L’Artista convidat
Aquesta setmana a l’escola hem tingut una convidada molt
especial! L’Andere Monjo ha vingut a l’escola per fer un
taller que hem gaudit moltíssim.
L’Andere Monjo és una artista que treballa el procés creatiu a
través de l’experimentació amb tot tipus de materials.
Qualsevol material i qualsevol situació són una oportunitat
per explorar noves possibilitats creatives.
És per això que l’Andere pinta amb l’ajuda de la pluja en
comptes de marxar corrents cap a casa quan comença a ploure o
utilitza materials orgànics que canvien el seu estat amb el
pas del temps, fent que les seves peces siguin canviants i
caduques.
El taller que vam compartir amb ella va ser sorprenent, ja que
vam crear uns grans murals a partir només de paper de seda i
aigua.

Amb l’ajuda de petits cops amb els dits aconseguim que la cola
que té inherent el paper de seda enganxi també els papers que
nosaltres li anem sobreposant. Després fem una bola amb el
nostre paper per acabar d’unir totes les fibres dels papers i

deixem assecar la peça.
Hem gaudit molt del taller i de la trobada amb l’Andere, que
ens ha explicat moltes coses sobre les seves obres i la seva
manera de treballar. A més, hem descobert que l’Andere és una
antiga alumna de l’escola i que era del color blau!

Per tal de veure més imatges sobre l’activitat poden accedir
al Bloc de l’Aula de Plàstica

Sortida a la Biblioteca Pare
Miquel
En la primera part de la visita han pogut recordar quines són
les normes i funcionament de les biblioteques públiques, així
com també conèixer quins serveis els ofereixen. D’aquesta
manera han vist que hi ha molts aspectes en comú amb la
biblioteca de l’escola i fomentem l’ús de les biblioteques
dels diferents municipis.
Després els hi han ensenyat quina tipologia de documents poden
trobar a les biblioteques públiques, i per tal de poder
experimentar i conèixer part del fons de la zona d’infantil,

han fet una activitat preparada per la biblioteca en la que
per grups han classificat i diferenciat entre llibres
d’imaginació i llibres de coneixements. Així doncs, han pogut
evidenciar que la biblioteca de l’escola està organitzada i
classificada de la mateixa manera, i que per tant, tenen una
molt bona oportunitat de formar-se des de l’escola en usuaris
autònoms de les diferents biblioteques públiques.
Finalment, han acabat la visita mirant llibres amb els
companys i compartint estones agradables envoltats de contes i
històries per descobrir.
Sortida Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 2n de Primària de
comunicaciogpv

Visita al MNAC
Què creieu que veurem al MNAC? Aquesta és la pregunta que ens
vam fer abans de fer la passejada per la col·lecció d’Art
Modern del museu.
Escultures, pintures, creativitat, esquitxades, ceràmica,
retrats, tapissos… Van sortir moltes idees però el que no ens
imaginàvem és que la llista podia ser més llarga. Molt llarga!
A la visita al museu vam descobrir formes d’art que van ser
autèntiques sorpreses: mobles, joies, fotografia, postals,
rajoles, cartells, mosaics i fins i tot una reixa de jardí.
Vam gaudir molt de la visita al museu i a partir d’aquí
iniciem la nostra UT de L’Art.
Visita MNAC 2n de Primària 1920 de comunicaciogpv

Sortida al parc de Bombers
Aquesta sortida estava relacionada amb el segon projecte que
han treballat : els oficis.
Un cop allà els bombers Sr.Josep i Sr. Joaquim, van fer una
demostració i van explicar com s’ha d’actuar davant d’algunes
situacions d’emergència.
Els nens i nenes opinen que la visita va sigut molt
interessant i que van aprendre un munt de coses, com per
exemple que és necessari tancar la porta de casa quan hi ha un
incendi.
Sortida Parc Bombers EP2 de comunicaciogpv

“Joc de cadires”
Avui dilluns 21 d’octubre les classes Sant Mateu, Santa
Cecília i Sant Nicolau hem anat al teatre Tantarantana a veure
“Joc de cadires”.
En aquesta obra hi ha unes cadires que representen una família
de titelles. L’avi de la família demana un desig en el dia del
seu aniversari: canviar de cadira! I aquí comença l’obra. Els
titelles es van intercanviant les cadires, i per tant, canvien
la manera de pensar i de fer.
Ha estat una obra molt divertida i bonica en la que les mans
dels actors cobren vida gràcies als titelles. Agraïm als
mestres de dansa i teatre que ens hagin donat l’oportunitat de
poder veure i gaudir aquesta obra de teatre.

