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EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ INFANTIL
El gegantó Pau
Durant els primers dies d’escola, els alumnes de 1r d’Educació Infantil vam rebre la visita d’en Pau, el gegan-
tó de l’escola i de la colla gegantera. 
Al principi a alguns ens va fer una mica de por, perquè no el coneixíem gaire. La colla gegantera ens va ex-
plicar qui era. Vam veure la seva roba, ens vam provar la faixa que duen els portadors, vam ballar amb ell i, 
fins i tot, els més atrevits s’hi van posar a sota. I sabeu què? En Pau ens va portar els Pau de peluix perquè 
cada setmana anés a divertir-se a casa d’un nen. 
Moltes gràcies, Pau! 
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La importància de la motricitat fina
Quan som grans, tenim certs actes quotidians automatitzats com ara agafar una cullera, obrir un tap d’un 
pot o cordar-nos un botó. Ara bé, això no passa per art de màgia i cal entrenament. Des de l’escola, donem 
molta importància al treball de la motricitat fina com activitat prèvia de la lectoescriptura per tal d’enfortir 
els músculs i la precisió del moviments. 

A 1r d’Educació Infantil, juguem amb plastilina i fang, enganxem gomets, fiquem canyes dins d’un pot, 
arruguem i trenquem papers, retallem i, sobretot, ens divertim plegats!
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Txu txuLa importància de la motricitat fina
Què fa el tren? Txutxu! Sabeu que ens movem i viatgem amb mitjans de transport molt diversos? Hem 
après un munt de coses sobre ells: van pel cel, per l’aigua, pel terra i, fins i tot, per l’espai exterior. I també 
hem après a identificar-ne el so i escriure’n el seu nom.
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El saxo d’en Ramonet
Que contents que ens vam posar quan va venir a visitar-nos l’Àlex Fuentes, un alumne d’ESO de la nostra 
escola. Ens va ensenyar com era un saxo. El portava dins d’una maleta enorme i ens va explicar que cal cui-
dar-lo molt. El saxo és l’instrument que porta en Ramonet. 

Finalment, l’Àlex ens va tocar unes quantes melodies i tots vam acabar ballant i fent una gran festa. Moltes 
gràcies, Àlex, per la teva visita.  
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Vertebrats i invertebrats
Nosaltres tenim ossos, però una serp en té? I una 
papallona? I un lleó? Al segon trimestre, després 
de treballar el nostre cos, ens van sorgir aquests 
dubtes. No teníem resposta, així que vam decidir 
posar-nos a investigar. Vam fer recerca d’informa-
ció buscant a internet, demanant la col•laboració 
a les famílies i anant a consultar llibres a la biblio-
teca. Després de recopilar molta informació vam 
aprendre que els animals poden ser vertebrats i 
invertebrats.

Però encara no en teníem prou i se’ns va presen-
tar un nou neguit: com són per dins? Així que vam 
comprar un pollastre (vertebrat) i unes gambes 
(invertebrades) i els vam disseccionar per poder 
examinar-los i descobrir com eren els seus òrgans. 

Va ser una activitat molt engrescadora on infants i 
mestres vam aprendre i gaudir molt. 

El saxo d’en Ramonet
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Anem al zoo
Després d’aprendre a classe tantes coses dels animals, vam anar al zoo al mes de març, poc abans de con-
finar-nos. Quina sort vam tenir! 

En les seves instal•lacions vam seguir coneixent característiques dels seus hàbitats, vam poder veure ani-
mals molt poc propers per a nosaltres de ben a prop i vam poder consolidar tot allò après a l’aula.

No vam trobar gaire gent, així que vam poder caminar pels carrers del zoo amb llibertat. Vam tenir una 
estona per jugar al parc i ens ho vam passar d’allò més bé.  

El resultat final va ser un magnífic dia amb bona companyia!
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Anem al zoo

 

Aina Arahuete i Marquez, Biel Caldas i Romero, Zhe Chen (Dani), Pol Calvet i Torralba, Manuela Costa i Martí-
nez, Max Dengra i Vilaseca,  Alba Garcia i Baltrons, Adriana Garcia i Moreno,  Ot Grajera i Plaja, Irene Iglesias i 
Higón (absent), Eric Isaza i  Rivadeneira,  Luka Justiniano i Seone, Mireia Lázaro i Roig, Mia Matallana i Gonza-
lez, Nuria Molins i Ortiz, Clara Opisso i Moreno, Eidan Ordoñez i Altamirano, Jose Rodríguez i Lluen, Vega Ro-
jas i Marquez, Claudia Sánchez i Meler, Jan Sánchez i Travé, Leire Valero i Soliz, Cristina Vives i Valles (absent).
Tutora: Raquel Martínez i Vázquez 

 

Julieta Abajo i García, Adrià Álvarez i Moragas, Inas Azouzi i Rekas, Clàudia Blanchar i Lloret, Alba Castillo i 
Dotto, Nayara Fausten i Ramírez, Carla Giné i Benítez, Ruth Lázaro i Roig, Xavi Lladó i Lope, Ilyas Maarouf, 
Paula Mancera i Araño, Neizan Martínez i Pérez, Valentina Martínez i Sánchez, Edwing Montilla i Barcia, Paula 
Pedrosa i Cañadas, Anaïs Peñalba i Domínguez, Thiago Podadera i Romero, Jan Pulido i Rivadeneira, Júlia 
Ràmia i Ramírez, Biel Rico i Bolorino (absent), Ulysses Sánchez i Travé, Minerva Sarrias i Galán, Ania Silva i 
Vilaró, Francesc Torres i Bellot, Zhixi Ye.
Tutora: Mireia Blas i Santos-García Acompanyant: Helena Sánchez i Sánchez
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Aurick Amat  i Garcia, Joaquin Bareiro i Cabral (absent), Nicolas Casals i Vila, Amaia Cuevas i Ballester, Sergi 
Dotto i Bael, Marc Espinosa i Cambrón, Aran Fernandez i Martinez, Joel Garcia i Garcia, Martí Garcia i Mesa, 
Arlet Gilibets i Canovas (absent), Xinyu Hu, Eira Jimenez i Kunemann, Naomi Lujan i Illanes, Lucia Mena i Are-
llano, Alex Pons i Celaya, Pilar Rabadan i Venegas, Jana Rodríguez i de Gea, Aina Rubiales i Pertegaz, Vinyet 
Solà i Cervera, Adrià Tinoco i Campoy, Mawa Traore.
Tutora: : Mercè Casanovas i Puig 

 

Alexia Borràs i Acosta, Alexandra Bosgos i Sanchez, Marc Busquets i Puelles, Pau Cadena i Amposta, Martina 
Egea i Serra, Ivet Farré i Soldevilla, Tiziana Ferrazo Gregori, Arnau Garcia i Mesa, Adrià Giménez i Cucurell, Èric 
Hernàndez i Valero, Naomi Izasa i Rivadeneira, Marc Maldonado i Subirà, Aina Mas i Badia, Lucia Perea i Cor-
tes, Sirifani Traore, Carla Rubiales i Pertegaz, Bruno Ruiz i Montaño, Santiago Salinas i Anello, Daira Torrents i 
Tejada, Jhonny Vargas i Paez, Gisela Vila i Olmedo.
Tutora: Maria Molina i Morales (absent) Acompanyant: Marina Gómez i Romea, Elisenda Peradejordi i Can-
tallops
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Zena Aqrabawi, Roger Blàzquez i Clopés, Nora Correa i Rovira, Natàlia Cortijo i Vélez, Nico Fernández i Francia, Sara 
Garcia i Noriega, Maria González i Ros, Daniela Herrera i Ruíz, Mateo Jiménez i García, Xinya Lin (absent), Daniela Lom-
bardo i Domínguez, Paula Luria i Pastor, Izan Miñón i Voicu, Erik Peña i Hernández, Mario Perea i Cervera, Sofia Pires i 
González, Aran Prados i López, Mikel Quer i Oliver, Pol Ramia i Ramírez, Christian Rodríguez i Asencio, Abril Sanchez i 
Torrella, Djelika Sangaré, Emma Travesa i Romero, José Angel Valbuena i Ortiz.
Tutora: Mireia Font i Ritort

 

Yassmina Ait i Rian, Alan Barroso i Vilches, Aina Calvet i Torralba, Martí Català i Noguera, Xènia Cebrià i Martí-
nez, Binta Cisse, Diala Danfa, Júlia Díaz i Esparrell, Adam El Kheir, Álex Fernández i Francia, Juan Pedro Lima 
i Queiroga, Guillem Lorenzo i Menéndez, Meritxell Maynou i Talavera, Edward Montilla i Barcia, Dylan Alejan-
dro Ordóñez i Saraguro, Noa Pires i López, Ainoa Rodríguez i Mariño, Éric Rodríguez i Martínez, Éric Romero 
i García, Nariman Saidi, Pol Sánchez i Fernández, Marc Sánchez i Gascón, Marc Solà i Pastor, Chloe Suárez i 
Núñez, Anni Sun, Jaume Tomé i Pineda.
Tutora: Lídia Carbó i Baides Acompanyant: Raquel Villaverde i Pastor 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
La motxilla misteriosa
Què és això? Avui a l’entrar a l’aula, els nens i les nenes de 1r d’EP s’han quedat molt sorpresos quan s’han 
trobat una motxilla a la paperera!
 
Per poder esbrinar què hi havia dins han hagut de superar un seguit de proves per aconseguir el codi que 
els permetés obrir el cadenat. I com ho han fet? Doncs seguint les consignes de diverses notes i, sobretot, 
demostrant que som un gran equip. Per tant, tots a col•laborar! Amb l’esforç de tothom ho hem aconseguit! 
Sens cap mena de dubte, som una gran pinya!



13IEDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
La motxilla misteriosa

Taller de lectoescriptura
El taller de lectoescriptura ens ha permès gaudir d’estones de treball més lúdiques. En petits grups, els 
nens i les nenes de les dues classes de 1r d’EP s’han barrejat i han pogut compartir activitats de llengua.
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Goril·les i dofins
En iniciar el curs el setembre, els alumnes van deci-
dir democràticament el nom de les aules. A 2n A l’op-
ció més votada va ser els Goril•les, mentre que en el 
grup de 2n B va ser la dels Dofins. Per saber-ne una 
mica més sobre aquests animals, vam iniciar un pro-
jecte interdisciplinari basat en la metodologia de 
l’Aprenentatge Basat per Projectes i el treball coope-
ratiu amb un agrupament de grups reduïts de 2 i 4 
membres. Tanmateix, el desenvolupament d’aquest 
projecte implicava la utilització i aplicació de com-
petències i continguts curriculars propis de diferents 
àrees del currículum, tals com el medi social i natu-
ral, les matemàtiques, i les llengües catalana i caste-
llana. Aquest tipus de metodologia, la qual promou la 
figura de l’alumne com agent central i protagonista 
durant tot el seu procés d’aprenentatge, va permetre 
que els alumnes construïssin el seu propi aprenen-
tatge de manera funcional i significativa. Finalment, 
es va presentar el projecte entre aules amb el suport 
d’un PowerPoint elaborat pels nens. 
 
Podeu veure les presentacions en aquests enllaços:

2n A: FES CLIC AQUÍ!

2n B: FES CLIC AQUÍ! 

https://www.instagram.com/p/B3KPEXOFbiu/?igshid=1si8jdhupjyw1 
https://www.instagram.com/p/B3NVZm9lzEk/?igshid=12wn4w8o82iw0
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Goril·les i dofins La verema
La primera excursió que vam fer va ser a Can Montcau, una granja escola situada entre el Maresme i el 
Vallès Oriental, en un entorn perfecte per gaudir de la natura i diverses activitats. Allà vam aprendre el pro-
cés de la verema, des que es cull el raïm del cep, passant pel cub on es trepitja i s’obté el most. També vam 
conèixer el procés de fermentació fins que es converteix en vi. A Can Montcau també hi ha animals que 
vam visitar i un gran espai on van poder jugar, passar-ho bé i endur-nos un bon record, a més a més d’una 
ampolleta amb most.
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Taller d’aprenentatge
Aquest curs els alumnes de 3r d’EP han tingut l’oportunitat d’endinsar-se en la matèria complementària 
Tallers d’Aprenentatge. Els tallers consten d’activitats lúdiques dels àmbits lingüístics, matemàtics i artístics. 

Cada divendres a la tarda s’ha treballat en grups cooperatius juntament amb la classe paral•lela. 

Els tallers o racons representen una manera diferent d’organitzar els espais, les zones d’aprenentatge i els 
materials, afavorint que els nens i les nenes aprenguin junts i de maneres diverses, fomentant la participa-
ció i la creació personal de cadascun dels membres del grup.  

CICLE MITJÀ
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Taller d’aprenentatge

Esmalt al foc
Els alumnes de 3r d’EP hem gaudit d’una experiència artesanal tan artística com màgica. El primer que 
vam fer va ser una reflexió per decidir què volíem expressar mitjançant la nostra peça. Vam treballar amb 
diferents esmalts, que en realitat són vidre en pols, i els vam aplicar sobre una base de coure creant el dis-
seny que desitjàvem. Tot seguit, el nostre monitor va introduir les peces al forn durant uns minuts per cou-
re-les. Un cop fredes, les vam polir, les vam passar pel fil i vam poder presumir de penjoll! 

CICLE MITJÀ
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Jocs de confiança i cooperació
Durant el primer trimestre i en diversos moments del curs hem incidit en actuacions encaminades a cohe-
sionar els grups classe, preparant-los per a treballar en equip, predisposant-los per a la cooperació, conver-
tint -los, a poc a poc, en una petita comunitat.

Construir la confiança dins el grup és molt important, 
tant per fomentar actituds solidàries, com per prepa-
rar-se per treballar en grup. Per fer-ho, hem realitzat 
aquests jocs que exigeixen graus creixents de con-
fiança, encaminats a fomentar, millorar i aconseguir 
la cohesió grupal.
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Jocs de confiança i cooperació Taller intergeneracional
Els alumnes de 4t han tingut l’oportunitat de participar en un taller intergeneracional amb uns membres 
de l’Associació de Veïns de l’Havana i Rodalies.

L’objectiu del taller consistia a millorar la interacció i cooperació entre nens i persones de la tercera edat, 
a partir de l’intercanvi d’experiències i coneixement, ja que les activitats intergeneracionals afavoreixen la 
relació d’enteniment entre aquests dos grups d’edat. Gràcies a aquest contacte, els nens i nenes aprenen 
a valorar les persones grans com a font de saviesa i experiència, millorant les habilitats socials, l’empatia i la 
tolerància.

Aprofitant el tema del projecte de la rua de carnestoltes, ens van explicar l’origen dels seus gegants i un 
munt d’anècdotes que ens van fer gaudir molt de la trobada.

En acabar la xerrada, els alumnes els van obsequiar amb una cançó preparada des de l’àrea de teatre.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
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Aprenem jugant

CICLE SUPERIOR

Un dels majors reptes que ens podem plantejar és 
com omplir de vida els continguts de qualsevol curs 
i dotar-los d’una finalitat propera als nostres alum-
nes, tant dins com fora de la classe. I quina millor 
manera de fer-ho que a través del joc! 

El joc ens permet fer més gran tot allò que fem i 
passa tant dins com fora de l’aula, buscant aquell 
terme mig entre l’aprenentage i la felicitat de 
l’alumne. Sumant aquests dos preceptes tindrem 
una clase col•laborativa, creativa i molt dinàmica.

A més, aquesta manera d’aprendre ens permet 
maximitzar les capacitats dels nostres alumnes i 
fer-los partíceps del seu aprenentatge, adonar-se 
de la importància de l’esforç col•laboratiu i saber 
treballar entre amics.

Creiem que el joc desperta la imaginació, activa la 
crítica constructiva i l’aportació de diferents punts 
de vista, i incentiva la curiositat i la creativitat. 

Es diu que sols podem fer poques coses, però junts 
en podem fer moltes, i tots tenim molt clar que 
jugant plegats aprenem millor!
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Aprenem jugant

El cim de les àliguesCICLE SUPERIOR
Els alumnes de 5è vam anar d’excursió al Cim de 
les Àligues a Sant Feliu de Codines, on les activitats 
realitzades es van desenvolupar dins del marc de 
l’educació ambiental.

L’objectiu d’aquesta sortida era promoure l’interès 
per la protecció, així com salvaguardar les aus i l’hà-
bitat on viuen.

Una de les activitats va consistir a fer un itinerari 
forestal, en què vam aprendre aspectes generals de 
la fauna i la flora, vam conèixer la cadena alimen-
tària i vam saber diferenciar diverses aus de bosc.

Tot seguit, vam visitar la zona de les aus comen-
tant-ne les característiques principals. Que bonics 
els mussols, els falcons i les àligues!

Després d’aquestes explicacions ens vam dirigir a 
l’amfiteatre, on va tenir lloc la sessió de vol. Aquí  
vam veure  volar en llibertat les aus més represen-
tatives de cada grup: el falcó, el voltor, el mussol 
reial, l’àliga... Mentre volaven, els monitors ens expli-
caven detalls de cada au, sobretot pel que fa al vol i 
a l’alimentació.

Un cop finalitzat aquest espectacle, ens vam dirigir 
a un parc, on tots junts vam gaudir del dinar i vam 
poder compartir temps de joc i diversió.
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Sortida al Parlament de Catalunya
Amb molta il•lusió els alumnes de 6è van visitar la seu actual del Parlament de Catalunya, situada al cos-
tat del mar de la ciutat de Barcelona, en el bell mig del magnífic i imponent Parc de la Ciutadella, on vam 
poder dinar i gaudir de  llargs passejos, tot coneixent-ne els monuments i la història dels annexos i monu-
ments que s’hi troben.

El Parlament és, sens dubte, un edifici d’arquitectura imponent i amb una història força convulsa que es 
remunta al segle XVIII, quan va ser construït com arsenal militar de la repressiva Ciutadella i que, poste-
riorment, va adquirir rellevància per ser símbol de la democràcia i la recuperació de les llibertats. L’extensa 
visita per les seves instal•lacions, la interessantíssima xerrada per part d’un diputat i la presa de possessió del 
nostre escó ens van fer viure per un dia la vida parlamentària.

Tot està en les vostres mans. Sou el futur, quitxalla!

Si us plau,  silenci a la cambra! Senyores i senyors parlamentaris, comença la sessió!
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Sortida al Parlament de Catalunya Tens prou bufera?
Hem estudiat l’aparell respiratori i hem après que durant la inspiració, el diafragma es contrau, la qual cosa 
fa que els pulmons s’expandeixin i que l’aire entri a través de les vies respiratòries. 

