Jocs Olímpics
Vergés

Garbí

Pere

Els dies 4 i 5 d’abril els alumnes d’educació primària de les
nostres escoles van participar conjuntament en els Jocs
Olímpics de l’Escola, una activitat esportiva organitzada des
de l’equip d’Educació Física com a producte del projecte “Ens
preparem pels JJOO”.
Es tracta d’una unitat temporal que és treballa a tots els
cussos de primària, unificada entre les dues escoles. Tots els
alumnes han pogut conèixer, practicar i perfeccionar les
diferents proves que tradicionalment es duen a terme:
velocitat (m/llisos), resistència (400m, 600m, 800m) i el salt
de llargada.
Sabem que aquestes jornades esportives són importants perquè
no només aconseguim fer créixer la motivació i l’interès per
la practica d’exercici físic, sinó que també creem una trobada
entre els centres que permet que els alumnes es coneguin,
juguin i competeixin plegats, doncs no hi ha una Escola
(Esplugues o Badalona) guanyadora, sinó una classificació
conjunta per colors.
En aquest cas el color guanyador (sumant els resultats des de
1r fins a 6è) va ser el Blanc.
No deixem mai de creure en l’esport!
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Ens expressem amb el cos
A la classe Mireia de quart de Primària hem iniciat el curs
amb el projecte “Practiquem la gimnàstica i les acrobàcies amb
l’Acrosport”. Aquest projecte ens ha servit per expressar amb
el cos figures, missatges, paraules, monuments… a través del
treball en equip.
Després d’algunes sessions on hem treballat com fer lletres,
hem fet diversos concursos on havíem d’endevinar de quina
figura es tractava, i sobretot, com tenir cura dels nostres
companys i ajudar-los en tot moment per tal que ningú pateixi
cap mena de lesió. Els alumnes han hagut de plantejar una obra
on havien d’aparèixer diverses postures concretes a partir
d’un relat, com més original millor. Ells mateixos han estat
els creadors d’uns moments divertits i alhora profitosos, on
havien de posar en pràctica els aprenentatges de la unitat.

