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No fa gaire rescatava l’article del sociòleg Imanol Zubero (“El Pais “ Digital, 12.10.2004) que feia un
dibuix de l’escola com a una “institució estranya, aïllada de la resta d’institucions socialitzadores i
inclusivament en contradicció amb elles”. La raó estava en que a l’escola els infants passen,un cop
restat l’horari per dormir, el 75% del seu temps diari de dilluns a divendres, en un ambient
perfectament pautat, en un espai delimitat: es juga aquí i no en un altre lloc, ara és el moment de
jugar, no abans ni després. Parlem d’un lloc de convivència on es practica el diàleg, es comparteix,
es funciona amb sentit d’igualtat, s’aprèn, es treballa l’amor pel llibre, s’educa en valors, i sobre tot
ES TREBALLEN LES EMOCIONS.
Imanol Zubero obria el debat sobre l’altre 25% del temps, les circumstàncies del nen fora de
l’escola, a casa, al carrer, oblidats davant del televisor i reiteradament en solitari o amb el seu joc
favorit d’ordinador. És com si l’escola esdevingué irreal; sembla que s’hagi perdut la connexió
d’aquestes grans institucions socialitzadores.
Els nostres nens no són aliens a aquesta realitat. Però en una escola petita, de barri, amb un
professorat també composat per pares de família, sí, tractem d’acompanyar durant aquest
important moment de l’evolució dels vostres fills, educant-los no només en coneixements, sinó
treballant les emocions, component innat que evoluciona amb la persona, que es nodreix amb el
dia a dia, que és innat però modelable. Aquesta escola, la vostra escola, està arrelada amb la
cultura que ens envolta. Aquest curs (veure “Programació anual” recentment lliurada) esperem
generar “Un munt de reaccions”, en la nostra planificació curricular, a les nostres celebracions,
triades de conformitat amb les festes de la nostra societat catalana, en la conjunció de sentiments
que les colònies desperten....
A la nostra escola treballem per fer dels vostres fills, els nostres alumnes, persones segures,
perquè no vegin en l’escola un “lloc estrany”, perquè es facin persones emocionalment madures,
amb control dels seus estats d’ànim, i aquí l’escola en general necessita del recolzament de les
famílies, no només amb la col·laboració de l ‘AMPA, no només amb la representació dins del
Consell Escolar, sinó amb missatges de seguretat envers els nens, no pensant només que l’anglès i
la informàtica, o el triomf en l’esport, són la única sortida. L’escola ha de tornar a esdevenir un
motor de canvi, però aquest objectiu sembla que fa temps que ha caigut en desús per part de les
nostres administracions, amb Lleis amb data de caducitat, amb falses expectatives i missatges gens
innovadors. Des de l’Escola Azorín proposem el canvi des de la base, treballant les emocions dels
infants per què aprenguin a gestionar-les, perquè esdevinguin adults estables , i des de la nostra
programació us convidem a vosaltres, famílies, a fer que l’escola (en general) no sigui l’espai aïllat
a que l’actual societat ens aboca.
Maribel Rodríguez
Directora

AMPA AZORÍN
Un año más, a través de estas líneas, el AMPA de l’escola Azorín, quiere dar la bienvenida
a todos los alumnos , padres, y educadores a este nuevo curso que ha comenzado.
Como siempre sucede, ya echamos de menos a los que nos dejaron en junio para
incorporarse a sus nuevos centros y seguir con su educación, y a los que deseamos la
mejor de sus suertes. Y también damos la más calurosa de nuestras acogidas a todos
aquellos que han confiado en este centro para traer a sus hijos para que sean educados
con el mayor respeto y eficacia por los responsables de administrar los conocimientos de
nuestros hijos.
La GRAN FAMILIA AZORÍN, está de nuevo en marcha. Por nuestra parte, el AMPA,
ponemos todo nuestro empeño para que las cosas funcionen de la mejor de las maneras,
y desde luego contamos con la ayuda de todos los que la integramos.
Como todos los años, tenemos muchos cometidos a realizar, y que, como siempre,
afrontamos con ilusión y dedicación. (La recepción de SS.MM. Los Reyes de Oriente y
Santa Claus, la preparación de los Carnavales, la festividad de Sant Jordi, y como no, el
acontecimiento estelar, la actuación de nuestros hijos en el festival de fin de curso, y la
despedida de los que este próximo fin de curso nos dejaran para volar y seguir sus
enseñanzas en otros centros.) Esperamos vuestra ayuda para el desarrollo de todas ellas,
así como la posibilidad de realizar cualquier otra actividad que los miembros del centro,(
padres, alumnos, educadores...) puedan proponernos.
De momento, casi solo nos queda, dadas las fechas, desear unas muy Felices Fiestas y un
muy Prospero Año Nuevo a todos los integrantes de nuestra GRAN FAMILIA AZORÍN.