Teòricament sona bé, però un bon científic comprova  si aquest mecanisme funciona realment.  Per això, 
construïm un model de pulmó que “respira” (un globus enganxat a una canyeta) a l’interior d’una caixa 
toràcica (el got) amb el diafragma a la part inferior (un globus). Buf!
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Dúnia Álvarez i Moragas, Olivia Álvarez i Parra, Leila Augelletta, Izan Barragán i Venzalà, Èric Chen, Akram 
Ellayty, Joan Fortuny i Garcia, Èric Garcia i Garcia, Pau Gelada i Gil, Carla Gesteira i Soto, Maria Gil i Vila, Pol 
González i Filardi, Nerea Hidalgo i Pérez, Marta Manté i Arroyo, Noa Pulido i Rivadeneira, Bernat Punsola i 
Agulló, Alejandra Rabadán i Ramírez, Àlex Real i Mallorquín, Andreu Rubio i Portillo, Yahya Sadiq, Carla Sán-
chez i Meler, Eduard Segú i Ribalta, Bernat Segura i Hurtado, Martina Soler i Ramos, Mariamagbe Traore, 
Berta Yamuza i Garcia.
Tutora: Mònica Ballesta i Hernández

 

Carlota Abajo i García, Anna Arias i Itxart, Pol Avilés i Gutiérrez, Rodrigo Saul Coca i Nogales, Dúnia Coma i Fernández, 
Bernat Criado i Sancho, Nasim El Azzouzi i El Jabouki, Noah García i Fuentes, Iker Gómez i Piña, Lucía Hernández i 
Moreno, Marc Herraiz i Llorella, Rim Hessissen, Adrià Iglesias i Soria, Luz Klarisse Justiniano i Seoane, Malak Latifi, Wei 
QiLin, Akram Metroun (absent), Gala Monroy i Mengual, Mireia Navarrete i Martinez, Emma Obrero i Salvat, Amàlia 
Osuna i Arabía, Donna Peñalba i Domínguez, Marc Pousacoma i Fornells, Roc Pujadas i Balaguer, Gerard Punsola i 
Agulló, Lucca Urbano i Vicente, Laia Vallejo i Ferrer (absent). Tutora: : Mònica Mas i Badia Acompanyant: Meri-
txell Melgar i Ponte
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Lina Aiti Rian, Lionel Stefano Alejo i Landaeta, Alexis Lionel Anello i Areco, Martina Caballero i Luque, Eric 
Esteban Carceller i Tintaya, Elba Castellsaguer i Fernández, Albert Ceni i Roca, Daniel Chica i Montaño, Mia 
Cuevas i Ballester, Ares Garcia i Fuentes, Berta Gilibets i Canovas, Oriol Gómez i Martínez, Víctor Juncosa i 
Peinado, Pere López i Poveda, Douae Maarouf, Abril Martin i Obrero, Gerard Maynou i Talavera, Emma Mirón 
i Ledesma, Abdesamad Oulhaji i Temsamani, Erik Palomino i Cerdá, Noa Pedrosa i Cañadas, Iker Pueyo i  Ce-
laya, Marina Rojas i Marquez, Laia Sanchez i Rabanete, Helena Solà i Pastor, Biel Viñals i Salinas.
Tutora: Helena Estapé i Fossas

 

Mateo Álvarez i Parra, Chloe Amat i García, Martina Barrera i Moreno, Bela Castellsaguer i Fernández, Ariadna 
Cruz i Mota, Biel Dalmeda i Rodríguez, Djibril Diallo, Jordi Dotto i Bael, Nour Felihi, Martí Fuentes i Patino, 
Genís García i Enrique, Abel Giménez i Pubill, Oriol Guisasola i Fernández, Carla Lladó i López, Lluc Llisorgas i 
López, Ona Mangiante i Luna, Víctor Marqués i Puig, Hajra Munawar (absent), Claudia Pons i Celaya, Leonor 
Ribeiro de Almeida i Dias Jacobs, Mariona Salvador i Roca, Daniela Torres i Bellot, Asier Uceda i Vila, Elsa Vi-
ñals i Salinas, Ainhoa Zaragoza i Mendez.
Tutors: Antonia Martínez i Sánchez (absent) i Sergi Vallverdú i Martínez 
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Ian Aguilar i Hamdani, Noa Avilés i Gutiérrez, Marc Camillo i Pageo, Pol Català i Noguera, Khadija Cisse, Marta 
Colmenar i Comadran, Víctor Domínguez i Garcia, Doae El Hemoui, Julieta Ferrer i Queraltó, Pau Hinojosa 
i Gómez, Leyre Jiménez i Marin, Albert Laguna i Arrieta, Litzy Nicole Loja i Altamirano, Bernat Lorenzo i Me-
néndez, Álvaro Pérez i Sánchez, Nico Polo i Corbacho, Paula Rico i Neri, Israe Rkiouak, Alba Rodrigo i Ramírez, 
Gabriela Rodrigo i Gómez, Laia Ruiz i Guisasola, Carla Segú i Ribalta, Arnau Serrano i Sans, Alexander Silveira 
i Fernández, Roger Solanes i Vives, Berta Tomé i Pineda, Laia Valero i Nou.
Tutora: Rosa Maria Barnils i Oms Acompanyant: Joan Ramon Fornaguera i Marín

 

Lucía Benages i Echevarria, Mauri Brau i Pacheco, Marc Carlas i Fonfria, Dalma Castellsaguer i Fernández, Joaquim 
Codolà i Graupera, Aina Colmenar i Comadran, Rayan El-Kenfaouy, Alícia Gil i Hernández, Amina Idrissi, Alexandra 
Iglesias i Soria, Berta Juncà i Salas, Martí Mangiante i Luna, Arantxa Marin i Guillen, Anna Márquez i Filbà, Max Pégolo 
i Domingo, Abril Pera i Jordana, Maria Perea i Cortes, Dennis Pozo i Jiménez, Maria Prenafeta i Vila, Nil Rihuete i Ber-
nabeu, Martí Sáenz i Plana, Ferdaus Saidi, Janna Sánchez i Fernández, Kalilou Sangare, Marc Suñé i Ramos, Roc Vives 
i González, Mohamed Reda Yekhlef. 
Tutora: Patrícia Fernández i García Acompanyant: Yaiza Gutiérrez i Bladé
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Joana Almirón i  Rincón, Jana Altimira i Badia, Oriol Arrufat i  Soldevila, Berta Blazquez i Clopés, Maria Cantano i Cha-
morro, Jan Dengra i Vilaseca, Israe Felihi i Soussi, Roger Fernández  i Martín, Jana Fernández i Martínez, Jana Gelada 
i Gil, Abril Juncosa i Peinado, Marcel Kidane i Prades, Ivet Llorens i Garciandia, Mar Llorente i Fernández, Alejandro 
Marin i Guillen, Ada Molí i Leiva, Claudia Murillo i Rubio (absent), Yasmin Naciri i Blali, Xavier Najas i Masoller, Jawahir 
Oulhajii Temsamani, Xenia Pérez i Sánchez, Aina Romero i Bruguera, Mariona Sanchez i Lozano, Tanit Sánchez i Gas-
cón, Fanta Traore, Roc Travesa i Romero, Tanit Uceda i Vila.
Tutora: Rosa de Santos i Villagras Acompanyant: Eva Gallofré i Pascual

 

Maria Algueró i Ginesta, Daniela Amat i García, Pol Arias i Itxart, Jana Bagué i Fenoy, Pol Braza i Mas, Laia 
Coma i Fernández, Aina Criado i Sancho, Safoura Diallo, Mohamed El Maadoui, Soufian El Merabet (Absent), 
Lluis García i López, David Luria i Pastor, Ariadna Marqués i Puig, Sergi Martín i Obrero, Jordina Molí i Leiva, 
Laia Montells i Pérez, Jihan Oulhaji i Temsamani, Miranda Piña i Porras, Júlia Rodríguez i De Gea, Judit Ro-
mero i Bruguera, Àlex Sáenz i Plana, Marc Sánchez i Rodríguez, Berta Serras i Mas, Elsa Tenas i Suárez, Irina 
Torrents i Tejada, Marta Villaitodo i Martínez, Désirée Vives i Vallés.
Tutora: Antònia Mancera i Lemus

E
D

U
C

A
C

IÓ
 P

R
IM

À
R

IA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

4t A

4t B



28 I
>>

 

Sofia Aguilar i Sancho, Isona Arrufat i Soldevila, Emma Caballero i Luque, Xavier Chica i de la Rosa, Badar 
Daoud, Nerea Garcia i Noriega, Berta Gesteira i Soto, Sergi Giménez i Negre, Desiré Giménez i Pubill, Aniol 
Gómez i Vila, Guillem Herraiz i Llorella, Arnau Lladó i López, Jan Pol Martorell i Valls, Hosam Mghari, Maria 
Osuna i Arabia, Nahia Pantoja i Quesada, Èlia Prados i López, Martina Rabadán i Ramírez, Jon Roldán i Ve-
ciana, Lara Romero i García, Eloi Rovira i Bolaños, Naia Rubiales i Pertegaz, Ingrid Sánchez i Anton, Marina 
Sánchez i Ventura, Paula Sentias i Sánchez, Sara Velasco i de Lama, Jordi Villalobos i Filbà.
Tutora: Montse Riera i Cunill Acompanyant: Estel López i Gurri

 

Dylan Alejo i Andaeta, Abril Amich i Ramírez, Roger Amorós i Tortosa, Victor Baena i Gómez, Joan Carlas i 
Fonfria, Gerard Correa i Rovira, Sira Danfa, Dayron Danilla i Zapata, Marta Delgado i Garciandia, Ariadna Fer-
nández i Solanes, Clàudia Flores i Maldonado, Naia Garcia i Garcia, Sara Garcia i López, Marc Guirao i Gumbau, 
Lucía Ibernon i Márquez, Sounkoung Keita, Bruna López i Poveda, Teresa Montoliu i Gil, María José Ovalle i 
Valencia, Jiale Peng, Juliana Pera i Jordana, Yahya Rkiouak, Paola Rodríguez i Asencio, Laia Rubio i Martínez, 
Mario Ruiz i Montaño, Safae Saidi, Niobe Sánchez i Ortega, Lluc Tapia i López.
Tutor: Sergi Riera i Duran
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Farners Benet i Marín, Eloi Brau i Pacheco,  M. Daniela Carceller i  Tintaya, Bian Chang i González, Carla Codolà i Grau-
pera, Marina Derecho i Corral, Mariam El Hemeoui, Aina Farré i Soldevila, Afnan Idrissi, Ainhara Laguna i Arrieta, Blanca 
Martínez i Armero, Noa Mas i González, Paula Noguera i Pérez, Carles  Palomares i Proenza, Héctor Pastrana i Repollo, 
Marc Prenafeta i Vila, Imad Rkiouak, Sira Rubio i Sankarek, Xavi Sáenz i Plana, Arnau Sentias i  Sánchez, Joshua Serrano 
i Donado, Clara Solanes i  Vives, Maria Tenas i Suárez, Eneko Tirado i Jiménez, Matenen Traore, Anfal Yekhef.
Tutora: Anna M. Sensada i Colell  Acompanyants: Oriol Domingo i Aleñà, Maria Esquerra i Gonzàlez

 

Carles Algueró i Ginesta, Youssef Azouzi, Biel Batalla i Rabassa, Alba Benages i Echevarria, Pol Capdevila i 
Plaja, Paula Carmona i Bosgos, Jan Pol Ceni i Roca, Ndeye Amy Cisse, Pau Eche i Figueroa, Malak El Bakali i 
Rahmoune, Albert García i Enrique, Èlia Guisasola i Fernàndez, Martina Jiménez i García, Sara Kidane i Pra-
des, Adam Koome i Cebrià, Dúnia Lavado i Fernàndez, Enzo Litjens i Barbosa, Alba López i Limón, Emma 
Martínez i López, Nezar Mghari, Àlex Moratinos i García, Salomón Piña i Porras, Hugo Polo i Corbacho, Eloy 
Rico i Neri, Guillem Rodrigo i López, Natàlia Torres i Jiménez, Nisheed Xavier i Badia
Tutor: Josep Manel Pascual i Rosa
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Acolliment matinal
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Acolliment matinal

Quina experiència

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Aquest curs ha sigut especial, però a la vegada una 
mica estrany. Especial perquè ha estat el nostre pri-
mer any a l’ESO, també perquè és una etapa molt 
bonica per la que tots passarem.  

