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màgia
La

dels llibres als passadissos

EDITORIAL

L’Escola reforça l’aposta
per educar en l’ús de la

“tecnologia invisible”
L’Escola Collserola ha sabut recentment que de cara al curs
vinent rebrà un important ajut del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el marc del projecte de
transformació dels serveis de l’entorn de treball de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) als centres.
Aquesta iniciativa vol millorar les competències digitals dels
alumnes adequant els equipaments de l’àmbit docent a les
necessitats del Pla de Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (Pla TAC), entès com un instrument per reforçar la gestió de la tecnologia com a part de l’autonomia del centre i del
seu projecte educatiu.
L’Escola Collserola ha estat un dels deu centres del Vallès seleccionats (en una segona onada) pel Departament d’Ensenyament per rebre aquest ajut. Això ha estat possible perquè els
deures s’han fet bé, i el nostre centre complia els dos requisits
indispensables per poder-s’hi acollir: disposar d’un Pla TAC validat i consolidat, i d’una xarxa informàtica interna d’àrea local
(LAN) preparada.
Properament aquest ajut es materialitzarà en diversos elements
i serveis tecnològics que s’incorporaran a l’Escola Collserola, i
que seran seleccionats, entre les opcions disponibles, en base
al criteri que encaixin amb el projecte propi en l’àmbit de les
tecnologies de la informació i les comunicacions.

La tecnologia com a eina
d’aprenentatge
El model TIC pel qual aposta l’Escola Collserola
es caracteritza per reforçar l’educació a partir
de l’ús de la “tecnologia invisible”, és a dir,
que hi és molt present però que no ocupa un
espai determinat. La tecnologia s’entén com
una eina: no és un focus en si mateix, sinó un
instrument per acompanyar el procés d’aprenentatge dels nens i les nenes.
En aquesta línia se situa la iniciativa que va tenir
l’Escola, pionera a la comarca, de desmuntar
l’aula d’informàtica per convertir-la en una aula
multimèdia. Un espai en el qual no només es
potenciïn les noves tecnologies, sinó que afavoreixi la relació entre iguals, el desenvolupament del treball cooperatiu, i que l’alumnat tingui un paper més actiu en el seu aprenentatge.
El fet d’introduir enguany la robòtica per primer
cop als tres cursos de la comunitat de mitjans
(primer, segon i tercer curs), mentre que ja fa
tres cursos que es va iniciar a la comunitat de
grans; o l’ús de programes i aplicacions com ara
Scratch, Thatquiz, Lego Wedo, Probot, Lighbot
o Probot, és una mostra d’aquestes eines de
les quals l’Escola se serveix per aconseguir una
metodologia de treball més innovadora i uns
espais més acollidors.
Tant aquest ajut obtingut en l’àmbit de les
TIC com el reconeixement d’innovació pedagògica a través projecte “La màgia dels llibres
als passadissos“ (del qual parlem a la secció “L’Escola informa”), ambdós atorgats pel
Departament d’Ensenyament, són un reflex
que avancem en la bona direcció per tal d’oferir
als nostres infants una educació de qualitat.
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L’ESCOLA INFORMA

Reconeixement
d’innovació pedagògica

pel Departament d’Ensenyament
Benvolgudes famílies,  El claustre i l’equip directiu de l’Escola
Collserola us volem informar
que hem obtingut el reconeixement d’innovació pedagògica
pel Departament d’Ensenyament,
després de participar i presentar
el projecte educatiu d’innovació
“La màgia dels llibres als passadissos“, que es basa en els següents
elements:
l

l

l

l

 isseny de les estances i passaD
dissos respectuosos i sensorials,
seductors i creadors de noves
experiències.
lbums il·lustrats que estan
À
exposats en els passadissos a
l’abast dels infants.
La creació de nous espais
d’aprenentatge per poder gaudir de l’aprendre i del compartir.
 eadaptar l’arquitectura present
R
i transformar-la per poder aconseguir una escola de benestar.

Podeu consultar la informació també a la nostra web:

http://www.escolacollserola.cat/projecte-dinnovacio/ 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L’ESCOLA INFORMA

Com sorgeix

“La màgia del llibres
als passadissos”?
Tenim una biblioteca plena de
color, de creativitat, de cultura...
i a dins hi passen moltes coses
màgiques: activitats de lectura
per als nens, padrins lectors de
sisè amb els fillols de primer, presentació de llibres, taules temàtiques relacionades amb els projectes de l’escola, escacs... També
es fan activitats per a les famílies: cafès pedagògics, xerrades
dels millors pedagogs, escriptors,
il·lustradors...
La nostra biblioteca és un
valor afegit per a tota la comunitat educativa de l’escola i, a
més, tenim una gran bibliotecària, l’Ariadna, que s’estima la
seva feina i és una experta cercadora de llibres per gaudir de la
lectura i de l’aprendre.
Va ser en aquest moment quan
vam veure que aquest potencial de dins la biblioteca s’havia
d’expandir per tota l’escola: “La
màgia dels llibres als passadissos”, quina bona ocasió per
compartir i incitar els infants a
la lectura. Crear una escola cada
vegada més humanitzada, amb
trets semblants als d’una llar,
una escola acollidora i plena de
benestar per a tothom.
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En què consisteix
el projecte?
Es tracta d’apropar els llibres als infants, que se sentin submergits en un context lector. D’aquesta manera, els nens i les nenes
entren en contacte de manera més intensa amb diferents tipus
de lectures i poden interessar-se per determinats llibres que en
els prestatges de la biblioteca no els haurien cridat l’atenció.
Així, lliurement i sense condicionants, poden triar i descobrir
noves lectures.
L’escola es mostra com una exposició de llibres a l’abast dels
infants. S’han creat espais propers, provocadors, confortables,
que ajuden a captar l’atenció, a aportar color i diversitat, alhora
que suposa un nou espai educador.

