
  

ESCOLA  D’EDUCACIÓ 

ESPECIAL 

ASPACE 

 

 

MEMÒRIA 

CURS: 2016-2017 
 



 

 

2 

ÍNDEX 

 

AJUTS PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA 

- CONCERT AMB L’ADMINISTRACIÓ 

- SUBVENCIONS 

ALUMNES 

 TOTAL MATRÍCULA 

ORGANITZACIÓ INTERNA 

 ÒRGANS DE GOVERN:  

 ÒRGANS UNIPERSONALS 

 ÒRGANS COL·LEGIATS 

 CONSELL ESCOLAR 

 

SORTIDES ESCOLARS I COLÒNIES  

ACTIVITATS EDUCATIVES: 

 MARIETES 

 POLLETS 

 GRUP A1 

 GRUP A2 

 GRUP B1 



 

 

3 

 GRUP B2 

 GRUP C1 

 GRUP C2 

 GRUP D1 

 GRUP D2 

 GRUP E1 

 GRUP E2 

 AULA DE SUPORT 

 AULA D’ESCACS 

 MUSICOTERAPIA 

 

ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES 

 ESCOLES SOSTENIBLES 

 FESTES POPULARS 

 ACTIVITAT ESPORTIVA 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

AJUTS PER AL 

FINANÇAMENT  

DE L’ESCOLA: 

 

 CONCERT  ADMINISTRACIÓ  

 SUBVENCIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

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 des 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/118/2017 de 30 de gener, (DOGC núm. 7302, de 06.02.2017) , 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: 

 28.2  mòduls de 5 hores setmanals per monitors de menjador. 

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

 5,4  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 10 

Alumnes de 6 a 11 anys 19 

Alumnes de 12 a 15 anys 31 

Alumnes de 16 a 21 anys 31 

TOTAL 91 
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ORGANITZACIÓ INTERNA: 
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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. Raquel Márquez 

Sra. Sonia Lisbona 

Representants de la Titularitat: 

Sr. Carles Sanrama 

Sra. Marta Borràs 

Sra. Francisca Gimeno 
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Representants del Personal docent: 

Sra. Sílvia Ardanuy 

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. Assumpta Garrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

SORTIDES I COLÒNIES 
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Totes les sortides escolars realitzades tenen l’objectiu principal de complementar les 

diferents activitats, centres d’interès, tallers i festes populars que es porten a terme 

dins de l’escola. A més a més, ajuden a que els nostres alumnes puguin gaudir i 

conèixer l’entorn geogràfic i social que els envolta. 

Les sortides realitzades al llarg del curs han estat:  

 

PARVULARI (vermells i grocs) 

 Fundació Miró: “salta baixet” 

 CCCB: “teatre pintamúsica” 

 La platja. 

  

GRUP A1 

 Picnic de Montjuic. 

 Caixa Fòrum: “ el mural de Sol-Lewitt” 

 Fundació Miró: “Superbleda”, “salta baixet”, “Shss, el col·leccionista de sons” 

 Museu de la Xocolata: “experimentació amb la Xocolata” 

 Hortus-cultiu propi. 

 Sala multisensorial del CIM. 

 

GRUP A2 

 Parc de Montjuic. 

 Fira de Santa Llúcia. 

 SAT Teatre: “Akäshia, el viatge de la llum” 

 CCCB: “el pintamúsica” 

 Fundació Miró: “Shss, el col.lecionista de sons” 

 Hortus-cultiu propi. 
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GRUP B1 

 Fundació Miro: “Xim”, “Salta baixet” 

 Zoo: “taller vida I toca” 

 Museu de la Xocolata: “artistes de la Xocolata” 

 La platja. 

 Museu de la ciència: “toca-toca” 

 

GRUP B2 

 Mercat de les flors: “Miravella”, “vuelos” 

 La Catedral. 

 SAT Teatre: “En Jan totlifan” 

 Parc de la Ciutadella. 

 Espai de mar: “sentint la platja” 

 

GRUP C1 

 Parc de bombers de la Vall d’Hebron. 

 Can Coll. 

 Fundació Miró: “Superbleda” 

 SAT Teatre: “la nena dels pardals” 

 “Toca-toca a l’escola amb animals de granja” 

 MACBA. 

 Mercabarna. 

 Open Day: Fundació Cruyff 
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GRUP C2 

 Activitat lúdica amb gossos. 

 Caixa Fórum: “el col.leccionista de paissatges” 

 “Toca-toca a l’escola amb animals de granja” 

 La platja. 

 

GRUP D1 

 SAT Teatre: “el petit príncep” 

 Activitat lúdica amb gossos. 

 Fira de Santa Llúcia. 

 Aula ambiental Sagrada Familia: “Dora la compostadora” 

 Centre comercial “Les Arenes” 

 MACBA. 

 La Barceloneta: “pica-pica” 

 

GRUP D2 

 Caixa Fórum: “el col.leccionista de paissatges” 

 Fira de Santa Llúcia. 

 Teatre Poliorama: “la vida és música” 

 Activitat lúdica amb gossos. 

 Les golondrines. 

 Port olímpic de Barcelona. 
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GRUP E1 

 Festival filmets de Badalona: “el pequeño Frankenstein” 

 SAT Teatre: “la llei de Lassus” 

 Museu Marítim: “planetari digital” 

 Can Mestres: “l’hort ecològic” 

 Punt verd del Poble Sec. 

 MACBA. 

 Jardins de Mossen Cinto Verdager. 

 

GRUP E2 

 Activitat lúdica amb gossos. 

 Caixa Fórum: “teringa” 

 Port Olímpic. 
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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 :  31 de maig i 1 de juny  de 2017 

CURS QUE ASSISTEIX I NOMBRE D’ALUMNES 

Participen 12 alumnes dels grups E-1 i E-2, d’edats compreses entre els 17 i els 19 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. Fomentar en els membres del grup la capacitat de reaccionar activament 

davant situacions i conflictes quotidians. 

d. Gaudir de la natura del ecosistema del Delta del Llobregat: els ocells i animals 

que habiten. 

e. Observar cóm s’apropen els diferents tipus d’avions a la pista d’aterratge de 

l’aeroport del Prat de Llobregat, reconèixer a quina companyia pertanyen i 

diferenciar els diferents models.    

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

reforcin llur contacte amb la realitat. 

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

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

i. Interacció i relació entre companys pel que fa al joc. 

j. Acceptació d’espais nous. 

 

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

donar prioritat en aquestes colònies a alguns hàbits, com per exemple: 
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-     Vestir-se i despullar-se amb el màxim d’autonomia. 

- 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. 

- Mantenir les AVD parcials en espais no quotidians. 

 

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). 

- Gimcana pels diferents espais de l’alberg. 

- Visionar diferents vídeos i karaoke.  

- Joc : “Fem volar avions!” 

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

- Passejada per l’entorn de l’espai natural del Delta del Llobregat.  

- Observar l’aterratge dels avions a l’aeroport del Prat de Llobregat. 

- Festa de la nit. 

- Activitat musical  “I have a pen”.  

Dimecres 31 de maig 

Matí:   10,30h: Sortida de l’escola 

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

             12,00h: Descoberta de l’alberg i gimcana pels diferents espais  



 

 

21 

               13,30h: Dinar 

               14,30h: Visionar vídeos i karaoke 

Tarda:   15,30h: Acomodació habitacions 

               16’15h: Higiene personal 

                17,00h:  . Passejada per l’entorn del Delta, observació de l’aterratge dels  

                                       avions i berenar. Grup E1 

                                   .  Activitat de tarda: “Fem volar avions” i berenar. Grup E2 

19,15h:  Temps lliure i higiene personal  

              20,00h:  Sopar 

  21,00h:  Temps lliure i preparació festa de la nit 

Nit:      22,00h: Festa de la nit i actuació musical de hip-hop del grup “Power    

    Ràngers” 

             24,00h: Silenci i descans 

Dijous 1 de juny 

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

                        09,00h:  Esmorzar 

10,15h:  Preparar l’equipatge   

11,00h:  Activitat musical “I have a pen” 

12,15h:  Higiene personal 

13,00h:  Dinar 

14,00h: Temps lliure 
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Tarda:   15,00h: Recollida 

               15,45h: Arribada a l’escola, repartició de diplomes 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. 

