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EDITORIAL

Maribel Rodríguez ( Directora )

A

ra que arriba el Nadal a tots ens venen ganes de treure nostàlgies i records
dels calaixos. Tots els moments viscuts són especials i únics, però amb els
fill/es ja grans ens agrada recordar els Nadals de quan encara estaven en
edat escolar. Recuperem regalets, felicitacions i revistes escolars que ens
transporten a aquells inoblidables moments.
A l’Escola un Nadal més surt a la llum una altra revista que recull la realitat de la nostra
Escola i que mostra un treball, una implicació de tota la comunitat educativa (alumnes,
Mestres, famílies…)
La nostra revista passa dels nens als pares, oncles, cosins, avis i en cada traspàs encomana il·lusió, crea història viva i passa a formar part de les nostres vides, en paper, amb la
calidedesa i tendresa que desprèn i digital, amb la seva immediatesa.
Il·lusiona veure com els nois i noies preparen amb total implicació el seu text o dibuix.
Tots els membres de la comunitat participem, i entre tots anem endavant, amb un objectiu
global. Globalitat que hauríem de continuant potenciant. Globalitat que està en “l’albor”
del nostre sistema de gestió: la cooperativa escolar.
En aquesta època de l’any, tan important en la nostra cultura, l’Escola Azorín continuarà
generant il·lusió per participar, il·lusió per regalar-la i il·lusió per conservar-la.
Bon Nadal
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AMPA
Hola famílies!!
Com cada any volem donar-vos la benvinguda.
Iniciem el curs amb molta il·lusió i entre tots volem aconseguir que els nostres petits
tinguin grans records.
Per la castanyada hem gaudit de la natura a Santa Fe del Montseny rebent la visita de
la Maria la Castanyera. A l’Escola, els nostres castanyers i castanyeres també ens han
portat castanyes i moltes rialles.
S’acosten dates molt i molt importants per als nostres nens i nenes, moments de gran
il·lusió, de somriures i plors, sorpreses i nervis.
El Pare Noel visitarà a tots els nens i nenes de l’escola, els portarà un petit detall i un
sac ple de felicitat!
La il·lusió continua per als més petits amb la sorpresa que el “Tió” els deixarà.
L’últim dia de classe arribaran els tres Reis Mags d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar.
Saludaran a tots els nens i les nenes de l’Escola, des dels més petits fins als més grans,
recolliran totes les cartes dels menuts, i a continuació els hi donaran un petit obsequi.
Des de la junta de l’AMPA volem desitjar-vos unes Bones Festes i un Feliç Any 2017, carregat amb la mateixa il·lusió i els mateixos desitjos amb què acomiadarem aquest any.

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU !!!
Moltes gràcies.