L’ESCOLA INFORMA

Implícitament
ens va ajudar
a comprendre i
desenvolupar un
nou paradigma
educatiu
Com aprenen els infants? Com afrontem, com a professionals, els nous reptes de l’escola del segle XXI? Com ha de
ser una escola acollidora i confortable
que ajudi els nostres infants a aprendre
a aprendre d’una manera equilibrada,
global i il·lusionant?
Moltes preguntes i molts somnis que
els mestres de l’escola estem desenvolupant, fent un procés de formació,
reflexió i avaluació continuada.
Un procés compartit amb les famílies i
els infants, que a poc a poc va arrelant i
obrint nous camins per aprendre.

Desenvolupament
d’un projecte estètic que ens
ajudi a transformar els espais
per aprendre
Una nova mirada dels espais, de l’aula, del treball dels
mestres, de comprendre què necessiten i com aprenen
els infants... Per aprendre.
Espais oberts per a la recerca i el treball cooperatiu.
Espais que propicien el gust per la lectura, la curiositat, el
plaer de descobrir nous personatge, noves històries... En
un entorn lliure, responsable, respectuós i creatiu.
Condicionar els espais d’aprenentatge amb plantes,
objectes de decoració , mobiliaris càlids que proporcionen diferents situacions ergonòmiques, que permetin el
moviment i els canvis de postura dels infants per aprendre i per poder circular lliurament i amb tranquil·litat per
l’escola. L’actual arquitectura de l’escola ens condiciona la llibertat de propostes educatives, no ens
acompanya en el nostre projecte educatiu, però
hem après a plantejar-nos que no ha de ser un greu
impediment per avançar: si som capaços de poder
visualitzar l’escola sense els murs fixos, si podem organitzar les estances amb un concepte obert i flexible, serem
capaços de donar respostes creatives als nostres infants.
El concepte d’aula com a estança tancada desapareix i
els passadissos es converteixen en espais d’aprenentatge,
exposicions de llibres, d’art, de natura... També en espais
de relaxament.
Els jardins i patis exteriors adquireixen rellevància i es
converteixen en espais d’aprenentatge, de joc d’igualtat
i de recerca.
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NECESSITAT DE COMUNICAR I
COMPARTIR EL PROJECTE AMB LA
COMUNITAT EDUCATIVA

Objectius

Convertir espais de pas en zones divulgadores de la lectura.
l Fomentar l’hàbit lector i crear un bon
ambient de lectura.
l Despertar l’interès per determinats
llibres.
Explicar a tots els infants del centre per què
l Connectar tots els espais de l’escola.
l Endinsar els infants en el món dels
s’han creat aquests espais.
llibres, més enllà de la biblioteca de
Els seus objectius.
l’escola.
l Donar autonomia i llibertat per escollir
Les seves finalitats.
lectures de plaer.
l Treballar la cultura del respecte cap als
llibres.
l Estimar i tenir cura de tots els elements que ens
envolten.
l Seleccionar llibres amb uns criteris específics per
comunitats, temps i lloc.
l Proporcionar llibres adequats a l’edat dels infants, amb diferents formats d’edició i il·lustració, temàtiques diverses...
l Considerar interessos i preferències dels infants.
l Divulgar diferents estils literaris.
l Llibres vistosos, de molta qualitat.
l Exposar llibres relacionats amb temàtiques diverses (centre d’interès de l’escola, festes tradicionals, projectes
d’investigació, etc.)
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Els projectes d’innovació pedagògica consisteixen en iniciatives d’un centre educatiu, o d’un grup de
centres, que formen part de manera explícita del projecte educatiu de centre, que responen a objectius
de millora educativa prèviament fixats en un pla d’acció i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre o centres pel que fa a les competències dels alumnes o a l’organització i gestió. (Article
2 Ordre Ens/303/2015)
El Departament d’Ensenyament vol promoure, reconèixer i certificar els projectes d’innovació pedagògica
impulsats des dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen, contribuint a la
millora del sistema educatiu.
En la Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol, s’obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d’innovació pedagògica, a través d’unes bases reguladores que estableixen, entre altres, els destinataris, els requisits de participació i els criteris de certificació, el procediment i els terminis.

Requisits:
Que el projecte estigui emmarcat en un o
més dels tres àmbits d’innovació pedagògica:
metodologies i recursos, organització i gestió
educativa i relació i cooperació amb la comunitat educativa.
lP
 resentar una memòria del projecte d’innovació
pedagògica.
lQ
 ue el projecte no hagi estat certificat per cap
programa d’innovació amb anterioritat.
l Q
 ue el projecte tingui l’abast de centre i estigui
consolidat.
lH
 aver desenvolupat el projecte segons les fases
de la innovació pedagògica: disseny, implementació i consolidació
Documents lliurats:
lS
 ol·licitud
l M
 emòria del projecte d’innovació pedagògica
l
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COMUNITAT PETITS · P3