La tardor que jo conec
Les petjades fan crec-crec,
botes d'aigua i un paraigües
i el vent que s'enduu barrets.

La tardor que jo conec
porta figues i fruits secs,
mandarines i magranes
i el primer dia de fred.
Aquí teniu un petita mostra de
com els conillets, els pollets i els
cangurs hem gaudit aquest any
coneixent i celebrant la tardor.
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UNA DE LES PRIMERES MANERES DE COMUNICAR-SE
Aquest any les educadores de la Llar hem volgut
tractar un tema comú i quotidià que sovint
amoïna a les famílies, les mossegades. Amb
aquest article us volem fer veure que no és tant
una forma de fer mal, sinó una manera de
comunicar-se que tenen els nostres petits.
En tota comunicació es necessita un temps de
maduració i un entorn favorable que ens ensenyi i ens faciliti la interacció amb els
altres. Hi ha diferents maneres de relacionar-nos i comunicar-nos; la conducta de
mossegar és una d'elles, sobretot al voltant de l'any de vida.
Mossegar és un impuls habitual en els nens i nenes d'aquestes edats, ja que la
majoria no té desenvolupat el llenguatge verbal i cadascú busca la millor manera de
relacionar-se i transmetre els seus sentiments i els seus interessos.
Sovint aquest tipus de comunicació és comú, sobretot a les llars d'infants perquè
conviuen amb més nens i nenes. És per això que les educadores com que coneixem
els mecanismes d'aprenentatge dels nostres infants, intentem tractar les mossegades
de la manera més adequada. Segons les situacions que es donin, direm NO amb un
to decidit i apartarem l'infant del lloc on es troba, altres vegades explicarem als nens i
nenes que allò ha fet mal, o bé l'apartarem sense mirar-lo directament i evitar així que
aquell que intenta cridar l'atenció no tingui èxit.
Alguns nens i nenes recorren sistemàticament a aquest tipus de comunicació, mentre
que altres ho fan molt esporàdicament o no ho fan mai. Amb l'esforç i la dedicació de
cada dia, aquells infants que mosseguen tan sovint, quan arribi el curs següent,
hauran canviat la mossegada per un: ÉS MEU!!
A mesura que el pensament avança i el seu
llenguatge serveix més com a eina de comunicació
verbal, les accions de pegar, mossegar i empènyer,
començaran a quedar-se en un segon pla.

Les educadores de la Llar
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Que guapos els de P4!

Endevineu a qui hem dibuixat?

Quantes vegades els diem als nostres nens/es: està perfecte! no t’has sortit de la ratlla! I és cert, estan
fent molts progressos en la coordinació i se’ls ha de felicitar; però, en aquesta edat, el canvi més important
s’està produint dintre dels seus petits caps. Quan un nen/a assenyala el gargot en el seu full i diu: “És la
meva mama” ja ha donat un pas de gegant en el seu desenvolupament cognitiu i ha après a representar
gràficament alguna cosa que hi ha a la seva ment i està experimentant una nova forma d’expressió.
Per això, és important donar-li facilitats per a que juguin amb les formes i els colors al seu aire. Ja tindran
temps de ser petits “Picassos”. I sinó, no passa res.
Quan dibuixen sobretot gaudeixen, però a més a més els reporta moltes altres coses:
-millora la seva coordinació òculo-manual i la seva motricitat fina.
-desenvolupen la creativitat i la imaginació.
-alliberen tensions
-descobreixen una nova forma d’expressió.
Encara que cada nen/a té una evolució diferent entre els 3 i 4 anys estan a l’etapa del “gargoteig amb
forma”, que consisteix en dibuixar formes geomètriques (cercles i línies). En aquest moment l’infant intenta
representar alguna cosa de la realitat, malgrat que el resultat no se li assembli. El color no és important en
aquesta etapa( no cal que el cel sigui blau i el sol groc)
Us suggerim algunes idees per motivar-los en aquesta tasca:
-l’adult fa un dibuix sense acabar i li demana al nen/a que l’acabi.
-Donar-li una motivació perquè facin un dibuix (“Hem de fer un dibuix per l’avi que és el seu aniversari,
”Aquest any m’ajudaràs a decorar les felicitacions de Nadal”...)
-Tenir el seu espai a casa, per exemple: tenir una cadireta i una taula a la seva alçada o una pissarra amb
guixos de colors. També és important tenir una capsa per a guardar els seus materials(ceres toves de
colors, llapis negre i de colors, temperes, pintures de mans, papers de diferents mides, textures i colors,
pinzells, esponges, etc.

I sobretot aprofiteu i gaudiu plegats d’aquestes estones tan màgiques i especials.
Les mestres de Parvulari us desitgen BONES FESTES!

En aquest trimestre els nens i nenes de 1er d’E.P. hem realitzat
algunes activitats treballades a C. del Medi, relacionades amb
l’experimentació i la manipulació.