AMPA
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Els massatges a les primeres edats
Els massatges a les primeres edats
A la Llar d’infants donem molta importància als massatges infantils, tant per a nosaltres com a educadores, també per a vosaltres com a pares i mares i evidentment pels
infants, per això us animem a que els feu a casa. Des de la nostra experiència creiem
important fer massatges als nostres petits i petites perquè establim amb ells/es un
vincle únic a través de la pell, de les mirades, dels somriures, dels sons, del to de veu,
etc. Per això és important crear un ambient especial de relaxació on el nen/a estigui
tranquil/a i còmode. L’ambient es crea mitjançant: música relaxant, llum adequada,
donant a l’espai un sensació de serenitat i tranquil·litat, i també hem de tenir en compte que la temperatura sigui l’adequada a l’estança on anem a realitzar el massatge.
Els beneficis més destacables per l’Infant serien proporcionar un estat de relaxació i una
sensació de benestar molt agradable, seguretat i plaer i alliberar les tensions acumulades.
També els ensenya a relaxar-se, els proporciona
una son més llarga i de més qualitat, els ajuda a
conèixer el seu cos, contribueix en incrementar
la seva autoestima i també fomenta els vincles
positius. En termes més científics, fer massatges contribueix també a millorar i estimular el
seu sistema respiratori, gastrointestinal, immunològic, endocrí... i alhora també a gaudir dels
beneficis que vosaltres proporcioneu als vostres
fills i/o filles ja que aprendreu a interpretar les
seves emocions, els seus gestos i a entendre
quan és el moment més adequat pel massatge.
Per concloure recomanem el massatge i tot tipus de carícies i contactes, ja que suposa una de les formes més plaents i directes d’interrelació i contribueix a estrènyer
els llaços afectius. Una sessió de massatge pot ajudar a compensar aquelles hores de
separació que, en ocasions, ens imposen les nostres obligacions habituals.
Gaudireu d’uns moments d’interacció impagables amb els vostres fills/es!
Les educadores de la llar
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LLAR D’INDFANTS
Els conillets i Els pollets
Els nens i nenes de la classe dels Pollets i Conillets som un grup molt actiu
que ens agrada molt descobrir racons, experimentar amb el cos, anar amunt
i avall i no parar de fer diferents activitats. Però també necessitem moments
de relax, de calma, d’escoltar música, apagar el llum, estirar-nos al terra amb
els nostres coixins i sentir les carícies del llençolet que ens acarona i ens fa
relaxar-nos per part de la nostra educadora Ariadna. Aquesta activitat de
relaxació i massatge l’hem descobert fa poc, i la veritat és que ens agrada
molt, ja que sonen cançons tranquil·les per nosaltres com per exemple
“La lluna i la pruna” i la podem escoltar estirats i tranquils. A més és un dels
moments màgics en el qual mantenim contacte visual amb la resta de companys/es, compartim somriures i complicitats.
En definitiva, després d’una activitat de molt moviment o si és un d’aquells
dies que estem amb les piles carregades “a tope” fer aquesta activitat fa
que tornem a la calma i estiguem preparats per la resta de dia. Aquí teniu
una petita mostra en imatges.

e

class
A la
.
fem..
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Els cangurs
Als Cangurs ens agraden molt els dimecres perquè és el dia que fem psicomotricitat. Ens ho passem molt bé fent tombarelles, saltant amb els “aros”,
jugant amb pilotes i globus, fent circuits, i això ens
activa molt. Per això, en ocasions, necessitem fer-nos
massatges després de tanta activitat per aconseguir
relaxar-nos una mica. El contacte físic crea un bon vincle entre companys i companyes. Per preparar-nos,
tanquem el llum de l’aula i posem música tranquil·la.
Aquí teniu una petita mostra, en aquesta ocasió hem
fet servir cotxes i d’altres vegades fem servir pinzells,
teles, pilotes... Ens agrada fer i que ens facin massatges! Alguns de nosaltres aconseguim relaxar-nos
i d’altres no tant... tot i així gaudim de l’estona i ens
sentim tranquils i còmodes tots plegats.
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educació infantil p3 + p4 + p5
l’experimentació a l’educació
infantil
El nostre propòsit quan realitzem experimentacions a l’aula
és desenvolupar la capacitat del nen/a per entendre la naturalesa del seu entorn.
Experimentar va lligat a respectar els processos vitals de cadascú, a escoltar, a intentar comprendre, a oferir oportunitats
i no a restringir-les, a obrir molts camins possibles i no a “obligar” a seguir un determinat. Ningú pot experimentar per un
altre. Hem d’experimentar per nosaltres mateixos per adquirir
nous coneixements.
Des dels primers anys de vida escolar hem d’iniciar al nen
en una educació on pugui desenvolupar la capacitat de pensar i entendre els fenòmens que l’envolten. Per treballar
l’experimentació a l’aula és interessant seguir aquests passos:

- Representació gràfica

- Experimentació

- Observació

- Recollida de dades

- Formulació d’hipòtesis

- Contrast d’hipòtesis
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Els objectius que ens proposem treballant l’experimentació
amb els infants és que coneguin i comprenguin alguns fenòmens amb actitud d’interès, que gaudeixin i estableixin relacions amb fets de la vida quotidiana.
Totes les experiències intentem que es realitzin sempre en
un ambient lúdic i motivador per aconseguir que estiguin
desitjosos i expectants de que arribi el moment “màgic” de
l’experiment.
Els materials han de ser d’ús comú i quotidià. Els classificarem,
parlarem sobre ells, per a què serveixen, si els fan servir a casa, etc.
Després expliquem què anem a fer i plantegem possibles hipòtesis: què creieu que passarà? Per què?
L’activitat que ve a continuació és una pluja d’idees en el que
cadascú aporta possibles solucions, i un cop realitzat tot això es
pot començar amb l’experiment per a poder comprovar si les
hipòtesis elaborades són correctes o no. I es busca una explicació al que ha succeït.
Finalment el resultat el plasmem graficament.
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infantil p3
Flota o s’enfonsa?
Els nens i nenes de p3 vam experimentar amb diferents objectes (taps de suro, pals de polo, plastilina, claus...) per observar
si floten o s’enfonsen.

10

infantil p4
Barreges de colors
Els alumnes de p4 han comprovat que submergint papers de
cel·lofana de diferents colors en aigua, aconseguíem crear colors diferents.
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infantil p5
Canviem la densitat!!
Els nens/es de p5 han observat que un ou amb aigua s’enfonsa,
i canviant la densitat d’aquesta (afegint sal)  l’ou flota.
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1ER I 2N CICLE INICIAL
Sortida de la tardor
El nens i nenes del Cicle Inicial (1er i 2n EP) van anar a Santa
Fe del Montseny, el dijous 27 d’ octubre.
Quan vam arribar ens esperaven els monitors i monitores i
tots plegats, alumnes i mestres, vam fer una excursió pel bosc,
on vam recollir moltes castanyes, glans, fulles... tot gaudint d’un
dia i d’un paisatge molt bonic.
Desprès van conèixer la Maria, la castanyera, i els hi va donar
moltes castanyes.
Per acabar van poder jugar una estona amb els seus companys!! Va ser un dia molt especial!!!!!
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Sesions musicals
Els alumnes de 1r i 2n van anar a l’Auditori Barradas el dia 16
de novembre al matí per participar en un espectacle musical,
“Animalades I”. Van aprendre 6 cançons noves sobre diferents
animals: el cocodril, l’hipopòtam, el peix pallasso, el grill, la
vaca i la gata. A cada cançó treballaven un aspecte de la música diferent com: la tornada, la resposta, una petita coreografia...  S’ho van passar molt bé!!
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Biblioteca
Aquest curs, com es va iniciar l’any passat , els
alumnes de Cicle Inicial continuen amb l’activitat
de biblioteca. Dos cops per setmana visiten la
biblioteca de l’escola, realitzant activitats de
lectures de llibres que ells mateixos escullen,
escolten contes i realitzen altres activitats sempre relacionades amb la lectura. Aquí hi ha una
mostra de dibuixos de la nostre biblioteca.
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Cicle mitjà 3r
Sortida de la tardor
Vam anar la Montseny i vam fer activitats. Primer
vam collir castanyes, després vam anar a caminar
fins a un rierol, desprès vam tornar i vam parar per
descansar. Mentres pelàvem les castanyes el monitor va agafar unes quantes plantilles d’animals i desprès vam dinar i vam tornar a casa. Em va agradar
molt perquè quan vam fer el joc de trobar les plantilles d’animals va ser molt divertit. Nereida
Vam anar al Montseny i vam fer un joc que consistia en buscar animals de cartolina. També ens van
ensenyar una caixa que tenia parts d’animals com
una ala de mussol. Les ales de mussol tenen taques,
també ens van ensenyar una granota que no estava
viva. Vam veure un llac molt gran i moltes més coses. El que més en va agradar va ser el llac per què
era molt gran i bonic. Saïda
A l’excursió de la tardor vam fer una caminada per
la muntanya del Montseny. Vam veure un pantà molt
gran. Desprès els monitors ens van amagar cartolines
i les tenien que trobar totes. Desprès ens van ensenyar animals dissecats, ales d’ocells, cames i moltes
més parts d’animals. Ens van donar moltes castanyes i ens deien el nom dels arbres que ens anaven
trobant pel camí. Em va agradar molt tot per què
m’agrada anar a la muntanya i veure els animals a
l’aire lliure i les plantes sense contaminació. Axel
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Audicions musicals
Vam anar al Teatre Barradas i vam anar amb  metro. Quan vam arribar ens vam seure a les butaques.
Vam cantar cançons  del cent peus, la serp, el tucà,
el burro català, el rap i el lleó. La nostra professora
va cantar i va ballar un rap. Em va agradar perquè
les cançons eren molt gracioses. A mi em va agradar anar amb metro amb les professores. Cloe