P3 emocions
Expressem

L’alegria, la por, la ràbia o l’amor són algunes de
les emocions que apareixen en el nostre dia a
dia, tant a l’escola com a casa.
Els nens i les nenes de la Caseta i de les Manetes
han volgut aprendre a gestionar les seves emocions, però no ho podem fer si no les coneixem.
Així que hem treballat les emocions bàsiques
que podem sentir nosaltres o la gent que ens
envolta.
Vam començar explicant contes on apareixen
diferents situacions i, entre tots, hem anat parlant
sobre què sentíem, en quines situacions hem
experimentat una emoció o una altra, perquè
han sorgit, com s’han manifestat i què podem
fer per canviar el nostre estat d’ànim si ho considerem necessari.
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A partir d’aquestes reflexions que vam fer després de
llegir contes, veure audiovisuals i compartir moltes
estones de converses conjuntes, cada infant va escollir una emoció.
Posteriorment ens vam fer fotos intentant expressar
l’emoció escollida; després vam dir quan sentíem
aquella emoció i què ens provoca, tot fent unes petites narracions d’emocions.
Per acabar-ho d’arrodonir, hem fet uns murals per a
cada emoció: els hem fet en petit grup i ens ha agradat molt poder expressar-nos a través de l’art.
Finalment hem portat a terme un treball més individual, on cada nen o nena ha fet la seva ampolla de la
calma relacionada amb l’emoció escollida.
Ens ho hem passat molt bé i hem començat a descobrir algunes de les coses que passen dins nostre!
Esperem que us agradi!

COMUNITAT PETITS · P4

P4 hem après
Practiquem el que

A les aules dels Constructors, les Claquetes i els Setciències de P4
hem treballat diferents projectes. I ho hem fet no sols aprenent conceptes, sinó que sobretot hem manipulat, experimentat i observat, i
hem posat la mirada en elaborar hipòtesis i comprovar els resultats.
Sempre compartint a les nostres converses de grup no només
els coneixements, les experiències i les vivències que aporten els
infants, sinó també tot allò que anem incorporant en el nostre camí
d’aprenentatge.
A la classe dels Constructors, per aprofundir en el coneixement de
l’elaboració dels productes làctics, ens va venir a ajudar una especialista de la granja Armengol.
Amb la col·laboració dels infants, tot sacsejant amb un recipient,
vam fer mantega amb nata i unes gotes de llimona i vam veure la
transformació i el procés de l’obtenció de la llet desnatada. Al final
vam fer un petit tastet.
A la classe de les Claquetes, com que estàvem molt interessats en el
color de la neu, vam decidir fer-la.
Vam seguir el següent procés: vam barrejar bicarbonat sòdic i escuma d’afaitar fins a obtenir una consistència semblant a la neu. Els
infants van participar en tot el procés i al final van gaudir jugant i fent
les boles de neu.
A la classe dels Setciències volíem saber què ens passa per dins quan
ens fem mal. Per descobrir-ho, vam mirar molts llibres, Internet, va
venir una doctora, vam jugar molts dies a metges i al final, vam decidir dibuixar un cos humà gegant entre tots. Així vam plasmar tot allò
que havíem après.

El més important no és el que hem
après sinó com ho hem après.
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COMUNITAT PETITS · P5

P5 Temps

era temps

A les classes de P5 hem fet d’escriptors i escriptores i d’il·lustradors i il·lustradores. No ha estat
gens fàcil, però sumant forces, ho hem aconseguit!
Primer, vam tenir moltes converses sobre la feina
dels escriptors i els il·lustradors: quins coneixen,
de quines maneres pot començar i acabar un
conte, quins eren els seus contes preferits, els
personatges que més els hi agradaven, etc.
A partir d’aquestes converses, els vam proposar un repte: inventar-se un conte, escriure’l i
dibuixar-lo entre tots.
Cada classe va fer dos grups i cada grup es va
posar un pseudònim, triat en forma de votació.
Després, cada grup va triar tres personatges protagonistes que havien de sortir al conte inventat.
Així, a poc a poc, amb les propostes, opinions
i idees de tothom, respectant i acceptant la
tria d’arguments segons la majoria, es van anar
inventant unes històries ben divertides, fins a
crear l’argument de cada conte.
Moltes felicitats nenes i nens de les classes Picalletres/Paradateta.
Ho heu fet genial!
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COMUNITAT MITJANS · PRIMER

1r

un dia d’

h

hípica

Aquest trimestre els nens i les nenes de 1r de
l’Escola Collserola vam fer una sortida a l’Hípica
Can Caldés de Sant Cugat del Vallès.

a Can Caldés

Abans de començar l’experiència i les activitats,
vam esmorzar tots junts per agafar forces i posar
en comú les nostres experiències amb els cavalls
i els altres animals de l’hípica.
Vam fer dos grups i ens vam separar per
començar les activitats: mentre un grup feia una
visita guiada per l’hípica, l’altre aprenia a muntar
uns ponis preciosos. Després, vam canviar per
poder fer-ho tot!
Durant la visita guiada, els nens i les nenes van
poder conèixer als cavalls de l’hípica, amb els
seus noms tan peculiars, com Poma, Colacao,
Falvalà o Nube. També van poder donar-los
menjar, veure on vivien i raspallar la seva pell
brillant i la seva cua voluptuosa!
Mentrestant, el grup que muntava, no només
aprenia què són i per què serveixen les cadires
de muntar, sinó que ens aventuràvem a aixecar
les mans, deixar-nos anar, posar-nos del revés... i
quina por al principi! Però al final tothom ho va
aconseguir i va superar l’angoixa. Els va encantar
l’experiència!
Era preciós veure com els nens i les nenes es
relacionaven amb els animals d’una manera tan
afectuosa, curosa i valenta.
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COMUNITAT MITJANS · SEGON

2n

La màgia de les

colònies

Com cada curs marxem de colònies amb P5 i 4t

El 2 i el 3 de maig vam estar a Can Solà, a Vilobí d’Onyar.
Les colònies són moments per gaudir de dinàmiques
diferents, d’ajuntar-nos, de fer vincles, de comprovar la
nostra autonomia en el menjar, amb l’equipatge i en el
dormir.
Aquest any ens vam transformar en autèntics pirates per
ajudar el capità Xaloc a trobar el seu tresor.
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COMUNITAT MITJANS · TERCER

3r de tercer

Els nens i les nenes

fem

Aquest curs hem après a fer pa.
Abans però havíem de conèixer
d’on surt el blat i altres cereals
que necessitem per fer-lo.
Ens vam posar en contacte amb
el grup L’Ortiga que tenen camps
i horts a Can Monmany, una
masia molt gran i molt important
de Valldoreix. Vam anar-hi el mes
d’octubre, que és l’època de sembrar, i ens van ensenyar la feina
que fan els pagesos.

pa

Quan vam ser allà ens vam distribuir per grups i vam anar seguint
tot el procés: sembrar, segar, batre
i moldre. Però aquí no acaba la
cosa. Al mes de gener les monitores de l’Ortiga van venir a l’escola
amb tots els ingredients necessaris i vam fer de forners.

