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Comiat de la nostra directora Rosa

El cor ple de records de molts colors,
especialment verds i taronges!

E

l febrer del 2010 em van
proposar dur la direcció de
l'escola, en un moment que no
tenia pas in mente fer un canvi de
feina. A partir del moment que vaig
decidir de fer-ho, la il·lusió d'engegar
una escola des de zero ha estat un
repte molt especial per a mi. Vaig
decidir-me perquè la postal era anar
creixent a poc a poc amb la perspectiva
de ser avui dia potser un centre d'una
línia.

Vam iniciar, amb l'Imma del Rio, la
Núria Corts i tot l'equip inicial, les línies
de treball que tots i totes ja coneixeu, la
gran majoria de les quals hem pogut
aconseguir amb escreix. Els dos últims
cursos la Roser Vidal ha seguit el
mateix camí ocupant el lloc de cap
d'estudis. Hem intentat sempre
comptar amb tota la comunitat
educativa per assolir els objectius establerts en els diferents projectes de
direcció.

Els que n'heu fet el seguiment sabeu
que la realitat ha sigut ben diferent
però alhora molt gratificant. Cada
estiu preparats per moure mobiliari,
per canviar espais, no sabia pas com
dir-ho a la Susanna Lucas, una gran especialista a fer canvis.

Han sigut uns anys de creixement
positiu on cada una de les ﬁtes
aconseguides s'ha pogut fer amb el
ple consens entre tots i totes. Un dels
puntals clau ha sigut poder treballar
en un ambient de treball en equip
molt engrescador potenciant en tot
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moment el benestar de l'alumnat i del
personal que treballa o intervé en el
centre.
Iniciar les bases d'aquesta nova escola
ha sigut possible especialment per la
gran implicació de tot el personal
docent, no docent, de menjador, d'extraescolars, extern, AFA, famílies,
alumnes, Ajuntament i Departament,
amb els quals sempre hem pogut
compartir, millorar, gaudir, avançar…

Comiat de la nostra directora Rosa
El meu comiat de la vida laboral és
d'agraïment, a totes les famílies que
heu escollit fer el camí amb nosaltres.
M'emporto molts records i sobretot
una gran estima. A tots els mestres,
que heu estat al meu costat durant
aquests meravellosos anys, als que
encara hi sou, als que heu marxat, als
que heu arribat fa poc: continueu
treballant amb la mateixa il·lusió,
esforç, bona disposició per a tot i sobretot perquè doneu sentit a la tasca
de mestre. Al personal no docent, a la
Rut, pel treball constant, per la gran
ajuda, pel suport en tot moment. Als
dos equips directius per comptar
amb elles en tot moment, pel seu
suport tant en el dia a dia com en els
moments complicats. A les diferents
AFA amb què hem treballat per
permetre caminar junts avançant per a
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la millora de l'escola, sempre pensant
en l'alumnat. També a la resta de la
comunitat educativa: Susanna Lucas,
Rosa Mari Riba, Ana de Dios, Paqui
Vega, monitors/res de menjador i
d'extraescolars, personal de neteja…
Gràcies també per la vostra feina, per
la vostra amabilitat i respecte. I per
damunt de tot, als nens i nenes que
heu estat i encara esteu a l'escola, us he
vist créixer alhora que jo també ho feia,
us heu fet grans amb nosaltres, ens
hem fet grans!
Hem compartit moments molt importants de les nostres vides i tot això
formarà part de la meva història, de la
meva vida personal, i em servirà per
recordar-ho en moments de nostàlgia
i enyorança, que segur que n'hi haurà.

Comiat de la nostra directora Rosa
També vull agrair d'una manera molt
especial la gran conﬁança, el suport
i mil paraules més a la Núria Corts i
a tota la seva immensa dedicació a
l'escola aquests anys. Hem compartit
moments de tota mena, i el meu cor
em diu que et trobaré a faltar molt.
Núria, des del curs 2010-2011 que t'has
dedicat amb una immensa implicació a la millora de diversos temes de
l'escola. El menjador ha fet un gran
canvi gràcies a tu, ets una experta en
menús equilibrats, en el control del
funcionament diari i tants altres.

en botigues de proximitat, intentant
que les quotes per a les famílies
sempre les poguessin fer invertint-hi
molt del teu temps. Sempre al costat
d'aquells que més ho necessiten.
Tampoc puc passar per alt la teva gran
implicació respecte a aconseguir ser
escola verda, anys de formació i esforç.
Ens vam conèixer al Castelltort i no
va ser fàcil que poguessis iniciar el
projecte Dolors Martí el setembre del
2010, però al ﬁnal la sort ens va
acompanyar i vàrem poder comptar
amb tu.

Una de les teves grans qualitats és serhi quan cal i ajudar a tothom en el que
calgui. Has dut a terme una gran gestió
en tots els temes de secretaria, sempre
vetllant per poder fer el màxim amb els
pocs recursos que hem rebut. També
una altra de les teves qualitats és afavorir el comerç de la ciutat comprant

Després d'onze anys, has deixat una
gran empremta a l'escola i la seguiràs
deixant a la classe, i segur que d'una
manera o altra seguiràs molt implicada
en aquesta gran família-escola que és
la Dolors Martí.

Roser, durant els dos últims cursos has
format part del projecte Dolors Martí,
en uns moments en què la situació de
pandèmia no ens ha acompanyat
gaire, però has sabut donar-li el seu
valor. Hem tingut moments molt
difícils i complicats, però sempre hi has
estat. Recordo amb molta il·lusió quan
em vas dir que sí a la proposta de ser

cap d'estudis; eres la persona adient
per continuar el projecte engegat.
Només tinc agraïments per la fantàstica tasca que has dut a terme aquests
dos anys i segur que el curs vinent continuaràs lluitant per aquells valors que
tens tan presents, l'equitat educativa
de tot l'alumnat entre molts d'altres.

Acabo la meva vida laboral feliç i amb una immensa motxilla plena de bons
records, amistats, de tots i totes els que formem la gran família Dolors Martí.
Aquest curs hem tingut la sort d'haver pogut fer el traspàs a la Txell Font, la Núria
Díaz i la Susana Fernández, que segur que faran créixer amb molt d'amor, implicació i responsabilitat la Dolors Martí.
Segur que al setembre us trobaré a faltar a tots i totes els que formeu part
d'aquesta gran escola, la Dolors Martí…
MIL GRÀCIES!
Rosa Montrabeta i Mensa
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ComiatComiat
de la nostra
de la nostra
directora
directora
Rosa Rosa