Quan vam anar al Teatre Barradas vam anar en
metro i un cop allí vam cantar. Eren 6 cançons: El
cent peus, Tocatuca, el Lleó, el Lloro i la cançó àrab
o cançó de la Serp. Cada cançó té un ritme diferent:
salsa, àrab, rap. Després allí van escollir nens i nenes
per sortir a l’escenari. Em va agradar molt per què
les professores van sortir a l’escenari i van fer de
jurats i es van posar unes gorres blaves i vermelles i
van cantar. Aroa

Vam anar al Teatre Barrades i vam fer cançons
d’animals en una pantalla i havien de sortir a
l’escenari alguns nens o nenes. Eren 6 cançons molt
xules. L’obra estava molt ben organitzada. La cançó
que més en va agradar va ser la cançó del rap i que
les professores van cantar. Raquel
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Cicle mitjà 4t
Sortida al Montseny
El 27 d’octubre tota l’escola Azorín vam anar d’excursió al
Montseny. Vam anar en autocar i vam veure un paisatge molt bonic. Quan vam arribar ens va rebre una monitora que es deia Núria
que ens va explicar totes les coses que veuríem. Primer la Núria
ens va explicar una mica les coses delicades i verinoses, que no
es poden tocar ni agafar. Després vam anar a un parc a esmorzar.
Una vegada vam acabar d’esmorzar, vam anar al bosc i vam trobar
moltes castanyes. Cada vegada que veiem alguna la agafàvem i
ens la quedàvem. La Núria tenia un maletí que a dins tenia: unes
escames de serp, una cua i una pota d’ocell, una granota morta i
moltes coses més. Era molt fastigós i a la vegada era interessant.
Després vam cantar la cançó del Gripau blau babau...Estava molt
quiet i espantat! També havia un riu que tenia molta aigua, nosaltres la vam tocar i estava freda i ens vam refrescar la cara, perquè
teníem calor. I vam arribar a un llac molt gran que hi havia un mur
gegant que havien construït els romans, en el llac hi vivien ànecs i
els vam donar castanyes i se les menjàvem. Després vam anar un
altre parc a dinar, mmmm! que bo que estava!!. Després va venir
la castanyera a donar-nos castanyes. I així va ser l’excursió. Marina
El dijous 26 d’octubre vam anar al Montseny. L’autocar ens va deixar a l’entrada del Parc Natural del Montseny. El dia era solejat i feia una mica de fred. Vam agafar un camí de pedres i socs,
per anar cap a un estany. El camí era planer i pel voltant hi havia bolets, castanyes, molsa i uns
arbres molt alts. Les seves fulles eren de molt colors i també groselles vermelles... Al cap d’una
estona de caminar, una monitora ens va ensenyar un maletí amb animals dissecats, excrements,
ales i potes d’ocells...Després vam seguir caminant i vam arribar a un estany envoltat de boira
blanca. Hi havia uns cinc ànecs i ells hi vam donar menjar. Després vam tornar pel mateix camí.
Finalment vam arribar a una esplanada on vam dinar. Llavors va aparèixer la castanyera i ens va
repartir quatre castanyes a cadascú. Arnau
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Audicions musicals
El dia 26 d’octubre vam anar al teatre Barradas. Vam fer cançons
amb sons d’animals. La primera cançó era del cent peus, desprès
va ser la de la serp, la del tucà, el burro català,el lleó i el rap. La
cançó que més em va agradar va ser la del rap. El cent peus era
i un cançó alta i fluixa, la serp era una cançó àrab, el tucà era una
salsa, el burro era una sardana, el rap i la última del lleó. Em va
agradar molt l’animalada de cançons, va ser molt divertit. Joel