També ha sigut estrany pel tema del confinament i 
poder acabar el curs tots junts a l’escola. 

Per mi, els dos primers trimestres han estat espe-
cials gràcies a la nostra tutora, als nous companys, 
als pares, als germans i als familiars perquè m’han 
estat ajudant en tot moment. 

M’han encantat totes les matèries, tant les activitats 
com els professors. 

També valoro molt que hem après, especialment jo, 
a superar els problemes que hem tingut a vegades 
a l’aula. Hem fet un creixement personal, hem res-
pectat el torn de paraula i hem estat units en cada 

moment. Hem rigut, hem compartit moments 
tristos i alegres. En general, ha estat una experièn-
cia única i molt bonica, i hem après a expressar els 
nostres sentiments. En general, estic molt orgu-
llosa de com ha funcionat aquest equip. Estic molt 
contenta d’aquesta nova etapa que estem passant, 
i em sento molt satisfeta del respecte que els pro-
fessors han tingut cap a nosaltres. 

El confinament del 3r trimestre m’ha ajudat a 
aprendre moltes coses, com ara espavilar-me més 
pel meu compte, ja que no tenia gaire destresa 
amb la tecnologia. 

El grup que m’ha tocat aquest curs m’ha agradat 
molt. Ens hem esforçat i hem aconseguit tots els 
objectius! Això no és un adéu, sinó un fins aviat! 

Ainhoa Laguna
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Museu Marítim i Museu de la Xocolata
L’oportunitat d’una jornada fora dels murs de l’es-
cola sempre genera il•lusió en els alumnes. Les sor-
tides culturals i lúdiques les aprofiten per ampliar 
els seus coneixements i per reforçar les relacions 
socials. 

Abans de les vuit del matí del dia 28 de febrer, els 
alumnes ja esperaven amb ànsia l’arribada de l’au-
tocar i poder fer el repartiment sui generis dels 
seients: els més desitjosos de gresca ràpidament 
ocupaven les places del final de l’autocar i aquells 
que volien més tranquil•litat s’apropaven als seients 
del davant. 

Un cop iniciada la marxa, les converses animades i 
els canvis d’opinions dominen l’ambient i, en pocs 
minuts, ja es troben passejant pels carrers de Bar-
celona per arribar al primer destí del dia. 

Al Museu Marítim van poder visualitzar la nostra 
galàxia des de perspectives que només la imagina-
ció i la tecnologia informàtica permeten. L’objectiu 
era prendre consciència de la importància que al 
llarg dels segles ha tingut l’estudi dels astres per 
guiar els vaixells, per saber quan pescar i quan cul-
tivar la terra. En un entorn urbanita, sembla que és 
més fàcil mirar el terra que no pas el cel. Per això, 
la sorpresa dels joves també anava seguida de la 
curiositat i vam poder verificar les explicacions que 
tenien ben sabudes per prendre consciència que el 
coneixement uneix les societats que cohabiten a la 
Terra.

Aquesta relació entre persones va ser possible en el 
passat gràcies, en part, a la cartografia. Per aquest 
motiu, la visita va servir per observar els mapes que 
la gent del passat i de diverses latituds van fer per 
representar un món a escala humana on els mars i 
oceans van deixar de ser fronteres per convertir-se 
en vies de comunicació per impulsar el comerç i 
l’intercanvi de cosmovisions.

Després de dinar, els alumnes van visitar el Museu 
de la Xocolata i allà van fer un taller per manipu-
lar la xocolata. També van veure les tradicionals 
mones de Pasqua que prenen formes d’escultures 
i maquetes extraordinàries, i que van canviar els 
paladars dels europeus fa cinc segles. 



33I

Museu Marítim i Museu de la Xocolata

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Museu de la Música i Museu Egipci
Per la Castanyada, els alumnes de 2n d’ESO van 
visitar el Museu de la Música i el Museu Egipci de 
Barcelona.
 
La col•lecció d’instruments del primer és una mostra 
representativa de les diferents tipologies que exis-
teixen arreu del món. Els alumnes la van conèixer 
mitjançant un joc confeccionat per la professora de 
música d’ESO. Al final, van poder gaudir d’una sor-
presa: tocar diferents instruments als quals normal-
ment no poden tenir accés (arpa, violoncel, guitarra 
elèctrica, etc.). Abans d’entrar-hi, alguns alumnes ja 
havien tocat un piano que L’Auditori havia posat a 
disposició perquè qualsevol en pogués fer ús.

A la tarda, els alumnes van conèixer de primera mà 
la col•lecció permanent del Museu Egipci gràcies a 
una excel•lent visita guiada que els va transportar a 
milers d’anys enrere, entre faraons, sarcòfags, amu-
lets i mòmies. La col•lecció és d’un valor incalcula-
ble, ja que alberga escultures, pintures, ceràmica i 
altres objectes de fa milers d’anys. La vàlua històrica 
i artística del museu és excepcional. Des del primer 
moment, els alumnes van interessar-se per la mito-
logia i la cultura de l’inefable Antic Egipte.
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Sortida a Tarraco
El dia 20 de febrer vam endinsar-nos en la Tarraco romana i ens vam adonar que la ciutat de Tarragona és 
ella mateixa un museu a l’aire lliure. L’amfiteatre, el circ, el museu, les muralles i els seus carrers plens de 
cultura ens van fer entendre una mica millor la història dels romans. I no va faltar la tradicional coca de llar-
dons que ens va oferir l’escola! Un dia inoblidable! 
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Pels carrers de BarcelonaSortida a Tarraco

En aquesta 5a edició del 
concurs “FOTOGRAFIEM 
BARCELONA “ORIGEN I 
EVOLUCIÓ D’UNA CIU-
TAT”, les guanyadores 
han estat les alumnes 
Júlia Giménez i Tiffani 
Orozco de 3r ESO A, amb 
aquesta fotografia on 
retraten un casal gòtic i 
capten un fantàstic joc 
d’ombres.

Els alumnes de 3r d’ESO hem gaudit d’un recorre-
gut per alguns dels carrers més emblemàtics de 
Barcelona. Tot explorant i desxifrant els misteris 
que els monuments ens proporcionen, hem pogut 
descobrir com era la ciutat antiga i com s’ha anat 
desenvolupant fins a convertir-se en la metròpolis 
moderna i turística que és avui. En el nostre itinerari 
ens hem trobat amb les restes del temple d’August, 
emperador romà, l’antic Palau Reial Major, residèn-
cia dels comtes-reis de la Corona d’Aragó entre els 
segles XIII-XV, la Catedral de Santa Maria del Mar, 
un clar exemple d’arquitectura gòtica catalana, el 
Fossar de les Moreres, en commemoració als cai-
guts de la Guerra de Successió de 1714, o el Parc 
de la Ciutadella, que rep el seu nom de la fortalesa 
creada per controlar la ciutat. Petites engrunes que 
formaren un camí cap a una immensa urbanització 
i la feren créixer i exposar la seva bellesa històrica.

Amb tant d’atractiu i diversitat, és lògic que ens 
proposessin plasmar-la en imatges per poder mos-
trar-la als ulls de tothom, en la 5ena edició del con-
curs fotogràfic FOTOGRAFIEM BARCELONA “ORI-
GEN I EVOLUCIÓ D’UNA CIUTAT”, una activitat que 
fomenta la nostra creativitat i imaginació.

A la tarda, vam tancar la sortida amb una visita a 
l’exposició “HUMAN BODIES”, on els avenços de la 
ciència ens van permetre contemplar les merave-
lles del cos humà: una experiència visual iniguala-
ble.

Un passeig pel cor de Barcelona, amarada d’inno-
vació, art, història, ciència, arquitectura... cultura en 
estat pur. Us animeu a provar-ho?
 

Victoria Mayor

Un punt de vista més aviat fantàstic
Era un 31 d’octubre, feia mal temps i les flors roma-
nien encongides per la manca de llum. Els anima-
lons no sortien a jugar per l’amenaça d’uns núvols 
densos que enfosquien el cel i les nimfes estàvem 
avorrides dormitant sota les fulles més magnífi-
ques de l’arbreda. De cop i volta, però, em va arribar 
una remor llunyana i la curiositat em va tibar cap 
al llindar del bosc, per veure qui o què era el que 
havia pertorbat el meu descans. A través de l’escle-
txa verdosa vaig veure un objecte gegant que vaig 
reconèixer com allò que els humans anomenen 

autobús i d’allà van sortir un munt de joves amb 
motxilles, xerrant alegrement entre ells. Encurio-
sida, vaig asseure’m en una branca per poder ob-
servar una estona més els inesperats visitants, ara 
instal•lats per grups als bancs i taules, menjant pa 
de pessic i xocolata que els humans més grans els 
havien proporcionat. Al cap d’uns minuts van for-
mar dos grups i cadascú va prendre un camí dife-
rent. En aquest punt les altres nimfes ja s’havien 
despertat també i, totes juntes, vam decidir seguir 
el grup anomenat “A”. Després de saltironejar entre 
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les capçades dels arbres vam arribar a una espla-
nada sense llocs on amagar-se, així que vam haver 
de romandre una mica allunyades, entre els arbres.