Una dama de ferro
amb el cor de cotó ﬂuix

A

questa és la Rosa! La primera
directora de la Dolors Martí
que, onze anys enrere, va
entomar amb il·lusió i compromís
l'encàrrec de dirigir la nostra escola
—ﬁns ara l'única a la ciutat que porta
el nom d'una dona—. És una dama de
ferro enèrgica, amb caràcter i ferma
voluntat de servei, avalada per molts
anys d'experiència en la direcció de
centres i que ha estat sobradament
capaç de fer realitat el seu projecte i
bastir d'un pedregar una escola pública a l'altura dels reptes i ambicions
que demanda la societat del segle XXI;
sempre amb bon criteri, s'ha envoltat
d'un equip humà i pencaire que ho ha

fet possible ﬁns al dia d'avui. El seu
eslògan mai escrit, però abastament
repetit ha estat sempre: «els nens,
primer!». Diuen que de petita ja es veia
fent de mestra i ha estat així com, amb
una sòlida determinació, feliçment ho
han fet possible!
Aquesta dama de ferro és intensa i
concentrada com el seu primer cafè
del dia —ras i curt—, treballa incansablement i encomana maneres: el
respecte, el rigor, l'ordre, la disciplina,
la puntualitat i l'autoexigència en són
un bon exemple que ens transmet en
el seu dia a dia. Així la deﬁneix un
mestre enyorat, en Jordi RR: «la Rosa
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és una lloba ferotge i protectora de
l'escola i dels seus, disposada a
defensar-los amb dents i urpes si
calgués i a nodrir-los amorosament
amb educació i paciència, reclamant i
exigint a les administracions tot el que
calgui per dotar l'escola dels recursos i
innovacions necessaris... no l'espanten
les nevades, els núvols tòxics ni les
pandèmies, sempre està al peu del
canó deixant-se els ulls i la pell per fer
de l'escola i del món un lloc millor cada
dia, perquè si algú mereix tots aquests
esforços sempre són “els nens, primer!”».

Comiat de la nostra directora Rosa
Aquesta dama de ferro té el cor de cotó
ﬂuix, que s'estova quan se sent gratiﬁcada pels petits i grans èxits i
reconeixements quotidians dels
infants i de la feina ben feta, i torna a
dir una vegada més —amb aquest gest
tan seu, tot prement sorrudament els
llavis— «els nens, primer!».
Treballa amb diligència al seu despatx
i volta per tota l'escola, sempre
amatent i disposada a saber i a vetllar
pels interessos i necessitats de tota la
comunitat educativa. La Rosa sempre
està present! Igualadina de cor i amant
de les tradicions i la cultura, la trobareu
comprant al mercat, al cinema i al
teatre, passejant un gos coix i estrafet
immensament feliç d'acompanyar-la!
Aquesta dama de ferro amb el cor de
cotó ﬂuix, quan vol desconnectar,
arriba a Savallà, el seu lloc al món, el
seu refugi de pau i tranquil·litat, i allà es
reconcilia amb el món i retorna a la calma envoltada de natura, de camins

costeruts i de cases de pedra amarades d'història.

ser i d'estar en aquest món tant sorprenent com divers...

La dama de ferro amb el cor de cotó
ﬂuix es deleix pel bon menjar, gaudeix
ﬁns a llepar-se els dits d'un bon plat de
cargols i sovint es posa el davantal per
cuinar bones menges, ja sigui un plat
de musclos —que l'apassionen— o bé
una ﬁdeuà, i ho fa ben acompanyada
de familiars i amics.

Famílies, alumnes, personal de l'escola
i mestres: no sabrem prou bé tots
plegats la gran sort que hem tingut
de tenir aquesta dama de ferro amb el
cor de cotó ﬂuix per directora! Que és i
serà sempre companya i exemple
inspirador de les nostres vides... Ara
que ha decidit traspassar la vara de
direcció, sabem que el món l'espera
amb grans reptes: no li mancaran causes humanitàries desitjoses de trobar
dames de ferro coratjoses i sensibles
que no els tremoli el pols per mirar
d'adobar aquest món ple d'injustícies i
de greus desigualtats socials, perquè
sempre necessitarem la seva mirada
valenta i lluitadora que vindica incansablement allà o vagi que «els nens
són sempre el primer!».

Li brilla la mirada quan parla del seu ﬁll
Pau—tan alt com el seu nom indica—,
l'orgull més gran de la seva vida, amb
q u i l ' u n e i xe n g ra n s i d e a l s , e l
compromís social i l'amor per la
cultura, i molt espe-cialment la Lena
—la nineta dels seus ulls—; i sobretot
en Jaume, el seu marit, amb qui
comparteix tota una vida plena de
complicitats, afectes i passió per
viatjar: l'Índia, el Japó, el Camí de Sant
Jaume... i tants llocs del món que es
proposa visitar per meravellar-se i per
aprendre d'altres cultures i maneres de
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Equip de mestres DM.
Juny 2021

ComiatComiat
de la nostra
de la nostra
directora
directora
Rosa Rosa

Gràcies Rosa!

A

quest estiu, l'equip directiu
actual de la nostra escola
s'acomiada de les seves
tasques. La Rosa, la Roser i la Núria
deixen els seus càrrecs després de
diversos anys al davant de la Dolors
Martí. Els volem agrair tota la feina
feta i el projecte d'escola que han anat
desenvolupant i ampliant al llarg
d'aquest temps. La Rosa ha estat el pal
de paller de tots els projectes que han
anat sorgint a l'escola des que en va
agafar el timó quan la van obrir, el
2010. Sempre engrescada però alhora
amb seny és, en bona part, qui ha
liderat l'escola cap a l'actualitat. Des
del principi que sempre ha tingut la
Núria al seu costat, i la Roser es va
sumar a l'equip com a cap d'estudis fa
dos cursos. Els infants de l'escola les
saluden sempre amb somriures, i és
que es fan estimar i sempre han procurat fer el millor per a tot l'alumnat.
Totes tres han format un gran equip,
ben avingudes i amb moltes idees i
ganes.

Juntes han afrontat els contratemps i
les oportunitats ﬁns avui.

Rosa. Moltes gràcies a totes tres per
aquests anys!

A la Roser i a la Núria les podrem
continuar veient per les aules i els
passadissos. La Rosa, després de
quaranta anys treballant en diversos
centres educatius, també es jubila. Si
mirem enrere, veurem que ha passat
bona part de la seva carrera exercint de
directora, primer al Ramon Castelltort i
després a la Dolors Martí. L'any 1985 va
entrar com a professora a la nostra
escola veïna i el 1986 va entrar a l'equip
directiu com a secretària, feina que va
fer ﬁns al 1992, que va ser quan va
passar a ser-ne la directora. Després, el
2010, quan es va inaugurar la Dolors
Martí, va convertir-se en la nostra primera directora, i ﬁns a l'actualitat. Ens
agradaria dedicar-li un agraïment
sincer per haver ajudat a consolidar
l'escola i el seu projecte, que va agafar
des de zero i que ha ajudat a fer créixer
i a ramiﬁcar. Desitgem de tot cor que
gaudeixis d'aquesta nova etapa,