Quan hem treballat el tema dels
sentits, i per tal d’experimentar
alguns dels diferents sabors que
hi ha (salat, àcid, dolç) vam tastar
aliments com: la sal, la llimona i el
sucre.
Va ser una experiència molt
divertida!

També vam dur a terme una altra activitat relacionada amb els
conceptes treballats amb l’alimentació. Entre tots hem fet uns
murals, enganxant molts retalls dels aliments segons la classificació
de: fruites i verdures, carns i peixos, productes làctics i cereals.
Hem après moltes coses sobre els diferents tipus d’aliments!

SORTIDA DE TARDOR
El dia 18 d’octubre els nens i nenes de 1r.de Primària vam
anar d’excursió, juntament amb la resta de companys de
l’escola , a “El Pol” (Arbúcies).
Vam observar la natura, vam passejar per la muntanya
recollint postres de fruits i fulles, vam jugar…
Veieu aquí una mostra!

Enric

Leire

Anaís

Marina

Ens ho vam passar d’allò més bé!!!!

Durant aquest primer trimestre els alumnes de segon de primària
ens hem transformat en grans creadors literaris.
En l’àrea de Català hem elaborats rodolins, poemes i fins i tot
contes!!!
Al’àrea de Coneixement del Medi ens hem centrat en fer
descripcions d’animals aprofitan tot allò que hem après sobre ells.
Aquí teniu un petit recull de les nostres creacions:

“ Hi havía una vegada, en un bosc, una bruixa que
estaba fent una recepta i va escoltar un soroll
molt fort. No sabía que era. Era un drac i donava
molta por. La bruixa había caigut en un forat i no
podía sortir i el drac la va treure del forat”
Conte contat, conte acabat.”

“Hi había una vegada, un follet i una bruixa. El follet un día va llençar un
petard i va cremar el bosc però va venir la bruixa i amb una poció mágica va
apagar el foc. Conte contat, conte acabat”.

A prop d’aquest castell
hi ha un ocell

“ El pingüí és un ocell que no vola.
Llisquen pel gel i també poden nedar
durant uns 10 min. sota l’aigua. Té un
bec molt llag i unes és de color
negre i per la panxa és blanc. És un
animal vertebrat i ovípar perquè
neix d’ous.”

Per dinar menjaré truita
I de postre una fruita.
El cavall és de la familia dels mamífers. És un
animal que té el cos cobert de pèl, té quatre
potes, una cua i mussel. El cavall és un animal
vertebrat i vivípar”

“El hámster és un mamífer que neix del ventre de la mare. Són
vertebrats perque si no no tindrien ossos. Els hi agrada fer
exercici, dormir i són suaus perquè tenen molt de pèl. Tenen els
ulls de color vermells, marrons i són molt petits. Tenen la cua
curta i les galtes són amples”.

Cóm es pot definir el ball? Podríem dir que a part de ser considerat un art, és una disciplina
que estimula moltes parts de la nostra vida. El ball ha representat des de l’antiguitat una
manera d’expressar emocions, estats d’ànim i idees.
Cóm puc definir el ball? Podria dir que forma part de la meva vida i que m’ha ajudat a créixer
com a persona ja que des de molt petita he viscut el món del ball des de molt a prop, tant dins
com fora de casa. En resum, podria dir que és la meva passió.
Per tot això considero que és molt interessant parlar de la seva importància i especialment de
com influeix positivament en els nens/es i en els adults.
La practica del ball és important pels nens/es perquè:
•

Augmenta la seva flexibilitat, força i resistència.

Ajuda a millorar la postura i a

desenvolupar la coordinació.
•

Aprenen a cooperar i a treballar en equip.

•

Els aporta beneficis pel desenvolupament mental i intel·lectual.

•

Ajuda a desenvolupar la seva capacitat de concentració, disciplina i creativitat.

•

Augmenta la seva autoestima.

En els adults la seva practica és important perquè:
•

Ajuda a treure l’estrès, a trencar amb la rutina, proporciona salut física i mental.

•

És una forma divertida de fer exercici i mantenir-se en forma.

Després de tot això us convido a que escolteu música i us deixeu emportar pel seu ritme, és una
bona teràpia!!!

Raquel Siles
Mestra

Els alumnes de 3t han anat al teatre Barradas de L’Hospitalet de Llobregat a
gaudir d’una sessió de música!

