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Escola

Nova 21

avancem cap a un nou model

EDITORIAL

Un model educatiu adaptat al

segle XXI
L’Escola Collserola fa temps que va començar un canvi pedagògic amb la mirada posada en com són i en com aprenen els
infants del segle XXI. Avui en dia, els infants han de conviure amb
un món globalitzat i amb uns canvis tecnològics que condicionen les interaccions amb els altres i amb la manera d’aprendre.

Actualment l’Escola Collserola forma part de l’Escola 21, un moviment d’innovació educativa que ens ha permès formar-nos, interaccionar amb d’altres centres d’ensenyament i també mostrar
el que fem a altres companys. El més important ha estat aquest
formació contínua i poder crear xarxa dins i fora de l’Escola.

L’inici del canvi a l’Escola va començar amb la proposta del
Departament d’Ensenyament per participar en un Pla d’Autonomia de Centre (PAC). Aquest pla es va desenvolupar, entre els
anys 2013 i 2017, amb la col·laboració dels mestres, les famílies,
els alumnes, els monitors de lleure i la inspecció.

Volem que les nostres famílies formin part d’aquest canvi i contribueixin als nous reptes que ens porta l’educació per als nostres
infants. Per tal que el projecte educatiu assoleixi els seus objectius és imprescindible la col·laboració entre famílies i escola. Tots
plegats som una comunitat educativa.

El PAC va significar un impuls en la visió de futur del centre:
vam focalitzar la missió de l’Escola i vam aprendre a treballar per
planificació estratègica, amb un propòsit comú. També ens va
portar a repensar, a reflexionar i a somiar amb una escola com un
lloc acollidor i pausat en el temps, en el qual l’infant és el centre
de l’aprenentatge.

El curs vinent obrirem una nova comissió anomenada “Escola
21”, representada per tota la comunitat educativa, en la qual
tractarem diversos temes d’educació. Es tracta d’anar avançant
per anar millorant. El progrés és un camí que ens interpel·la a
tots.

A partir dels resultats que ens aporta la recerca educativa, treballem per una escola que afavoreix entorns d’aprenentatge
respectuosos amb una sèrie de principis clau, i que es poden
resumir en set punts: a) entorns que estimulin el compromís
actiu dels alumnes; b) entorns que es fonamentin en la naturalesa social del procés d’aprendre i promoguin activament
l’aprenentatge cooperatiu; c) entorns on els docents estiguin en
sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper clau
que tenen les emocions en l’assoliment de resultats.

L’AMPA treballa per millorar la qualitat de
l’Escola

Els quatre punts restants fan referència a: d) entorns que tinguin
en compte les diferències individuals entre l’alumnat, també el
seu coneixement previ; e) entorns que exigeixin esforç i afany
de superació, però sense una sobrecàrrega excessiva; f) entorns
amb unes expectatives clares i que apliquen estratègies d’avaluació coherents; i finalment, g) entorns que afavoreixen la relació
entre àrees de coneixement i matèries.

Això no ens ha aturat per continuar els projectes en marxa,
com millorar el Jardí de les olors, millores al pati d’infantil,
fer més jornades de bricolatge, ampliar les voreres del carrer Abat Escarré, continuar amb els Cafès Pedagògics, una
pàgina web nova, o la revista, entre d’altres. Prova d’aquests
esforços va ser el reconeixement que se’ns va fer, ja que vam
tenir l’honor de ser els pregoners de la Festa Major del Barri
Monestir Sant Francesc.

Seguint aquests principis, les pràctiques d’aprenentatge han
estat redissenyades i se n’han creat de noves, pensant que tot
aprenentatge ha de ser sostenible en el temps. Tota l’Escola és
un lloc per aprendre, i com a tal, ha de ser un lloc viu, creatiu i
ple de vida.
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Aquest curs ha estat especialment actiu. Com ja és sabut, va
arrencar acollint un grup més de P3. Tota la comunitat escolar s’ha bolcat per aconseguir que tothom es trobi còmode i
poder continuar oferint la qualitat que dóna la nostra escola.
Des de l’AMPA Collserola s’ha fet un gran esforç per part de
voluntaris i voluntàries per tal d’assolir aquest objectiu.

I la nostra intenció és anar més enllà. Volem engegar nous
projectes per tal de millorar la vida a l’escola de les nostres
filles i fills. Però no ho volem fer sols. A l’AMPA necessitem
totes les famílies per col·laborar en els diferents projectes, per
participar en les activitats, i en definitiva, perquè hi pugueu
dir la vostra. Us hi esperem!

L’ESCOLA INFORMA

L’horitzó de canvi
“L’objectiu final és que tot infant, independentment del seu context i condicions, pugui gaudir
en qualsevol centre del Servei Educatiu de Catalunya d’experiències d’aprenentatge empoderadores i rellevants que li permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i
benestar.”

Escola Nova 21 proposa una transformació del
sistema educatiu per tal que s’actualitzi, adoptant plenament un propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida en el nostre context històric i unes pràctiques d’aprenentatge
fonamentades en el coneixement existent de
com les persones aprenem. L’objectiu final és
que tot infant, independentment del seu context
i condicions, pugui gaudir en qualsevol centre
del Servei Educatiu de Catalunya d’experiències
d’aprenentatge empoderadores i rellevants que
li permetin desenvolupar el seu projecte de vida

amb dignitat, sentit i benestar. Aquesta horitzó comú
d’actualització es concreta en el que s’ha anomenat
“marc d’escola avançada”, una referència que possibilita molts models i projectes diferents però que
tenen en comú quatre eixos interconnectats i interdependents: un propòsit educatiu que doni resposta
als reptes actuals, unes pràctiques basades en el
coneixement existent, i una avaluació i organització al
servei de l’aprenentatge. Per això, proposem el “marc
d’escola avançada”, que agrupa quatre eixos que en
el seu conjunt descriuen l’horitzó comú pel centres
educatius compromesos amb la transformació educativa.