Ens van sortir uns
pans i unes galetes
bonííííssimes!
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COMUNITAT GRANS · QUART

4t

La línia

del temps dels

artistes

Aquest és el quart any que les nenes i els nens de 4t
participen en l’activitat “La maleta de l’art”, on cada
infant investiga la vida d’un artista (pintor, escultor,
arquitecte, etc.), sigui famós o d’àmbit local, i setmanalment el presenta davant la resta del grup.
Aquesta activitat anual ha donat molt profit per tal
que l’alumnat mostri interès per l’art i desperti la seva
curiositat per saber més dels artistes i de les seves
obres.
Com a novetat d’aquest curs, per fer-los conscients
de les distàncies temporals i situar-los en les diferents
èpoques artístiques, hem iniciat una línia del temps
on estem col·locant cada un dels artistes treballats.
A més, això ens permet que no quedin en l’oblit tots
aquests personatges il·lustres.
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Per portar-ho a terme, els vam proposar aquest projecte i vam plantejar el problema de com podíem
representar una línia del temps que abastés des del
segle XVI (començament del primer artista exposat)
fins a l’actualitat. Entre tots vam decidir que el terra
del passadís tenia una distància adequada per poderho representar.
Per grups, van dissenyar les seves propostes, van
mesurar les rajoles del terra i van decidir quantes es
podrien encabir en un segle. Després les van presentar a la resta de la classe i entre tots vam acordar
quina era la millor idea.
Finalment, vam crear la línia del temps i setmanalment cada alumne va enganxar a terra la fotografia
amb les dades del seu artista.

COMUNITAT GRANS · CINQUÈ

5è

Units
per la

lectura

Aquest any, la diada de Sant Jordi ha acabat amb
una trobada entre els alumnes de P5 i 5è. Per què?
Doncs perquè l’any vinent serem PADRINS i FILLOLS!

L’apadrinament lector és una activitat consolidada ja
a l’escola i ara, acabant el curs, hem aprofitat aquest
dia per gaudir tots plegats de la lectura i fer aquesta
primera coneixença.

Hem anat a les classes de P5 i tot buscant racons
bonics l’escola hem passat l’estona llegint contes.
Una mica nerviosos nosaltres, una mica encuriosits
ells; nosaltres llegint els contes intentant copsar la
seva atenció, i ells molt atents escoltant els relats. En
definitiva ... units per la lectura.
Ha estat una estona molt bonica, en la qual COMPARTIR ha estat un autèntic plaer.
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COMUNITAT GRANS · SISÈ

6è

La quinzena

de la

ciència

Aquest curs a 6è hem tingut un nou desafiament: preparar un
tema amb experiències per portar a terme, i fer de mestres a
tota l’escola, des dels més petits d’infantil fins a la comunitat de
grans.
Tot va començar quan la Pilar i la Teresa ens van anunciar el
tema: aquest any treballaríem “els sentits”. Ens vam posar en
marxa i el primer que vam fer va ser buscar informació teòricacientífica i després, possibles experiències a fer per a cada sentit.
Ja amb la informació, vam organitzar-nos per fer uns power
points que vam unificar amb les aportacions de tots els grups.
Seguidament i per parelles, ens vam especialitzar en un sentit
en concret.
Cada parella, depenent del nivell que li havia tocat per exposar,
havia de triar experiències adients a l’edat dels companys i companyes: tot un repte!
Ara tocava la part més difícil: ens havíem de convertir en experts
en els “sentits”: havíem d’estudiar i preparar l’exposició oral que
acompanyaria el power i entrenar-nos per fer les activitats científiques.
Van arribar els dos dies importants: el dijous treballaríem amb
els grups d’infantil i el divendres amb tota la primària.
Un cop acabada la quinzena vam celebrar l’èxit!
Tothom ens va felicitar per la feina feta, realment ens ho
mereixíem! Vam treballar de valent!
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Espai