Avui hem anat a l’Auditori Barradas ha veure un concert de música. Hem
vist un piano, un violí , un violoncel i una flauta travessera. El pianista
era l’Albert. Han tocat a quatre mans i sis mans! Hem après moltes
coses de música, i que el piano es un instrument que pot fer molt tipus
de música diferent. Paula 3è

Hem anat a l’Auditori Barradas i hem vist varis instruments.
Ens han explicat el mecanisme del piano. També han explicat
que el violoncel fa les notes greus i el violí les notes agudes i
el piano pot fer les notes agudes i greus. També hem et un joc
musical, havíem de encertar quin instrument feia la melodia.
Carla 3è

Aquest matí hem anat a
l'Auditori Barradas i m'ho he
passat molt bé. Hem vist
molts instruments de piano,
flauta travessera, violí,
violoncel. Han tocant
diferents cançons i hem fet un
joc musical. Havien de
endevinar quin instrument no
sonava. Jordi N. 3è

Els alumnes de 3è i 4t han anat al Mercabarna a gaudir d’un programa educatiu
pensat per apropar als nens i nenes de Primària el món del peix i del marics!

Hem anat al Mercabarna,i he vist un peix mort que es deia Durada. També
he vist una llagosta i un tipus de cranc que es deia cabra de mar i bou de
mar. També he vist un llamàntol i molts altres tipus de peix. M’agrada’t
molt agafar peixos vius! Julia 3è

Hem anat al Mercabarna a veure molt tipus de peixos. Hem vist tres tipus diferents:
crustacis, mol·luscos i peixos. Ens han explicat com viuen i com es camuflen: a la sorra o a
les pedres i a les plantes. Hem agafat una llagosta. També hem vist diferents tipus de
maneres de pescar. El Mercabarna té de llargada 300 i de amplada 50!! Aaron 3è

Pol M. 3è

Isabel

El dia 23 d’octubre hem anat a visitar Mercabarna. A l’arribar, hem esmorzat i
després hem anat a un lloc on estàvem a 10 graus! Tots els que van voler, van tocar
uns tipus de mol·lusc que es deien cabra, el bou de mar i el llamàntol verd i blau.
Quan vam acabar, vam anar a un museu on hi havia molts tipus de peixos que ens
van explicar i després ens van dir com es podeien pescar. Quan vam acabar, vam
anar a un restaurant a menjar, més tard vam anar a Otabarna, que és on venen els
peixos als peixaters. Al cap d’una estona hem tornat al museu a fer dos activitats
més. Una era tocar uns peixos morts amb guants i l’altra era fer activitats sobre els
peixos en una llibreta. Ja s’ha acabat la visita i ens han donat uns regals de record.
Hem tornat a l’escola molt satisfets, experimentats i contents d’haver visitat
Mercabarna i haver conegut noves espècies de peixos. A tota la classe els ha
agradat la visita. Joel 4t

Alexis 4t

Jon 4t

El dia 23 d’octubre vam anar a Mercabarna i quan vam baixar de l’autocar olorava
fatal. Després vam esmorzar i vam veure molts peixos. Més tard vam veure bous de
mar, cabres i llamàntols blau i verd. Ens van deixar veure’ls, tocar-los i agafar-los.
Jo vaig agafar el llamàntol blau i es diu blau perquè tenia la cua blava i les potes
també i venia de Canadà. També vaig agafar el llamàntol verd que era una miqueta
més petit i venia d’Escòcia. També vam agafar un bou de mar que tenia vuit potes
més les dues pinces del davant que fan deu. Els bous de mar tenen la closca dura i
viuen en un terreny rocós per camuflar-se com una roca. Després vam anar a dinar.
Vam dinar maira, calamars a la romana, pà amb tomàquet, enciam... Estava tot molt
bo!. Més tard vam anar ajugar una estoneta i vaig veure un cranc petit. Vaig jugar a
la cadena trencada. Vam tornar i vam veure moltes botigues. Després vam fer un
joc que consistia en triar els hàbits saludables .Més tard vam tocar peixos morts. El
llenguado tenia la boca a l’inrevés perquè de petit neda recte i de gran va pla pel
fons del mar. Vam fer un test i ens vam anar a l’autobús. Yeray 4t

El dimecres 16 d’octubre els alumnes de 4t han anat al teatre Barradas de
L’Hospitalet de Llobregat a gaudir d’una sessió de música.

El dia 16/10/13 vam anar al teatre Barradas. Quan vam arribar, vam seure a primera i segona fila
i un senyor que es deia Frederic ens va donar la benvinguda. Quan ja estàvem tots asseguts, en
Frederic va presentar a un pianista que es deia Albert. L’Albert ens va tocar una peça de música i
ens va ensenyar com funciona el piano. Després van venir dues noies pianistes, la Ishtar i la
Fanny, que van tocar un parell de peces però ni la Fanny ni la Ishtar eren pianistes; la Ishtar era
violinista i la Fanny tocava el violoncel. Quan van descobrir que les dues noies no eren pianistes,
vam jugar a un joc que tractava d’endevinar qui no tocava cap instrument. Ha sigut molt
interesant. Claudia (4t)