Només arribar a l’alberg vam fer una gimcana per diferents espais de l’alberg. Es varen 

fer dos grups i tots ells havien de descobrir i reconèixer vuit espais diferents de 

l’alberg. Per poder descobrir-los tenien una fotografia de cada espai.  Un cop havien 

trobat l’espai s’havien de fer una fotografia en aquest tots els membres de l’equip. 

L’objectiu de la gimcana era que els alumnes es familiaritzessin amb els espais de 

l’alberg d’una forma lúdica i divertida. 

Per la tarda, els nois del grup E1,  es van desplaçar a la zona del Delta del Llobregat per 

fer una bona passejada i gaudir de l’observació de cóm s’apropen els diferents tipus 

d’avions a la pista d’aterratge de l’aeroport del Prat de Llobregat. Vam jugar a  

reconèixer a quina companyia pertanyien cada avió i a diferenciar els diferents models.    

Els nois de l’E2 es van quedar a l’alberg per tal de descansar i relaxar-se una mica 

estirats a la gespa. Després de berenar, van jugar a fer volar uns avions de paper i a 

imaginar on els podien endur de viatge. Alhora, es van fer fotografíes en un 

“photocall” amb avions. 

La festa de la nit va ser tot un èxit. Els alumnes no sabien que gaudirien de l’actuació 

del grup “Power Ràngers”, era una sorpresa. Quan els varen veure aparèixer van 

quedar tots amb la boca oberta, tots els integrants del grup anaven disfressats de 

Power ràngers i no se’ls hi veia la cara. A mitja actuació es van treure les màscares que 

portaven i els alumnes es van adonar que un dels integrants era una fisioterapeuta de 

l’escola. Tots els alumnes van gaudir moltíssim i tots van ballar acompanyats dels 

membres d’aquest grup musical. En acabar la festa varem donar-los un obsequi com 

agraïment per la seva actuació.  Va ser una festa de lo més divertida.     



 

 

23 

L’endemà al matí, havent esmorzat, vam gaudir de l’activitat musical “I have a pen”. 

Un grup de monitors es van disfressar amb roba molt acolorida i amb ulleres 

exagerades i van ensenyar als nois a fer la coreografia musical de l’artista Daimaou 

Kosaka.  

A l’arribar a l’escola cada alumne va rebre un diploma per guardar-lo com a record 

d’aquestes colònies. 

    

    

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/search?q=Daimaou+Kosaka&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwuNisqNLWoVOLWz9U3MDQoM8s1TNNSyk620s8tLc5M1i9KTc4vSsnMS49PziktLkktskosKsksLgEASbYOpEIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOt8bHtaHUAhUF7BQKHU_pB4kQmxMIMygBMAM
https://www.google.es/search?q=Daimaou+Kosaka&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwuNisqNLWoVOLWz9U3MDQoM8s1TNNSyk620s8tLc5M1i9KTc4vSsnMS49PziktLkktskosKsksLgEASbYOpEIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOt8bHtaHUAhUF7BQKHU_pB4kQmxMIMygBMAM
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ACTIVITATS EDUCATIVES: 

 

 MARIETES 

 POLLETS 

 GRUP A1 

 GRUP A2 

 GRUP B1 

 GRUP B2 

 GRUP C1 

 GRUP C2 

 GRUP D1 

 GRUP D2 

 GRUP E1 

 GRUP E2 

 AULA DE SUPORT 

 AULA D’ESCACS  

 MUSICOTERAPIA 
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MARIETES 

 

Aquest curs l’aula de Marietes de Parvulari ha estat formada per 7 alumnes, 4 nenes i 3 

nens d’edats compreses entre els 3 i els 5 anys. Tots amb característiques i necessitats 

diferents . Això ha fet que la línia de treball general hagi estat la mateixa per a tots 

però sempre amb una atenció individualitzada a les necessitats particulars de cada un 

d’ells.  

Els objectius generals pedagògics plantejats aquest curs han estat: 

1. Adaptar-se a l’entorn escolar en general i a la dinàmica de l’aula en concret.  

2. Identificar-se com a persona, assolir seguretat afectiva i emocional i 

aconseguir manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments. 

3. Establir relacions afectives positives, comprenent progressivament el seu 

entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la 

integració en el grup. 

4.  Comprendre el llenguatge de l’adult i dels altres infants, comunicar-se i 

expressar-se (gest, paraula, SAC...). 

5. Tolerar l’experimentació sobre si mateix i sobre l’entorn més proper i 

participar de forma activa i adequada d’aquesta experimentació. 

8. Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, 

musical i plàstic. 

Hem realitzat un treball interdisciplinar (des de totes les vessants: la de la fisioteràpia, 

la logopèdia, la teràpia ocupacional, la psicologia, la pedagogia) i sempre en la 

globalitat del nen, tenint en compte les seves necessitats individuals. De la mateixa 

manera, tot el que s’ha treballat durant el matí ha tingut una continuïtat a la tarda 

amb les monitores i sempre des del mateix enfoc.  
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Una de les principals eines de treball ha estat el joc, ja que aquest és molt important 

en el desenvolupament del nen. El nen mentre juga, explora, descobreix i aprèn, 

gairebé sense adonar-se’n, d’una manera natural i divertida. Fa un aprenentatge per 

l’experiència viscuda. El joc l’ajuda a assimilar el que és nou i desconegut, i fer-ne una 

adaptació plaent. 

Hem donat molta importància a les rutines i els hàbits. Aquests proporcionen al nen un 

entorn estable, estructurat i regular. D’aquesta manera està  envoltat d’elements 

invariants que li ofereixen uns punts clars i segurs, i que el poden ajudar a discriminar 

els objectes, les persones i les situacions. També l’ajuda a poder anticipar 

esdeveniments quotidians i recordar-los, i així sentir-se confortable i segur. És per això 

que dediquem molta estona i dedicació als hàbits d’arribada i a l’activitat del Bon Dia, 

on tots els professionals aporten la seva visió per a un bon aprofitament de l’activitat, 

el màxim enriquidora per a cada nen/a. Aquesta activitat i la dels hàbits potencien la 

globalitat del nen i això pretén ajudar-lo a entendre millor el seu entorn i el seu lloc en 

ell.  

A parvulari es treballen les tres àrees del primer cicle d’educació infantil ( Descoberta 

d’un mateix i dels altres, Descoberta de l’entorn i Comunicació i llenguatges) a través 

de cinc centres d’interès:  

- L’escola i jo 

- Les estacions de l’any 

- Les festes populars 

- Els sentits 

- Les sortides escolars 

A més es treballen dos eixos transversals durant tot el curs: 

- Estimulació sensorial a l’aula multisensorial 

- Musicoteràpia 
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Els continguts pedagògics que hem treballat aquest curs amb els centres d’interès són: 

PRIMER TRIMESTRE 

- La meva escola, la meva classe 

- Les estacions de l’any: la tardor 

- Festa popular: la Castanyada. El conte de “La castanyera” 

- El Nadal  

SEGON TRIMESTRE 

- Les estacions de l’any: l’hivern 

- Sortides escolars: treball de les obres de teatre que visitarem (cançons, 

imatges) 

- Festa popular: Carnestoltes: preparació de la festa i de la disfressa 

TERCER TRIMESTRE 

- Les estacions de l’any: la primavera 

- Sant Jordi. Conte i cançons 

- Elaboració de materials sensorials 

- Final de curs: recull de les experiències viscudes 

Els hem treballat a través de diferents tipus d’activitats, a vegades en gran grup i a 

vegades en petit grup, totes elles molt vivencials: explicació o visionament de contes i 

imatges, experimentació amb diferents materials, audició de cançons i treballs plàstics, 

entre d’altres. 