Benvinguda al nou equip directiu
També voldríem donar la benvinguda al nou equip directiu, que agafa
les regnes de l'escola amb la mateixa
il·lusió i empenta de les qui se'n van.
La nostra és una escola amb nom de
dona; l'equip sortint era tot format per
dones i les qui entren també ho són:
la Meritxell, com a directora, la Núria,
com a cap d'estudis i la Susanna, com a
secretària. Ja les coneixeu de l'escola i,
a partir d'ara, ens ajudaran a fer créixer
i a millorar el nostre petit gran projecte.
Sigueu benvingudes!
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Associació de Famílies
d'Alumnes

Comiat de l’alumnat de 6è

Acomiadament de 6è

S

ón molts els records que ens
venen al cap aquests darrers
dies de curs en què hem estat
remenant fotograﬁes, vídeos... i
rememorant vivències i anècdotes
divertides. Els nostres records ens
acompanyen allà on anem i formen
part de la nostra essència. Tots i cada
un de vosaltres heu marcat d'alguna
o altra manera la nostra vida i us
durem a la memòria com aquells nois
i noies una mica trapelles, amb ganes
de xerrar i riure a tota hora que ens
van alegrar durant dos anys, ja que en

ambdós casos hem estat junts un
parell d'anys en el vostre pas per
l'escola.
Us hem vist créixer, unir-vos com a
grup i ajudar-vos els uns als altres en
diferents moments i situacions. Això
és el que més contentes ens fa, que
sigueu aquelles persones que
nosaltres sempre hem vist.
Ara encetareu una nova etapa plena
de canvis, amb cert nerviosisme, però
amb una gran il·lusió, com quan vàreu
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començar P3 aquí. Sabeu que sempre
podreu comptar amb nosaltres;
aquesta és i serà sempre la vostra
escola. Us desitgem tota la sort del
món, però recordeu que els somnis
costen i per aconseguir-los cal esforçar-s'hi al màxim. Us encoratgem a
treballar de valent i a gaudir d'aquest
nou període.
Una abraçada enorme i els nostres
millors desitjos,
Maite i Meritxell

Comiat de l’alumnat de 6è

El meu pas per l’escola
El que més va marcar el meu pas per l'escola va ser el 2015, quan anava a P5: vaig guanyar el concurs dels tres tombs.
Me'n recordo que l'Imma va entrar a la classe i va dir:
- El guanyador/ guanyadora dels tres tombs és… La Marta!
Em vaig posar supercontenta, però el que més em va agradar va ser que tots els companys i companyes em van felicitar i
estaven molt contents per mi. En aquell moment em vaig sentir molt feliç pel fet que tots els meus companys em
felicitessin perquè per a mi això signiﬁcava que m'apreciaven.
MARTA VAN DAALEN 6èA

Jo recordo del primer dia que vaig venir al Dolors Martí. Era a P4 a la classe de «Barcelona». Tots volien jugar amb mi i no
em va costar gens fer amics i amigues perquè tots eren molt simpàtics i divertits. Tots aquests anys he estat molt a gust
amb ells i elles i m'ho he passat genial.
He tingut molts moments divertits, però el que més m'ha agradat ha sigut les amistats que he fet, tant de nens i nenes
com de mestres, que mai oblidaré!
ARIADNA NAVARRO 6èA

Jo me'n recordo de moltes coses boniques de l'escola. Vaig començar a P3 i ara acabo 6è, ha passat molt ràpid aquesta
aventura tan bonica i divertida que mai oblidaré. Però el que més m'ha agradat han sigut les amistats que he fet amb els
companys/es i els/les mestres.
M'agradaria quedar-me aquí més temps perquè aquí em sento molt bé i em diverteixo molt.
ONA RODRÍGUEZ 6èA

Jo em recordo de quan vaig arribar a l'escola: tot era nou per a mi, tot era increïble i les persones també, persones com la
Meritxell. I ara que estic a pocs dies per acabar l'escola sé que m'emporto moltes amistats i això és el millor que pots
endur-te de l'escola.
LUIS FERNANDO CASTILLO 6èA

Era a sisè, i vaig tenir la sort que el meu aniversari va coincidir amb un dia d'escola. Era divendres, i només entrar per la
porta tots em van felicitar i jo estava molt content. Vam fer classe normal, però quan vam acabar a les 17:00 h la mestra va
posar la cançó de Parchís i tota la classe se'm va tirar al damunt. Em vaig sentir com en un altre món.
ORIOL ROCA 6èA
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Comiat de l’alumnat de 6è

Jo porto des de P3 a l'escola i recordo que a P5 vam anar de colònies a la platja. Un dels monitors de la casa va explicar una
història de per què el mar és salat. Recordo que la història em va agradar molt i me la vaig creure. Sé que hi ha una raó
cientíﬁca, però m'agrada pensar que hi ha sal al mar pel que ens van explicar.
ROGER FONT ARBÓS 6èB

He passat molts bons records a l'escola, però un dels que més em va agradar va ser quan vam anar de colònies a 5è.
Estàvem a les habitacions dutxant-nos i va entrar un amic i tots ens vam espantar. Vam riure i després d'una estona va
tornar a entrar a fer el mateix, tots vam riure una altra vegada. Va ser un record molt graciós.
JAN MOTOS CHAVES 6èB

A mi el que em va marcar a l'escola va passar a infantil. A P4 jo no era molt sociable amb els meus companys, no coneixia
ningú. Anaven passant els dies i jo estava sola. Després ja vam començar a jugar i a fer amics i estava més tranquil·la
perquè ja no em sentia sola. També me'n recordo que fèiem colònies junts, era molt divertit. Ara ja vaig a 6è i aviat
començarem l'institut. M'agradaria estar amb ells molt més temps, ja que no vull deixar-los.
ABRIL RODRÍGUEZ ATSARÀ 6èB

Quan jo vaig arribar a P3 tenia 2 anys perquè soc de ﬁnal d'any. Al cap d'uns dies em van fer portar una bandera i jo no
entenia el perquè. Era perquè jo era la més petita i el més gran en portava una altra i vam anar donant voltes per la pista
amb la bandera. Ara estic a 6è i m'he adonat que he crescut molt.
CORI GINÀS ALTISENT 6èB

Passar per aquesta escola per mi ha estat com passar una aventura. Cada dia més coses per fer, més amics i més records.
No serà fàcil oblidar-me d'aquests moments. Queda molt poc per aquell dia que ens haurem de separar i acomiadar. Sé
que no anirà molt bé l'últim dia perquè s'escaparan les llàgrimes de molts sentiments. Ens separarem, però segur que
tots els moments el tindrem al nostre cor.
MAHDIA NOOR 6èB
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Comiat deP3
la nostra directora Rosa

Microambients

A

quest curs una mostra dels
nostres estimats ambients
s'han traslladat a les aules
d'infantil, convertint-se en MICROAMBIENTS.
Durant dues setmanes, cada grupclasse ha pogut gaudir dels diferents
materials dels ambients de ciències, de
llum, de construccions i de joc simbòlic.
També de les propostes de la vida és
un joc: fer sucs, tallar verdures, trencar
ametlles… Així mateix, els nens i nenes
s'han maquillat i disfressat! Passats
quinze dies, uns nous materials els
esperaven per seguir gaudint
d'aquesta enriquidora metodologia.
A les aules, els infants han escollit
lliurement a quin microambient volien anar, creant un clima de diversió i
aprenentatge.
Els darrers dies de curs, setmanalment,
hem variat els materials, introduint
l'experimentació amb aigua, amb paper triturat i amb nous recursos per
construir.
Tot un ventall de propostes molt motivadores que ens han permès no
enyorar tant les tardes que plegats P3,
P4 i P5 ens ho passàvem rebé pels
diferents ambients de l'escola.
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P3
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Comiat deP4
la nostra directora Rosa

Espais de treball

E

ls espais de treball són una metodologia que utilitzem a educació infantil i a cicle inicial.