Primer hem anat al col·legi i del col·legi al metro. Hem arribat i ens hem sentat a un banc a esperar. A l’arribar
hem segut a unes cadires del teatre. Primer ha sortit el Frederic a explicar-nos coses de música; ens ha dit que
abans no hi havia ràdio ni televisió ni telèfon. Llavors per fer música s’anaven a casa d’un amic i l’amic que els
deia el que portava cadascú; tu portes un violí, tu portes un violoncel, tu portes una flauta... I ens ha ensenyat
una pintura d’una senyora amb una amiga tocant el piano. I ens ha dit que qui havia inventat el piano es deia
Bartolomeu Cristofoni que va viure del 1655 al 1731.Després ha sortit l’Albert, que és un pianista. I la Fanny i han
tocat música a quatre mans. La Fanny tocava les agudes i l’Albert les greu. Després ha sortit la Ishtar i han tocat a
sis mans. Però resulta que la Fanny no és pianista; es dedica al violoncel. I la Ishtar tampoc és pianista, es dedica
al violí. Però l’Albert sí que era pianista. Al final van fer un joc i també van tocar tots junts.
Núria (4t)

Piano- Joel (4t)
(4t)

Orquestra – Joel (4t)

Flautista

-

Raúl

La felicidad se consigue cuando lo que sentimos, lo que decimos y lo
que
hacemos están en armonía. –GandhiA lo largo de este curso escolar, nos hemos propuesto, en el Centro, trabajar las “reacciones químicas”. En consecuencia, vamos a
intentar reflexionar, aunque sea sucintamente, al respecto. Desde aquí, y ahora, me gustaría aportar dos o tres ideas sobre “la
Felicidad y la Química”. ¿Que no tiene nada que ver la una con la otra? Ya lo creo!
Innumerables pensadores han disertado sobre el estado anímico de la felicidad. Lo que ocurre es que desde los primeros filósofos
de los que tenemos noticia, hasta ahora, se han hecho descubrimientos científicos que avalan intuiciones o deducciones de la
arcana experiencia.
Eduard Punset, por ejemplo, dice que una de las fuentes de la felicidad es el hecho de “conciliar entretenimiento y conocimiento”.
Hay otro pensador español que opina que “el miedo incontrolado”, crea en nosotros inestabilidad, y ésta infelicidad. Heidelberg,
famoso neurólogo, afirma que la felicidad es una cualidad cuantizada. Es decir, que todos tenemos la misma cantidad de felicidad
en nuestras hormonas.
La realidad es que la ciencia neurológica está llegando, en los últimos años, a ciertas conclusiones bastante precisas por científicas.
Parece ser que el cerebro humano, movido por emociones, produce unas sustancias químicas llamadas “hormonas endógenas”.
Son muchas. Hablaremos, muestreando, de unas cuantas:
Oxitocina: Está directamente relacionada con el amor pasional, el sexo.
Dopamina: genera ternura, amor de protección, amabilidad.
Finilananina: es la madre del entusiasmo.
Endorfina: transmite energía para conseguir metas.
Epinefrina: estimula las acciones emprendedoras y creativas.
Cuando, en el cerebro, se generan abundantemente estas sustancias químico-endógenas, la persona acumula una gran
”inteligencia emocional”. Dada esta circunstancia es cuando nos encontramos a un ser ubicado en su entorno; que sabe quién es y
a dónde va; que controla sus emociones; que es asertivo porque se convierte en el dueño de si mismo.
Digamos, pues, que el flujo de estas sustancias proporcionan al ser humano el equilibrio físico y psíquico del que habla Punset. Y
en consecuencia momentos felices. Se ha demostrado que una mujer embarazada produce gran cantidad de Dopamina; es posible
que sea producto de la proyección –amor- que genera en torno a sus futuros hijos.
En el caso de los enamorados, dicha sustancia, se multiplica en el cerebro por 7000 sobre la producción normal. Digamos, sin el
ánimo de categorizar, unas cuantas recomendaciones que pueden agilizar la producción de estas hormonas endógenas:
Amar apasionadamente.
Relacionarse con personas que nos motiven.
Trabajar la autoestima positiva.
Tratar de conseguir metas nuevas, independientemente de la edad que tengamos.
Descansar y dormir.
Dominar el estrés.
Hacer ejercicio.
Recordar momentos felices.
La felicidad está dentro de nosotros.
Jorge Bucay publicó un libro en el que recopilaba una serie de cuentos entresacados de la filosofía popular. Uno de ellos
nos cuenta que un señor se extrañó muchísimo, visitando el cementerio de un pueblo, al comprobar en las lápidas, lo
joven que moría la gente en el lugar.
Un anciano que pasaba por allí, viendo la cara de extrañeza del visitante, se dirigió a él:
-Señor, no se extrañe usted. Mire, el difunto que posa bajo esta lápida tuvo una vida biológica de 86 años. Pero nosotros
solo hacemos constar los que, de todos ellos, vivió feliz. Por eso en su lápida solo rezan 15.