A més a més aquest curs, a partir del mes de febrer, s’ha realitzat l’activitat de piscina 

organitzada pel departament d’esports d’Aspace.  
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POLLETS 

 

Característiques dels alumnes: 

Aquest curs tenim vuit nens nascuts estre els anys 2010 i 2012. Són nens/es amb 

pluridiscapacitat, sis d’ells amb greus problemes visuals i també hi ha un nen sord. 

Objectius generals pedagògics treballats aquest curs: 

1. Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional 

corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i 

expressar les pròpies emocions i sentiments. 

2. Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament 

el seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials 

que facilitin la integració en el grup.  

3. Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se 

a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora 

del llenguatge oral i/o alternatiu. 

4. Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les 

pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves 

característiques perceptives. 

5. Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, 

musical i plàstic. 

Metodologia de treball a l’aula: 

Treballem les àrees del currículum d’educació infantil: descoberta d’un mateix i 

dels altres, de l’entorn i de la comunicació i llenguatge. Es fa des d’una visió global i 

sensorial. 

S’ha treballat des del joc i la sensorialitat, oferint diferents estímuls relacionats 

amb l’activitat del dia, sempre anticipant i posant paraules en el què s’està 

experimentant. Així  treballem la conscienciació del seu propi cos, del material que 
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els envolta i en el descobriment dels companys i dels adults. Tot ho treballem a 

través del joc, on explorem, descobrim i aprenem a través de les activitats que 

proposem dia a dia. 

 

 GRUP A1  

 

El grup A1 està format per 7 alumnes de 6 a 8 anys molt heterogenis entre si. Tots ells 

tenen PC i/o altres patologies del desenvolupament amb diferents graus d’afectació 

que varien entre moderat i sever. A més a més, 5 d’ells tenen trets autístics i 

funcionaments psicòtics associats. 

Durant aquest curs els objectius generals d’aula han estat: 

- Facilitar l’adaptació dels nous alumnes a l’aula, tant a nivell de espais, activitats 

i companys. 

- Fomentar diferents situacions interactives dins de l’aula per tal d’afavorir 

petites independències en les activitats quotidianes i hàbits personals. 

- Propiciar diferents situacions d’aprenentatge a partir del joc, la manipulació 

activa i la curiositat pels objectes per tal d’afavorir la descoberta d’un mateix i 

de l’entorn. 

- Afavorir els aspectes comunicatius dins l’aula per fomentar la relació amb els 

iguals i els adults. 

La metodologia utilitzada al llarg del curs han estat els centres d’interès, vinculats tots 

ells a les estacions de l’any, les festes populars i les sortides. 

El centres d’interès treballats han estat: la tardor, el Nadal, l’Hivern, el Carnaval, la 

música i els sons, la primavera, els animals de la granja i les sensacions. 
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Tots els centres d’interès, s’han treballat dins de l’aula a partir de propostes 

d’activitats individuals, en petit grup o en gran grup. 

 

GRUP A2  

 

Aquest curs, el grup A2 ha estat format per7 alumnes amb edats compreses entre els 7 

i els  9 anys, tots ells presenten pluridiscapacitats  i estan diagnosticats de paràlisi 

cerebral o altres patologies del desenvolupament.  

Treballem a nivell sensorial  a través de diferents centres d’interès i de rutines diàries 

per tal d’aconseguir els següents objectius generals: 

 Afavorir el procés de diferenciació.  

 Treballar el reconeixement i el descobriment d’ells mateixos com a persones i 

de l’entorn que els envolta.  

 Potenciar el vincle i la relació amb l’adult. 

 Acollir-lo emocionalment entenent i verbalitzant les seves sensacions i 

emocions. 

 Disminuir els moments de desconnexió. 

La metodologia que utilitzem es basa en l’Estimulació Sensorial. Treballem a nivell dels 

diferents sentits (el tacte, la vista, l’oïde, el gust) i també a nivell vestibular per tal que 

aquestes sensacions i aquests contrastos connectin els nostres alumnes amb el que 

son i amb el que fan. Aquest és un treball que en general cal fer de manera individual i 

és important que l’espai on es dugui a terme estigui lliure de interferències. 

Les característiques i necessitats  de cadascun dels 7 fan que el treball que fem sigui 

sempre entenent el nen en la seva globalitat, és a dir tots els professionals que 

treballem directament amb ells (mestra, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta i 
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logopeda) tenim uns objectius comuns que cadascun de nosaltres enfoca des de la 

seva disciplina o formació.  

 

GRUP B1 

 

A l’aula del Grup B-1 hi han 8 nens, 5 nens i 3 nenes, amb edats compreses entre els 

vuit anys i els dotze. Tots 8 estan diagnosticats de Paràlisi Cerebral, dels quals, dos van 

amb cadira de rodes sempre, i un tercer pot deambular de manera autònoma de 

genolls. Els altres cinc tenen marxa autònoma.  

La majoria d’ells (sis nens/es), amb més o menys supervisió, són autònoms amb el 

menjar, la higiene menor i amb algunes de les activitats rutinàries del dia a dia. 

Tots presenten retard mental, que en alguns casos arriben a ser severs. Com a 

característica del grup, tenim dos alumnes de baix pes, que requereixen seguiment 

extern i un seguiment diari a les hores de l’alimentació. 

Els objectius generals pedagògics treballats durant tot el curs escolar han estat els 

següents: 

 

1- Adaptar-se al grup classe; als professionals que treballen a l’aula, als companys i 

a la dinàmica d’aquesta. 

2- Saber respectar les normes bàsiques de la convivència. 

3- Aprendre i gaudir dels aprenentatges. 

4- Participar activament tant en el treball en grup com en el individual. 

5- Treballar la comprensió i l’expressió oral i/o el plafó de comunicació i/o el gest a 

partir de les activitats que es proposen a l’aula. 

A l’aula es treballa a partir de centres d’interès. Es procura que els alumnes facin un 

aprenentatge vivenciat i pràctic i en connexió amb la realitat propera que els envolta. 
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Es treballa de forma grupal per observar els coneixements previs que té cada alumne 

del tema a tractar, intentant que hi hagi un diàleg entre tots i creant interacció entre 

companys. També es treballa l’atenció i el respecte cap a l’adult o company que està 

parlant. 

Es treballa en petit grup a partir del nivell i ritme d’aprenentatge de cada alumne, es 

per això que sovint, dins del petit grup reduït, cada alumne treballa individualment 

marcant el seu propi ritme d’aprenentatge. 

 

GRUP B2 

  

El grup B2 “Els Estels” d’aquest curs 2016/2017 està composat per vuit alumnes entre 

10 i 12 anys. 

Dels vuit alumnes, set són diagnosticats de paràlisis cerebral tipus tetraparèsia i un 

amb trastorn global del desenvolupament. Quatre presenten dèficit visual i epilèpsia, i 

tots presenten un retard mental sever. 

Els objectius generals pedagògics per aquest any han sigut: 

 Que els nous alumnes s’adaptin al nou espai i a les persones que formen el grup 

(adults i nens). 

 Acceptació dels nous companys. 

 Ser capaç d’establir vincles amb els adults i companys. 

 Saber compartir a l’adult. 

 Que en la mesura de les seves possibilitats donin petites respostes a estímuls 

externs i a estímuls sensorials. 

La metodologia de treball per adquirir aquests objectius ha sigut mitjançant la  

realització de jocs compartits, jocs motrius i sensorials anant oferint a poc a poc 

estímuls auditius, tàctils i visuals. Al llarg del curs el treball es complementa amb les 



 

 

33 

festes viscudes a l’escola i amb les sortides que estan relacionades amb els objectius 

proposats. 