El jovent va escoltar una curta explicació sobre la 
nostra llar, les roques volcàniques, i l’orgull més 
gran de la nostra zona, el volcà del Croscat,  un crà-
ter esquerdat per la mà humana — una història no 
massa agradable per a nosaltres, però que no deixa 
de ser interessant. És una bella vista, si se’m permet 
opinar — no hi podeu viure si no sou un dels éssers 
del bosc, però us asseguro que la visita val la pena. 
El cas és que, després de tota l’explicació, van co-
mençar a observar aquelles roques amb interès re-
novat i a apuntar vés a saber què en els seus papers.

El cel no semblava acabar d’animar-se i a tot allò li 
faltava una mica d’acció, així que vam tenir la idea 
de gastar-los una brometa innocent i vaig espete-
gar els dits, provocant que s’ennegrissin els núvols 
i comencés a plovisquejar. En pocs minuts aquella 
pluja es va intensificar i els humans es van adonar, 
entre crits de sorpresa, que la seva feina començava 
a malmetre’s i la roba se’ls mullava amb rapidesa. 
Els grupets sota els estris utilitzats per protegir-se 
de les gotes, els humans escapant de l’aigua que 
s’impregnava als teixits i les nostres rialles sufoca-
des per l’enrenou general formaven un panorama 
d’allò més entretingut. En vista del desastre, el grup 
va marxar a refugiar-se, amb nosaltres, evident-
ment, enganxades als seus talons, rialleres.

Després d’algun comentari més van dirigir-se de 
nou a l’autobús i ens vam veure obligades a utilit-
zar la nostra capacitat de transfiguració en bassals 
d’aigua per poder seguir-los la pista. Al cap d’una 
estona de perseguir el vehicle vam arribar a una 
esplanada on els arbres estaven tan lluny del grup 
que vam haver de mantenir l’estat líquid per poder 
escoltar les converses humanes. Per sort, els hu-
mans són criatures pràcticament cegues i no solen 
adonar-se del que passa al seu voltant. En aquell 
moment, van aturar la seva ruta per dinar, xerrar i 
divertir-se. Estàvem, ni més ni menys, al llindar de 
la Fageda d’en Jordà, i a nosaltres ens omplia l’emo-
ció davant la perspectiva d’endinsar-nos en aquell 
bosc reservat per als éssers més extraordinaris de 
Catalunya.

Un cop tips i esbargits, els joves van entrar amb 
cautela a la fageda, fascinats amb els colors pintats 
per les fades de tardor en els arbres més grans, tre-
pitjant la terra humida, deixant-hi les seves petja-
des, facilitant-nos així la tasca de perseguir-los (ara 
ja amb la nostra forma habitual) amagades entre 
les fulles i les branques.

Una espècie curiosa, els humans. S’havien parat i els 
havien parlat del bosc, els seus arbres, la seva his-
tòria. Ara estaven en silenci, observant, respirant la 
serena pau que tant troben a faltar en les seves ciu-
tats sorolloses i atrafegades. N’hi havia alguns que 
prenien notes; d’altres simplement miraven a totes 
direccions, embadalits. Era fins i tot tendre veure 
tanta gent compartint el silenci, valorant cada fulla 
dels faigs i la suau brisa que xiulava en aquell verd 
escenari. Una noia d’ulls blaus i cabells daurats va 
girar-se directament cap a mi, acompanyada per 
la mirada fosca d’una altra humana més baixeta 
de cabells castanys. Van semblar saludar-me tími-
dament amb les puntes dels dits, però jo vaig co-
mençar a córrer duta per l’ensurt, bosc endins, lluny 
de les mirades encuriosides de les dues noies.

Potser els humans sí que se n’adonen...

Ariadna Burjachs i Victòria Collbatallé
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Citius, altius, fortius
Dijous 31 d’octubre de 2019, els alumnes de 4t d’ESO van passar un dia ben diferent. I on van anar? Doncs al 
Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch i a la Fundació Cram. 
 
El dia no era gaire lluminós, però els nostres alumnes estaven carregats d’energia i, després d’esmorzar co-
ques i xocolata gràcies a l’AMPA, van entrar  al Museu Olímpic, compartint rialles i amb una gran il•lusió. Allà 
van poder veure més de 5.000 peces exposades d’esportistes i esdeveniments esportius que formen part 
de la història de l’esport mundial, destacant especialment els Jocs Olímpics de Barcelona’92.  

Envaïts d’esperit olímpic, de concòrdia i d’amistat, van completar la jornada visitant la Fundació CRAM, que 
és una entitat dedicada a la protecció del medi marí i de les espècies que l’habiten.  La Fundació, situada 
al Prat del Llobregat, ens dona la possibilitat de reflexionar sobre el que cadascú de nosaltres pot fer per a 
la recuperació i la conservació de la biodiversitat marina. Els nostres alumnes en van prendre bona nota, 
demostrant que són gent compromesa. 
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El 20 de febrer de 2020, vam dedicar la jornada a 
conèixer part del nostre patrimoni cultural visitant 
Sant Pau, el conjunt modernista més gran del món 
i també l’obra més important de l’arquitecte Lluís 
Domènech i Montaner. I, posteriorment, vam visitar 
la Sagrada Família, obra del genial Antoni Gaudí.

Sant Pau és una ciutat dins la mateixa ciutat de 
Barcelona, de gran singularitat i bellesa artística, 
format per un conjunt arquitectònic de 12 pavellons 
envoltats d’espais verds i connectats per galeries 
subterrànies. 

La Sagrada Família és un dels edificis més repre-
sentatius del modernisme i símbol de Barcelona, 
on el gran arquitecte Antoni Gaudí projecta tota la 
seva màgia i les tècniques constructives més inno-
vadores. La llum del sol entrant pels vitralls, el tren-
cadís, tortugues que aguanten columnes, insectes 
als poms de les portes, la façana del naixement i la 
de la passió, les torres... La imaginació sense límits 
de Gaudí!

El modernisme: creativitat prodigiosa
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El modernisme: creativitat prodigiosa Curtains Up!

Gaudim del teatre

Vam començar English Drama amb la novetat pròpia de qui descobreix una nova manera d’estudiar la 
literatura i apropar-la de manera pràctica al teatre. Quan començàvem a fer els assajos de les obres rèiem 
molt,  ja que sempre hi havia alguna cosa que podíem millorar o que ens havia sortit malament. L’expe-
riència quan vam sortir a l’escenari va ser èpica: els nens i nenes petits se’ns van quedar mirant. Al principi, 
avergonyia una mica, però vam  representar l’obra Little Red Riding Hood sense problemes. Una vegada 
es va acabar, vam recollir tot. L’Anna ens va felicitar i vam marxar a la classe següent. Va ser una experiència 
inoblidable! 
 

Mar Belmonte

My only love comes from my only hate, Romeo y Julieta. William Shakespeare. Teatre Poliorama 

Les sortides al teatre acostumen a tenir una bona acollida entre els alumnes i aquesta no va ser una excep-
ció. Els alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO van gaudir de la coneguda història sobre la relació tràgica entre dos 
joves de Verona, separats per les disputes de les seves famílies, que els portaran a extremar el tòpic lite-
rari de la pervivència de l’amor més enllà de la mort, en una actualització que adapta el text, el vestuari i 
l’atrezzo al llenguatge actual.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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Els alumnes ja estaven familiaritzats amb aquest clàssic de la literatura, ja que es treballa cada any a l’opta-
tiva d’anglès de 2n d’ESO i té continuïtat amb altres obres del mateix autor en la complementària English 
drama dels cursos posteriors. El fet d’haver estat ells mateixos els intèrprets de la història fa que l’entenguin 
i la gaudeixin d’una manera especial. Tant va ser l’èxit de la convocatòria que vam haver d’oferir una segona 
sessió!

La importància de ser Frank, Oscar Wilde. Teatre Poliorama

Al segon trimestre, la proposta de teatre voluntari per als alumnes de 3r i 4t ESO no podia ser més engres-
cadora: La importància de ser Frank, d’Oscar Wilde. L’adaptació de la companyia de teatre La Brutal pro-
metia, després de tenir un gran èxit al TNC. El seu apropament a Wilde és molt dinàmic, entretingut, inte-
l•ligent i actual. Després de més de cent anys, aquest retrat àcid i divertit sobre la hipocresia social continua 
molt vigent. L’autor, sota aquesta excèntrica comèdia d’embolics, fa una reflexió sobre l’amor, el desig, els 
orígens i la identitat i, sobretot, sobre la importància de tenir la llibertat per ser qui volem ser.