EDUCACIÓ FÍSICA

conscient

Aquest curs hem començat a treballar l´espai conscient a la
comunitat de grans. És un moment en el qual es treballa la
capacitat per adreçar-nos amb afectivitat als altres i a nosaltres mateixos.
Tradicionalment, l´educació física que molts hem rebut a la
nostra infantesa i que encara avui predomina a la majoria
d´escoles i activitats de lleure ha estat enfocada cap a activitats en les quals els nostres companys eren rivals, predominantment en activitats competitives, de classificació, de
rivalitat, d’enfrontament i de rendiment.
A l´espai de “moviment conscient” es busquen situacions
educatives en les quals l´alumne aprengui a autocontrolarse i autoregular-se, no només en activitats motrius, sinó
també en la resolució de reptes, en el treball en grup, en
el treball individual, en la concentració i en la consciència
plena.
Sabem que l´entorn social actual és competitiu, selectiu i
agressiu, però també sabem que l’única manera de transformar aquest context és educant els alumnes en la gestió
emocional que puguin fer dels fracassos i dels èxits que es
poden trobar en el seu camí vital. Sovint no podem controlar què passa fora de nosaltres ni tampoc com volem que
actuïn els demés, però sí que podem controlar com volem
que ens afecti allò que no està al nostre abast.
El que es pretén en darrer terme amb aquesta nova visió de
l´educació física és crear situacions en les quals els alumnes
puguin desenvolupar i posar en pràctica valors tant per a la
persona com per a la societat a la qual pertanyen: solidaritat,
respecte, empatia, autoconeixement, escolta activa, calma,
diàleg, cooperació, etc.
Hi ha una altra esfera o dimensió que s´ha de treballar a les
escoles per tal que els alumnes siguin persones exitoses.
Parlem d´èxit personal en la capacitat d’ajustar comportaments i emocions. Que ens permeti connectar millor amb
els demés, viure en equilibri i armonia sentint-nos competents, lliures, estimats i realitzats personal i professionalment.
Aconseguir-ho és una aventura fascinant que comença avui
mateix i durarà tota la vida. És un plaer acompanyar els vostres fills i filles en aquest camí on ningú ensenya, però tots
aprenem.
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MÚSICA
Des de fa uns anys, la música al Collserola es realitza a través de la metodologia REMIS. Aquesta metodologia
consisteix en l’aprenentatge dels continguts musicals a partir de la pràctica i la vivència, així com de l’expressió
corporal i el moviment. La creació musical també té molta importància, des de petits fins a grans. Els resultats
continuen sent molt positius i l’alumnat aprèn gaudint.

EI! QUE APRENEM MÚSICA A
PARTIR DEL COMPOSITOR

TXAIKOVSKI

Un dels treballs que hem realitzat aquest curs ha estat al voltant del compositor Piotr Llitx Txaikovski.

CANÇÓ DE L’ERUGUETA

BALLEM LA DANSA RUSSA!

CREEM LA NOSTRA MÚSICA

Els nens i les nenes de primer hem
après “La cançó de l’erugueta”
vivenciant-la a través de materials
diversos, com titelles, pilotes i campanes. Un cop la teníem ben apresa, vam treballar l’estructura de la
cançó, la pulsació, les notes i els
ritmes que els interessaven. Després vam veure la partitura en una
mida molt gran i en vam identificar
“l’escriptura de músic”. Aquesta erugueta que li agrada molt viatjar, se’n
va anar a un altre país, i sabeu què
va passar? Que la seva tonalitat va
canviar i sonava més aguda!

L’erugueta ens va fer conèixer el
compositor Piotr Llitx Txaikovski.
Primer vam escoltar la seva música
i vam conèixer els aspectes més
curiosos de la seva vida. Seguidament vam aprendre les diferents
parts del ball de la dansa russa i, un
cop ja la sabíem, ens vam poder
inventar la nostra pròpia dansa! A
partir d’aquí, vam anar dibuixant
la música i posant nom a les parts.
Era important tenir present quins
ritmes i notes fèiem per fer un
dibuix ben adient.

A partir de l’audició de Txaikovski
vam crear la nostra pròpia música.
Tenint present el musicograma que
havíem fet, vam fer parelles i vam
experimentar amb els sons. Després vam veure quins instruments
quedaven millor a cada part i vam
pensar els ritmes i les notes que
faríem. A continuació, amb grups
de cinc ens i nenes vam crear la
música i la vam tocar davant les
companyes i companys de la classe.
Per finalitzar, vam fer una reflexió
conjunta per valorar la feina feta.
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DEPARTAMENT D’ANGLÈS

English

The first week of April was very
special for the whole school and, of
course, for the English Department:
we celebrated the English Week!
Many families, teachers and specialists collaborated with us, and all of
them gave us their time to teach us
many new and interesting things
about English and its culture: stories, dances, plays, songs, sports...

Week

All the levels of the school enjoyed
the activities, being a great success
for all of us.
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BIBLIOTECA

Activitats a la

Biblioteca
Alexandria
Aquest curs 2018-2019 ha
estat intens. Els nens i les
nenes de la nostra escola han
fet ús de la biblioteca en diferents moments, a l’espai de
migdia i en horari lectiu.
Han gaudit de tots els serveis que
se’ls ofereix, com ara el préstec de
llibres i documents, suport en la
cerca d’informació, les xerrades i
activitats que s’han fet durant tot
el curs, etc. Els infants també han
vingut a llegir, estudiar, fer treballs,
buscar informació, etc.

Els infants de 2n han escoltat
contes en l’horari de migdia.
Els més grans de l’escola, des de
4t fins a 6è, han estat venint
lliurement en horari de migdia
per fer deures i treballs, préstec
de llibres, buscar informació, utilitzar els ordinadors, jugar a escacs
i, sobretot, a llegir i gaudir dels
llibres. Per a això, contínuament
es compren llibres nous, atenent
els suggeriments dels professors,
però també, els dels infants.

Aquest curs 2018-2019 també
hem portat a terme diversos projectes, en els quals han participat
tots els infants de l’escola, des de
P4 fins a 6è.
Un dels projectes que es
desenvolupa des de fa anys és
l’Apadrinament Lector. Consisteix en que cada alumne de sisè
apadrina un alumne de primer
i l’acompanya per l’apassionant
món dels llibres, mentre l’ajuda
en l’aprenentatge de la lectura.