A partir de les estacions hem treballat els diferents continguts d’aprenentatge en petit 

i en gran grup. 

 

GRUP C1 

 

El grup c1 està format per 7 alumnes, amb edats compreses entre els 13 i els 16 anys. 

Es un grup molt heterogeni tant pel que fa a la mobilitat, els nivells d’aprenentatge i 

les característiques psicològiques. 

OBJECTIUS GENERALS 

- Estimular i potenciar  les capacitats i competències. 

- Estimular i potenciar l’autonomia personal. 

- Afavorir l’aprenentatge vivencial i significatiu. 

- Adaptar el currículum educatiu per a cada un dels alumnes. 

- Facilitar l’adquisició d’habilitats personals, socials i de treball. 

- Afavorir una competència emocional adequada. 

METODOLOGIA 

A nivell pedagògic es treballa per centres d’interès, metodologia que facilita assolir les 

competències bàsiques a partir dels interessos i la realitat dels alumnes, donant 

cohesió com a grup a l’hora que facilita arribar als diferents nivells cognitius i 

patologies que conviuen a l’aula. 

A partir dels centres d’interès es treballen els continguts curriculars tant d’educació 

infantil com de primària. A partir d’un tema central, (centre d'interès), es treballen 

totes les àrees pedagògiques, tenint com a referent el tema tractat.  
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La estratègia metodològica de multinivells permet treballar un mateix tema des de 

nivells de dificultat diversos a partir d’agrupaments flexibles d’alumnes dins la mateixa 

aula. Es treballen aspectes maduratius, sensorials, funcionals, cognitius i d’autonomia 

personal. Com a centres d’interès (festes populars, estacions de l’any i sortides 

escolars). 

També treballem les diferents àrees curriculars (llengua, matemàtiques i coneixement 

del medi) a través de  tallers setmanals o quinzenals : 

-TALLER ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL  (La finalitat és obrir nous canals de 

percepció, sensació i exploració mitjançant experiències sensorials, gratificants, 

significants i enriquidores.) 

-TALLER DE NATURA  (Activitat de recollida selectiva de residus/compostatge (paper i 

matèria orgànica) 

-TALLER DE JOC SIMBÒLIC I RELACIONAL  (La finalitat és obrir nous canals de 

comunicació i aprenentatge mitjançant el joc) 

 

GRUP C2 

 

El Grup C2 està format per 8 alumnes amb edats compreses entre 14 i 16 anys, amb 

paràlisi cerebral i patologies afins. Són un grup de nois i noies que en la seva gran 

majoria mostren pluridiscapacitats i  síndromes com per exemple el  de Rett. Això fa 

que paral·lelament a més a més dels  trastorns motrius també trobem trastorns  de 

percepció, problemes respiratoris, patologies digestives, crisis epilèptiques, dèficit 

important de visió i ceguesa. 

Els Objectius Generals pedagògics treballats al llarg del curs són : 

- Exploració de les característiques bàsiques del propi cos. 
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- Exploració de les pròpies possibilitats a través del cos : emocionals, sensorials i 

perceptives, motrius, afectives i relacionals, expressives i cognitives. 

- Identificació de les emocions bàsiques: amor, alegria, tristesa, enuig i por. 

Associació amb les causes i conseqüències. 

- Exploració de moviments en relació amb un mateix, els altres, els objectes i la 

situació espai temporal, tot avançant en les possibilitats expressives del propi 

cos. 

- Comprensió del llenguatge no verbal com a expressió de les emocions. 

Tots els objectius és treballen conjuntament amb tot l’equip interdisciplinar, treballant 

de forma unificada, seguint criteris de globalitat i tenint en compte les necessitats 

individuals de cada alumne,  a través de centres d’interès i tallers, en gran grup. 

 Així doncs treballem utilitzant: 

- els hàbits d’arribada 

- hàbits d’esmorzar i dinar 

- Taller sensorial a l’aula sensorial de l’escola i a la classe. 

- Taller de contes 

- Taller de cuina 

- Taller de l’hort 

Fem servir com a centres d’interès totes les festes populars de l’any, amb les estacions 

de l’any on és donen i les sortides escolars. Aquest curs a més a més ,  hem treballat 

també com a centre d’interès  els animals de granja. 

 

GRUP D1 

 

Grup de 8 alumnes amb edats compreses entre 15-17 anys, diferents nivells motrius i 

mentals. Hi ha 3 alumnes que, pel seu  nivell   d’aprenentatge,  assisteixen  cada dia de 
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la setmana a un grup de reforç per fer llengua, matemàtiques i coneixement del medi, 

hi ha dos alumnes que un cop a la setmana assisteixen a l’aula de reforç per fer llengua 

i matemàtiques i  1 que només ve a la nostra escola un dia a la setmana (escolaritat 

compartida amb un altre centre). La resta d’alumnes treballen en el grup-classe. 

OBJECTIUS GENERALS 

- Estimular i potenciar  les capacitats i competències. 

- Afavorir l’aprenentatge vivencial i significatiu. 

- Adaptar el currículum educatiu per a cada un dels alumnes. 

- Facilitar l’adquisició d’habilitats personals, socials i de treball. 

- Afavorir una competència emocional adequada. 

METODOLOGIA 

Treballem les diferents àrees curriculars (llengua, matemàtiques i coneixement del 

medi) a través de  tallers setmanals o quinzenals : 

cuina (activitat motivadora, pràctica i vivencial. Treballem a partir de situacions  el més 

properes possibles als interessos dels alumnes, sense perdre de vista el seu nivell 

maduratiu i de comprensió així com la seva edat cronològica –adolescència-. 

emocions (fer els alumnes conscients de les seves emocions, dotar-los de les eines 

necessàries per expressar-les i per reconèixer les emocions dels altres). 

natura (activitat de recollida selectiva de residus/compostatge -paper, matèria 

orgànica, plàstic-, hort). 

activitat sensorial (obrir nous canals de percepció, sensació i exploració mitjançant 

experiències sensorials, gratificants, significants i enriquidores). 

Com a centres d’interès (festes populars, estacions de l’any i sortides escolars). 

Depenent de l’activitat i dels diferents tractaments de rehabilitació, treballem en petit 

grup,cada alumne segueix el seu nivell i ritme d’aprenentatge, o tot el grup-classe , 

presentant les activitats on l’alumne ha de participar segons les seves capacitats. 
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GRUP D2 
 

El grup D2 està format per 8 alumnes (6 nois i 2 noies) d’edats entre els 14 i els 17 

anys. La característica general és que són alumnes amb paràlisi cerebral afectats 

greument tan a nivel físic com cognitiu. Podem destacar que hi ha un alumne autista, 

dues noies amb Síndrome de Rett i un alumne amb Sindrome de Seckel. 

L’origen cultural o país de procedencia familiar també és divers: un alumne de 

l’Equador,un altre de Perú, de Filipines, de Colombia i del Marroc. Els tres restans són 

catalans. 

El grup es pot situar dins d’un nivell sensorial en general. Per atendre les necessitats 

d’aquests alumnes hem adaptat els diferents continguts treballats durant el curs a 

aquest nivell. 

La metodología de treball l ‘hem enfocat en dos blocs. La primera part del matí tots els 

professionals del grup(fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,logopeda i mestra) hem  

treballat  junts i així hem organitzat les activitats  amb tots els alumnes  dins de l’aula. 

Hem realitzat sessions d’estimulació sensorial de forma específica treballant de forma 

sequènciada l’estímulació vestibular,propioceptiva,táctil,visual i auditiva. Un cop a la 

setmana i en petit grup s’ha realitzat l’activitat a la sala de sensorial de l’escola. 

Tambè en gran grup i amb la participación de tots els professionals hem organitzat 

l’acitvitat del taller de cuina. La proposta ha estat el.laborar tots junts unes receptes 

senzilles tipus postre que els alumnes es poguessin menjar el mateix dia. Hem buscat 

receptes diferents i contrastades per treballar diferents gustos,textures,colors… La 

participació i col.laboració  de les famílies ha estat molt bona al llarg del curs. 