Recordem que la gloriosa trajectòria d’Oscar Wilde va quedar arruïnada sobtadament amb la condemna 
a dos anys de presó que l’acusava d’indecència per la seva vida privada, només tres mesos després d’haver 
estrenat aquesta comèdia. L’escriptor, que no es refaria d’un cop tan dur, ja havia denunciat sovint la hipo-
cresia d’una societat cada cop més conservadora i controladora sobre la intimitat dels seus ciutadans. Una 
hipocresia que, de manera premonitòria, esdevindria la protagonista d’aquesta deliciosa obra mestra sobre 
els embolics amorosos de dos joves britànics i les seves secretes dobles vides.
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Samuel Agustí i Brullet (absent), Oriol Altimira i Badia, Victòria Barberá i Fedorova, Mar Belmonte i Mancera, Al-
bert Belso i Pallarès, Mohamed Bensaliman i Chahed, Samuel Cabral i Zanardi, Paula Cantano i Chamorro, Anna 
Chica i Montaño, Arnau Corominas i Castro, Isabel Shuang Cui, Ferran Delgado i Garciandia, Alei Díaz i Esparrell, 
Naoufal El Harrak, Adriana García i Asencio, Alejandro Hernández i Aguilar, Yanira Herrera i Ruiz, Pol Latorre i Ca-
ñisà, Xavier López i Pardo, Ariadna Maldonado i Subirà, Lunna Mendonça Miranda i Henriques, Santiago Moreno 
i Guijó, Jana Moreno i Moreno, Marc Pineda i Suñé, Pol Sánchez i Rodríguez, Valeria Sánchez i Rubiño, Minata 
Sangaré, Clara Vives i González. 
Tutor: Xavier López i Delgado

 

Maria Aguilar i Sancho, Oussama Azouzi, Gabriel José Brito i Corales, Alba Colmenar i Comadran, Maria Conte i 
Proenza, Abedelkrim El Kheir, Najlae el Mouden, Mariona Ferrer i Queraltó, Sílvia Gómez i Castellà, Martí Gómez 
i Martínez, Ainhoa Laguna i Arrieta, Jhuliana Alexandra Lujan i Illanes, Pol Marín i Melgar, Aleix Martí Bellatriu, 
Ayoub Metroun, Clàudia Mons i Tost, José Manuel Muñoz i Jiménez, Gisela Ortega i Cano, Siara Pantoja i Quesa-
da, Irene Rodríguez i Rodríguez, Arnau Roldan i Veciana, Basma Sadiq, Èric Sánchez i Antón, Laura Serras i Mas, 
Anna Suñé i Ramos, Martí Triquell i Garcia, Maria Paula Villarreal i Barrientos. 
Tutora: Rosa Pursals i Garcia
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Adam Benktib i Zriri, Hamza Bensaliman i Chahed, Ferran Bruguera i Blahà, David Calvo i Romero, Dúnia Carles 
i Blanco, Víctor Casals i Vila, Marc de la Hoz i Rodríguez, Elvira Egea i Garcia, Marc Estengre i Olomí, Miquel Fer-
nández i Solanes, Martina Hidalgo i Martínez, Mateu Juncà i Salas, Dembo Keita, Noa Martínez i Prats, Mar Mauri 
i Grund, Jaume Niño i Ginebra, Irene Nora i López, Younes Oulhaji i Temsamani, Carla Pérez i Bueno, Núria Pinto i 
Mora, Jan Pizarro i Franco, Aina Planas i Boyero, Nerea Pozo i Jimenez, Clara Redondo i García, Marta Rigat i Alman-
sa, Rabab Rkiouak, Aniol Rodríguez i March, Marc Vicens i Mesías, Maria Vilajoana i Fuentes, Maz Vizuete i Pizarro 
(absent), Alec Xavier i Badia, Salma Yekhlef.
Tutor: Hug Blanchar i Roca

 

Xantal Arenas i Vicente, Dúnia Ayala i Cuminal, Martí Bellot i Pulido, Laura Braza i Mas, Arnau Bueno i Teixido, Ian 
Camacho i Fernández, Oriol Campeny i Simon, Laia Carlas i Fonfria, Aitana Carmona i Bosgos, Ibrahim Choulli (ab-
sent), Dialika Cisse, Marc Collado i Ramos, Achraf El Azzouzi, Khaoutar El Harrak, Hamza El Hemeoui , Marc Ferré 
i Juncà, Àlex Fuentes i Patino, Mario García i Arroyo, Àlex García i Gómez, Enric Guirao i Gumbau, Ariadna Hidalgo 
i Benitez, Aya Idrissi Ben Najem, Berta Jubany i Vilert, Martí Juncà i Salas, Zhi Hong Lin , Estel Prados i López, Pol 
Prados i Moya, Laia Requena i Martínez, Salma Saidi , Daniela Sánchez i López, Ivette Tapia i López, Clàudia Villalo-
bos i Filbà..
Tutora: Mònica Sánchez i Ocaña Acompanyant: Carlos Abajo i Anguita.
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Ariadna Burjachs i Mauri, Ibtissam Chabou, Victòria Collbatallé i Cabrera, Marc Delgado i Garciandia, Antonio Facón 
i Giménez (absent), Paula Garrido i Gutiérrez, Emily i Gayazova, Júlia Giménez i Negre, Jana Gomez i Sans, Luzia 
Montserrat Guerrero i Seoane, Clàudia Grajera i Piqué, Aran Hurtado i Gallifa, Aral Llanos i Castro, Martina Llorens i 
Garciandia, Jennifer López i Acero, Damian Agustín i Mancuello, Oriol Martín i Sanchez (absent), Guillem Maynou 
i Villà (absent), Valeria Monsalve i Garcia, Arianna Verushka Moran i Bravo, Tiffani Andreina Orozco i Mejias, Antoni 
Palomares i Proenza, Aina Pineda i Suñé, Raquel Punsola i Agulló, Aitana Ramírez i Domingo (absent), Douaei Sa-
diq, Kimberlyn Andreina Valdivez i Hoyer.
Tutor: Alberto Rodríguez i Castro

 

Jofre Agustí i Vera, Annia Bolzoni i Guzmán, Abril Caldas i Sans, Dylan Castro i Zambrano, Abril Culebras i López, Ha-
nae Ellayty, Àlex Enrich i Teruel (absent), Aniol Ferrer i Salvador, Ariadna Font i Lleonart, Julia García i Pascual, Martí 
Gómez i Castellà, Alba González i Ledesma, Christian Khoury i Schampers, Martina Kidane i Prades, Joan Llanos i 
Castro, Jordi López i Canal, Victoria Mayor i Brun, Sergi Montells i Pérez, Carla Morillas i Fernández, Gerard Navarro i 
Balaguer, Laia Noguera i Pérez, Yrune Pantoja i Quesada, Danna Piernas i Alcarria, Àlex Planas i Álvarez, Carlos Sán-
chez i Fernández, Bertha Villà i Carol, Leonel Villalva i Reina.
Tutora: Pilar Sánchez i Corbalán
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Francesc Acedo i Pastor, Gerard Álvarez i Antúnez, Clara Amposta i Lorenzo, Rabab Benayad, Oriol Bruguera i 
Blahà, Albert Buxeda i Carrasco, Thatiana Capistrós i Roldan, Daniel Carrión i Sánchez, Ada Casaseca i Martín, Fer-
nando Cascón i Peralta, Miguel Chang Cui Xu, Kevin Dubé i Galán, Mohamed Reda El Azzouzi, Júlia Fernández i 
Ruiz, Iker García i Aliaga, Alejandro García i Asencio, Edgar García i García, Jana Gómez i Vila, Jonathan Hernández 
i Aguilar, Oscar Hidalgo i Benítez, Lluc Koome i Cebrià, Nil Llobet i Abajo, Víctor Martínez i Gelabert, Marc Miras i 
Fortuny, Héctor Monroy i de la Hoz, Mònica Muñoz i García, Martina Nora i López, Pau Sánchez i Márquez, Júlia Sans 
i Mejía, Musa Sillah i Mareka (absent). 
Tutora: Cristina García i Hernández  Acompanyant: Anna Puigví i Calzada

 

Estel Anglada i Porras, Aniol Batalla i Rabassa, Sergi Buxeda i Carrasco, Nelson Calleja i Maynou, Maria Capdevila i Plaja, 
Alba Carles i Blanco, Judith Carlota i Velasco, Víctor Casaseca i Martín, Said Coca i Nogales, Ot Corominas i Brullet, Ouissam 
Daoud, Amina El Kheir, Andrei Girabal i Costa, Alan Gómez i Gómez, Mia González, Elsa Hurtado i Gallifa, Adrián Ledesma 
i Pérez, Oriol Lorencio i González, Nerea Moreno i Moreno, Mónica Pascual i Merino, Iván Pretel i Márquez, Iris Rodríguez i 
Jiménez, Diego Rojas i Leyva, Juan Jacobo Rovida i Castro (absent), Lluc Simon i Vilert, Yessica Tejedor i Piñánez, Samuel 
Terrero i Cordero, Jiale Zhang.
Tutora: Imma Salvador i Fugarolas  Acompanyant: Marta González i Ventura
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ACTIVITATS FORMATIVES
Jocs al pati
Al setembre d’aquest curs, els alumnes de la nostra escola van trobar-se amb una gran sorpresa a l’hora del 
pati: la incorporació de nous jocs i joguines per gaudir encara més de les estones d’esbarjo.

Van trobar un munt de rodes, peces grosses de construccions a dojo, un parxís, uns escacs gegants i moltes 
ganes de passar-ho bé!

Va ser un esdeveniment molt ben rebut per a tots. L’organització per a fer-ne un bon ús, el fet de respectar 
les normes i regles del joc, i la incorporació de rutines com ara recollir després de jugar, van ser també nove-
tats importants que ens han ajudat a treballar en equip i a col•laborar entre tots.

En definitiva, ha estat un gran encert! Tots plegats hem gaudit plegats d’unes estones d’esbarjo més ani-
mades i divertides. Ara tenim un pati més viu!

ACTIVITATS FORMATIVES



46I
>>

Science is cool!
Aprendre anglès o aprendre en anglès? I si, en realitat, no cal escollir i podem fer les dues coses alhora?

Aquesta reflexió és la que ens va impulsar a programar en anglès una unitat de medi natural a cada curs 
de primària, tot aplicant la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera). 
Cadascuna d’aquestes unitats s’ha estès al llarg de tot el curs amb una sessió per setmana.

Vam fer una tria acurada dels temes a treballar tenint en compte dos aspectes: que fossin prou senzills i 
propers als alumnes de cada curs i que es treballessin també en altres cursos de l’etapa, de manera que les 
possibles dificultats amb la llengua no interferissin en l’aprenentatge dels continguts i l’assoliment de les 
competències. Així, doncs, els temes s’han distribuït de la següent manera:

1r d’EP: Animals
2n d’EP: Plants
3r d’EP: Our senses
4t d’EP: The Universe 
5è d’EP: Interacting with the environment
6è d’EP: Health and disease

Aplicar aquesta metodologia ens ha permès respectar els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes, 
potenciar l’expressió oral i aplicar una gran varietat d’estratègies lingüístiques i paralingüístiques: identifi-
car imatges i vocabulari, exemplificar, gesticular, repetir, parafrasejar, fer role-plays, buscar informació amb 
diferents recursos, participar en jocs i crear-ne d’altres... Ens hem esforçat en cercar les millors tasques per 
fomentar l’aprenentatge dels continguts de la matèria i l’ús comunicatiu de la llengua, en un nivell assequi-
ble per als infants. Per tal d’aconseguir-ho, ens ha calgut emprar tot tipus de “bastides”, que donaven segu-
retat en la interacció oral i escrita i han permès un aprenentatge més cooperatiu i autònom.  