Ara us expliquem les diferents
activitats que enguany s’han portat a terme a la biblioteca:
Els petits de l’escola (P4 i P5)
han mirat contes adequats a la
seva edat. En alguna ocasió els
expliquem un conte o els llegim
una poesia.
Els infants de 1r han fet
l’activitat “Apadrinament lector”, un projecte que es porta
a terme a la biblioteca en horari
lectiu durant tot el curs.
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Gaudiu molt dels llibres i bo

BIBLIOTECA
L’Apadrinament Lector és un
projecte d’Aprenentatge i Servei (APS) en el qual, a més de
l’aprenentatge de la lectura per
part del fillol i l’adquisició de valors
i foment del servei a la comunitat
per part de l’infant de sisè, es crea
un vincle afectiu molt gran entre
fillol i padrí. És molt bonic veure’ls
abraçar-se i l’estimació amb què
els nens i les nenes de sisè tracten
als seus fillols.
Hi ha una gran formació en valors:
per aquesta raó, els infants aprenen a ser futurs ciutadans compromesos amb la societat, i els
aporta respecte, empatia i estimació.
Un altre projecte que fa uns
anys que es porta a terme des
de la biblioteca és “Un món
de contes”. Aquesta activitat ens
agrada molt, ja que ajuda els nens
i les nenes a conèixer les diferents
cultures que hi ha al món, inclosa
la nostra. Els infants aprenen a
respectar altres maneres de pensar, a conèixer en quina situació
es troben molts països per culpa
de la guerra, la fam i la mancança
d’aigua, entre d’altres causes.
Per a això, hem fet una exposició de llibres sobre interculturalitat i drets dels infants, que ha
estat repartida pels passadissos de
l’escola, per reforçar les activitats
relacionades aquesta temàtica.
Com a part del projecte “Un món
de contes”, d’una banda hem
convidat la cooperant internacional i defensora dels drets humans,
Marissa Franco, que ens ha fet
una xerrada per tal de donar a
conèixer la seva experiència com
a defensora de drets humans.

Aquesta xerrada s’emmarca dins
del programa “Ciutats Defensores dels Drets Humans”, que
té com a objectiu de millorar el
coneixement, la promoció i la
defensa dels drets humans. Està
impulsat per l’Oficina de Cooperació de l’Ajuntament de Sant Cugat
i altres institucions catalanes
d’Ajuda al Refugiat, com UNIPAU
o Amnistia Internacional.

Finalment, no volem deixar de
parlar-vos d’un altra projecte que
organitzem amb molta il·lusió: és
el Torneig d’Escacs Escolar, que
aquest any ha arribat a la sisena
edició amb una alta xifra de participants: 95 alumnes de 3r, 4t, 5è
i 6è.

D’altra banda, hem rebut un
any més els nens i les nenes
de Malawi, aprofitant la visita
que fan a l’escola. En aquesta
ocasió han cantat i ballat a la
biblioteca amb els nostres infants
en un esclat d’alegria, il·lusió i
admiració. Veure’ls ballar i cantar
junts, ens fa sentir que problemes
com la manca d’enteniment entre
diferents cultures, el racisme, etc,
no existeixen i, potser, no està tot
perdut.

1r classificat: Guim Pallarès i
Solé, alumne de 5è

Com a part d’aquest projecte, hem
comptat amb l’ajut de les famílies d’infants de la nostra escola.
Una d’elles és la família Shlazinger,
pares de la Zoe (alumna de sisè) i
l’Eyal (alumne de 3r). El pare de la
Zoe i l’Eyal ens van venir a fer una
xerrada sobre els costums i la cultura d’Israel, el seu país d’origen.
Abans de que acabi el curs,
està previst que vingui l’avi
d’en Pol Escudé a explicar-nos
contes de Mali, en relació amb
l’ONG ”Ecos de Mali”, que ell va
crear per tal de construir escoles
en aquest país. A més, ens han fet
el donatiu d’un llibre de contes,
“Contes tradicionals de Mali”, que
el trobareu a la biblioteca.

on estiu a tothom !!

Els guanyadors han estat els
següents:

2a classificada: Alba PellicerHeaney i Enrich, alumna de 6è
3rs classificats: Àlex Vicente
i Porcel i Bruno Hernández i
Cobo, tots dos alumnes de 4t .
Des d’aquestes línies felicitem
totes i tots els participants que,
com a reconeixement a la seva
empenta, il·lusió i contribució als
valors de l’esport, rebran un diploma i una medalla durant l’acte
de lliurament de premis que
esperem pugui comptar amb la
presència, entre d’altres autoritats,
del regidor d’Esports i Joventut de
l’Ajuntament de Sant Cugat, Eloi
Rovira.
A la biblioteca, també ha tingut lloc l’activitat organitzada
per l’AMPA de la nostra escola
“Cafè Pedagògic”, que va comptar amb la presència de Jaume
Centelles, mestre jubilat que ha
dedicat bona part de la seva vida
laboral a les biblioteques i als llibres. També ens va visitar Inês
Castel-Branco, fundadora d’Akiara,
una editorial que ha publicat títols
molt interessants per als educadors i per a les escoles. Durant la
xerrada vam parlar de llibres i de
la Diada de Sant Jordi, tot prenent
cafè i pastissos.
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TEMPS DEL MIGDIA - EXTRAESCOLARS

Vincular

l’infant
amb el seu entorn
Apadrinament lector
Un any més, Paidos+Fundesplai
s’ha encarregat de les activitats
extraescolars de l’escola. Es pretén
anar més enllà d’oferir un servei
d’activitats, per això hem estat
pioners en un model de gestió
de les activitats extraescolars que
vincula l’infant i la família amb
el seu entorn i fomenta el teixit
associatiu. L’objectiu és garantir la
qualitat, la continuïtat i l’estabilitat
de la proposta.
S’intenta cobrir les necessitats
i interessos de cada edat i dels
diferents infants que formen part
de l’escola. Cada curs actualitzem
i cuidem la proposta tenint en
compte l’anàlisi de la graella anterior i les noves propostes sorgides
de les enquestes de satisfacció.
Això el converteix en un projecte
en constant evolució.
Aquí us deixem un recull fotogràfic de les activitats extraescolars d’aquest curs. Trobareu
més informació sobre la graella
d’extraescolars i les novetats a la
pàgina web www.paidos.cat.
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TEMPS DEL MIGDIA - EXTRAESCOLARS