Venerando Murciano León

Els alumnes de Cicle Superior van anar el passat dia 6 de novembre a l’auditori Barradas per
gaudir d’una classe “diferent”. Dirigits pel Frederic Sesé, tres músics i ell mateix, van obsequiar-nos
amb els ritmes vertiginosos de la música pop-rock. Es tractava de la primera sessió (anys 50 i 60)
que continuarà al segon trimestre amb dues dècades més. Tot seguit alguns alumnes de 5è ens donen
la seva impressió de com van viure aquell matí.
Avui hem anat al Barradas. En arribar ens hem
assegut juntament amb altres escoles. Hi havia tres
músics, el Dani, el Juanan i el Jordi que acompanyaven
al Frederic Sesé. Van tocar cançons dels anys 50 i 60.
Artistes com Chuck Berry, Bill Halley, Richie Valens,
The Beatles, The Rolling Stones o Deep Purple.
Tots els músics tocaven molt bé però qui més
em va agradar va ser el Dani a la bateria. Aquest grup
de tres es diuen Doctor Blues.
Al final tothom ens hem aixecat per aplaudir.
SANDRA
5è EP

Aquest dimecres hem pogut gaudir, a l’auditori
Barradas, d’unes sessions musicals.
Dirigit pel senyor Frederic Sesé i acompanyat de
tres músics hem pogut escoltar cançons de pop i
de rock dels anys 50 i 60.
Al meu pare li agrada molt el rock i coneix el nom
de molts grups com alguns dels que hem escoltat.
Sé que Deep Purple li agrada moltíssim!!!
JULIA
5è EP

Avui hem estat al Barradas. Ens han ensenyat com es
va crear el rock. Segons ens han dit, tot va començar
perquè els joves no tenien accés a la música i van
protestar artísticament, creant la seva. Tres músics
anaven tocant diferents cançons de músics dels anys
50 i 60. Ells en deien versions. Diferents artistes com
Bill Halley, Chuck Berry, Chubby Checker, i el rei Elvis
Presley. Al final van tocar cançons dels Beatles i dels
Rolling Stones. Després hem tornat a l’escola tots
plegats en metro. Ens ho hem passat molt bé i espero
la segona part.
MARC P
5è EP

JOEL
5è EP

El passat 28 de novembre els alumnes de 5è de Primària van gaudir de l’experiència de veure
una òpera al Liceu. Un lloc especial i diferent que va entusiasmar a alguns d’ells. El motiu; veure
Guillem Tell cantat. Aquest és un petit “tastet” del que han viscut aquests nens i nenes.

GONZALO 5È EP

Aquesta setmana hem fet una
sortida que m’ha agradat molt. Es
tracta d’una obra al Teatre del Liceu.
Vam venir com sempre al cole i
després d’esmorzar vam anar en metro
de Santa Eulàlia fins a Catalunya.
Caminant una mica per les Rambles
vam veure molta gent i parades de
flors. Quan vam arribar al Liceu tot era
molt bonic. Vam pujar per unes escales
amb catifes vermelles i decorats
daurats. Hi havia moltes sales amb
molts miralls. Al final vam arribar a les
nostres localitats. Havia arribat el
moment de gaudir de l’obra. Guillem
Tell amb la seva família (Eudivigis i
Gemmy) començaven a cantar. A mi
m’ha agradat molt.
RUTH 5È EP

Ahir vam anar al Liceu. Vam
caminar per les Rambles de Barcelona i
vam veure estàtues humanes i botigues
de flors. El Liceu era molt gran i alt. Vam
anar a veure una adaptació de l’obra de
Guillem Tell. A l’obra surten molts
personatges a part del Guillem, com la
seva dona Eudivigis, el fill Gemmy, el
malvat Gessler i els soldats. En Gessler
era molt dolent i maltractava al poble.
Obliga a Guillem a agenollar-se davant la
bandera i com que no ho fa li mana que
llenci una fletxa a una poma que està a
sobre del seu fill. Quan la llença l’encerta.
Al final en Gessler acaba morint lluitant
contra el Guillem i el poble acaba lliure.
A mi m’ha agradat molt.
LAURA 5È EP

El 28 de novembre vam anar a veure
una obra de teatre que explica la història de
Guillem Tell amb la seva família. Vivien en
un petit poble de Suïssa però vam venir
l’exèrcit d’Àustria a conquerir-lo. El
governador va demanar a tots que es
posessin de genolls i Guillem Tell va dir que
no ho feia. Com a càstig li va ordenar posar
una poma al cap del seu fill i amb una
ballesta li havia d’encertar una fletxa al mig.
Quan ho va encertar van aconseguir
finalment la pau i la llibertat que volien.
Tots cantaven molt bé, amb bones veus.
LARA 5È EP

