Dissenys amb serigrafia
Els estudiants de disseny de 2n de batxillerat han conegut el
Taller de Gravat de Mataró. Durant la visita han pogut
aprendre la tècnica de la serigrafia, experimentant tot el
procés de creació amb un disseny que havien creat prèviament.
L’aprenentatge ha comprès una part conceptual i una pràctica
que consistia en l’elaboració de la matriu en positiu,
l’emulsionat, assecatge i insolació de les pantalles, la prova
d’impressió per al posterior enquadrament i la pròpia
impressió en paper i tela amb una tinta o més.
De la mateixa forma que per Gropius, a la Bauhaus, els
estudiants havien de conèixer les tècniques artesanals per
poder desenvolupar les seva formació, els nostres alumnes han
pogut conèixer aquesta tècnica d’estampació tradicional que
encara s’utilitza en impressions i estampacions en paper i
teixit i que els serà de molta utilitat en la seva formació
artística.
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Els alumnes de 3r ESO varen finalitzar la UT3 amb la campanya
de donació de sang en col·laboració amb el Banc de Sang i
Teixits.
La jornada va tenir lloc divendres passat i va ser tot un
èxit. En total, hi varen participar 31 persones, 30 de les
quals van donar sang i 7 ho van fer per primera vegada.
Els alumnes es van organitzar i es van distribuir la feina:
rebre els voluntaris, donar-los l’autorització, acompanyar-los
al metge per saber els antecedents mèdics, així com oferir
activitats als nens petits.
És important aquest tipus d’actes per conscienciar una
societat cada vegada més solidària.
La sang i els seus components resulten imprescindibles en el
tractament de nombroses malalties i es diu que amb una sola
donació es poden salvar tres vides, perquè són tres els
fonamentals usos en els quals es fracciona una sola bossa de
sang.
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Arribada de la Vella Quaresma
La Vella Quaresma arriba amb les seves set cames que
corresponen a les setmanes que hi ha entre Carnaval i Pasqua.
Cada setmana els alumnes s’aplegaran a prop d’aquesta senyora

i reflexionaran per tal de millorar i treballar els valors de
convivència.
La Vella Quaresma anirà enviant a les aules uns missatges en
forma de carta, que els ajudaran a conscienciar-se de la
necessitat d’una bona relació, de l’esforç, de la generositat
i l’estima. Per mantenir la il·lusió i reconèixer l’esforç, la
Vella Quaresma anirà anunciant petites sorpreses que
divertiran i seran el goig dels nens.
Aquest any, la Vella Quaresma ha arribat en plena pandèmia i,
tot i que amb totes les mesures necessàries, ha deixat que ens
hi apropéssim i ens ha permès reflexionar sobre tots aquests
valors que abans esmentàvem.
Com poden veure a les imatges, tot i la calma, reflexió… els
nens i nenes han gaudit moltíssim de la Vella Quaresma que els
acompanyarà durant les properes setmanes.”

Taller de Gravat
Els alumnes de tècniques d’expressió graficoplàstica del
batxillerat d’arts visiten el Taller de Gravat de Mataró per
aprendre una tècnica de gravat i estampació al buit amb
materials, eines i recursos diversos.
La visita al taller ha constat d’una primera part en la
han pogut escoltar de la mà de gravadores professionals en
consisteix el concepte de gravar, les característiques
gravat calcogràfic, les tècniques directes i additives i
vist exemples reals de molts tipus.
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A la part pràctica, han pogut experimentar amb materials i
eines emprats en el gravat calcogràfic (punta seca, ruletes,
rascadors per crear una peça artística amb una matriu molt
original, un tetrabrick.

En aquesta fase han pogut realitzar un procés de creació de
gravat calcogràfic, elaboració una idea i posant en pràctica
tot l’après sobre l’entintat i l’estampació amb els tòrculs de
l’entitat.
L’experiència ha estat molt enriquidora i ha posat en contacte
els alumnes amb una tècnica artística tradicional amb molta
història i pes dins la reproducció d’imatges.

Fem maquetes del cos humà
Els alumnes de 4t de l’Escola de Badalona hem treballat els
aparells del cos humà dins del projecte de la UT3. Per
elaborar aquestes maquetes, prèviament ens hem distribuït en
grups de treball i hem fet recerca de la funció, parts i
òrgans, recorregut, malalties i curiositats de cada aparell.
Com a producte final del nostre projecte hem dut a terme les
maquetes amb material reciclat tot indicant les parts i òrgans
que intervenen a cada aparell. El resultat ha estat
espectacular!