El segon bloc del matí ha estat enfocat a un treball més individual o en petit grup. En 

aquest bloc hem desenvolupat els diferents contiguts programats específicament  per 

aquest curs: el temps(sol,núvols,pluja,vent,neu),els mitjans de 

transport(vaixell,tren,cotxe,autocar,moto),les plantes i l’hort.La metodologia és d’un 
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treball vivencial i sensorial donant a l’alumne   propostes clares i senzilles que pugui 

anar integrant.        

                          

GRUP E1 

  

El grup E-1 està format per 6 alumnes amb edats compreses entre 17 i 19 anys. Tots 

ells afectats de paràlisi cerebral.  

En aquest grup es prioritza la preparació pel futur dels nois amb els pares i es reforça i 

manté tot allò que ja s’ha après. 

Objectius generals  

1. Progressar i potenciar al màxim l’autonomia i la iniciativa personal. 

2. Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, de treball individual i cooperatiu i de 

disciplina per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat. 

3. Fomentar els principis bàsics de convivència i enfortir les capacitats afectives en 

tots els àmbits de la personalitat i amb relació amb els altres. 

4. Desenvolupar la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític i la 

iniciativa personal. 

5. Consolidar els aprenentatges instrumentals aplicant-los a la vida diària. 

6. Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats 

professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral. 

7. Resoldre situacions o necessitats de la vida quotidiana mitjançant processos de 

planificació i realització d’activitats al seu abast. 

Metodologia 

 Prioritzem els interessos de l’alumne i fomentem la seva creativitat. 

 Escollim activitats que fomenten i augmenten l’autonomia i la capacitat de 

reflexionar sobre el propi aprenentatge. 
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 Les activitats les planifiquem en equip. 

 Realitzem activitats transversals amb la participació activa de dos o més 

professionals de l’equip, per tal de poder abordar en una mateixa tasca 

objectius de diferents disciplines.  

 Les activitats s’adapten a cada alumne tenint en compte les seves capacitats.  

 Es fomenta la cooperació i el treball en grup a través del treball cooperatiu.   

 Es fomenta l’aprenentatge significatiu a partir de la pròpia activitat de l’alumne 

i els seus coneixements previs. Es plantegen activitats amb les que l’alumne 

pugui relacionar el que aprèn amb el seu entorn i amb les seves vivències 

personals i aprengui a prendre decisions i a resoldre problemes, en la mesura 

del possible. 

Activitats significatives 

- Activitat de notícies 

- Taller de cuina 

- L’hort 

- Recollida i gestió de residus 

- Càrrecs i serveis a l’aula i a l’escola 

- Producció 

- Taller de pintura 

- Expressart 

- Venda de productes: Paradeta dels esmorzars, Paradeta de Nadal, Paradeta de 

Sant Jordi i Paradeta de la festa d’estiu. 

- Tutoria 

- Colònies i sortides 
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GRUP E2 

 

El grup E2 està comprès per 8 nois entre 17 i 20 anys d’edat amb paràlisi cerebral i 

pluridiscapacitat. Tots els nois estarien situats en una deficiència mental severa i un 

d’ells amb funcionament autístic. 

L’equip multidisciplinar d’aquesta classe treballa per tal d’aconseguir els següents 

objectius generals: 

1. Proporcionar i afavorir el benestar del noi tant a nivell físic com emocional. 

2. Afavorir la seva relació amb el medi que l’envolta, procurant despertar el seu interès 

per les coses te a prop o les coses que passen . 

3. Afavorir les relacions socials tant amb els companys de classe i de l’escola com amb 

els adults. 

4. Mantenir la seva motivació i atenció davant l’activitat proposada. 

5. Afavorir i augmentar la seva participació a totes les activitats proposades. 

La metodologia de treball del grup és variada: activitats en gran grup, petit grup i 

també de manera individual depenent del moment i de l’activitat que s’ha de dur a 

terme. Es treballa segons punts d’interès: les sortides al llarg del curs escolar, les festes 

populars, les estacions de l’any, etc. Tanmateix, al seu un grup amb unes 

característiques ben especials i degut al grau d’afectació dels alumnes intentem que 

tots els aprenentatges es facin de manera sensorial. És a dir, a més a més de la 

comunicació verbal i gestual per part dels professionals vers als nois intentem 

estimular l’aprenentatge de manera visual, tàctil, auditiva, olfactiva i propioceptiu. 
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AULA DE SUPORT 

 

L’aula de suport es va crear amb l’objectiu de reforçar, consolidar i complementar els 

aprenentatges treballats en els grups classe. 

La tasca de les dues mestres de l’aula de suport es desenvolupa en tres modalitats: 

- Treball pedagògic diari amb un grup d’alumnes, procedents de diferents aules, 

que poden adquirir aprenentatges escolars en les àrees instrumentals 

(matemàtiques, llengua) i coneixement del medi. 

- Treball amb alumnes que, per les seves característiques personals o cognitives,  

precisen una atenció més individualitzada que la que se’ls pot oferir a les seves 

classes de referència. 

- Treball conjunt amb les mestres tutores dins de l’aula. 

El funcionament de l’aula de suport és dinàmic i s’adapta cada curs a les necessitats de 

l’escola. A l’inici  del curs es planifica el suport, establint  les prioritats de cada grup i 

els formats de treball adequats, per tal d’ajustar correctament la resposta educativa al 

perfil dels nostres alumnes.  

 

AULA D’ESCACS 

 

Objectius:   Per què fem escacs?      

Els escacs són presents a l’escola des de fa molts anys; al principi només eren una bona 

opció per a les hores d’esbarjo, però aviat vàrem observar que la capacitat de 

motivació de l’activitat era altíssima, i que quan els nens jugaven a escacs posaven en 

marxa moltes habilitats que tenien a veure amb totes les àrees del treball educatiu i 

rehabilitador. L’activitat dels escacs, a més de permetre estimular el raonament lògic, 

reivindica l’esforç individual alhora que obliga a reconèixer l’altre. Són una alternativa 
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d’oci que ens posa a tots en condicions similars, tinguem o no discapacitat motora; en 

aquest aspecte, els ajuts tècnics són una bona eina per als alumnes que presenten  

més dificultats d’execució. Són una bona oportunitat, doncs,  per exercitar  les 

habilitats comunicatives a través de les eines TIC. 

Quan juguem a escacs ens passen moltes coses: 

 Hem d’estar atents, i concentrats.  

 Hem d’orientar-nos correctament en l’espai del tauler, i posar en marxa les 

nostres habilitats visuals i manipulatives. 

 Hem de recordar i revisar constantment les nostres posicions i les de 

l’altre. 

 Hem de formular hipòtesis sobre allò que podria passar segons allò que 

fem. 

 Hem de planificar accions i prendre decisions de forma raonada. 

 Hem d’anotar jugades i saber llegir-les. 

 Hem de saber esperar, respectant el temps i les dificultats de l’altre. 

 Hem de controlar els nostres impulsos, i saber estar en silenci. 

 Hem de respectar el contrincant, amb les seves característiques personals, 

tant si guanyem com si perdem. L’hem de saludar a l’inici i al final de la 

partida. 

 Hem d’intentar comunicar-nos amb claredat, i resoldre conflictes i 

malentesos de forma cordial. 

Per jugar a escacs es fa imprescindible l’estimulació i el desenvolupament dels 

processos cognitius bàsics: la percepció, l’atenció i la memòria. A més, els escacs 

obliguen a desenvolupar habilitats socials que tenen a veure amb la comunicació, 

l’autocontrol i la solidaritat. 

Aquestes són les activitats que es fan a la nostra aula d’escacs: 

 Exercicis d’aprenentatge de continguts previs. 

 Exercicis d’aprenentatge de la dinàmica del joc. 
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 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. 