Article extret de la següent web, on podreu trobar més informació.

https://www.escolanova21.cat/horitzo-comu/
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L’ESCOLA INFORMA

Propòsit educatiu
dirigit a desenvolupar competències per a la vida
El propòsit de l’escola és el desenvolupament de competències per la vida
per poder donar resposta als reptes
individuals i col·lectius. Integra els quatre pilars de l’aprenentatge proposats
per la UNESCO, que han de tenir el
mateix pes en l’acció educativa.
Aprendre a conèixer: Desenvolupar
les eines cognitives necessàries per a
comprendre millor el mòn i les seves
complexitats, i per proporcionar una
base apropiada i adequada per a
l’aprenentatge futur.

Les competències per a la vida, avui, han de tenir en compte
dos grans factors: Un món globalitzat, definit per la seva complexitat i interdependència, i els reptes globals que comporta:
el desenvolupament sostenible, la pobresa i la inequitat, els
grans moviments de població, la intolerància i la violència, i la
desigualtat de gènere; i el canvi tecnològic exponencial, que
està transformant les nostres realitats personals, en la nostra
interacció amb els altres, en els entorns professionals i en les
preses de decisions com a ciutadans.

Aprendre a fer: Desenvolupar les
habilitats que permetin a les persones
participar efectivament en la societat
del coneixement, la qual cosa també
suposa saber afrontar situacions complexes i treballar en equip.
Aprendre a conviure: Desenvolupar
les actituds i valors que fonamenten
els drets humans, la igualtat de gènere,
els principis democràtics, el respecte
i l’entesa intercultural, el desenvolupament sostenible i la pau a tots els
nivells de la societat i de les relacions
humanes, perquè les persones i les
societats puguin conviure harmònicament.
Aprendre a ser: Desenvolupar capacitats auto-analítiques i socials que permetin que les persones assumeixin les
responsabilitats de la llibertat, així com
desplegar de manera integral el seu
màxim potencial psico-social, afectiu i
físic.
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Avaluació
competencial i global
Per tal de donar el suport adequat al propòsit i la pràctica educativa, l’avaluació formativa esdevé una eina per
millorar l’aprenentatge i l’ensenyament.
Els aprenentatges avaluats no es limiten al desenvolupament cognitiu, sinó que inclouen el desenvolupament
físic, social i emocional. Els mecanismes per a l’avaluació
personalitzada són crucials, de manera que infants i
joves desenvolupin capacitats per a l’autoregulació i
l’autoavaluació.

L’ESCOLA INFORMA

Pràctiques

Organització

d’aprenentatge

autònoma i oberta, capaç de
l’autoreflexió i d’actualitzar-se

basades en el coneixement existent de
com les persones aprenen
Les pràctiques d’aprenentatge integren
de manera holística els set principis de
l’aprenentatge:
L’alumnat és el centre de l’aprenentatge,
i cal estimular la seva implicació i participació activa, ajudant a que comprenguin la seva pròpia activitat en tant que
persones que aprenen.
El procés d’aprenentatge és de naturalesa social, pel que cal fomentar
l’aprenentatge col·laboratiu.
Les emocions i la motivació són part
integral de l’aprenentatge, pel que cal
generar sintonia amb les motivacions
de l’alumnat i donar importància a les
seves emocions.
S’han de tenir en compte les diferències individuals de l’alumnat i també els
coneixements previs de cada persona.

L‘escola ha de ser versàtil i reflexiva, capaç d’actualitzar-se
i de prendre decisions basades en l’evidència. Es desplega
el seu propòsit i la seva pràctica en un entorn organitzatiu
que integra tres característiques:
Una organització al servei de l’aprenentatge, que
posa l’atenció en els aspectes nuclears de la pràctica pedagògica per optimitzar-la, incorporant models
avançats per a una avaluació formativa, fórmules versàtils
d’organització del professorat i dels alumnes, o estructures flexibles pel que fa a l’ús del temps i l’espai.
Una organització oberta a aliances, que crea sinergies i millora el capital professional, social i cultural:
amb les famílies i la comunitat, amb l’educació superior,
institucions culturals, entitats, escoles i altres entorns
d’aprenentatge.
Una organització formativa, capacitada per formarse i per autoavaluar-se, amb lideratge, visió, estratègies
i disseny sustentats per l’evidència sobre l’aprenentatge.

L’esforç i l’afany de superació de
l’alumnat és clau per a l’aprenentatge,
però sense una sobrecàrrega o pressió
excessiva, ni a través de l’avorriment o
la por.
L’avaluació continuada afavoreix
l’aprenentatge, sobretot si es desenvolupa a partir d’expectatives clares,
estratègies coherents i amb un fort
èmfasi en la retroalimentació formativa.
L’aprenentatge es basa en construir
connexions horitzontals entre àrees de
coneixement i activitats, que s’han de
promoure tant dins l’escola com en
connexió amb la resta de la comunitat
educativa i de la societat.
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COMUNITAT PETITS · P3

P3 una disfressa?
Ens podem fer

Disfressar-se és un joc necessari per al desenvolupament de l’infant. Quan els nens i les nenes
es disfressen fan volar la seva imaginació i la
seva creativitat. A més a més, és una eina fantàstica per posar-se dins de diferents rols i realitzar
un joc simbòlic, tan important i enriquidor en
aquesta etapa.
Els nens i les nenes de P3 gaudeixen disfressantse i pels volts de carnestoltes es van plantejar si
les disfresses que es posaven les podien fer ells
mateixos. Així, vam decidir fer un treball comú a
les tres aules de P3, que esdevingué molt interessant i divertit, ja que vam anar superant els
diferents reptes que se’ns plantejaven a l’hora
d’elaborar la nostra disfressa.
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Els nens i les nenes de P3A van disfressar-se de porquets, els de P3B de marietes i els P3C de cel amb el
sol, la lluna i una estrella. En tots els casos, en primer
lloc, vam haver de posar-nos d’acord sobre quin seria
el tema de la disfressa.
A partir d’aquí va haver-hi votacions i decisions que
implicaven pensar en com podríem fer les diferents
parts del vestit, quin material faríem servir, i com ens
distribuiríem per fer-ho. Un cop emprovats els vestits,
ens vam adonar que era important mesurar-nos per
tal que les disfresses ens anessin a la mida correcta.
Finalment, quan vam acabar la feina, vam fer una
festa ben divertida per poder gaudir-les i mostrar-les
a tots els nostres companys!