Segons el nivell, dividim l'aula en tres
o quatre espais de treball i es proposen activitats de l'àmbit lingüístic,
matemàtic, de motricitat ﬁna i de
mandales. Programem activitats
atractives, diferents, manipulatives i
enriquidores que ens permeten seguir
aprenent gairebé sense adonar-nosen. Al llarg de la setmana, tot l'alumnat
passa per les diferents propostes, que
es van canviant setmanalment.
Durant els espais de treball, sempre hi
ha dues mestres a l'aula que s'encarreguen de guiar i donar el suport
necessari a l'alumnat d'una manera
molt més individualitzada.
El fet de combinar activitats més autònomes amb activitats més dirigides
permet treballar molt millor amb
grups reduïts.
Aquí us deixem un recull de les diferents sessions. Com podeu veure,
n'hi ha per a tots els gustos.
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Comiat deP5
la nostra directora Rosa

Robòtica i TAC

D

urant aquest curs, a educació
infantil ens hem iniciat en l'ús
del NINUS, un recurs interactiu
que es projecta a terra i requereix
moviment per fer les diferents activitats.
Les pantalles digitals són un molt bon
recurs, però a infantil, a causa de
l'alçada del nostre alumnat, no
acabàvem de treure'n tot el suc que
ofereixen. En canvi, amb el NINUS,
com que la projecció és plana, tota la
pantalla és operativa. Disposa d'un
sensor de moviment i, per tant,
relacionem els diferents aprenentatges amb la coordinació del nostre
cos. Activitats de matemàtiques, de
llengua, trencaclosques… tot un seguit

de recursos que fan gaudir a tot l'alumnat de P3 a P5.
També hem pogut iniciar-nos a la
robòtica gràcies als BeeBoots, unes
abelles que es poden programar per
fer diferents desplaçaments. Hem
començat a entendre els procediments
i a pensar en la programació per
executar una acció concreta: rodar,
cercar un objecte, una lletra, els personatges d'un conte, treballar la simetria i un munt d'activitats que han atret
l'atenció de tot l'alumnat.
A més, s'han incorporat uns ordinadors
a les aules d'infantil, a P4 i P5, amb
l'objectiu de que l'alumnat aprengui
a utilitzar el ratolí i el teclat, fomentant
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la coordinació oculomanual. Els infants
reforcen els aprenentatges lúdicament, treballant les matemàtiques i la
llengua mentre s'ho passen d'allò més
bé.
Des de P3, l'alumnat disposa d'un
correu corporatiu del centre, que els
dona accés a l'aula virtual (Google
Classroom) de cada grup-classe, que
hem pogut fer servir en cas de conﬁnament. Gràcies a aquesta eina, hem
fet videoconferències de manera més
senzilla, hem penjat les diferents
propostes que hem anat treballant,
entre altres utilitats. Aquest correu
serà seu ﬁns a ﬁnalitzar 6è i els permetrà entrar a les diferents aules virtuals cada curs.

P5
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Comiat de1rla nostra directora Rosa

El nostre barri

A

quest curs els nens i nenes de
primer hem dut a terme el
projecte sobre el nostre barri.
Hem après moltes coses sobre la
nostra ciutat i sobre alguns dels seus
espais més importants.
Vam començar fent una pluja d'idees
de tot allò que coneixien del barri on
s'ubica l'escola, com per exemple: com
es diu el barri? Quins ediﬁcis importants hi ha? Quants parcs hi
trobem? I a partir d'aquí vam anar
ampliant el projecte amb les informacions que anàvem descobrint dia a
dia.
També vam treballar aspectes més
generals que es troben a qualsevol
barri de qualsevol poble o ciutat, com
els relacionats amb l'educació viària.
Vam treballar el signiﬁcat dels senyals
de trànsit i també l'actitud que hem de
tenir com a vianants quan anem caminant pel carrer o quan anem en
bicicleta o patinet pel nostre barri.
Per acabar el projecte, vam fer
maquetes en grup sobre un barri
imaginari. Cada grup va haver de
pensar quin tipus de barri volia i
després omplir-lo de diferents elements que trobem al nostre entorn,
des d'habitatges, semàfors, senyals de
trànsit… A les nostres maquetes hem
creat ediﬁcis, carreteres, parcs, cases i
alguns dels ediﬁcis municipals que
hem treballat al llarg d'aquest trimestre: escoles, ajuntament, hospitals…
Ens ho hem passat molt bé treballant
en grup i hem après moltes coses fent
les nostres maquetes.
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Comiat de2n
la nostra directora Rosa

Projecte Pintors i
Projecte El nostre cos!
Durant el primer trimestre, els nens i
les nenes de segon van fer un projecte
que girava al voltant de dos pintors. La
classe de 2n A va treballar en Wassily
Kandinsky i els/les alumnes de 2n B
en Graham Gercken, un pintor no tan
conegut però no per això menys
interessant.
En Kandinsky ens va sorprendre
passant del realisme al cubisme i ﬁns a
la creació de l'art abstracte. En canvi,
en Gercken, pintor impressionista, ens
va fascinar amb els quadres de
paisatges humits que convidaven a
entrar-hi a dins i sentir la pau que es
respirava en aquells boscos.

Aquest projecte el vam abordar des de
les diferents àrees (matemàtiques,
medi social, arts and craft, català i
castellà) tenint en compte que el coneixement del món que ens envolta
es percep des de la globalitat i no per
parcel·les. Evocant els pintors,
mitjançant activitats manipulatives de
pintura i modelatge, van poder expressar-se artísticament.
Al segon trimestre vam iniciar el
projecte de El nostre cos i, arran dels
interessos i preguntes dels nens i
nenes sobre aquest tema, vam iniciar
un viatge al nostre interior per
aprendre què forma el nostre cos
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i conèixer el funcionament del sistema digestiu, respiratori, locomotor, els
nostres ossos, la boca, el cor, el cervell... així com les característiques
principals dels cinc sentits (gust,
olfacte, tacte, oïda i vista).
Per treballar-ho, hem anat realitzant
una sèrie d'experiments que ens han
permès interioritzar vivencialment
tots aquests aprenentatges.
El projecte del nostre cos ha estat tan
motivador per als nens i nenes de 2n, a
qui els faltaria encara un trimestre més
per continuar explorant i aprenent!