Aquest curs hem jugat el 6è Torneig d’escacs  ASPACE, en el qual participen 3 equips: 

la residència CIM, el centre ocupacional de Badalona i l’escola. El torneig s’ha celebrat 

en 6 jornades, totes a les instal·lacions d'ASPACE - Badalona. Sempre és una 

experiència gratificant i profitosa per a tots, per moltes raons entre les quals 

destaquem: 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 (8 de 

juny) va acabar amb entrega de diplomes i premis 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, 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. A més, observem sovint que els jugadors que en 

saben més s’esforcen espontàniament a explicar continguts als altres companys, i 

aquest és un element molt valuós per desenvolupar el raonament i les  habilitats 

comunicatives i socials. 

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. Valorem 

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

de totes les edats de cara al curs vinent. 
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MUSICOTERÀPIA 

Aquest curs com a novetats als grups D1 i E1 se han obert dos espais lúdics, on 

compartir, gaudir i expressar-se en un ambient relaxat. Un dels objectius d’aquesta 

proposta es fomentar la seva autonomia en la presa de decisions ja que participen de 

las activitats de forma voluntària. Els dilluns tenim el grup de musica on per demanda 

del grup, el que mes hem desenvolupat es la veu així com treballar valors relacionat 

amb l’amistat, el respecte i aprendre a posar límits. Els dimecres tenim el grup de 

dansa, un espai molt necessari on posen en practica la seva capacitat motriu 

mitjançant el goig i l'expressió. Sense dubte aquesta activitat ha resultat molt exitosa, 

amb un grup de 8 entusiastes participants en vistes d'una actuació a fi de curs. L’altre 

novetat es l' incorporació del instrument electrònic Beamz en tots els grups 

acompanyat dels polsadors. Ha sigut un gran descobriment veure com d'utilització dels 

polsadors faciliten la participació de tot el grup.  
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ACTIVITATS 

EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES: 

 ESCOLES+SOSTENIBLES 

 FESTES POPULARS 

 ACTIVITAT ESPORTIVA 
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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 vam signar per al període 2012-2015 i que 

s’estendrà fins al 2018. 

En aquest curs escolar 2016/17 ens hem proposat les següents fites: 

 Continuar desenvolupant el treball de gestió de residus. 

 Participar en el projecte “APILO a l’escola”. 

 Participar per segon anys consecutiu en el Projecte d’embolcalls + 

sostenibles, ampliant el nombre d’aules que hi participen. 

 Engegar la campanya “L’Escola diu NO a l’alumini”. 

 Mantenir l’hort escolar. 

 Fer compostatge. 

 Augmentar la difusió i informació dels diferents projectes a les famílies i 

a tota la comunitat educativa. 

 

Les activitats i actuacions més rellevants que hem portat a terme durant 

aquest curs han estat les següents: 

 Gestió de residus 

Hem continuat fent  la recollida selectiva de plàstic i envasos. Aquest curs hem 

ampliat el nombre d’aules que hi participen i s’hi ha afegit el servei d’infermeria de 

l’escola. Els alumnes, en la mesura de les seves possibilitats, han après a seleccionar els 

residus de plàstic i a distingir els  objectes i envasos que van a les papereres grogues.  

Els alumnes del grup E1 han elaborat un “memory” per treballar què es pot i què no es 

pot llençar a les papereres grogues i uns pòsters informatius que han repartit per totes 

les aules. També han fet una demostració pràctica al servei d’infermeria per explicar 

què s’ha de llençar a les papereres grogues. 

També hem continuat fent la recollida selectiva de paper. Totes les aules tenen 

papereres per a paper i cartró usat i els alumnes, en la mesura de les seves 
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possibilitats, han après a seleccionar els residus de paper i a tenir l’hàbit de separar-los 

de la resta de deixalles.  

Els alumnes dels grups D1 i E1 han continuat sent 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. Els alumnes del grup 

D1 han estat els encarregats de recollir el paper i el cartró, i els del grup E1 el plàstic i 

els envasos. 

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

ornaments de Nadal.  

Aquest any novament ens va tornar a  visitar a l’escola el Punt Verd Mòbil Escolar 

(PVME) el dia 31 de març.  

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. La Comissió 

d’E+S de l’escola va elaborar uns pòsters amb les imatges dels diferents residus que es 

poden dipositar al PVME, per facilitar la comprensió dels alumnes. 

Els alumnes van portar de casa un gran nombre de residus: bombetes, càpsules 

monodosi de cafè, petits electrodomèstics, mòbils,... que van poder lliurar 

personalment al PVME per al seu reciclatge. També vàrem lliurar residus generats per 

l’escola: cartutxos de tinta, tòners, joguines trencades,... L’operari va baixar els 

contenidors del camió a terra perquè tots els alumnes poguessin dipositar sense 

dificultats tots els residus.  

Els alumnes del grup E1 van visitar, el 3 de maig, el Punt Verd del barri de Sants- 

Montjuïc per conèixer de prop un PVB i  donar resposta a dubtes sobre la gestió dels 

residus de les cases, especialment dels més contaminants. 
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 Participació al Concurs APILO 

Aquest curs ens hem presentat al concurs “APILO a l’escola” que organitza el 

Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agència de Residus de Catalunya 

i de les entitats gestores Ecopilas, ERP, UNIBAT i ECOLE. És un projecte que va dirigit als 

centres educatius de Catalunya per tal de fomentar la recollida selectiva de piles i 

acumuladors portàtils entre l’alumnat i les seves famílies. 

En aquest concurs guanya l’escola que més kilograms hagi recollit. Nosaltres hem 

recollit 395 kilograms. En el cas que guanyéssim, destinaríem el premi a material 

escolar.    

 

 Participació en el projecte Embolcalls + Sostenibles 

Per segon any consecutiu hem participat en aquest projecte. Els grups que hi han 

participat aquest curs són el D1 i l’E1.   

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 esmorzars de 

cadascun dels grups participants en el projecte. Amb aquesta diagnosi vam concloure 

que el 52% utilitzaven embolcalls d’un sol ús: paper d’alumini, envasos de plàstic, 

bosses de plàstic... i un 48% utilitzava embolcalls reutilitzables. 

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

potenciar l’ús d’embolcalls reutilitzables:  

- Es va treballar amb els alumnes les avantatges d’utilitzar embolcalls d’un sol ús i 

quins tipus d’embolcalls podem trobar al mercat.  

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

grups on se’ls informava del projecte. Se’ls comunicava també  que l’Ajuntament 

facilitava de forma gratuïta un embolcall reutilitzable a cadascun dels alumnes que ho 

demanessin, i 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 
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concloure que només en un 36% dels esmorzars, tant els alumnes com el personal 

utilitzaven embolcalls d’un sol ús i un 64% utilitzava embolcalls reutilitzables. 

Comparant les dues diagnosis vam  constatar que ha augmentat l’ús d’embolcalls 

reutilitzables.  

En aquest darrer trimestre també hem fet una diagnosi als grups que van participar en 

el projecte el curs passat: A1, B1 i C1. En aquesta diagnosi hem pogut comprovar que 

els alumnes d’aquests grups segueixen utilitzant majoritàriament embolcalls 

reutilitzables.    

Una mestra de l’escola ha participat en 3 sessions especifiques que ha organitzat 

Barcelona E+S per aprofundir en el projecte. En la primera sessió es va treballar la 

problemàtica dels residus i el seu treball a l’aula des de la vessant curricular, en la 

segona es va tractar l’Artivisme i tècniques i en la darrera sessió es va treballar 

l’avaluació del projecte.  

 Campanya “L’Escola diu NO a l’alumini” 

Aquest curs ens hem proposat anar una mica més enllà en la conscienciació de la 

necessitat de reduir els residus que generem, i ens hem proposat eliminar l’ús de 

paper d’alumini.  

Per aconseguir aquesta fita hem fet una campanya de conscienciació amb alumnes, 

famílies i personal educatiu. 