COMUNITAT PETITS · P4

P4 per aprendre!
Creem noves situacions

A P4 ens agrada molt investigar
i fer petites descobertes que responen a la necessitat de saber i a
l’interès per aprendre. No ho fem
sols sinó tot el grup classe a través
de converses conjuntes i posantnos d’acord.
El més important és el camí que
fem per aprendre: fer-nos preguntes, tenir curiositat, buscar
informació i saber-la comunicar.
Aquestes investigacions neixen
dels reptes i interrogants que ens
plantegem en el dia a dia, i a
partir d’aquí es creen situacions
que hem de resoldre individual i
conjuntament.
A P4A ens hem convertit en pirates. Hem pensat una ruta del tresor que hem portat a la pràctica
anant fins al Parc de la Pollancreda seguint les indicacions que
nosaltres mateixos hem preparat.
Allà hem trobat el tresor pirata i
ens ho hem passat molt bé!
A P4B hem fet un treball sobre la
mesura molt peculiar. Ens hem
mesurat diferents parts del cos! El
cap, les mans, els peus, l’alçada...
i després hem posat totes les
dades en ordre. Quina quantitat
de números!
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COMUNITAT PETITS · P5

Un Sant Jordi de

P5 superpoders
Si parem atenció i donem un espai en el qual escoltem els nens de manera conscient, ens podem
adonar de moltes coses importants. Així, a les converses d’aula de P5, vam observar com, en ocasions,
alguns nens verbalitzaven amb preocupació que
no hi havia res que se’ls donés massa bé, i en canvi,
d’altres tenien la sensació que tot els sortia millor
que a ningú.
Per això, vam decidir dedicar un temps a fer-los
adonar de les seves potencialitats i alhora, ajudarlos a poder valorar les dels altres a través de “El
Gran llibre dels Superpoders” de Susanna Isern.
Tot llegint els relats de cada superpoder, els van
anar coneixent, com el del ball, el de la música, el
d’explicar històries, el de l’optimisme...
De seguida, hi va haver nens que es van reconèixer en algun superpoder, d’altres que descobrien
aquell superpoder en algun company i d’altres que
els costava molt trobar el seu.
Vam posar per escrit, dins un sobre misteriós,
cadascun dels superpoders que explica el conte.
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Cada dia n’anàvem obrint un i explicàvem què volia
dir aquell superpoder. Tot seguit, vam fer una conversa grupal en la qual es va parlar sobre si coneixien algú que el tingués. Vam poder gaudir d’unes
converses molt interessants per a tothom.
Un cop vam explicar els divuit superpoders que
inclou el llibre, cada nen, de manera individual, va
anar explicant a la mestra quin pensava que era el
seu. Aquesta, anava fent la transcripció de tot allò
que s’anava dient. Finalment, van dibuixar i van
escriure el seu superpoder.
L’experiència va ser molt enriquidora, ja que van
poder explicar els seus superpoders i alhora parlar
de qui els l’havia ensenyat, quin superpoder creien
que tenien els seus familiars, els seus companys, les
seves mestres, etc.
I el més important és que han après que TOTS
tenim almenys un superpoder amagat que ens fa
ser ÚNICS.

COMUNITAT MITJANS · PRIMER

1r +2n
Espais:

aula oberta
comprendre
Una

per

el món
Són un plantejament de descoberta
i d’aprenentatge en el qual el
ritme el marca l’alumne i estan
organitzats internivells.

planeta viu
Fem coses
divertides amb
nens de diferents
cursos.

Els infants
poden escollir
setmanalment de
quin espai volen
gaudir.

la galeria
alpha-bet
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COMUNITAT MITJANS · SEGON

Espais:

aula oberta
comprendre
Una

Hi ha unes
propostes mEs
senzilles o fAcils
i altres que sOn
reptes.

per

el món

La vida es descobreix, s’aprèn,
amb la convivència amb els altres,
relacionant-se i compartint les
experiències d’una manera social,
oberta i competencial.

dinamic
La conversa entre iguals ajuda
a aprendre i a compartir
coneixements.

En els espais tenim
molts materials i
aprenem molt.

peca a peca

la parada
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En els espais
troben materials
diferenciadors,
creatius,
sorprenents, de
qualitat, pensats
per desenvolupar
les intel·ligències
múltiples,
potenciant
les capacitats
i habilitats
individuals.

COMUNITAT MITJANS · TERCER

3r ha arribat

El Jardí de les olors:

la primavera!

PRIMAVERA
L’aire passa de puntetes
Sobre el cor fresc del jardí.
La tarda és daurada i dolça.
Quina pau, entre les roses!
Quina inquietud, en mi!
(Joana Raspall)

Les classes de tercer hem estat
al jardí de les olors, tocant, olorant..., però sobretot, observant
les diverses plantes i arbres que
hi podem trobar. Hem observat
les formes de les fulles, els diferents colors que tenen i hem
gaudit d’un ambient tranquil a la
natura.