L’alumnat ha gaudit treballant en parelles i en grup, desenvolupant treballs de descobriment i investiga-
ció i exposant oralment les seves troballes. Han acollit amb entusiasme les activitats, s’han il•lusionat i han 
guanyat confiança en la seva capacitat d’aprendre i de comunicar-se en anglès. El seu entusiasme i els 
bons resultats obtinguts ens animen a continuar amb aquest projecte.
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Science is cool! Junior report: som joves periodistes!
FES CLIC AQUÍ! 

Aquest any, els alumnes de 3r d’ESO hem gaudit 
de la meravellosa oportunitat de convertir-nos 
durant tot un curs en periodistes de veritat i tenir 
la nostra pròpia revista digital.

Aquest nou projecte que ha incorporat l’escola ens 
ha donat l’oportunitat d’experimentar com es tre-
balla realment en el món del periodisme. Els dife-
rents articles que apareixen a la plataforma es dis-
tribueixen en seccions: els temes del mes, ciència, 
vida, cultura i esports. 

Amb els temes del mes hem après a veure un con-
tingut des de diferents àmbits i punts de vista. 
L’article científic donava dades i treia conclusions 
d’una forma més analítica. El de vida s’encarregava 
de les tendències que generava cada tema (hash-
tags, campanyes, modes...). Cultura oferia un punt 
de vista històric dels temes que sorgien (filosofia, 
societat...). En els articles d’esports hem buscat la 
manera de relacionar els temes treballats amb el 
món de l’esport (accés de les noies a l’esport, l’evo-
lució de l’esport...).

Setmana rere setmana, a part dels temes del mes, 
es publicaven diferents articles personals i d’actua-
litat. Ens hem posat (i us hem posat) al dia de tot el 
que passa al món. L’apartat de “Persones extraor-
dinàries”, amb les entrevistes que hem realitzat, ha 
fet sortir a la llum talents ocults del nostre voltant. 
I, per últim, amb els articles d’opinió, hem pogut 
conèixer una mica més els nostres companys i hem 
donat pas a debats amb els lectors i lectores.  

A més de tot això, hem pogut millorar la nostra ma-
nera d’escriure i hem entès encara millor la impor-
tància de la cooperació i el treball en equip. Aquest 
projecte també ens ha ajudat molt a potenciar la 
nostra autoresponsabilitat, perquè havíem d’orga-
nitzar-nos per escriure, estructurar, repassar, corre-
gir i publicar els articles abans de la data límit. 

Valorem i agraïm la feina de les nostres directores 
de redacció: la nostra professora Rosa Pursals i la 
Maria Sierra Morales, la nostra periodista de referèn-
cia, que ens ha fet de guia, revisora i enllaç amb La 
Vanguardia per tal que poguéssim publicar allà els 
articles que més han destacat.

Junior Report també ens ha ajudat a desenvolu-
par-nos en l’àmbit tecnològic, ja que la nostra revis-
ta era digital, i hem après com treballar perquè tot 
quedés ordenat i “lleuger”, i les publicacions fossin 
el més fluides i continuades possible. 

I, per últim, però no menys important, hem inves-
tigat i debatut amb els companys sobre una gran 
varietat de temes, la qual cosa, sens dubte, ha estat 
una molt bona eina d’aprenentatge i creixement 
personal.

Martina Kidane i Aran Hurtado

ACTIVITATS FORMATIVES

https://somcor.junior-report.media/
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Som Cor Report a la Vanguardia digital

Servei comunitari

Com ja sabeu, el projecte Junior Report té una sec-
ció reservada a La Vanguardia pel que fa als articles 
de qualitat que escriuen els nostres joves periodistes, 
uns textos que revisa i selecciona la coordinació de la 
capçalera, formada per professionals de la informació.

Durant aquest curs els nostres alumnes han millorat 
notablement la seva capacitat d’investigació, anàlisi i 
redacció i han escrit molt bons articles que s’han pu-
blicat a SomCorReport. Tres d’ells han estat seleccio-
nats i publicats a La Vanguardia: un, del nostre perio-
dista Oriol Martín, l’altre de la nostra periodista Abril 
Culebras i un darrer de l’Aran Hurtado. Volem felici-
tar-los a ells i també a tots els membres del nostre 
diari digital per la feina feta durant el curs. Us deixem 
l’enllaç de la revista i els enllaços als articles publicats a La Vanguardia perquè els pugueu llegir. Salut i pe-
riodisme!

Accés a SomCorReport:

Accés als articles publicats a La Vanguardia:

¿El acceso a las actividades extraescolares es un derecho de los niños?

La presión social siempre está presente

¿Cómo compaginar los estudios y el trabajo con 16 años?

El servei comunitari és una matèria creada amb 
la finalitat de garantir que els estudiants experi-
mentin i protagonitzin accions de compromís cívic, 
aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin 
en joc els seus coneixements i capacitats al servei 
de la comunitat. 
La nostra escola ha ofert quatre projectes diferents 
als alumnes de 4t ESO, tot i que un d’ells, el de l’As-
sociació Espanyola Contra el Càncer, no es va poder 
dur a terme per estar programat durant el període 
de confinament. 
A continuació, teniu les impressions d’alguns alum-
nes participants sobre la seva experiència als altres 
tres projectes. 

Projecte Lectoescriptura Sagrat Cor 

Aquest servei consistia a reforçar la lectura dels 
alumnes de Cicle Inicial de Primària de l’escola Sa-
grat Cor. A part de la lectura individual, també ju-
gàvem, dibuixàvem i, a vegades, llegíem en grups. 
Això ens va fer trencar el gel i oblidar-nos de la nos-
tra vergonya inicial. També ens va fer connectar 
més amb els alumnes.
S’ha de tenir en compte que per fer aquest servei 
has de ser responsable i mostrar-te compromès 
amb el projecte triat. En aquest cas, va ser impor-
tant saber adaptar-se a cada nen, ja que cadascun 

té les seves pròpies dificultats i inquietuds. I el més 
important, mostrar respecte cap als nens, com-
panys i professors. Nosaltres ens vam convertir en 
els seus models a seguir.
Durant les cinc setmanes que va durar el projecte, 
ens ho vam passar molt bé i els nens ens tractaven 
com si fóssim els seus germans i germanes grans. 
L’únic inconvenient és que l’últim dia se’ns va fer 
difícil per a tots i totes. Ens va costar acomiadar-nos 
després de totes les bones estones que havíem 
compartit. A més, ens van regalar una llibreta amb 
dibuixos fets per ells. Va ser molt emotiu.
Vam escollir aquest projecte perquè ens agrada 
molt llegir i ajudar nens petits i hem gaudit moltís-
sim de l’experiència. Les nostres expectatives s’han 
complert amb escreix. Si l’haguéssim d’escollir un 
altre cop, tornaríem a agafar aquest servei sens 
dubte.

Nerea Moreno i Judith Carlota

https://somcor.junior-report.media/
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191126/471884841507/acceso-actividades-extraescolares-derecho-ninos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200518/481322514269/presion-social-siempre-presente.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200615/482035676239/como-compaginar-estudios-trabajo-con-16-anos.html
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Som Cor Report a la Vanguardia digital

Servei comunitari

Projecte Fundació Hospital

A la Fundació Hospital vam arribar sense saber ben 
bé amb què ens trobaríem i, per tant, el primer 
que van fer va ser explicar-nos qui eren i què feien: 
un grup d’associacions relacionades amb serveis 
socials i de salut a Mataró i al Maresme, que tenien 
diferents tallers per tal d’ajudar persones a trobar 
els coneixements, els recursos i l’acompanyament 
necessari per desenvolupar-se i resoldre problemes.
Els temes que vam tractar van ser molt variats i, així, 
vam tenir l’oportunitat de gaudir i compartir idees, 
de conèixer les dificultats que ens podem trobar en 
qualsevol moment de la vida, les maneres d’afron-
tar-les, els diferents estils de vida i com els gestiona 
cada persona, entre d’altres.
Després d’aquesta experiència ens quedarem sem-
pre amb el record del positivisme que mostraven i 
amb el desig de millorar, malgrat les seves circum-
stàncies no sempre favorables. Ens van explicar que 
tenir una malaltia o viure amb pacients els havia 
ajudat a mirar les coses des d’una altra perspec-
tiva i, després de participar en aquestes xerrades 
i tallers, tenim clar que hem de treballar amb un 
objectiu comú: la millora de la qualitat de vida de 
pacients i familiars.

Ivan Pretel i Júlia Sans

Projecte Càrites Interparroquial de Mataró 

Els alumnes que van triar el projecte de Càrites van 
encarregar-se d’aquestes tasques: 

- El gran recapte: consistia a repartir bosses per tal 
que les persones interessades en ajudar les om-
plissin amb aliments. Al principi, va ser una feina 
monòtona i una mica avorrida, però finalment ens 
va agradar estar en contacte amb la gent solidària 
i implicada en aquesta iniciativa. Al final del dia, te-
níem dues capses plenes d’aliments. 

- Botiga de l’Entorn: l’establiment està dissenyat 
com un supermercat o autoservei, on els aliments 
estan exposats i tenen un valor en punts. Els ali-
ments es reben del Banc d’Aliments, aportacions 
de particulars i de les recaptacions que fan Càritas i 
Creu Roja. Es calcula que es distribuiran 660 tones 
d’aliments a l’any. Amb aquest projecte es digni-
fica el beneficiat que té necessitat de ser ajudat i es 
dona un servei racional i una dieta més equilibrada.