El dia 26 d’octubre vam anar al teatre Barradas. Quan
vam arribar havien moltes escoles, vam xiular i va començar. Ens van explicar el que havien de fer. Va sortir
una noia amb molts ninots que tenien sons d’animals
que havíem d’esbrinar de quin animal era. Primer van
cantar la cançó del cent peus, era molt divertida, la segona va ser la cançó de la serp, la música era india i
em va agradar molt, la tercera cançó va ser la del tucà,
aquella no em va agradar molt, la quarta era la del burro, era molt divertida i va sortir la Júlia. La cinquena
cançó va ser la del rap, aquesta va ser la preferida i la
sisena va ser la cançó del lleó rei de la selva. La cançó
que més ens va agradar a tots va ser la del rap, va sortir l’Ana i va cantar la cançó amb els altres professors.
Melissa
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Practiquem
Aquest trimestre els nens i nenes de 4t de primària estem
descobrint com funciona el nostre cos. Un dels processos que
hem treballat és LA RESPIRACIÓ.
Després d’informar-nos i fer diverses activitats, vam decidir
crear un model de pulmons. Vam utilitzar un material molt senzill per representar les parts de l’aparell respiratori:

Ja teníem tot el necessari
i “vam posar fil a l’agulla”.
Una ampolla de plàstic

Caixa toràcica

Dos globus d’aigua

Els dos pulmons

Dues canyetes

La tràquea i els bronquis

Un guant de làtex

El diafragma
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Un cop acabat, calia
comprovar si funcionava, fer una anàlisis i extreure conclusions del
que havíem fet. Cal dir
que tots els grups ho
vam aconseguir.
Aquesta pràctica ens
ha ajudat a entendre
millor com funcionen
els pulmons.
Ens ho vam passar
molt bé!!

Cicle superior 5è-6è EP
Sortida al liceu
Els nens de 5è han anat al gran teatre del Liceu a gaudir d’una adaptació per
a nens de l’òpera “El Superbarber de Sevilla” de G. Rossini.
A continuació us deixem una petita mostra del que per a ells ha suposat aquesta experiència.

La classe de 5è hem anat al Liceu, un teatre enorme de Barcelona.
A l’entrar vam al·lucinar tots al veure com era.
Al començar l’obra hi havia tres homes tocant instruments: un flautista, un contrabaixista i un pianista.
També hi havia cinc cantants que cantaven molt bé, sobretot la noia.
L’òpera es deia “El Superbarber de Sevilla”.Nil

El dilluns dia 14 de novembre els alumnes de 5è vam anar al Liceu a veure
l’actuació “El Superbarber de Sevilla”.
L’obra tractava d’un barber, de Sevilla, que volia ajudar al seu amic a casar-se
amb una dona. A mi em va encantar aquesta òpera. Arnau
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El grup cooperatiu a 5è
Els nens de 5è han començat a treballar en grup cooperatiu a la
classe de Valors. Aquest tipus de treball es caracteritza pel fet que
cada membre del grup té una feina específica que ningú més pot
fer, així s’aconsegueix que tots participin en el treball de manera
equitativa atenent millor a les capacitats i interessos individuals.
En grups de 5, havien de crear un personatge que tingués una
característica positiva i una altra de millorable de cadascun dels
membres de l’equip.