Gràcies a la nostra observació
ben acurada, hem fet un dibuix
al natural asseguts davant de
l’arbre que escollíem per dibuixar.
Només necessitàvem un full en
blanc, un suport, un llapis, la
goma i deixar anar la nostra inspiració.
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COMUNITAT GRANS · QUART

4t

Els somnis

es poden fer

realitat

Els alumnes de 4t fem unes sessions setmanals de
coneixement i creixement personal a través del llibre
“Manual para soñar”. Aquest llibre pretén que els
infants es coneguin millor, siguin conscients dels seus
punts forts i febles i s’adonin que amb esforç, temps i
constància, res és impossible.
A través de la feina feta al llarg del curs, hem après a
diferenciar un desig d’un somni, a veure si realment
és el nostre, quines qualitats necessitem per aconseguir-lo i, d’aquestes, quines ja tenim. També hem
reflexionat sobre les dificultats que ens podem trobar
i les ajudes que podem tenir del nostre entorn, com
la família o els amics.
Cada setmana anem coneixent la vida de diferents
personatges reals que des de petits tenien un gran
somni: per exemple, la Valentina Tereshkova volia
explorar l’espai, el Nikola Tesla inventar artefactes o la
Marta Gómez ser cantautora.
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A través de la conversa grupal i de les activitats a
casa, els nens i les nenes han compartit alguns dels
seus somnis: aprendre a fer un pastís, ser veterinària,
muntar en bicicleta...
Una de les altres activitats que hem fet són uns castells de cartró. Els hem anat construint durant una
setmana, a poc a poc, fent un tros cada dia. En un full
hem anant anotant què fèiem i com ens sentíem en
veure créixer la nostra obra, fins a convertir-se en uns
bonics castells.
I això per què? Doncs perquè per aconseguir arribar als nostres somnis, com ens ha passat amb els
castells, hem d’anar construint-los mica en mica,
esforçant-nos, posant-hi il·lusió i superant els obstacles que ens anem trobant. I de ben segur que, amb
constància i treballant pel que ens agrada, algun dia
podrem dir que això que avui són només somnis,
s’han fet realitat.

COMUNITAT GRANS · CINQUÈ

5è

Aquest curs, els nois i les noies de cinquè hem fet un projecte:
“Models col·laboratius de gestió de l’espai públic per la promoció de
l’activitat físicoesportiva”.
Darrera d’un títol força complicat, entre tots, vam pensar què ens
demanaven fer: havíem d’aconseguir esbrinar si hi havia una bona
relació entre qui feia esport i qui practicava altres activitats de lleure.

El nostre projecte:

“Espais

El 27 de novembre vam anar al Cosmocaixa a conèixer els nostres
investigadors: la Sacra Morejón i en Ricardo Sánchez. Tots dos són
professors de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. La
Sacra ens va fer una explicació de la seva recerca i en què la podíem
ajudar.

compartits”
amb

Un cop a l’escola, vam organitzar-nos en grups de quatre entre les
dues classes, vigilant que ningú es quedés sense grup. Tot seguit,
amb els mapes de Sant Cugat al davant, vam fer una pluja d’idees
sobre les característiques dels parcs de la nostra ciutat.
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Cada grup investigaria dos parcs diferents i faríem
dues tasques: fulls d’observació i enquestes. Per
grups, vam preparar preguntes i aspectes que
volíem observar. Tots junts, vam elaborar els
dos documents: un full d’observació i una
enquesta. També vam decidir fer fotografies
per documentar millor la nostra investigació.
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Cada grup es va organitzar per anar a cadascun dels seus dos parcs: en dia laborable, fora
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Abans de visitar els parcs vam fer hipòtesis de
com pensàvem que ens aniria el treball com
a investigadors i del resultat de la recerca.

ora: Sacra

Investigad

Amb totes les observacions i les enquestes
fetes, vam escriure conclusions i vam estar
molt satisfets de la feina feta i dels nostres
resultats.
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Finalment, vam fer un pòster amb el procés de la nostra investigació i un power
point que vam exposar a la sala d’actes
del Cosmocaixa el dia 16 de maig del
2018, davant dels investigadors, les nostres famílies i nois i noies d’altres escoles.

13

COMUNITAT GRANS · SISÈ

6è en

80
dies

la volta al món

Al llarg del segon trimestre, els alumnes de 6è hem treballat en
un projecte molt engrescador, viatjant pel món sense sortir de
l’escola. Ha estat un projecte inspirat en la vida obra de Jules
Verne. Hem treballat la seva biografia i una de les seves obres
més populars de l’autor, “La Volta al món en 80 dies”.
Durant el temps que ha durat el projecte, llegit una adaptació
de la novel·la on vam conèixer els protagonistes de l’aventura
(Phileas Fogg i Passepartout) i l’argument de la història.

El primer pas va ser la presentació de l’autor. El vam investigar
a partir d’una imatge, i a partir de la deducció vam esbrinar qui
era. La informació trobada en llibres i Internet la vam organitzar
en “piulades”, que ens van ajudar a escriure la seva biografia.
Amb un joc de cartes semblant al “memory”, vam crear les
regles i instruccions (text instructiu) i d’aquesta manera ens vam
familiaritzar amb la gran extensió de les seves novel·les.
Un cop vam saber les ciutats visitades i els transports utilitzats
en aquella època, vam fer un càlcul aproximat de la durada del
trajecte en l’actualitat i els nous mitjans de transport existents
actualment.
També vam entendre i vam saber situar-nos en un mapa. Vam
aprendre què són els paral·lels, els meridians i les coordenades
geogràfiques.
Vam treballar de manera cooperativa creant grups d’experts
per poder investigar cada una de les vuit ciutats. La finalitat era
fer una presentació oral amb una eina 2.0 anomenada “Canva”,
amb la qual cada grup explicava el que havia descobert i el que
li havia cridat l’atenció de la ciutat que li havia tocat, a partir d’un
joc de pistes al jardí de les olors.
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Va ser un viatge literari molt emocionant i engrescador amb el
qual vam poder aprendre un munt de coses.