2n
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Comiat de3rla nostra directora Rosa

Robòtica a 3r

A

quest tercer trimestre els nens
i nenes de 3rA i 3rB ens hem
endinsat en el meravellós món
de la robòtica i hem treballat el llenguatge computacional amb els robots
Lego WeDo 2.0.
L'alumnat ha après mentre gaudia.
Han jugat amb els companys mentre
feien robots i programaven objectes
divertits: cotxes de curses, molins de
vent, cargols i tot allò que s'han volgut
imaginar. Han treballat en equip i han
après la importància de la col·laboració entre companys/es, a més de
l'orientació espacial, la resolució de
problemes i conﬂictes, l'estructuració
del pensament de forma seqüencial i
l'autonomia en el procés d'aprenentatge.
Tot jugant han treballat habilitats
competencials com la comunicació, el
tractament de la informació i la competència digital, la competència matemàtica, la competència d'aprendre a
aprendre, la competència d'autonomia
i iniciativa personal...
Una experiència molt enriquidora,
innovadora i motivadora per a tothom.
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4t

El nostre cos

A

l segon trimestre, les classes
dels Germans Koalític (4t A
i 4tB), arran de fer el teixit
d'aula de la fotograﬁa i veure la relació de les càmeres de fotos amb l'ull
humà, ens vam començar a plantejar
preguntes relacionades amb el cos
humà.
Per resoldre algunes d'aquestes
preguntes, vam fer grups de tres i cada
grup es va convertir en expert en un
dels aparells i sistemes que formen
part del nostre cos.
Un cop feta la maqueta i la presentació
de diapositives, van fer les exposicions i van explicar a la resta de companys/es tot el que havien après del
seu sistema.
Entre tots els grups van acabar d'entendre com funcionen tots els aparells
i òrgans que té el nostre cos, com estan
units i la seva relació.
Una vegada acabat el teixit d'aula, van
incloure tota la informació en format
lapbook amb tot allò que havien estat
aprenent durant aquests dies.
Durant tot el projecte van disposar de
llibres de consulta sobre el cos humà i
la importància de valorar el teu propi
cos, d'estimar-te tal com ets i d'entendre que cada cos és diferent i el teu pot
fer coses increïbles!
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Comiat de5è
la nostra directora Rosa

Els ecosistemes

A

ﬁ n a l s d e l 3 r t r i m e s t re ,
els Doctor Prats (5èA) i els
Miki Núñez (5è B) vam tenir la
gran sort de fer una excursió pels
voltants de la nostra escola amb el
col·lectiu Eixarcolant. Arran d'aquesta
sortida, se'ns van despertar molts
dubtes i incògnites: quines relacions
existeixen entre els diferents éssers
vius de la natura? Com podem cuidar
els nostres boscos? Què es pot fer per
tindre cura dels animals en perill
d'extinció? I va ser just quan intentàvem respondre a totes aquestes
qüestions que ens vam adonar que
volíem investigar sobre els diferents
ecosistemes.
Així doncs, ens vam posar cara a la
feina: per parelles vam elaborar les
maquetes de diferents ecosistemes
terrestres i aquàtics, d'aigua dolça i
d'aigua salada. Un cop fetes les nostres creacions, cada grup va preparar
una presentació amb la informació
més important sobre cada ecosistema. Finalment, cada parella va exposar
a la resta de companys i companyes
tot allò que havíem descobert durant
l'elaboració del projecte.
Els treballs fets han quedat increïbles i
hem aproﬁtat per fer una gran exposició al hall de l'escola!
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6è

Nutrició, plantes i reproducció humana

A

l llarg del curs, els nois i noies
de sisè hem treballat diversos
projectes: la funció de nutrició,
les plantes i la reproducció humana.

l'alimentació i es van conscienciar de la
importància de tenir cura del nostre
cos amb uns bons hàbits d'alimentació, higiene i descans.

A partir dels coneixements previs i de
la formulació de diferents hipòtesis,
hem anat construint nous coneixements cientíﬁcs a partir de la nostra
pròpia experimentació i investigació.

Els alumnes van gaudir d'allò més
provant diversos usos de les plantes
que tenim al nostre entorn. Gràcies a
la sortida amb el col·lectiu Eixarcolant,
vam poder aprofundir i posar en pràctica allò que fèiem a l'aula, a l'hora que
gaudíem d'un dia càlid a l'aire lliure.

Al primer trimestre vàrem investigar
sobre els diferents aparells i sistemes
que intervenen en la funció de nutrició.
Els nens i nenes van conèixer diferents
trastorns i malalties relacionades amb

Com a cloenda d'aquest projecte, els
alumnes van poder ser creatius fent
una maqueta en petits equips de
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treball utilitzant materials d'ús comú,
amb estris i objectes reciclats. Els
treballs que es van exposar al hall de
l'escola i tots els vam poder veure i
gaudir.
Al llarg del darrer trimestre, els
alumnes de sisè han estat posant
nom a tot el seguit de canvis físics que
els comencen a envair, ja que alguns
s'han iniciat en la pubertat. Mostren
molta curiositat i entusiasme a l'hora
de provar les seves hipòtesis, d'ampliar
els seus coneixements, i de veure i
valorar els avenços de la ciència en
aquest camp.

Comiat Música
de la nostra directora Rosa

Educació infantil
Com ens agrada fer música! Aquest curs, hem tocat instruments, ens hem disfressat, hem fet musicogrames, hem pintat
la música, hem cantat cançons, hem ballat amb mocadors i moltes més coses molt divertides!
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Música

Cicle inicial
Al llarg d'aquest curs a Cicle inicial ens hem convertit en petits músics. Hem pogut cantar, ballar, actuar com actors i
actrius, també hem tocat instruments, hem fet grups musicals i hem fet de petits compositors. Us compartim algunes
d'aquestes activitats i projectes amb les quals hem pogut gaudir, aprendre i, sobretot, divertir-nos.
A cicle inicial vam ballar a la festa de Halloween i la Castanyada.
També vam crear paisatges sonors. L'activitat consistia que s'havien de descriure les fotograﬁes d'uns paisatges de
forma sonora a través dels instruments que tenien a classe.
I com que teníem ganes de fer teatre. ens vam muntar un teatre d'ombres xineses per Carnestoltes amb la Vella
Quaresma, el Rei Carnestoltes i molts més personatges inventats.
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Comiat Música
de la nostra directora Rosa

Cicle mitjà
Aquest curs, amb l'alumnat de cicle mitjà, hem ballat diferents danses, interpretat i expressat amb dibuixos les emocions
que ens transmeten simfonies i cançons.
També s'han treballat les famílies d'instruments i les ﬁgures rítmiques (el símbol, el nom teòric i el temps que valen),
interpretant-les amb instruments de percussió i moviment corporal.
A més a més, hem treballat el llenguatge musical, analitzant les partitures, les seves parts, les notes... tocant les melodies
amb diferents instruments i creant les mateixes cançons.
La música ens allibera, ens fa aprendre, ens hem expressat i ens hem divertit vivint la música!
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Música

Cicle superior
5è - Videoclip
Aquest curs, a 5è, hem creat el nostre propi videoclip! Hem escollit el nostre cantant i grup preferit, hem triat la cançó que
més ens agrada i ﬁnalment hem fet un VIDEOCLIP!
Hem inventat una lletra nova, passos d'una coreograﬁa, ﬁns i tot hem escollit l'attrezzo i el vestuari!
Hem après i treballat molt, però sobretot ens ho hem passat d'allò més bé!