Cafe pedagogic

Migdies
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TEMPS DEL MIGDIA - EXTRAESCOLARS

Educacio infantil a la biblioteca

Escacs
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TEMPS DEL MIGDIA - EXTRAESCOLARS

Malawi

Xerrada Marisa Franco

Xerrada Israel
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BRICOLATGE

La Jornada de Bricolatge en Família

Una manera d’aprendre a

estimar l’Escola
El dissabte, 4 de maig, al matí,
l’Escola Collserola es va obrir als
infants i a les seves famílies per
portar a terme la tradicional Jornada de Bricolatge en Família. Va
estar organitzada per l’AFA, amb
l’objectiu de millorar els diferents
espais, a partir de tasques de
decoració i pintura, fusteria i manteniment, jardineria i bricolatge.
Es tracta d’un dia molt especial, ja
que els infants i les famílies comparteixen una estona junts. Per
exemple, fent un passeig o una
tasca, per petita que sigui, com ara
plantar una flor als parterres del
jardí. Amb la col·laboració de tots,
es vol aconseguir una altra mirada
sobre l’Escola, mentre s’aprèn a
estimar-la i a respectar-la.
Algunes de les actuacions que
es van portar a terme, en diversos espais de les comunitats de
grans i de mitjans, al gimnàs o a
les aules multimèdia i d’anglès,
van ser arreglar armaris, portes,
porticons i mobles; pintar algunes
parets o reparar sòcols i repassar
pissarres.

26

També es van realitzar accions
a l’aula de música (es van posar
rodes als teclats per poder-los
moure amb facilitat), a la sala
de l’AFA (es van muntar caixes
d’eines) i al pati de la comunitat
de petits. En aquest darrer espai
es van arreglar i repassar diversos
elements com ara els bancs i els
baguls, el xilòfon, la taula d’aigua,
i es van collar les taules de pícnic
a terra.
Un altre zona destacada on els
pares i mares van dedicar els seus
esforços va ser el Jardí de les Olors,
on havien aparegut alguns forats,
però com que el dia no va donar
per més, les famílies van ser convocades el diumenge següent, 12
de maig, per acabar de fer tasques
de manteniment en aquest espai
exterior.
La Jornada de Bricolatge en família va comptar amb la participació
de Paidos+Fundespai, que van
preparar diverses activitats per als
més menuts. Un cop acabada la
feina, l’AFA va organitzar una botifarrada per a totes les famílies.

SOSTENIBILITAT

El nostre granet de
sorra contra la pobresa
energètica
La nostra escola ha participat, un any més, en el projecte solidari Marató d’estalvi energètic. Durant tot el mes
de febrer es van prendre diferents mesures per estalviar aigua, gas i electricitat amb resultats molt positius.
Aquesta iniciativa es compartida amb tres escoles més de Sant Cugat: L’Olivera, Gerbert d’Orlhac i La Floresta.

Presentació dels resultats a l’Ajuntament a
càrrec dels representants dels ecodelegats i
ecodelegades de l’escola (en tenim de P5 a 6è).

Lliurament del diploma de la IV Marató d’estalvi energètic.

Quins estalvis han aconseguit les quatre escoles?
Un estalvi global de
12,11 tones de CO2
(que s’han deixat d’emetre a
l’atmosfera) i
268.000 litres d’aigua.

Llum
En consum
d’electricitat
s’ha estalviat un

14,48%

Aigua
S’ha estalviat un

17,89%

Gas
L’estalvi generat ha
estat del

26,25%

Un estalvi econòmic total de
4.083,76 €.
Aquests diners es donen als
serveis socials de l’Ajuntament
per tal que es destinin a
actuacions de lluita contra la
pobresa energètica.
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AFA

L'AFA de l'Escola Collserola és una entitat sense afany de lucre amb la finalitat de col·laborar
i participar activament en l'escola i el seu projecte educatiu
Per imaginar, pensar, riure, crear,
na
u
! debatre,...La teva opinió,
s
u
t
a
l
E
c suggerències, propostes, idees, són
a
molt valuoses.
ç
e
p

Participació
PUNTUAL

útim dilluns lectiu de mes
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21:00H

Casa de Cultura

ACTIVA
PLENA

JUBILACIONS

Formació per a famílies.
CAFÉ PEDAGÒGIC i molt +!

Neix la comissió de gènere
En motiu del dia 8 de març, dia internacional de la
dona, debatem, comentem,, reflexionem i resolem
dubtes al voltant de la vaga feminista...en sorgeix una
nova comissió!!

Camí escolar
amable
Conversem amb l'Ajuntament de
StQGat per valorar mesures per
millorar l'accés a l'escola:
vianització, ampliació de voreres,
carrils bici....

Per una
escola
pública
de
qualitat!

Jornades de
bricolatge en família

Vetllem per garantir
la qualitat del projecte
educatiu de l'escola.
Exigim més RR per
fer front al curs
bolet, un decret de
menjador que
garanteixi un model de
qualitat...

Recollida d'aliments
Promovem valors de Solidaritat
mitjançant una recollida d'aliments en
benefici de les famílies de l'escola que
més ho necessiten.

Visita guiada al
jardí de les olors.
FEM BARRI!

Procès participatiu:
Repensem els patis!!
Iniciem un procès per repensar la funció dels
nostres patis, tenint en compte, sobretot, tot el que
nens i nenes hagin d'aportar. D'aquesta manera podem
aconseguir grans idees amb què tots se sentin
identificades i incloses!!