Joc a l’aire lliure
A l’escola, hi ha molt moments on els infants juguen per
desenvolupar els aprenentatges d’una manera dinàmica i lúdica.
Els moments de joc van associats a objectius didàctics, de
manera que l’equip docent proposa activitats per tal de
desenvolupar les finalitats educatives dels nostres alumnes.
D’altra banda, l’escola es troba en un entorn que facilita la
possibilitat de fomentar el joc a l’aire lliure, en contacte
amb la natura. Cada jardí de l’escola potencia un tipus
d’interaccions amb l’espai i, alhora, facilita el
desenvolupament d’algunes de les habilitats essencials en
l’evolució dels nens i nenes, tals com la coordinació òculomanual, la lateralitat, la situació en l’espai, la seguretat,
la confiança i, sobretot, la gestió emocional mitjançant les
pròpies emocions i les que esdevenen pel fet de conviure en
comunitat, amb els altres. El joc a l’aire lliure és un dels
moments clau del dia a dia dels infants a l’etapa, sempre
acompanyats per l’equip de mestres, ja que el fet
d’interactuar amb espais naturals afavoreix tasques cognitives
complexes, tal com apunten els estudis neurocientífics.

Festa de Carnaval
La setmana passada vam celebrar la festa de Carnaval! Tots
els
alumnes de les diferents etapes van preparar la seva
posada en escena a través de balls i coreografies ben
diferents.
Els nens i nenes de tercer van actuar de missatgers del Rei
Carnestoltes i van portar la disbauxa, la gresca i la xerinola
en tot moment: pijames, cabells esbojarrats, cares pintades,
sabates i mitjons canviats van anar apareixent de dilluns a
dijous gràcies a la il·lusió dels nens i nenes, però també a
la col·laboració de les famílies… Moltes gràcies!!!
Finalment dijous i divendres vam celebrar la Festa del
Carnaval. Entre les diferents temàtiques vam trobar els
projectes que s’han treballat i temes triats pels propis
alumnes. El coronavirus va estar present, per sort també hi
havia metges, infermeres i lluitadors que el van combatre.
Més enllà de les disfresses, les emocions, els somriures i les
rialles d’alumnes i mestres van inundar els jardins de
l’Escola.
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Campanya de Donació de sang
Els alumnes d’ESO estan organitzant una jornada molt especial
que tindrà lloc aquest proper divendres dia 19 de febrer a la
nostra Escola. Es tracta d’una jornada de donació de sang
organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb el qual col·laborem
any rere any.
Aquesta activitat es desenvoluparà des de les 15:15h fins a
les 18:30h al menjador de Secundària de l’Escola. Per tal de
garantir un bon funcionament, els demanem que responguin
aquest formulari en el qual podran detallar l’hora aproximada
d’arribada:
Animem totes les famílies a prendre part d’aquesta activitat
en nom de totes les persones que necessiten sang, ja que “una
gota de sang, una gota de vida”.

Taller d’orientació a EP6
Vam començar amb un petit joc on set companys de la classe
havien de sortir fora
de l’aula mentre els companys que estàvem dins, havíem de
seguir unes altres ordres. La Núria, als companys que estaven
fora de l’aula, també els hi va donar una ordre molt concreta:
entrar i seure al seu lloc.
Quan van entrar els set companys a l’aula vam començar a
seguir les ordres i vam veure com alguns dels que eren fora
van seguir-les i d’altres no. Després d’aquesta escena, vam
parlar de com ens afecta la pressió del grup i com de vegades
actuem sense estar convençuts de fer-ho o perquè algú ens
obliga.
En acabar aquesta activitat ens vam dividir en grups de 6 per
fer una mini obra de teatre, relacionada amb el tema de

pressió de grup. Un del cinc grups van fer una petita
demostració per la classe. Al final, vam poder parlar de les
maneres com ens hem de comunicar davant d’aquestes situacions,
parlant de la passivitat, agressivitat i l’assertivitat. Hem
de ser assertius amb tothom!
Aquest taller ens ha agradat molt en general a tota la classe,
i esperem que l’any que bé també sigui així de divertit.
Crónistes classe Sant Jordi i classe Canigó

Sobre rodes
Cada setmana els nens i nenes de patinatge de Garbí Obert
gaudeixen de la seva activitat preferida. Riatlles, somriures
i bon ambient hi són presents. Sense oblidar a més, tot el
reforç que representa el patinatge a nivell de desenvolupament
motriu per els nostres alumnes.
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