Els alumnes de 6è van realitzar una sortida fa uns dies al Parlament de Catalunya. Allà, a més de fer la visita per totes les
dependències, Sala de Plens inclosa, van poder gaudir de l’experiència de fer diputats i diputades durant un matí. Aquí teniu les
impressions de dos alumnes.
El dia 25 d’octubre els alumnes de 6è vam anar al Parlament de Catalunya. Feia un
dia assolejat i teníem moltes ganes d’anar-hi. Vam anar amb metro i vam baixar a l’Arc de
Triomf. Amb uns minuts de passejada de seguida vam arribar al Parc de la Ciutadella que és
on es troba el Parlament. A l’entrar vam passar a una sala. Allà hi havia uns detalls per a
nosaltres (carpetes, quaderns,...)
En primer lloc van cridar als portantveus de cada grup, que eren cinc. Faltava un
president per a Cambra que finalment va ser el Nico. Van anar cridant a la més gran de la
classe i als dos més petits. Deien el nom de cadascú i posaven el vot en una urna. Ja teníem
“President”!
Després d’un petit descans per esmorzar a la cafeteria, necessitàvem ara al President
de la Generalitat. Va sortir el Jorge. Ell va escollir els seus consellers i conselleres.
Finalment vam conèixer a un diputat de veritat, del partit dels verds i vam poder-li fer
preguntes que havíem preparat a classe.
Va ser una visita molt interessant.

ANDREA
6è EP

El divendres 25 d’octubre els nens i nenes de 6è de primària van fer una sortida al
Parlament de Catalunya. En arribar vam rebre un dossier. Ens van explicar que en aquest
taller, anomenat “El meu Parlament” faríem una simulació d’una sessió parlamentària. A la
sala ens vam seure per grups, anomenats PA, PE, PI, PO i PU respectivament. Quan ja estava
tot organitzat vam escollir els portaveus de cada grup i després el President del Parlament,
que va ser l’illustre senyor Nico i la vicepresidenta que va ser la Irene.
Més tard vam escollir al President de la Generalitat de Catalunya, que va ser el molt
honorable senyor Jorge i els seus Consellers; la Xàndria, l’Andrea, el Genís, la Rosa, la Núria i
l’Esteve.
Després d’esmorzar vam fer un tomb pel Parlament i després cap a la mateixa sala
d’abans.
Llavors va venir el diputat Josep Vendrell d’Iniciativa per Catalunya-Verds. Li vam fer
preguntes que teníem preparades de classe i les seves respostes van ser molt interessants.
Ha estat molt emocionant fer diputat.
JORGE
6è EP

Els alumnes de sisè van representar per tota l’escola el paper de castanyers i castanyeres el passat dia 31
d’octubre. Per grups van anar passant per totes les classes. Aquí teniu l’experiència d’alguns d’ells que
ens expliquen en detall la seva actuació.
Aquest any, com és l'últim, hem
fet coses diferents per la
Castanyada. Després de dividirnos en grups, havien de fer un
diàleg amb una dita o
endevinalla.
Cadascun
ho
havia d'adaptar segons on
havia de representar. A mi em
va tocar infantil i ens ho vam
passar molt bé. Veure'ns a tots
disfressats
d'avis
era
molt
divertit.
LAIA 6è P

El passat 31 d'octubre la Paula, la Laia, el Rubén i jo vam
anar disfressats de castanyers per l'escola. Ens vam ficar dins
dels personatges i semblàvem vellets de veritat. La primera
classe, P5, es va sorprendre, però va anar molt bé. Va ser
molt divertit a totes les classes.
M'ha encantat l'experiència i és inoblidable. Com aquest ha
esta el darrer any ho hem gaudit al màxim i ho tornaria a fer
una altra vegada.

SARA

6è EP
Fa uns dies vam celebrar el dia de la Castanyada a l’escola.
Com cada any a casa no vam celebrar res especial, però a
l’escola sí, i tant que sí!!! Aquest any... em tocava fer de
castanyer!!! Entre tots els de la classevam representar diverses
actuacions a cada cicle. Jo vaig anar a cicle inicial, que és
on està el meu germà Dani. Havia de disfressar-me molt bé
perquè no volia que em reconegués. Vaig posar-me uns
pantalons del meu tiet, una camisa d’un amic del meu pare i
una boina. Els cabells pintats de blanc. Semblàvem uns
autèntics vellets!!!
De totes les actuacions la que més em va agradar va ser la
dels nois de cicle superior. AL principi semblava que es
barallaven i discutien alguns d’ells però tot resultava ser una
comèdia. Per aconseguir les castanyes aquests avis ens van
obligar a ballar el Gangman Style.
Aquell dia tothom s’ho va passar molt bé!
JESÚS
6è EP

