Sortida a les Mines de Gavà
El passat 23 de setembre els alumnes de Mare Nostrum i Odissea
van anar de sortida al Museu de les Mines de Gavà.
L’activitat està emmarcada en el desenvolupament de la UT1 al
voltant de la Prehistòria.
En aquest cas s’ha visitat un dels conjunts patrimonials més
importants de Catalunya, datat de fa 6000 anys (neolític). Es
tracta de les mines en galeria més antigues d’Europa i les
úniques dedicades a l’extracció de variscita, mineral amb el
qual s’elaboraven ornaments.
L’alumnat ha realitzat un taller de joieria i un taller de
ceràmica seguint les tècniques del Neolític.
També han fet una visita al Museu, han vist diferents
materials audiovisuals i han fet un recorregut per la galeria.
Ha estat una experiència molt positiva que els ha endinsat més
en el món de la Prehistòria.
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Sortida esportiva a la Bauma
El passat dimarts 15 de gener els alumnes de Mare Nostrum i
Odissea van realitzar una sortida al Centre d’Escalada La
Bauma, a Vilafranca del Penedès. Aquesta sortida, organitzada
pel Departament d’Educació Física, està englobada dins la
Unitat Temporal d’Esports en el Medi Natural.
L’alumnat va poder experimentar i conèixer diferents
activitats esportives, per a la majoria d’ells noves, com

l’escalada esportiva o el bloc, les teles o l’slackline.
Els alumnes es van mostrar participatius i molt motivats en
tot moment amb cadascuna d’aquestes activitats i disciplines.
Tot això gràcies a l’organització i l’equip de monitors de La
Bauma, que els van acompanyar durant tota la jornada.
Esperem que hagin gaudit al màxim d’aquesta sortida i que hagi
servit per despertar en l’alumnat el seu interès per realitzar
activitats esportives en el medi natural, no tan comunes com
les que han vist fins ara.

Cantada de Nadales a l’escola
Can Vila de Mollet del Vallès
El dia 11 de gener els nois i noies de les classes Mare
Nostrum i Odissea van anar a l’Escola Can Vila de Mollet del
Vallès acompanyats pels seus tutors.
Ja és una tradició que pels volts de les festes de nadal
comparteixin unes hores amb alumnes d’aquesta Escola
d’Educació Especial.
En arribar els alumnes de les dues escoles es van saludar i a
continuació van cantar les nadales. Finalment va tenir lloc el
tradicional partidet de futbol o l’estona de convivència amb
els que no jugaven a futbol.
Com cada any l’estada se’ls ha fet curta. Les emocions i ganes
de seguir junts s’han manifestat ràpidament i per això s’ha
acordat de fer tot un dia sencer de convivència a finals de
maig, preparant activitats per a compartir.
L’experiència ha estat molt positiva.