EDUCACIÓ FÍSICA

Afavorir la inclusió
a través de

l’esport

El passat 19 d´abril, els alumnes
de 4rt i 6è de l´escola van visitar les instal·lacions de l´Institut
Guttmann de Badalona, per tal de
participar en les jornades “Mou-te
i veuràs” que organitza aquesta
entitat.
Enguany era el 15è any que es
preparaven aquestes activitats,
amb l’objectiu d´afavorir la inclusió i la socialització dels nens i
les nenes amb discapacitat a través de la pedagogia col·laborativa
en l’àmbit de l’educació física i
l’esport.
A les sessions d´educació física
de la nostra escola la inclusió està
contínuament present. El respecte, la solidaritat, l’empatia i els
valors són elements imprescindibles en el tarannà dels jocs i les
activitats físiques que practiquem.
És per a això que vam poder gaudir molt d´aquesta sortida, ja que
vam poder aplicar tots els continguts i coneixements apresos
en un entorn diferent, juntament
amb altres escoles de Catalunya, amb els professionals de
l´Institut Guttmann i també amb
la col·laboració dels alumnes del
grau d’Educació de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon
Llull de Barcelona, que van dinamitzar totes les activitats.
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MÚSICA

Viure la música
a través d’una metodologia
innovadora

Aquest curs els alumnes de 1r han treballat amb la metolodogia REMIS a la classe de música. És molt innovadora, ja que consisteix en l’aprenentatge de continguts musicals a partir de tres pilars bàsics: la cançó, l’audició
i la creació. El moviment i els instruments són primordials. Les mestres de l’Escola Municipal de Música Victòria
dels Àngels fan servir aquesta metodologia i ens han pogut fer una formació, a la vegada que han vingut cada
setmana per donar-nos suport a l’hora de posar-ho en pràctica. Els resultats han estat positius i els alumnes han
gaudit aprenent de manera vivencial.
Quins objectius té i en què consisteix? Educa musicalment, ja que crea contextos de treball en els quals la
música és l’eix de les activitats. S’aprèn música tot fent música. L’alumne ha de poder representar el món sonor
i la música com a quelcom proper, un material per gaudir, compartir, construir. Aquí teniu un exemple d’unitat
didàctica que vam fer a la classe:

CANTEM LA
RELLOTGE!

CANÇÓ

DEL ESCOLTEM I BALLEM L’AUDICIÓ
D’EN LÉO DELIBES!

La mestra interpreta la cançó del
rellotge i els alumnes la canten
per imitació. A partir d’aquí, amb
material atractiu pels infants (ninos,
titelles, pilotes, campanes…) vam
treballar l’estructura de la cançó, les
notes, el ritme, etc. També ens vam
inventar una música per a cada
rellotge amb les idees de la cançó
i ho vam tocar amb els instruments
de la classe.
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Un cop presentat el compositor Léo Delibes, vam explicar els
aspectes més curiosos de la seva
vida (mostrant imatges o escoltant
obres, per exemple). Seguidament,
vam ballar la coreografia sencera.
Cal molta concentració i memòria.
Vam poder observar les parts de la
música, els ritmes que apareixen, els
instruments… L’obra, anomenada
“Pizzicato”, va donar lloc a tocar el
violoncel d’aquesta manera, fent
pizzicatos. Això ens va conduir als
instruments de corda.

CREEM LA NOSTRA MÚSICA
AMB LES IDEES D’EN LÉO DELIBES!
A partir de l’audició d’en Léo Delibes vam crear la nostra pròpia
música. Vam fer una partitura en
forma de musicograma i ho vam
tocar tots junts.

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

“The Rock
Hello!!

Band”

This year’s English week has been
special in many ways.
One activity that all school, from
P-3 to 6è, has participated is” the
Rock Band”.

A group of parents that play and
sing in a rock band... making music
to enjoy life!

sing along with the band and
enjoy the music in its full... clapping
and dancing was part of the show!

All the school kids learned the
songs previously, so they could

It was a very happy time for all of
us, parents ,teachers and kids!!
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BIBLIOTECA

Activitats a la nostra

biblioteca escolar
Durant el curs 2017-2018, els nens
i nenes de la nostra escola han
estat venint a la biblioteca, per
gaudir de tots els recursos i serveis que se’ls ofereix.
Els petits de l’escola (P4 i P5) han
vingut a la biblioteca per mirar
contes adequats a la seva edat. En
alguna ocasió els expliquem un
conte o llegim una poesia.
Als infants de 1r i 2n els hem
explicat contes amb valors, amb
l’objectiu de gaudir i, al mateix
temps, fer una reflexió sobre diferents aspectes de la nostra vida
diària. Es tracta d’aspectes que
van més enllà, com ara la convivència, l’acceptació de les diferències, l’empatia, les coses que ens
preocupen, com ens notem, si
tenim por d’alguna cosa, com ens
veiem davant dels altres, i el respecte pels demés i per tot allò
que ens envolta, des del nostre
entorn més proper fins a la cura
del planeta on vivim.
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Tot seguit, hem fet un petit debat
per a saber quin missatge ens
transmet un conte en concret,
hem escoltat l’opinió dels infants,
què en pensen i n’hem tret unes
conclusions. Han estat sessions
molt interessants i enriquidores.
Els més grans de l’escola, des de
3r a 6è, han estat venint a la
biblioteca en horari de migdia
lliurement durant tot el curs per
fer deures i treballs de l’escola,
per a fer 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 del professorat,
però també, els dels nostres nens
i nenes.
Aquest curs 2017-2018, a la biblioteca també hem portat a terme
diversos projectes, en els quals
han participat tots els infants de
l’escola, des de P4 a 6è.

BIBLIOTECA

Torneig d’escacs

Activitats de l’AMPA
A la biblioteca, també s’han portat a
terme activitats organitzades per l’AMPA
de la nostra escola. D’una banda, es va
realitzar una xerrada a càrrec de David
Bueno, professor de genètica biomèdica,
evolutiva i del desenvolupament de la
Universitat de Barcelona. Donat el gran
nombre d’assistents, la xerrada d’en David
Bueno es va portar a terme al gimnàs de
l’escola.
Una altra activitat organitzada per l’AMPA
que es va realitzar a la biblioteca és el
Cafè Pedagògic. En aquesta ocasió, vam
parlar de llibres i de la Diada de Sant Jordi,
tot prenent cafè i pastissos.
Per a això, vam comptar amb
l’assessorament d’experts, com són Nina
Da Lua i Noemí Pes, escriptores i mares
de l’escola. També vam comptar amb la
presència de Mar González, fundadora de
l’editorial Babulinka.

