2a Presentació de Càrrecs del
curs 20-21
Els alumnes de 3rP i 6èP formen els seus respectius Consells
de Govern i contribuiran al govern de l’Escola, juntament amb
els companys d’ESO3 i els Caps Generals de Color.
El Consell sortint ha fet una valoració de la seva tasca, les
Direccions han anunciat el Color guanyador i seguidament s’han
presentant els membres dels Consells de Govern.
Cada nen i nena s’ha presentat davant dels companys del nivell
com a responsables de les diferents tasques que ells han
triat.
El fet d’haver d’adaptar-se al format virtual ha permès que
els alumnes més grans hagin fet de reporters i muntadors dels
seus vídeos, tasca que els ha motivat i engrescat molt.
A tots els animem a gaudir del seu Càrrec i a fer molt bona
feina.

Comencem el treball a l’Hort!
Com cada any, els alumnes de les classes Mireia i Montseny són
els encarregats de cuidar l’Hort de l’Escola. Aquest any s’han

trobat amb un terreny que feia quasi més de 6 mesos que no es
treballava i, per tant, han tingut molta feina per netejar i
preparar la terra.
A més a més, han hagut de prendre algunes mesures de prevenció
extres: han decidit fer ús obligatori dels guants de
jardineria i desinfecten les eines utilitzades al final de
cada sessió.
Amb tot, estan molt contents de poder
tasca i d’aprendre tantes coses amb
ganes de poder començar a plantar les
sap quina és la primera hortalissa que

encarregar-se d’aquesta
el Sr. Julio. Ja tenen
primeres llavors!! Algú
es planta cada curs?

Sortida al MACBA
Els alumnes de les classes Nausica i Vilamar hem anat al Museu
d’Art Contemporani de Barcelona per realitzar un taller
anomenat “Dibuixa, copia i distribueix”. Aquesta proposta es
planteja com un procés on acció i pensament van coordinats,
per reflexionar sobre l’acte de prendre la paraula i fer-la
circular. Amb aquest interès hem visitat les sales de la
Col·lecció del museu, aprofitant la forta presència d’artistes
que han utilitzat la imatge i la producció gràfica per

respondre al context social i econòmic que els ha tocat viure.
Hem observat obres vinculades als cartells de la guerra civil
espanyola o als anys setanta, en què podem identificar i
reflexionar sobre el to de les seves paraules, l’impacte i la
força de les imatges i l’actitud i la intenció dels seus
gestos.
Un exercici amb artistes per provar una veu pròpia en un
procés de presa de decisions en equip que acaba amb una
proposta gràfica que es pugui distribuir fora del museu. Així
s’obre un espai perquè els nens i les nenes participin en
qüestions col·lectives.
A més ens ha servit per engegar el proper projecte d’aquest
trimestre que ara comencem.
Visita Macba 5è
comunicaciogpv
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Exposicions de l’hort
Els alumnes de les classes Mireia i Montseny han fet de
verdaders amfitrions exposant a les seves famílies tot allò
après i treballat a l’hort des de principi de curs. El
recorregut comptava amb la visita a l’hort, l’explicació de
les eines que han utilitzat i les fases que han seguit,
galeria de fotografies al vestíbul Picasso i vídeos.
Tothom n’ha sortit d’allò més content. Els pares i mares per
veure l’evolució i comprovar com han après els seus fills; i
els alumnes de 4t per anar tancant, amb orgull i satisfacció,
un projecte que ha durat tot el curs.

La Conreria i Roserar visiten
Montserrat
Les nenes i nens de segon van gaudir d’un dia molt complert a
Montserrat. La pujada al temple es va fer amb el tren
cremallera, van passejar pel camí dels Degotalls. I
l’activitat més important i especial, poder visitar
l’escolania i escoltar a la basílica el Virolai. I per acabar
amb un bon regust de boca, un tastet d’aquells productes
típics de la gastronomia de la zona, mel i mató.
De ben segur que amb tot el que han aprés els nostres alumnes
ja estan preparats per ser uns futurs guies turístics.