Per tal de poder observar i quantificar el paper d’alumini que generem entre tots, hem 

posat una paperera exclusiva per dipositar-lo. Un grup d’alumnes grans de l’escola s’ha 

encarregat d’anar pesant periòdicament el paper d’alumini recollit, amb la finalitat de 

poder constatar si es va reduint el seu ús. 

Està previst que aquests alumnes elaborin un mural on es farà constar quant paper 

d’alumini hem generat al llarg del curs i si hem aconseguit reduir-lo o no. Aquest mural 

es presentarà a la festa de fi de curs perquè el pugui veure tota la comunitat educativa.   
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 L’hort escolar 

Els alumnes del Grup E-1 han continuat treballant a l’hort de l’escola. Aquesta activitat 

del treball de l’hort es realitza amb el fisioterapeuta i la mestra tutora del grup. Aquest 

curs han continuat gaudint de l’assessorament del Sr. Antonio, que ha col·laborat molt 

activament en tot el procés: els ha ajudat a preparar la terra, a sembrar, a treure les 

males herbes i finalment a collir el que han plantat. També han rebut l’ajut del jardiner 

del CIM. 

Aquest curs han plantat dues vegades. La primera plantada la van fer a la tardor: van 

plantar enciams, bledes, col-i-flors i carxofes. La segona plantada es va fer a l’inici de la 

primavera i van plantar enciams, cebes tendres, tomàquets i albergínies. 

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.  

Amb els usuaris del CIM que fan jardineria hem intercanviat llavors i planter. 

Els alumnes del grup C1 durant aquest curs han continuat encarregant-se 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.  

Aquest curs l’Ajuntament de Barcelona ens ha tornat a oferir compost i mulch per 

mantenir el nostre hort i les zones de jardí;  ens han donat 3 contenidors de compost 

de 10 litres cadascun i 3 contenidors de mulch. Una comissió d’alumnes del grup E-1 

van ser els encarregats d’anar a buscar els contenidors al Viver Municipal Tres Pins. 

Els alumnes del grup E1 han fet una visita guiada a l’hort ecològic i sostenible de Can 

Mestres de Barcelona. En aquesta visita han pogut rebre classes  pràctiques dels 

jubilats que cuiden petites parcel·les i s’han pogut familiaritzar amb els principis bàsics 

de l’agricultura ecològica.     

Dues mestres de l’escola han realitzat el curs “Gestió de l’hort i del jardí del centre” 

organitzat per Barcelona+Sostenible.  
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 Compostatge 

Aquest curs hem continuat fent 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. 

A la propera tardor obrirem el compostador per treure el compost.     

 

 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 (espígol, espernallac, marialluïsa, 

romaní i sàlvia), plantes llenyoses (marfull, arboç i boix) i plantes de jardí (gínjols blaus 

i lliris de dia). 

Les plantes les van anar a recollir els alumnes del grup E1 el passat 13 de març al Viver 

Municipal Tres Pins. 

Vàrem plantar durant els mesos de març i d’abril. Les plantes aromàtiques les van 

plantar els grups A1 i A2. Els alumnes del parvulari també van plantar plantes 

aromàtiques i begònies. Els grups B1 i E1 van ser els encarregats de plantar les plantes 

llenyoses.  El grup C1 van plantar els gínjols blaus i els lliris de dia. Els alumnes dels 

grups C2 i D2 van plantar geranis a les jardineres que tenen dins l’aula. Cada grup s’ha 

responsabilitzat de cuidar i mantenir les plantes que ha plantat.  

Aquest curs els nois del grup E1 han gaudit de classes pràctiques sobre com fer 

esqueixos i com trasplantar plantes, impartides pels usuaris jardiners del CIM, i amb el 

grup D1 han estat convidats a col·laborar en les tasques de jardineria que fan al Poble 

Espanyol. 
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Els alumnes del grup E1 han ajudat als jardiners del CIM a preparar les plantes que han 

utilitzat per fer les decoracions de l’esdeveniment floral  “De flor en flor”, festival que 

es va celebrar del 13 al 17 d’abril al Poble Espanyol.  

 

 Difusió i augment d’informació del Projecte 

Aquest curs la Comissió Coordinadora s’ha proposat donar a conèixer amb més 

profunditat el projecte i les diferents activitats que es duen a terme a l’escola amb la 

finalitat d’implicar el màxim nombre de persones possibles de la comunitat educativa. 

Aquesta difusió s’ha fet de la següent manera: 

- Informant del projecte a les famílies dels alumnes en les reunions generals 

d’inici de curs. 

- Enviant cartes a les famílies explicant les diferents activitats que fan els seus 

fills. 

- Creant un apartat específic en el Blog de l’escola on s’han publicat de forma 

periòdica informacions referents al projecte. 

- Fent arribar al personal educatiu el butlletí d’Escoles+Sostenibles 

- Fent un escrit explicant la visita que ens va fer a l’escola el Punt Verd Escolar 

per  publicar l’experiència al butlletí d’Escoles+Sostenibles. 

- Presentant a la festa de fi de curs diversos murals on es reflecteixen les 

activitats més rellevants que s’han fet al llarg del curs.  

Aquest curs la Comissió Coordinadora s’ha reunit amb una periodicitat de tres 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. 

 

 Assistència a la Cloenda de Barcelona E+S 

Aquest curs també hem participat de l’acte de cloenda de Barcelona E+S que es va 

celebrar el 13 de juny al Parc de l’Espanya Industrial de Barcelona. Hi van assistir 2 

alumnes del C1 i 2 alumnes del D1. Aquest any va ser una cloenda ben especial i 

sonada; van cantar, ballar i gaudir amb la cançó d’Escoles+Sostenibles. 
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FESTES POPULARS  

 

LA CASTANYADA 

OBJECTIUS 

- Participació d’alumnes i professionals en el marc de les festes escolars. 
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- Treballar les estacions de l’any.  

- Gaudir de les cançons i els contes relacionats amb la tardor i la Castanyada amb 

suport d'imatges. 

- Experimentar amb els elements  (fruits de la tardor, fulles, colors...) més 

significatius de la festa de la castanyada.  

- Gaudir de la celebració de les festes tradicionals a l’escola i de les diferents 

activitats proposades. 

CONTINGUTS 

Els continguts treballats estan relacionats amb la inclusió de festes i tradicions en 

l’escola.  

- Organitzar els recursos per al desenvolupament de l'activitat responent a les 

necessitats i característiques dels nens i nenes. 

- Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i estratègies 

metodològiques apropiats i creant un clima de confiança. 

METODOLOGIA 

El dia 28 d’octubre, els alumnes de l’escola hem celebrat la festa de la castanyada al 

pati de l’escola. Durant aquest mes d’octubre cada classe ha  treballat com a centre 

d’interès  la tardor.  

Hem fet diversos tallers:  

- TALLER DEL “tastet” en el qual hem tastat els pastissos que han fet els grups de 

l’escola amb els ingredients de la tardor (castanyes, carabasses, caquis …..). 

- TALLER TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ: s’han utilitzant diverses tècniques 

d’estampació amb pintura decorant les fulles seques que prèviament havien 

portat els nens/nenes, nois/noies de l’escola.   

- TALLER TOCA-TOCA: hem experimentat amb els diversos fruits que ens dóna la 

tardor, com son els caquis, magranes, pomes, codony, caqui... 
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Per finalitzar la festa la castanyada hem posat música on hem ballat i cantat.  Alguns 

nens i professionals ens hem disfressat de castanyeres i castanyers amb la roba que les 

famílies ens han facilitat, i hem fet un concurs de miss castanyera i míster castanyer 

2016. 

Hem elaborat un resum de la festa amb suport d’imatges per introduir-lo al blog de 

l’escola amb la finalitat que les famílies també en puguin gaudir. 