No volem tampoc deixar de parlar-vos d’un altre projecte
que portem a terme des de la biblioteca amb molta il·lusió.
és el Torneig d’Escacs Escolar, que aquest any s’ha organitzat en la seva cinquena edició i amb una xifra rècord de
participants: 103 alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è.
Aquest rècord de participants ens fa especialment il·lusió,
ja que aquest any 2018 Sant Cugat és la Ciutat Europea
de l’Esport i, amb aquesta competició, la nostra escola hi
contribueix aportant esport i valors en aquesta important
designació de la nostra ciutat.
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. Aquest acte
comptarà amb la presència, entre d’altres autoritats, del
regidor d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de Sant Cugat,
Eloi Rovira.
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BIBLIOTECA

Projectes de l’”Apadrinament lector” i “Un món de contes”

Un dels projectes que es porta
a terme a la biblioteca des de fa
anys, és l’”Apadrinament lector”.
Consisteix a que cada alumne de
sisè apadrina un alumne de primer
i l’acompanya per l’apassionant
món dels llibres, tot ajudant-lo en
l’aprenentatge de la lectura.

aquesta raó, els infants aprenen
a ser futurs ciutadans compromesos amb la societat. Aquest
aspecte el converteix en un projecte d’Aprenentatge i Servei
(APS), aportant als nostres infants
respecte, empatia i estimació.
Tota una lliçó de vida!

conèixer les diferents cultures que
hi ha al món, inclosa la nostra. Els
infants aprenen a respectar altres
formes 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.

L’”Apadrinament lector” és un
projecte que ens fa molta il·lusió
pel gran vincle afectiu que es produeix entre fillol i padrí. Hi ha
una gran formació en valors: per

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

Per a això, hem fet una exposició de llibres sobre interculturalitat i drets dels infants, que ha
estat repartida pels passadissos de
l’escola durant el curs.
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BIBLIOTECA

Com a part del projecte “Un món
de contes”, d’una banda, hem
convidat a la nostra biblioteca el
cooperant internacional i defensor dels drets humans, Edilberto
Daza, que ens ha fet una xerrada
per tal de donar a conèixer la
seva experiència com a defensor
de drets humans i el context del
procés de pau a Colòmbia.
Aquesta xerrada s’ha emmarcat
dins del programa “Ciutats Defensores dels Drets Humans” impul-

sat per l’Oficina de Cooperació de
l’Ajuntament de Sant Cugat i altres
institucions catalanes d’Ajuda al
Refugiat, com UNIPAU o Amnistia Internacional, amb l’objectiu
de millorar el coneixement, la
promoció i la defensa dels drets
humans.
D’altra banda, i també dins del
projecte “Un món de contes”,
hem rebut un any més als nens
i nenes de Malawi, aprofitant
la visita que realitzen a l’escola.

En aquesta ocasió, els nens i les
nenes de Malawi 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.
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CAFÈ PEDAGÒGIC

km0

Escriptores
de
El passat 19 d’abril va tenir lloc
una nova edició de Cafè Pedagògic centrat en les propostes de
les nostres escriptores de “Km 0”,
Nina da Lua i Noemí Pes (totes
dues mares de la nostra escola) i
de Mar González, fundadora de
l’editorial Babulinka.
L’excusa era la celebració de Sant
Jordi, però el cert és ja feia dies
que teníem ganes de seure tot
fent un cafè, en un espai tan acollidor com el de la nostra biblioteca escolar i deixar-nos portar per
les històries que amaguen els seus
llibres.
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COMISSIONS AMPA

Vam parlar de l’ofici d’escriure, de
la inspiració, de com una idea
prenia forma d’àlbum il·lustrat,
de conte, de novel·la... i també
ens van fer algunes recomanacions per als petits de casa, per als
mitjans...i per als més grans!
La Nina Da Lua, a qui de ben
petita ja li agradava jugar amb
les paraules, és autora dels llibres:
“Hoy es primavera”, “I et despertes mentre les papallones filen”
(il·lustrat per Joan Santamants),
i ens va venir a presentar el seu
darrer títol “Silencia” (il·lustrat per
Gemma Capdevila).
Noemí Pes, autora dels llibres
“Onades i flors”, “El menú del circo
del cielo”, “Lo que más me gusta
del mundo”, i diversos articles, ens
va presentar “Valentina i els oficis
oblidats”.
La Mar Gonzàlez, fundadora de
l’editorial Babulinka (àvia en rus),
ens va presentar el seu projecte de
llibres per treballar la intel·ligència
emocional i el creixement interior.
Tot plegat, una tarda ben profitosa. De ben segur que alguns dels
títols dels que vam parlar, ja són a
les prestatgeries de casa de molts
dels qui vau venir!
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TEMPS DEL MIGDIA - EXTRAESCOLARS

Bàsquet
L’equip de basket benjamí de l’escola (3er i 4art) ha
estat guardonat amb la copa a la “Companyonia”
aconseguida per fomentar la integració en l’esport,
que va ser atorgada durant la Clausura del Jocs Esportius Escolars. Gràcies a tots els nens i nenes per la feina
feta: Marta, Berta, Eloi, Kevin, Xavi, Sergi, Aitor, David,
Saàd, Alex, Marc, Arnau i als entrenadors en Didac, Sergi
i Adrián.