El mes d’octubre tota la classe estava emocionada perquè a finals celebràvem la Castanyada a
l’escola. Vam fer grups i a mi em va tocar a cicle inicial. Vam crear i assajar un diàleg on tots
participéssim. Després d’un assaig general a classe va arribar el gran dia, el 31! Repartiríem castanyes
per tota l’escola. Al matí la Llar i a la tarda la resta de grups. Jo estava molt nerviosa. A la fi arriba el
meu torn. La sala d’informàtica era el lloc escollit per posar-nos les disfresses. Ho fem i tot seguit toca
pujar les escales mentre els meus companys comenten coses jo a punt de patir un atac d’histèria.
Estem atemorits però ho fem el millor possible. Al final molt contents de l’experiència. Mentrestant em
canvio de roba desitjo veure l’actuació de superior. Personalment crec que... van estar genials!!!
IRENE
6è EP

Las competencias básicas o clave (a nivel europeo), representan un grupo de conocimientos ,
habilidades , actitudes, valores éticos y emociones. Toda persona las necesita para su desarrollo y
satisfacción personal. Deben contribuir a transformar el concepto de enseñanza basado en la
adquisición de conocimientos, en un concepto de aprendizaje basado en la capacidad de resolver
situaciones. En definitiva, pretenden que se adquieran e integren las tres formas contemporáneas del
saber:
Saber teórico ( conocimiento).
Saber práctico ( habilidades y destrezas).
Saber ser ( actitudes).
La contribución de la educación física, se manifiesta de una manera u otra, en todas las
competencias.
-CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO: mediante la percepción e interacción
del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado mejorando sus posibilidades
motrices.
-SOCIAL Y CIUDADANA: la educación física ayuda a aprender a convivir , fundamentalmente en lo
que se refiere a la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo. El cumplimiento
de las normas que rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la
convivencia.
-CULTURAL Y ARTÍSTICA: a la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa ,contribuye
mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. A la
apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante: los deportes, los juegos tradicionales,
las actividades expresivas o la danza.
-AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: hace que el alumno tome decisiones con progresiva
autonomía en situaciones en las que debe manifestar auto-superación , perseverancia y actitud positiva.
-APRENDER A APRENDER: mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y
carencias como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio variado, que facilite
tareas motrices más complejas.
-TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMPETENCIA DIGITAL : desde edades tempranas , se
hace valoración crítica de los mensajes referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y
comunicación, que pueden dañar la imagen corporal.
-COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: ofrece gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las
normas que los rigen y del vocabulario específico del área.
-MATEMÁTICA: podemos desarrollarla, realizando y analizando cálculos; utilizando números;
realizando razonamientos de lógica matemática sobre orden, secuencias, cantidades u otras nociones
matemáticas.
La educación física es una materia educativa capaz de aportar significativamente calidad a la sociedad,
por lo que es una materia muy conveniente en el campo educativo y una herramienta social de gran
valor.
Manuel Duran
Profesor

Sudoku

Troba 7 diferències

Laberint

Pastís de formatge:
Ingredients per a sis persones:
Per fer la pasta:
180g de farina
60g de mantega
1 ou
1 pessic de sal
Un motlle rodó de parets altes,
D’uns 20 cm de diàmetre
Per a fer al farcit:
350g de mató
1 iogurt natural
1 llimona
4 ous
100g de sucre
400g de panses de Corint

La pasta:
1 Una estona abans traiem la mantega de la nevera perquè s’estovi.2 En un bol gran posem la farina,
la mantega, el sucre, lòu i un pessic de sal. Ho barregem tot amb les mans fins que quedi una bola
ben llisa. 3 Empolsimen el marbre amb la farina i amb un corró estirem la bola de pasta que farem
servir per a folrar el fons i les parets de motlle. 4 No cal que la pasta de les parets quedi tota igual
no que arribi fins a dalt de tot del motlle; queda més bonic irregular.
El farcit:
5 Posem les panses en un bol petit a remullar amb aigua i, a part, ratllem la pell de la llimona. Ratllem
només la part gropa. 6 Separem el rovell de la clara dels quatre ous i ho posem, per separat, en dos
bols grans. 7 En el bol dels rovells d’ou hi afegim el sucre i la ratlladura de la llimona, ho remenen
una mica amb una espàtula i hi anem afegint primer el formatge i després el iogurt, sense deixar de
remenar fins que quedi una pasta homogènia. 8 Batem les clares a punt de neu i les incorporem, a
poc a poc i suaument, a la pasta del farcit. 9 Escorrem les panses, les enfarinem i les incorporem a
la pasta. Ho barregem una mica i, tot seguit, ho tirem dins del motlle que tenim folrat amb la pasta.
10 Amb el forn ja calent, hi posem el pastís. Ho deisem coure a 160 graus durant 40 minuts. Passat
aquest temps, apaguem el forn i ho deixem a dins una estona perquè es refredi a poc a poc. Si veieu
que els pastís primer s’infla i després baixa, no us preocupeu, és normal!

Bon profit!
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