Bons records
Un any més, tanquem el curs amb aquesta selecció de cròniques
elaborades pels nostres alumnes de Primària. Ens permetran
reviure i recordar moltes de les vivències i activitats
d’aquest curs que ja tanquem.
Agraïm a tots els alumnes autors, a tots els lectors que ens
les han llegit en les Lectures de Cròniques del curs i, com
no, als mestres que han utilitzat aquest mitjà d’expressió per
aconseguir desenvolupar la competència lingüística dels nens i
nenes.
Desitgem que gaudeixin d’unes bones vacances i que la lectura
ens acompanyi allà on siguem.
Enllaç a les cròniques.

El valor de l’estima i la
tendresa
El passat dilluns 10 d’octubre, es va celebrar una jornada per
intentar aconseguir que tots els nens i nenes que estan molt
malalts, o a punt de morir, tinguin l’oportunitat de poder
triar a on i com morir.
Les unitats de cures pal·liatives tenen un grup de metges que
s’encarreguen de venir a casa perquè el malalt pugui morir
tranquil i sense dolor, i que la família estigui més
tranquil·la i pugui acompanyar-lo com cal. Actualment a
Catalunya hi ha moltes unitats de cures pal·liatives per a
adults. Però per als nens només n’hi ha una a Sant Joan de

Déu, que no arriba per a tots els nens de Catalunya.
A la jornada hi van assistir diferents directors d’hospitals
importants de Barcelona, polítics, fundacions, etc…
Es va parlar de com funcionen aquestes unitats a altres
països, dels drets del nen o nena malalt, de l’experiència de
diferents famílies, i més coses per tal de fer veure la
necessitat que hi hagi més unitats de cures pal·liatives
pediàtriques.
A una altra nena i a mi ens van donar l’oportunitat de fer la
cloenda de l’acte llegint una carta, ja que les dues vam poder
estar amb els nostres germans a casa fins al final.
A mi em va fer molta il·lusió poder-ho fer perquè crec que és
molt important que hi hagi més unitats de cures pal·liatives
pediàtriques, ja que no tots els nens i nenes de Catalunya
poden tenir aquestes atencions mèdiques.
Espero que s’aconsegueixi ben aviat.
Aquest és el vídeo que s’ha fet servir per explicar què són
aquestes unitats:
https://vimeo.com/185476327
Laia. Color Blanc Classe Nautilus

La Setmana de la Mobilitat
Sostenible
Esta semana ha sido la Semana de la Movilidad Sostenible, que
trata de hacer que la gente se preocupe de no contaminar el

medio ambiente e intentar, como mínimo, que la gente vaya a su
trabajo, al colegio, a las actividades extraescolares o
simplemente a comprar, en vehículos eléctricos, andando, en
bicicleta, patinete o transporte público. De esta manera,
durante una semana, podemos intentar no contaminar tanto,
aunque son cosas que deberíamos hacer siempre. Yo creo que si
todos hiciéramos esto siempre, como solamente habría vehículos
eléctricos o bicicletas, no habría tantos accidentes, ni
tantas colas de tráfico.
Lo más sostenible y lo más saludable sería que todos
pudiéramos ir al colegio andando o en bici porque primero, no
contaminaríamos tanto y en segundo lugar todos nosotros
haríamos mucho más ejercicio. Lo que pasa es que hay mucha
gente que vive lejos y eso lo complica todo un poco.
En la clase hemos hecho una actividad que trataba de
inventarse una frase en inglés. Esta frase tenía que explicar
algún aspecto de los que habíamos hablado previamente sobre
movilidad sostenible. Hemos ido a las mesas del huerto de
nuestra Escuela para estar en un ambiente más natural y
haciendo esta actividad hemos podido aprender muchas cosas
nuevas que no sabíamos.
Yo creo que mi familia y yo estamos ayudando a no contaminar
porque cada día vamos andando al colegio. Se nos ha estropeado
el coche y por esta causa estamos ayudando en una parte por
muy pequeña a no contaminar. La parte buena que tiene es que,
al ir a pie hasta el colegio, hablamos más entre nosotros,
además hacemos ejercicio y tardamos mucho menos porque andando
no hay colas.
Vinyet. Clase Les Hores. Color Blanco
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Aquesta selecció de cròniques elaborades pels nostres alumnes
de Primària ens permetrà reviure i recordar moltes de les
vivències i activitats d’aquest curs que ja tanquem.
Desitgem que gaudeixin d’unes bones vacances i que la lectura
ens acompanyi allà on siguem.
Enllaç a les cròniques.