L’hort al

Temps del Migdia
Gràcies per deixar-nos gaudir durant aquest curs 20172018 de l’oportunitat de viure l’experiència de l’hort
des del Temps del Migdia! Ha estat fantàstic veure com
els nens i les nenes gaudien treballant fort i recollint-ne
els seus fruits!
Per a nosaltres l’hort ha suposat un recurs lúdic educatiu ideal per treballar valors com l’observació, la
paciència, el respecte per la natura, la sostenibilitat, el
reciclatge, la temporalitat del aliments i la planificació
dels cultius, l’alimentació saludable, la creativitat, els
sentits... i la participació!
D’aquí han sortit molts petits projectes plens d’il·lusió,
com per exemple la iniciativa del grup de 3r de primària, que ha engegat un projecte relacionat amb les
plantes medicinals i aromàtiques. En aquest projecte
no només han identificat i han conegut millor totes
aquestes plantes que tenim a l’hort i al Jardí de les
Olors, sinó que, a més a més, han experimentat amb
elles i altres materials per crear una sèrie de productes
amb els quals s’han proposat recaptar fons per a la Fira
Solidària de final de curs.
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Experimenta,
imagina,
descobreix,
crea...

aprèn!

TEMPS DEL MIGDIA - EXTRAESCOLARS

Participació
de les famílies
i el Tempsdel Migdia
Som socials per naturalesa, però cal l’esforç
de tota una comunitat per educar i fer créixer
un infant. Les famílies en són el pilar fonamental, el primer i més fort context de socialització, participació i desenvolupament. Però
quantes hores passen els nostres fills i filles a
l’escola, al menjador, a les activitats extraescolars? Quanta gent impacta en la seva vida i en
quina manera contribueixen a formar el seu
camí? Els educadors i educadores de l’escola
i del lleure educatiu també tenen un vincle
transcendental amb els infants i, per tant,
creiem que és vital establir i crear xarxes de
comunicació i participació que ens apropin a
tots i a totes i que donin suport a l’infant.
Per això, des de Paidos+Fundesplai, agraïm
profundament totes aquelles oportunitats
d’implicació familiar, en les quals heu compartit el vostre temps i les vostres experiències
amb els infants de l’escola i amb nosaltres.
Gràcies, especialment, per donar continuïtat
a les Jornades Intergeneracionals. Novament
un fantàstic grup d’avis i àvies ens han ensenyat a què i com jugaven de petits i de petites, i ens han explicat com era el seu temps
de lleure, davant l’atenta i feliç mirada dels
infants.
Gràcies també per haver compartit amb
nosaltres la primera Jornada de Portes Obertes al Temps del Migdia durant les II Jornades
Lúdiques d’Educació Alimentària!
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TEMPS DEL MIGDIA - EXTRAESCOLARS

Migdies

amb l’infant com a protagonista
Un any més des de l’equip de Paidos+Fundesplai de l’Escola Collserola -monitoratge, coordinació i
cuina- treballem per a que l’infant sigui protagonista dels seus migdies.
El menjador és un espai de relació col·lectiva i convivència que permet treballar els hàbits saludables, els valors, la responsabilitat,.. Per això hi desenvolupem una intervenció basada en el treball i
l’educació alimentària (en totes les seves vessants) a través de la pròpia autonomia dels infants, fentlos partícips de l’estona del seu àpat.
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TEMPS DEL MIGDIA - EXTRAESCOLARS

L’eix de treball parteix de la participació activa dels infants, amb l’acompanyament dels seus
educadors i educadores, no només en el menjador, sinó també en el projecte alimentari -a través del
Consell d’Infants-, i en la configuració de la seva pròpia proposta de Lleure i dels blocs “Crea! Juga!
Mou-te! Activa’t! i Emociona’t!”, que es complementa amb la celebració de jornades i d’activitats
puntuals proposades per l’Entitat que tenen com a eix transversal la participació de els famílies, el
Projecte enCORatja’t (igualtat de gènere i no violència) i la designació de Sant Cugat Ciutat Europea
de l’Esport 2018.

Des de Paidos s’ofereix un gran ventall d’activitats
extraescolars plantejades diàriament per a tots
els cursos. S’intenta cobrir les necessitats de cada
edat i dels diferents infants que hi ha a l’escola.
Cada any es proposen noves activitats dins dels
diferents àmbits i s’amplien aquelles sobre les
quals hi ha molta demanda. Aquest és un recull
fotogràfic de les activitats extraescolars d’aquest
curs.
Trobareu més informació sobre la graella
d’extraescolars i totes les novetats a la pàgina web
www.paidos.cat
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AVIS I ÀVIES

Emergència enmig de l’Oceà Índic
Me llamo Marco Antonio Pietropaolo, soy el abuelo de Alex García de 4tA. Aquí una de mis miles
de historias Mi trabajo era ser
buzo en una plataforma petrolífera. Estábamos en el Océano Índico
cuando una noche nos despertaron las sirenas, mi tripulación de
cabina y yo saltamos de la cama
¿Qué está pasando? ¡¡¡¡FUEGO!!!!
FUEGO !!!! !!! imaginad el pánico ...
en una plataforma hay 120 personas trabajando.
Fuimos los primeros en bajar por
la pequeña escalera de hierro
pero nos bloqueó el humo que
emanaba de la cocina. Era necesario subir urgentemente ... los
otros siguen bajando ... Gritamos:
¡tenemos que subir, tenemos que
subir!... Caminamos los unos sobre
los otros, nos arrastramos sobre
sus hombros, ¡sobre sus cabezas!
Fue necesario subir a la parte
superior de la plataforma en el
helipuerto.

Finalmente llegamos a la cima.
Los empleados de los botes que
siempre están alrededor de una
plataforma nos gritaron con su
altavoz: ¡saltad! saltad! Sí, pero la
parte superior de una plataforma
mide dieciocho metros ¿Sabes
qué es? es como estar en el techo
de un edificio de seis pisos, además de la oscuridad y de que eran
las tres en punto de la madrugada. Dudé unos minutos. El humo
negro comenzaba a levantarse. Luego cerré los ojos y grité:
¡¡¡¡¡haaaaaaaaaaa y plouff !! Todos
saltamos ... milagrosamente, nadie
resultó herido.
Poco después se me cayó el pelo...
El miedo sin duda. Espero que os
haya gustado
Antonio Pietropaolo,
d’Alex García (4tA)

Mi yayo

Francisco
Mi yayo se llamo Francisco es muy gracioso y
juega mucho conmigo. Siempre que me viene a
buscar al cole me pongo muy contenta.
Mi yayo hace magia hace desaparecer un anillo y
hace desaparecer muchas cosas pequeñas.
Te quiero mucho yayo.
María Montero (P3)
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L’abuela

Mari Carmen

Hola, som la Irene i la Martina de
P3B i P3C i us volem presentar a
la nostra abuela. Ella es diu Mari
Carmen i viu a Vilalba dels Arcs, un
poble petit de la Terra Alta.