6è - Lapbook Musical
Una de les activitats que hem fet aquest curs a 6è és l'elaboració del lapbook sobre la classiﬁcació dels instruments
segons Hornbostel i Sachs. Aquesta classiﬁcació consisteix a dividir els instruments en categories segons la naturalesa
del material que produeix el so.
Fer el lapbook ens ha permès treballar aquest tema en parella de manera original, visual i creativa.
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Comiat Anglès
de la nostra directora Rosa

10th anniversary of the English Day
This year we celebrated the 10th anniversary of the English Day.
We enjoyed playing a lot in pairs and teams with the birthday vocabulary activities the teachers prepared on the
computer.
We played games with diﬀerent programs: Genially, Wordwall...
We also had a lot of fun preparing the photocall, decorating corridors and creating birthday hats with ten candles on
them.
Students drew their own portraits as the audience in the event.
On diﬀerent days we went down to the School's hall to take pictures on the photocall, throw confetti in the air and sing
the Happy Birthday song.
It was an amazing celebration! Now we can't wait for the 11th ENGLISH DAY next year!
YOUR ENGLISH TEACHERS,
Montse, Susana, Anna and Alba.
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Anglès
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Comiat
Cros
deescolar
la nostra directora Rosa

Circuit Municipal Cros Escolar
Primavera 2021
Aquest curs, l'alumnat de P5 a 6è de primària ha participat en el Circuit Municipal de Cros Escolar impulsat pel Consell
Esportiu de l'Anoia. La intenció ha estat reprendre l'activitat de Cros Escolar a la comarca adaptant-nos a les condicions
epidemiològiques actuals i amb l'objectiu de promoure els hàbits saludables i els valors educatius a través de la pràctica
esportiva.
L'activitat s'ha dut a terme al Parc del Puigcornet i consistia en un petit escalfament, el recorregut (cursa) d'un
quilòmetre de distància i una tornada a la calma amb estiraments.
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Cros escolar
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Comiat
Dia de la dona
nostra directora Rosa

El 8 de març vam celebrar
el dia de la dona
Què seria de nosaltres sense les nostres mares, àvies, tietes, cosines, mestres…? Segur que si tanquem els ulls i pensem
en una dona especial de la nostra vida, és molt difícil que ens en vingui al cap només una! I és que les dones importants
de les nostres vides ens han ajudat a ser qui som i, sobretot, i el més important: han estat amb nosaltres sempre que les
hem necessitat.
A l'escola ens agrada celebrar els dies especials, així doncs, el dilluns 8 de març cada cicle va commemorar el dia de la
dona treballadora.
L'alumnat d'educació infantil va poder parlar de les dones més importants de les seves vides: àvies, mares, tietes,
cosines van omplir l'aula i, mitjançant la pintura, els vam voler fer el nostre homenatge. Durant tota la setmana, les
fotograﬁes de totes elles van estar penjades a les aules.
L'alumnat de cicle inicial va llegir el conte El senyor Guerra i la senyora Pau. A més, van fer un mural tot estampant les
seves mans blanques sobre un fons lila.
A cicle mitjà van fer una selecció de dones importants de la història i van buscar la informació necessària per després fer
unes petites exposicions en grup. A més a més, cada infant va decorar una banderola amb el nom de la dona més
important de la seva vida i van explicar per què ho era.
L'alumnat de cicle superior va rebre la visita de dues dones molt importants dins dels mons de les arts i de l'esport: la
Gina Giore i la Laura Banyoles. Totes dues ens van explicar la seva trajectòria i com han arribat a assolir els seus objectius
personals i professionals.
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Dia de la pau

Dia de la pau a l’escola
La setmana del 30 de gener vam celebrar el Dia de la Pau a la nostra escola.
A educació infantil, durant tota la setmana, es van explicar diferents contes sobre la resolució de conﬂictes i també el
conte Podries, de Joana Raspall. També vam fer un «quatre sabaters» de la pau, amb paraules boniques que sortien del
nostre cor.
A cicle inicial van fer una activitat artística que consistia a dibuixar els seus desitjos de pau amb fulls de colors i després
convertir aquests fulls en instruments de percussió mentre feien la dansa de la pau. També van fer la lletra d'una cançó
sobre la pau i la van tocar i cantar amb xilòfons. Es titulava Volem pau.
A cicle mitjà van aprendre la cançó La festa de la pau, de Dàmaris Gelabert. Es van repartir les frases de la cançó en petits
grups i cadascun d'ells el va representar amb l'attrezzo que va triar. Quan ho van tenir a punt, van gravar les estrofes per
acabar elaborant un lipdub ben divertit. També van estar fent mandales sobre el símbol de la pau, en forma de vitrall
decorat amb paper de cel·lofana de colors.
Pel que fa al cicle superior, van recordar la guerra de Bòsnia, d'ara fa vint-i-cinc anys. Els alumnes van conèixer el
context del conﬂicte, el van situar geogràﬁcament i van poder reﬂexionar sobre les possibles conseqüències després de
qualsevol lluita armada.

35

Comiat
Escola
de laverda
nostra directora Rosa

Pintem l’hort!
Una de les accions més importants d'aquest curs dutes a terme des de la comissió d'Escola Verda ha sigut donar color a
l'espai de l'hort. Al llarg de tres setmanes, hem establert uns torns per tal que tot l'alumnat pogués pintar aquest mural
col·laboratiu ambientat amb dibuixos referents a l'horticultura.
Creiem que ser escola verda també signiﬁca fer de la nostra escola un lloc més amable, menys gris i on els protagonistes
siguin els mateixos infants.
Us deixem un recull de fotograﬁes del tot el procés.
Esperem que us agradi tant com a nosaltres!
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Concursos i premis

Concurs de dibuix dels Tres Tombs
A nivell de cada classe els guanyadors/res van ser:
P3A
P4A
P5A
1rA
2nA
3rA
4tA
5èA
6èA

SOFIA AGACHE
LUCA BAZ GAHETE
ADRIÀ SÁNCHEZ CABRERIZO
ERIC MAS BARCO
ARIADNA BELLO FAUQUIER
ELEA RUIBAL RIVEIRO
BLANCA VALLVERDÚ FARRAN
LAIA FERRAN MESTRE
LUIS F. CASTILLO PÉREZ

P3B
P4B
P5B
1rB
2nB
3rB
4tB
5èB
6èB

IRIS GIMÉNEZ ALCARAZ
CLÀUDIA LÓPEZ PARRA
ROGER ROCA GASET
JÚLIA AYMAMÍ OREJUELA
TERESA SABATA GUAL
BRUNA V. BOSCH RODRIGUEZ
JOEL PIJUAN GONZÁLEZ
ÈLIA RUIZ MONTELLS
AINA VILA CANTERO

I Blanca Vallverdú Farran de 4tA de primària va rebre el premi especial Tres Tombs conﬁnats amb aquest dibuix!