 

 

 

LA FESTA DE NADAL 

Els objectius de la festa del Pare Noel, entre altres,  son gaudir i mantenir una tradició 

del departament de fisioteràpia.  

Viure un moment de trobada entre nens, famílies i professionals. Crear un clima 

nadalenc ple de il·lusió, màgia i germanor.  
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Els continguts de la festa durant les setmanes prèvies i el dia fe la festa son: Treballar 

les tradicions nadalenques. L’inici del hivern i les vacances.  

L ‘imaginació, la sorpresa i l’espera.  

Per dur a terme aquesta esperada festa hi ha un metodologia darrera que treballem 

cada any. De manera molt resumida:   

1. Planificació de la festa a l’inici del curs i en les reunions de departament. 

Pluja d’idees per parlar del dia de la festa i els dies previs.  

Cóm serà la festa, quina serà la temàtica i com la treballarem. 

2. Contactar amb les empreses col·laboradores. 

3. Organitzar el calendari d’activitats. 

4. Celebrar la festa i fer un petit escrit per explicar-la a través del bloc. 

 

 

 

CARNAVAL  

El 24 de juny vàrem celebrar el Carnestoltes però abans d’això la Reina Carnestoltes 

ens va fer la seva primera visita i ens va demanar que abans de Carnaval vinguéssim a 

l’escola un dia vestits amb pijama, un altre amb la cara pintada i l’últim, amb un 

pentinat ben curiós i divertit. Tanmateix, ens va fer saber que la temàtica del 

Carnestoltes d’aquest any seria “Els oficis”. 
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El mateix dia que vàrem celebrar el Carnaval ens vam trobar tots al poliesportiu del 

CIM. La Reina acompanyada de dos mestres de cerimònies va donar la benvinguda a 

tothom i seguidament donà pas a la celebració d’aquesta festivitat. 

L’objectiu d’aquesta festa és apropar els alumnes a les diferents festes popular i 

culturals de casa nostra; com també gaudir d’aquesta. 

Cada grup va dur a terme una petita representació: 

- El Parvulari van fer una actuació dedicada als cuiners i cuineres. Van dur a 

terme una recepta de cuina on la temàtica era l’amistat. 

- El grup A es varen disfressar de policies i de lladres, així doncs la seva 

representació era una persecució entre aquests personatges. 

- El grup B eren perruquers i esteticiens. Van representar una perruqueria i 

centre d’estètica i el seu dia a dia. 

- El grup C eren els grangers i varen elaborar un corral on hi havia animals. 

- El grup D eren esportistes i tot ballant ens van ensenyar els beneficis de fer 

esport. 

- El grup E es varen disfressar de metges i van simular una operació amb un ball 

molt alegre. 

El dimecres següent, 1 de maig, la Reina Carnestoltes es va acomiadar de l’escola i 

vàrem poder rebre a la Vella Quaresma. 
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SANT JORDI 

 Enguany el departament de Teràpia Ocupacional ha estat l’encarregada d’organitzar la 

Festa de St. Jordi a l’escola. Els objectius d'aquesta van ser: 

 Gaudir d'una festa tan especial amb tots els companys i adults. 

 Col·laborar prèviament en la realització dels preparatius. Cada classe  va 

realitzar: una cartolina on representaven el dia de St. Jordi gràficament per 

poder exposar en la parada dels Jocs Florals i un objecte d'atrezzo per la 

representació de la llegenda. 

 Participar el dia de la festa en les diferents paradetes.   

 Treballar els elements típics de la diada així com la llegenda de St. Jordi. 

 Fer participar a les famílies portant un llibre des de casa. 

Així doncs el matí el  21 d’abril vam sortir tots al pati per participar en les diferents 

paradetes: la dels Jocs Floral, la del ”fotocall”, la del joc de les bitlles, la parada de 

venda de productes dels grups E, una altre on es van acabar de muntar i decorar 

objectes d’atrezzo creats a les classes i que es van utilitzar per a la funció i finalment la 

"II Parada de Intercanvi de Llibres" en la que alguns alumnes i professionals han portat 

llibres de casa fent possible que cada alumne s'hagi endut un llibre a casa. 
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Finalment les terapeutes ocupacionals hem representat la tradicional llegenda de St. 

Jordi i una versió més moderna on la princesa és escriptora, i el cavaller St. Jordi i el 

drac uns grans lectors que en saber aquest tret en comú es fan amics gaudint plegats 

d'una bona lectura. 

 

 

FESTA FINAL DE CURS 

El dimecres 21 de juny vàrem celebrar l’arribada de l’estiu amb la tradicional Festa de 

Final de Curs. L’escola va obrir portes a les famílies a les dos quarts d’onze del matí. 

El pati estava engalanat amb garlandes de colors fetes pels nois i noies de l’escola i 

també amb murals sobre les activitats d’aquest curs. El parvulari va dedicar el seu 

mural a "El dia dels germans", els grups E1 i E2 a “Les colònies” i, 

Comissió Escoles+Sostenibles dedicà els seus tres murals a "Elimina Alumini", "L'hort" i 

"La Plantada". 

Tots els grups-classe varen fer actuacions (10 minuts) de caire festiu, en total 9 

actuacions:  

- Parvulari: “El look del parvulari” 

- Grup A: “Comença l’estiu” 
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- Grup B: “Poesia de l’amistat” 

- Grup C1: “L’estiu dels optimistes” 

- Grup C2: “La ovejita desobediente” 

- Grup D1: “Las Pokeparadas d’Aspace” 

- Grup D2: "Quina olor fa la lluna" 

- Grup E: "Bollywood"  

- Actuació final a càrrec dels alumnes del grup D1 i E1 que fan l’activitat de dansa 

al migdia conjuntament amb la musicoterapeuta. 

Un cop acabades totes les actuacions dels grups es va posar música per tal que els 

alumnes, família i professionals ballessin tots junts. 

 

 

ACTIVITAT ESPORTIVA 

 

Durant el curs 2016/2017 l’activitat esportiva s’ha centrat en:  
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1. ESPORT PER A TOTHOM: activitat trimestral en medi terrestre, on es treballen a 

través de jocs i reptes col.lectius i individuals adaptats a les característiques dels 

alumnes, la cohesió de grup, la relació social i les habilitats motrius bàsiques. El fil 

conductor són els jocs tradicionals i habituals de l’educació física, amb més o menys 

adaptació, amb la incorporació de material novedós, que suposi nous estímuls. El 

nombre aproximat de sessions és de 8. 

2. ESPORT ESPECÍFIC: activitat trimestral en medi terrestre, adreçat únicament als 

grups dels alumnes més grans, E1 i D1, amb l’objectiu donar a conèixer una mica 

alguns dels esports específics per a persones amb paràlisi cerebral, com la boccia, 

l’eslàlom i l’atletisme. 8 sessions de promig. 

3. ACTIVITAT AQUÀTICA BASADA EN EL JOC: activitat quadrimestral en el medi aquàtic, 

amb 12 sessions de promig, per la que passa tot l’alumnat de l’escola, des de parvulari 

fins els grups de 16-18 anys. 

4. ACTIVITATS SINGULARS: Sota aquest nom incloem aquelles activitats puntuals que 

engresquen l’alumnat i que el fan sortir de l’espai habitual. S’han mantingut activitats 

que ja havien arrencat. 

4.1.Open day: Jornada esportiva organitzada per la fundació Johann Cruyff, amb 

format de gran event i participació única d’escoles d’eduació especial. Aquest curs hi 

participen els grups E1 i C1.  

4.2. Programa “JUGUEM”: participació per segon any consecutiu de dos alumnes de 

l’escola en el programa inclusiu  d’iniciació esportiva extraescolar “Juguem”, on es 

treballa des de la metodologia cooperativa. Tenen un tècnic d’esports d’Aspace com a 

suport durant l’activitat, però de mica en mica aquest va desapareixent, fruit de 

l’acceptació i relació d’ajuda establerta entre els nens i nenes participants. 
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