Un any abans de néixer nosaltres
es va posar molt malalteta i li van
canviar una vàlvula del cor.
Quan la mami li va dir que estava
embarassada i que a més érem
dues, la seva primera reacció va
ser plorar d’emoció, i després va
dir: “Lástima que no os podré ayudar”. Res més lluny de la realitat.
Quan la mami va haver de fer
repòs durant l’embaràs, ella va
estar al seu costat, i el dia que vam
néixer, allí ens estava esperant per
donar-nos la benvinguda.
Els dos primers mesos va estar
amb nosaltres i quan el papi estava
fora per feina, l’abuela s’aixecava
per les nits amb la mami cada cop
que ens despertàvem, i mentre
la mami donava el biberó a una
de nosaltres, l’abuela canviava el

Leo

Mi avia se llama Leonor y de
cariño le digo Mamita Leo.
La conocí en persona cuando tenía ocho años. Me hacía
mucha ilusión abrazarla porque ella es muy dulce. Mi avia
es la más buena que existe
y me quiere mucho. También
es muy guapa e inteligente y
siempre me explica lo que yo
quiero saber de ella.

És mestra jubilada i entre les
seves aficions hi ha llegir, fer mots
encreuats, fer punt de creu, vainiques, mirar concursos culturals
com “Saber y Ganar” i “Pasapalabra” i col·laborar en les diferents
activitats que s’organitzen al
poble.
Encara que no tenim la sort que
visqui prop nostre, com els iaios
d’alguns dels nostres amics, ella
no dubta a fer quatre hores de
viatge per ajudar-nos quan fa falta.

Mamita

Amo a mi avia porque siempre
me quiere mucho y me abraza
con su amor.
bolquer a l’altra. Pel matí, l’abuelo
sempre ens deia: “La noche tranquila ¿no? No he oído nada”…

Isaac Vega Núñez (4tB)

Ens hem fet grans i aquest any
hem començat el col·le. L’abuela
va venir el primer dia per acompanyar-nos i continua venint quan
el papi està fora per feina o quan
la necessitem.
Ens agrada que vingui perquè ens
porta al col·le i ens ve a recollir. Juguem amb ella a cartes, al
“memory”, a manualitats, mirem
“Pasapalabra” i “Boom”, i ens fa
croquetes, que ens encanten.
La mami sempre diu que és el
seu àngel de la guarda, si no ens
hagués ajudat, tot hagués estat
més difícil. Des d’aquí volem
donar-li les gràcies i dir-li que
l’estimem molt.
Mireia (P3B) i Martina (P3C)
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L’avi

Joan i l’art de tallar cabells

L’avi Joan va néixer fa 81 anys a
Lorca (Múrcia). Quan només tenia
un anyet, en plena Guerra Civil, va
venir cap a Sant Cugat amb els
seus pares. Aquí, a Sant Cugat, va
trobar el lloc on créixer i viure.
La seva vida no va ser fàcil, igual
que molts nens de la seva època.
Anava a l’escola i treballava des de
petit. Amb nou anyets, era aprenent de barber amb el Sr. Vicentet. Amb ell, va aprendre el seu
ofici, l’art de tallar cabells. També
va provar l’ ofici de pintor, però no
li va agradar.
Al servei militar, va fer de barber, i
tallava els cabells a tots els militars.
Quan va tornar, va casar-se amb
la Carme i va obrir la seva pròpia perruqueria (barberia) a Sant
Cugat, que ja porta més de 60
anys aquí!

En aquella època, treballava molt,
però també gaudia en el seu
temps lliure: jugava a golf, anava
en bici, cuidava els seus ocells i
feia de manetes per tota la casa.
Fa un menjar, anomenat “migues”
per llepar-se els dits!!!!
Ara, ja jubilat, disfruta de tota la
família i del temps lliure.
És una gran persona, amable, simpàtic, molt emotiu i un gran avi.
Aquesta és l’història d’en Joan
Garcia, un dels babers de tota la
vida de Sant Cugat .
Joan Garcia, avi de Pablo (5èB)
i de Mireia (1rA) Crespo García

Mi nieta Paula
Hola, soy Paqui,
Tengo siete nietos y Paula es la más pequeña,
Paula es muy alegre, muy feliz, es una niña que
le explicas las cosas y las entiende muy bien. Es
muy ágil, le gusta mucho el campo, ir a la Mola
con sus padres y es muy artista. Me llama abuelita y a mí me encanta. ¡Qué puedo decir de mi
niña, que la quiero con locura! Un beso.
Paqui, abuelita de Paula Haro Mora (P5)
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El meu avi

Paco

Sóc el Joan Patout Minuesa de la classe dels Picalletres (P5). El meu avi Paco és pintor. A mi m’agrada
molt dibuixar amb ell i ens passem moltes estones
junts inventant-nos coses. M’ensenya com dibuixar
les porteries i els xuts dels futbolistes, perquè jo jugo
a la Penya Blaugrana. També em fa molt riure quan
dibuixa tonteries. A vegades pintem amb llapis, i
altres amb aquarel·la. A ell el que més li agrada pintar
és la gent amb molts colors. Els altres avis també
m’ensenyen moltes coses. L’àvia Regina, la Nona i el
Papy. Els estimo molt a tots quatre!
Joan Patout (P5)

Luly
y Eleni

Cuando

me visitan
Mis abuelas, Luly y Eleni, viven las dos
muy lejos, pero cada vez que cogen el
avión para venir a verme, me pongo
muy contenta y disfruto cada minuto
con ellas!
Verónica González Konti (P3A)
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educar en felicitat
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