15è Premi Sambori Òmnium
L'alumnat de primària han participat en el 15è Premi Sambori Òmnium, el concurs de narrativa escolar més important de
Catalunya. Els alumnes ﬁnalistes de cada categoria han estat:
ALUMNE/A
Cicle Inicial
Irene Cuadros Varela
Iria Ribalta Cabestany
Lluc Vallverdú Farran
Ivet Ruiz Montells
Cicle Mitjà
Irene Garcia Elvira
Jordi Navarro Loarte
Cicle Superior Arantxa Ortega Morón
Núria Cercós Garcia
Aina Vila Cantero
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TREBALL
Un passeig pel barri
Un viatge a l'espai
El drac i la rata a la jungla
Qui ho hagués dit?
L'illa perduda
El gat carinyós
El Sr Poma i el quadre
Un record
Expedició al Kabat

Comiat
Concursos
de lai nostra
premisdirectora Rosa

Certamen de lectura en veu alta
Les alumnes Nerea Bisbal Piqué de 3rA i Valery
Angomas Peguero de 6èB van participar el divendres
dia 16 d'abril en els quarts de ﬁnal del Certamen de
Lectura en Veu Alta telemàtic en les categories de
Grumets Vermells (cicle mitjà de primària) i Grumets
Verds (cicle superior de primària).
Els diferents seleccionats de cada classe van ser: Julia
Rubial (3rB), Yerai Crespillo (4tA), Joan Pereyra (4tB),
Núria Millán (5èA), Xavier Baños (5èB) i Guillem Pou
(6èA).

Sant Jordi
Els infants que van guanyar els premis literaris de cada grup classe van ser:
P3A
P3B
P4A
P4B
P5A
P5B

Inés Cuadros Varela
Sira Gual Caparrós
Dídac Mas Verdés
Luzia Cervera Gutierrez
Arlet Sanvicente Fernández
Nala Sanromà Cruz

1rA
1rB
2nA
2nB
3rA
3rB

Nora Osuna Vallejo
Emma Romeu Creus
Mark González González
Aarón Dalmases Parra
Roc Di Fabrizio Martinez
Leia Galan Zapata

4tA
4tB
5èA
5èB
6èA
6èB

Proves Cangur
L'alumnat de 5è i 6è va participar en les proves cangur i els millors classiﬁcats van ser:
5è
1r Arantxa Sánchez Moron
2n Quelvin New Cordeiro Jurado
3r Diego Díaz Arrabal

6è
1r Aina Vila Cantero
2n Aina Chen
3r Joel Tiscar Travesset
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Queralt Ferrer Bros
Ona Guillén Millán
Núria Millán Soler
Abril Cejudo Poch
Núria Cercós García
Aina Vila Cantero

Menjador

El menjador de la Dolors Martí
Aquest any, el menjador també s'ha adaptat a la nova situació. Durant aquest curs hem estat 9 les monitores
responsables dels diferents grups de l'escola, una monitora per nivell que ha vetllat pel compliment de l'ús de la
mascareta i de mantenir la distància entre els grups bombolla. Tot i les adversitats, no hem perdut l'oportunitat de
programar un munt d'activitats per fer del menjador un espai molt més divertit.
Per primer any, els infants d'infantil han dinat a les aules i això ens ha facilitat molt la feina, l'ambient ha estat molt més
relaxat i el fet de no compartir espai amb infants més grans ha permès una molt bona adaptació per part de l'alumnat de
P3 i una atenció molt més individualitzada a P4 i P5.
L'espai de menjador l'hem utilitzat en tres torns diferents: cicle inicial a les dotze, mitjà a la una i superior a les dues. Tot
l'alumnat ha valorat positivament el fet de no ser tants alhora al menjador i poder gaudir d'un ambient més relaxat.
Un curs més, les encarregades de la cuina han estat la Laura i la Cèlia, que han treballat molt per poder oferir-nos uns
menús sans i equilibrats. No han perdut l'oportunitat de fer menús especials els dies de la Castanyada, el Dia Universal
de l'Infant, Nadal, el Dia de la Pau, Carnestoltes, el Dia de la Felicitat…
Les monitores també han preparat moltes activitats i tallers per tal de fer del menjador un espai agradable, educatiu i
divertit.
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Comiat deAFA
la nostra directora Rosa

Associació de Famílies d’Alumnes
Benvolgudes famílies,
Enguany ha sigut un curs peculiar, el recordarem com el curs covid. Tot i les restriccions, hem pogut tornar a trepitjar
l'escola,
veurel'alumnat
companys
tornar
a córrer
pel pati i pels
Aquest curs,
dei mestres,
P5 a 6è de
primària
ha participat
en passadissos…
el Circuit Municipal de Cros Escolar impulsat pel Consell
Esportiu de l'Anoia. La intenció ha estat reprendre l'activitat de Cros Escolar a la comarca adaptant-nos a les condicions
El curs ha estat com
unai amb
muntanya
russa
causa dels
conﬁnaments
de iclasses
i les
restriccions
en de
leslaactivitats
epidemiològiques
actuals
l'objectiu
de apromoure
els hàbits
saludables
els valors
educatius
a través
pràctica
extraescolars.
esportiva. Aproﬁtem per agrair a la Comissió d'Extraescolars l'esforç que ha fet durant aquest curs per adaptar-se a
les restriccions i per fer possible que les activitats sortissin sempre endavant en beneﬁci dels infants: gràcies!
L'activitat s'ha dut a terme al Parc del Puigcornet i consistia en un petit escalfament, el recorregut (cursa) d'un
També
volem
donar lesi una
gràcies
a la resta
de comissions,
ja que també han acomplert una tasca formidable pel bon
quilòmetre
de distància
tornada
a la calma
amb estiraments.
funcionament de l'AFA i de l'escola. L'activitat a l'escola i a l'AFA no s'ha aturat en cap moment!
Al desembre hi va haver canvi en l'equip directiu de l'AFA i moltes cares noves van entrar dins de la junta. El nou equip
directiu va agafar el relleu amb moltes ganes i molta il·lusió, i amb molts projectes per dur a terme.
Per altra banda, també volem agrair la participació cada vegada més activa per part de les famílies dins de les
comissions.