Visitem l’escolania de Montserrat 18/19 from Pere Vergés

Primera collita
Els alumnes de 4t de Primària, de les classes Mireia i
Montseny, hem fet la nostra primera collita del curs, amb
ajuda del Sr.Julio.
Dimarts passat ens vam reunir les dues classes a l’hort de
l’Escola per arrancar les faveres i treure les beines. Ens vam
posar en tres cercles, un de cada color per anar posant les
beines en caixes. En vam acabar omplint set !
Van estar a recepció de l’Escola perquè tothom les pogués
veure i divendres les vam desgranar totes. Tot seguit, les vam
portar al Sr. Paco que les va cuinar per a que les poguéssim
tastar dilluns. Ens va fer unes faves a la catalana
boníssimes!
Amb aquesta primera collita hem gaudit moltíssim alhora que
hem après i hem fet d’autèntics pagesos!
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Hi ha millor manera que aprendre experimentant? La veritat és
que aquesta activitat relacionada amb el cos humà ens ha donat

l’oportunitat d’endinsar-nos en el nostre aparell locomotor.
Hem començat fent la dissecció d’una cuixa de pollastre! Al
principi ens ha fet una mica d’angúnia veure els tendons, els
ossos, els cartílags…. Però després ens ho hem passat molt bé
i hem après moltes coses.
També hem pogut conèixer i utilitzar eines del laboratori: les
pinces, el ganivet o les tisores per poder investigar.
En resum, podem dir que ha estat una experiència molt
enriquidora, divertida i interessant que recordarem.
Practica Laboratori from Pere Vergés

Som ritme!
Divendres 15 de març els nens i nenes de Nausica i Vilamar vam
anar al Centre Cívic Mas Guinardó on la Neus Plana ens va
oferir un taller de percussió corporal.
Peus, mans, cames, pit, panxa, dits, cara… vam descobrir que
tot forma part del superinstrument musical que tots tenim: el
nostre cos.
Vam treballar diferents patrons rítmics i després els vam
ballar seguint músiques actuals.
Va ser molt divertit treballar tots els nens i nens i els
mestres junts com una veritable orquestra de cossos. Vam
treballar la coordinació, el sentit rítmic, l’expressió
corporal, l’atenció, la memòria, la cohesió de grup i molts
altres aspectes, tot mentre ballàvem i gaudíem de la música i
el moviment.

Vam acabar ben esgotats!

No hi ha barreres quan hi ha
voluntat i esforç
Després d’una xerrada molt interessant per part de dos membres
de la Fundació Cruyff, les noies i nois de 6è han realitzat
tot un seguit d’activitats esportives, intentant posar-se en
el lloc d’aquelles persones que l’atzar els ha comportat una
discapacitat sensorial, física o intel·lectual.
La Fundació Cruyff dona suport i desenvolupa projectes
esportius per a nens i nenes amb necessitats a tot el món. A
través de projectes esportius per a nens amb discapacitat i
projectes com els Cruyff Courts i Pati14 creen espais per a
una millora en la formació i creixement d’aquestes persones.
De nou l’escola
proporciona activitats orientades al
desenvolupament integral dels nostres alumnes, amb l’objectiu

de preparar individus que sàpiguen pensar i gestionar les
situacions i relacions que els envolten.
Ha estat un bon exercici de reflexió i empatia vers les
adversitats a què estem exposats.

Llevant i Migjorn al Palau de
la Música
El dimarts 12 de febrer els nens i nenes de Llevant i Migjorn
vam anar a veure el concert La cobla 2.0 al Palau de la Música
catalana.
La cobla 2.0 és un concert-espectacle protagonitzat per la
cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
Vàrem gaudir moltíssim de poder veure i escoltar els diferents
instruments que havíem estat treballant a l’estona de música
les darreres setmanes: les tenores, els tiples, el flabiol i
el tamborí, les trompetes, el trombó, els fiscorns i el
contrabaix. Durant el concert també vam poder escoltar tres
instruments que eren uns intrusos en la formació de la cobla:
la bateria, el piano i el saxòfon.

Ens va agradar molt fixar-nos en els vitralls i el trencadís
modernistes del Palau de la Música, vàrem trobar que és un
edifici preciós.
Durant el concert els nens i nens van escoltar amb molta
atenció i vam participar picant de mans i ballant en alguns
moments. S’ho van passar genial!
Si voleu saber més sobre aquest concert pregunteu als nens i
nens de 3r, saben un munt de coses sobre la cobla i el Palau
de la Música!