Cada grup havia de quedar
format per :
•

•
•

•
•

Un coordinador, el qual organitzava la
feina i havia de controlar el to de veu
del seu equip.
Un secretari, encarregat d’escriure totes les idees i fer un esborrany.
Un encarregat de material, que havia
de tenir tot el material necessari disponible en el moment adient i havia de
guardar tota la feina d’una sessió per
l’altra.
Un tècnic, persona encarregada de
passar tota la feina a net.
Un portaveu, que preguntava al mestre
qualsevol dubte que tingués el grup i
encarregat de fer una exposició oral del
personatge a la resta de la classe.
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Cicle superior 6è
La meva experiència com a
castanyer/a
Els alumnes de sisè van representar per tota l’escola el paper de castanyers i castanyeres
el passat dia 28 d’octubre. Per grups van anar passant per totes les classes.
Aquí teniu l’experiència d’alguns d’ells que ens expliquen en detall les seves sensacions.

Aquest any va ser la meva primera vegada com a “castanyer”. A principi estava molt
neguitós i no sabia com fer-ho. Després vaig anar millorant i ho vaig fer bé.
Al matí van anar alguns companys i a mi em va tocar a la tarda. El meu grup era el de
1r i 2n de primària.
Va ser molt divertit, els nens van riure, van cantar una cançó i tots junts vam gaudir de
l’experiència. Santiago

Tot plegat va ser molt divertit. Mentre ens canviàvem vam riure força. Després, pujant a la Llar, estàvem molt nerviosos. Al principi se’m va oblidar el guió sencer però,
escoltant als companys, em vaig enrecordar. Va ser molt emocionant, veure les cares de
felicitat dels nens i em vaig posar a riure (per dins).
Al final ens van fer ballar a nosaltres i com que la lletra de la cançó deia què havíem
de fer va ser fàcil.
Va ser una experiència inoblidable. Paula
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Visita al parlament de
Catalunya
Els alumnes de 6è van realitzar una visita al Parlament de Catalunya el passat dia 18 de
novembre. Entre altres tasques, havien de fer de diputats i diputades i defensar els punts
dels seus programes electorals. Amb gran expectació i il·lusió van gaudir del taller.
El dia 18 de novembre vam anar al Parlament de Catalunya. En arribar ens van donar
una cinta amb una identificació. A la meva deia Portaveu i a la dels meus companys
Diputat/-ada. Hem anat a fer un taller que rebia el mateix nom i érem 4 grups: verd,
vermell, groc i blau.
El grup groc i blau anàvem a pactar però com que som molt tossuts, finalment, no
vam poder escollir al President. Els portaveus va parlar per uns micròfons i vam seure
en unes butaques.
Quan el taller va acabar, la Dolors, que era la nostra monitora, ens va donar una medalla que era una rèplica de la que porta el President Carles Puigdemont. Carla

Fa uns dies vam anar al Parlament
de Catalunya. Quan vam arribar ens
van donar una cinta per poder entrar i ens van donar 3 o 4 normes importants. A dins hi havia una senyora
que es deia Dolors i era la que feia
amb nosaltres l’activitat. Quan la
vam acabar va fer una petita visita,
incloent la Sala de Plens, que és el
lloc on els diputats i diputades parlen. Un cop acabada la visita vam esmorzar i després vam tornar en metro cap a l’escola. Iker
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La música al cicle
superior
El nostre objectiu en aquest cicle és gaudir de la música vivint-la sempre en primera persona. Aquest trimestre ho hem fet mitjançant un treball rítmic, en grup, a 5è i un karaoke
individual a 6è.
Aquí us deixem una petita mostra de les nostres actuacions.
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Passatemps
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