Canvis a la Junta de l’AFA

Us animem a formar part de la junta de l'AFA per poder seguir creixent com a entitat i com a escola!
Albert Ferrer Travesset
President de l'Associació de Famílies d'Alumnes

Aquest és un any de renovacions, comiats i benvingudes. A l'AFA, també hem tingut canvis tant en l'equip directiu com
en els membres de la junta. El passat mes de desembre, a l'assemblea, vam acomiadar la Judith com a presidenta de
l'AFA després de diversos anys exercint diferents càrrecs dins l'associació. També vam dir adeu al David, que feia de
tresorer, però que també n'havia estat president i que va fer tant per a la nostra associació. Des d'aquí els volem agrair
tota la feina feta al llarg d'aquests anys. Moltes gràcies per tot!
L'Albert, el secretari, s'ha quedat dins de l'equip directiu, però ara n'és el president. Junt amb ell, s'hi sumen la Berta com
a secretària i el Joan com a tresorer. Agafen el relleu amb moltes ganes i amb idees noves que estan consensuant amb el
nou equip directiu de l'escola i que aniran veient la llum els pròxims cursos. Dins de la junta, hem acomiadat la Magali i la
Meritxell, i hem rebut la Laia, la Cristina i la Laura, que se sumen a l'Arelí, l'Eva, la Lurdes, la Maria i la Neus. Us desitgem
una bona etapa a l'AFA!
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AFA

Comissió extraescolars
Enguany ha estat un any amb molts reptes per resoldre
dins la comissió d'extraescolars: noves situacions,
protocols… Per sort i gràcies a l'ajuda i professionalitat
d'Animan's, a la nostra coordinadora Ana de Dios i a la
bona col·laboració amb la direcció de l'escola, hem pogut
mantenir unes activitats bàsiques que han ajudat a passar
aquest curs amb més il·lusió i facilitat.

L'espai de ludoteca i acollida matinal ha mantingut el
mateix horari, de 7:25 a 9:00 hores, per facilitar la
conciliació familiar. Per complir amb les mesures
establertes pel PROCICAT, aquest any s'han distribuït els
alumnes en tres espais diferents, adaptant com a porta
d'accés l'espai de la biblioteca. Malgrat les limitacions
establertes per la Covid-19, s'ha intentat continuar amb el
projecte que es va engegar fa 3 anys per oferir un servei
Aquest curs les activitats extraescolars han passat per 2 professionalitzat. A primària seguim impulsant la llengua
fases, fruit de la situació de pandèmia que estem vivint. anglesa.
L'inici es va desenvolupar amb normalitat i amb moltes de
les activitats proposades al juny. No obstant això, a partir Durant les vacances de Pasqua, es va dur a terme el Casal
de l'1 de novembre, i seguint les mesures dictades pel de primavera. Van ser 4 matins plens d'activitats i jocs, on
PROCICAT, es van tancar algunes activitats i d'altres van els alumnes participants van gaudir moltíssim. La valoració
patir alguna modiﬁcació. Tot i que han estat uns mesos de les famílies va ser molt positiva.
plens d'incerteses i canvis, hem treballat per adaptar-nos i
oferir a les famílies un bon servei.
A la recta ﬁnal d'aquest curs, s'ha engegat l'activitat
d'esports per a mares de l'escola, els dimarts de 19 a 20 h.
Enguany s'han mantingut les activitats que han tingut
bona acollida des de fa anys, com són el poliesportiu, Per al curs vinent estem preparant el nou quadrant amb
l'anglès i el teatre, i n'hem afegit alguna de nova com il·lusió i ja tenim noves propostes sobre la taula, com per
l'activitat de dibuix i les danses urbanes, aquestes últimes exemple: ﬁl i agulla, escacs, batucada i l'hora del conte.
amb una gran acceptació per part de l'alumnat.
Malauradament, l'activitat de danses urbanes no s'ha Donem les gràcies a tothom per la paciència i comprensió, i
pogut dur a terme ﬁns al ﬁnal de curs, ja que no es podien esperem que el curs vinent es comenci a normalitzar
garantir les mesures de grups bombolla. En canvi, l'operativa.
l'activitat de dibuix s'ha pogut desenvolupar durant tot el
curs amb èxit. Podem aﬁrmar que hi ha molts artistes al Finalment, fem una crida a la participació de les famílies de
nostre centre.
l'escola a l'AFA, sigui en aquesta comissió o en d'altres.
Falten mans i diferents opinions per a cobrir totes les
Enguany, l'activitat de natació es va suspendre des de necessitats. Des de l'AFA es poden fer moltes accions per
l'inici a conseqüència de les mateixes mesures aprovades fer avançar temes que ajudaran a millorar la qualitat de
per la piscina i per l'escola, però de ben segur que, tan bon l'estada a l'escola dels nostres ﬁlls.
punt la situació torni a la normalitat, es reprendrà, ja que
és una activitat amb molta demanda.
Seguirem treballant per millorar dia a dia. Have a nice
summer!
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Comiat deAFA
la nostra directora Rosa

Comissió Escola de Famílies
Aquest any, la comissió d'escola de famílies s'ha ajustat a les restriccions de trobades i vam portar a terme un parell de
tallers en línia: La calaverita de sucre i La mona de pasqua.
Per altra banda, ens vam estrenar al món de les xarxes socials, fent un LIVE per Instagram per xerrar amb Fridays for
Future Igualada.
Finament vam aconseguir portar la psicòloga Pilar Arbós de l'Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de l'Anoia, amb la
xerrada virtual A casa, ara no hi som tots: la facilitació del dol en infants.

42

Fotos de grup

Educació infantil
P3A

P3B
P3A

P4A

P4B
P3A

P5A

P5B
P3A
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Cicle inicial

Comiat
Fotos
dede
la nostra
grup directora Rosa

1rA

1rB

2nA

2nB
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3rA

3rB

4tA

4tB
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Cicle mitjà

Fotos de grup

Cicle superior

Comiat
Fotos
dede
la nostra
grup directora Rosa

5èA

5èB

6èA

6èB
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Mestres

Fotos de grup
Educació infantil

Cicle inicial

Cicle
mitjà
P3A

Cicle superior
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Comiat
La nostra
de lahistòria
nostra directora Rosa
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La nostra història

BIBLIOTECA

SONA ESCOLA
CUINA PRÒPIA

ESCOLTA’M

1R ANY GEP

2N ANY GEP
ESCOLA VERDA
CLASSROOM 5È I 6È
CLASSROOM 3R A 6È
3R ANY GEP
TRANSFORMACIÓ
DIGITAL
AMBIENTS INFANTIL

TEIXIT D’AULA
A PRIMÀRIA
ROBÒTICA

NOUS AIRES AMB L’EQUIP
PLE D’IL·LUSIONS FORMAT
PER LA TXELL FONT
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Comiat
Passatemps
de la nostra directora Rosa

Completa la graella amb aquests
9 estris i productes de neteja:

RECOLLIDOR
DETERGENT
ESCOMBRA

SABÓ

PLOMALL

RASCADOR

PAL DE
FREGAR

ESPONJA

DRAP

FREGALL

GALLEDA

Aﬁna bé l’orella i cerca en cada tipus de lletra els noms de 7 diferents músiques:
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Anunciants

Comarca, 42 · Local 5 · 08788 Igualada (BCN) · 93 803 52 63
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Ajuntament