Amb aquesta diada es
potencia la participació de les
famílies en la vida de l’escola i
alhora, es transmeten valors
d’estima envers l’entorn,
convivència i de col·laboració.

i moltes coses més ...

Com escola de barri que
som, participem, juntament
amb altres entitats, a la
festa del barri !!

Festa de fi de curs!

Ens endinsem en l'extraordinari món dels llibres infantils
amb en Jaume Centelles i na Inés Castel-Branco.
Comunitat de mestres i famílies participem a la formació
en educació emocional de l'Equip SEER, a càrrec d'en
Carles Porrini.

A l'escola
som més
sostenibles

Sense les famílies la
festa de fi de curs
no seria possible.
Moltes gràcies a
totes!!

JUBILACIONS

Un

camí

En acabar sisè de batxillerat, a
l’escola on vaig estudiar em van
fer entrega d’un quadre amb un
bonic dibuix gravat i uns versos
del “poema de Nadal” del poeta
Josep Mª de Sagarra que diuen:

I tots els anys que han seguit
fins a l’actualitat, especialment
els darrers cursos, l’escola ha
estat capdavantera en implantar
noves maneres de treballar i de
fer pedagogia. Pionera en molts
projectes i en fer canvis cap a
l’escola del segle XXI.

Un camí!
Quina cosa més curta de dir!
Quina cosa més llarga de seguir!
Aquells versos tan celebrats per
tots nosaltres, adolescents que a
partir de llavors empreníem camins diversos, significaven el futur i
el convenciment de poder assolir
qualsevol fita de vida.
I en aquests dies que ja preveuen
l’assoliment dels seixanta i amb
ells la jubilació, el significat és ben
diferent. Amb un llarg tram de
camí recorregut, tinc la certesa de
que no hauria tingut una vida tan
plena i interessant com la que he
tingut si no hagués fet de mestra.
M’he dedicat als infants des dels
vint-i-un anys i gran part d’aquest
temps ho he fet a l’escola Collserola. Vaig arribar al setembre de
1986, carregada d’il·lusions i amb
unes ganes tremendes de posar
en pràctica la nova pedagogia
que havíem après a l’escola de
Magisteri, sota el paraigües de
grans mestres formadors i formats
a Rosa Sensat. Vaig trobar-me un
claustre amb un grup petit de
mestres, entusiasmats pel nou
projecte, i un grup de pares, confiats en l’escola que havien escollit
per als seus fills, disposats a treballar i a lluitar per la millora de
l’escola pública. I com que teníem
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I plegats també vam aconseguir
que l’Ajuntament de Sant Cugat
ens cedís els terrenys per a construir el nou edifici de l’escola Collserola que finalment vam estrenar l’any 2000.

poquets nens, una línea i no de
tots els nivells, tots plegats vam
formar una gran família.
Aquells primers anys vaig estar
treballant a primària amb els nens
i les nenes de primer i segon.
Jo no tenia encara els meus fills
i les cares d’aquelles criaturetes
quan enllaçaven les primeres lletres i escrivien “mama” i “papa”
em commovien i m’emocionaven
enormement.
Vam ser escola pionera en portar
a terme la immersió lingüística
en català, en fer col·laboracions i
intercanvis amb escoles i mestres
d’altres països europeus (Projecte
Commenius) i en implantar les
noves tecnologies. Paral·lelament
a aquesta acció pedagògica, els
mestres sortíem al carrer amb els
pares d’alumnes per reivindicar
millores i va ser en aquesta època
quan es va aconseguir una escola
pública de qualitat.

Són trenta-tres cursos a l’escola i
podeu creure que no m’he avorrit mai. Cada curs ha sigut ben
diferent de l’altre. He estat tutora de centenars d’alumnes. He
intentat sempre tenir-ne cura,
interessar-me per ells, cuidar-los
i estimar-los. Alguns d’ells, ara
ja pares, porten els seus fills a
l’escola. Hi confien i senten que
és la seva escola, la millor escola
també per als seus fills. Ho trobo
extraordinari. I, quan parlo amb
ells i m’expliquen els seus records
de quan eren petits, m’emociono
i em sento ben orgullosa que
s’hagin emportat un trosset del
que vaig, del que vam intentar
donar-los.
M’emporto carretades de bons
records. Gràcies pels somriures,
les abraçades, les paraules boniques de les persones petites i a
les grans persones que han compartit amb mi aquesta història de
vida.
Agraïments infinits
Presen Gómez Terrés
Mestra de l’escola Collserola

JUBILACIONS

Carta
de

comiat

Després de quaranta anys de vida professional, dels quals vint-i-set
els he passat a l’Escola Collserola, ha arribat el moment de la meva
jubilació. Ara em toca tancar una etapa de la vida i començar-ne
una altra de diferent, un temps per gaudir i per fer altres coses que
també m’entusiasmen.
Han estat uns anys de molta feina, de formació, superació de reptes i de canvis i d’innovacions, perquè en el fons l’escola és vida i,
com a tal, es va movent i es va transformant. Jo he tingut la sort de
formar-ne part, tant des de la meva especialitat d’anglès com fent
de tutora, i vull pensar que els meus esforços i les meves idees han
contribuït a la seva bona marxa.
M’emporto de l’Escola Collserola una motxilla plena de records, de
vivències i sobretot d’agraïment cap a totes aquelles persones que
han format part d’aquesta comunitat educativa i amb les quals he
compartit tants moments.
Gràcies per haver estat al meu costat tots aquests anys!
M. Dolors Arnaus Colomer
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Llegeix

i fes volar la

imaginació
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