- Botiga del Rober: té com a objectiu ajudar a les 
persones pel que fa a les necessitats bàsiques de 
roba, la qual prové de donacions de particulars, 
d’empreses tèxtils i de campanyes de recollida de 
roba. Es demana als beneficiaris una aportació 
econòmica simbòlica, que s’inverteix en millores al 
Rober.
En aquestes botigues ens vam encarregar d’orde-
nar els aliments segons els tipus, marques i dates 
de caducitat, i la roba.

Aquestes tasques no són gaire interessants si les 
has de fer sol, però si les realitzes amb altres com-
panys acaben sent molt engrescadores i les reco-
manaria a tothom. Per a nosaltres, aquesta expe-
riència ha estat molt enriquidora perquè ens ha 
mostrat que és més fàcil superar les dificultats si 
ens ajudem i treballem junts per aconseguir-ho, a 
través de la solidaritat, la generositat i la bondat de 
les persones.

Lluc Koome

ACTIVITATS FORMATIVES
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APRENEM FENT TEATREAPRENEM FENT TEATREAPRENEM FENT TEATREAPRENEM FENT TEATRE

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICACOMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURALCOMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRECOMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA PERSONALCOMPETÈNCIA D’AUTONOMIA PERSONAL

L’ infant no juga per aprendre però aprèn perquè juga. El teatre és un joc i nosaltres en fem un 
ús educatiu des de P3 fins a 4t d’ESO. És una font natural de coneixement i creixement cognitiu.

COM HO ACONSEGUIM?COM HO ACONSEGUIM?COM HO ACONSEGUIM?COM HO ACONSEGUIM?COM HO ACONSEGUIM?COM HO ACONSEGUIM?COM HO ACONSEGUIM?COM HO ACONSEGUIM?

CREATIVITATCREATIVITAT

EXPRESSIÓ EXPRESSIÓ 
CORPORALCORPORALEL TEATRE EL TEATRE 

FOMENTAFOMENTA

COMPRENSIÓ COMPRENSIÓ 

COHESIÓ COHESIÓ 
DE GRUPDE GRUP

CONTROL CONTROL 
EMOCIONALEMOCIONAL

SENTIT SENTIT 

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANACOMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

ENGLISH DRAMAENGLISH DRAMAENGLISH DRAMAENGLISH DRAMAENGLISH DRAMAENGLISH DRAMAENGLISH DRAMAENGLISH DRAMA

COM HO FEM?COM HO FEM?COM HO FEM?COM HO FEM?COM HO FEM?COM HO FEM?COM HO FEM?COM HO FEM?

Mostrant les composicions dramàtiques Mostrant les composicions dramàtiques 

Formant espectadors Formant espectadors 

Fomentant la producció d’idees 
originals i valuoses
Fomentant la producció d’idees 
originals i valuoses

Oferint la possibilitat d’ús de 
materials i tècniques expressives
Oferint la possibilitat d’ús de 
materials i tècniques expressives

COM AVALUEM?COM AVALUEM?COM AVALUEM?COM AVALUEM?COM AVALUEM?COM AVALUEM?COM AVALUEM?COM AVALUEM?

Amb una avaluació formativa, 
competencial, autèntica, 
transversal i equitativa

Amb una avaluació formativa, 
competencial, autèntica, 
transversal i equitativa

COM TRACTEM LES LLENGÜES?COM TRACTEM LES LLENGÜES?COM TRACTEM LES LLENGÜES?COM TRACTEM LES LLENGÜES?COM TRACTEM LES LLENGÜES?COM TRACTEM LES LLENGÜES?COM TRACTEM LES LLENGÜES?COM TRACTEM LES LLENGÜES?

Amb un aprenentatge multilingüe en 

escenaris contextualitzats

Amb un aprenentatge multilingüe en 

escenaris contextualitzats

Facilitant una escolta activa, una 
conversa fluïda i una pronunciació correcta
Facilitant una escolta activa, una 
conversa fluïda i una pronunciació correcta

EXPRESSIÓ EXPRESSIÓ 
ORALORAL

COMPRENSIÓ COMPRENSIÓ 
LECTORALECTORA

SENTIT SENTIT 
CRÍTICCRÍTIC

Treballant la relaxació i la 
respiració conscient

PLAYS 4 KIDSPLAYS 4 KIDS
Representem contes per als més petitsRepresentem contes per als més petits

SHAKESPEARESHAKESPEARE
Coneixem autors anglesosConeixem autors anglesos

TRINITY THEATRE COMPETITIONTRINITY THEATRE COMPETITION
Participem en concursosParticipem en concursos

SCRIPTS AND ROLE PLAYSSCRIPTS AND ROLE PLAYS
Interpretem personatges i situacions diversesInterpretem personatges i situacions diverses

GAMESGAMES
Juguem en anglèsJuguem en anglès

TABLEAUTABLEAU
Descrivim escenes estàtiquesDescrivim escenes estàtiques

Aprenem fent teatre
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L’ANGLÈS A L’ESCOLA
DO, ENJOY, LEARN

En un món on les distàncies ja no suposen una barrera i on el contacte amb persones d’altres països i
cultures és un fet habitual, la competència comunicativa en anglès és un objectiu clau en la formació de
les persones. Les escoles Cor de Maria hem dissenyat un itinerari d’aprenentatge que ofereix situacions
reals en què és necessari comunicar-nos en aquesta llengua, sense oblidar els aspectes lúdics i potenciant
la creativitat.

Fundació Educativa Cor de Maria Mataró
www.cordemariamataro.cat@cordemariamataro @cormariamataro @cdmmataro

Jocs, cançons i rutines
Primeres passes a E. Infantil

Story time
L’hora del conte

Reading time
Lectura a E. Primària

Auxiliar de conversa
Breakfast Club

Juguem i xerrem a l’hora de l’esbarjo

Science, Arts & Crafts, 
Valors

L’anglès com a llengua vehicular

Drama Workshop (EP) i
English Drama (ESO)
Treball de l’expressió oral

Trinity Shakespeare 
Theatre Competition

Organitzat pel Trinity 
College

Song Contest i Writing 
Expressió creativa

eTwinning
Projectes amb escoles d’arreu de la UE

English Day
Compartim i aprenem

Aprenem fent teatre L’anglès a l’escola

ACTIVITATS FORMATIVES
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FESTES I
TRADICIONS
Castanyada
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Castanyada

FESTES I TRADICIONS



54 I
>>

Reinvenció per Santa Cecília
Des de fa alguns anys, els alumnes de 4t d’ESO omplen l’escola de música el dia de Santa Cecília, patrona 
d’aquest art. Primer va ser tocant al hall d’entrada pels pares i els alumnes de primària que arribaven pels 
volts de les nou del matí. Amb l’enganxina que es repartia a tota l’escola i tocant en directe, tothom s’assa-
bentava que érem 22 de novembre, la festivitat de Santa Cecília. Tanmateix, enguany, a més a més de donar 
la benvinguda a les 9h, els alumnes de 4t d’ESO van fer després a la capella un concert pels alumnes de 
primària. A jutjar per les cares dels nens i nenes i dels professors assistents, els músics de 4t els van deixar 
ben embadalits! Després va ser el torn dels alumnes de 6è que van interpretar diverses cançons amb la 
flauta de bec. Quan es va acabar el concert, els alumnes i els professors d’EP no volien marxar de la capella. 
Sens dubte, haurem de repetir aquest concert l’any vinent! Felicitats a tots els músics que vau actuar.

Nadal
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Reinvenció per Santa Cecília

Nadal

FESTES I TRADICIONS
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CURS GUANYADOR/A
P3 A Mireia Lázaro

P4 A

P3 B

P4 B
P5 A

P5 B

Gala Monroy
Berta Yamuza

Alan Barroso

José Valbuena

Marc Busquets

Pilar Rabadán

Thiago Podadera

1r EP A

Daniel Chica2n EP A
1r EP B

2n EP B

3r EP A

Jana Gelada

Maria Perea

Noa Avilés
Martina Barrera

CURS
4t EP B Lluís García

5è EP B

5è EP A

6è EP A

6è EP B

3r ESO B

4t ESO A

4t ESO B

David Calvo
Silvia Gómez

Ariadna Maldonado

Paula Carmona

Ainhara Laguna

Claudia Flores
Jordi Villalobos

1r ESO A

Marc Collado

2n ESO A
1r ESO B

2n ESO B
3r ESO A

Andrei Girabal

Mohamed Reda El Azzouzi

Hanae Ellaty
Aina Pineda

4t EP A

3r EP B

GUANYADOR/A

25è concurs de Nadales

FESTES I TRADICIONS
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EVICE

Dijous llarder Carnestoltes
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Dijous llarder Carnestoltes
El Carnestoltes d’enguany l’hem anomenat Els altres 
gegants de Mataró. Hem treballat de forma interni-
vells diferents gegants de barris, associacions i esco-
les bressol de Mataró. L’experiència ens ha portat a 
conèixer més a fons uns gegants que sovint queden 
a l’ombra i, conseqüentment, les històries i curiositats 
que els envolten.

Les rues del matí i la tarda van ser tot un èxit i aprofi-
tem per agrair l’esforç i la col•laboració de les famílies.

Rua de Carnestoltes: FES CLIC AQUÍ!

FESTES I TRADICIONS

https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/EdLT-jsHFIVFtgp090uObz8BPr_CfESUg-XDcOGLHZ4K-Q?e=5036vG
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Concursos escolars
La Tanit Sánchez, de 4t d’EP, ha resultat finalista en 
el Premi Sambori Òmnium en la categoria Cicle Mit-
jà d’Educació Primària, amb el seu relat El gos Tristó. 
Felicitats, Tanit!

La Clara Amposta, alumna de 4t d’ESO, ha estat 
guardonada amb el primer premi de la cinquena 
categoria de la 40a edició del Concurs literari que 
organitza cada any Òmnium Cultural – Memo-
rial Joaquim Casas.  A més, el seu relat guanya-
dor Escletxes de memòria participarà a la Mostra 
Literària del Maresme, el concurs literari que orga-
nitza el Consell Comarcal

Just abans d’acabar el primer trimestre, l’Anna Carné, 
representant de Coca-Cola a Catalunya, va fer una 
visita a l’escola per lliurar un regal molt especial a la 
nostra alumna de 3r d’ESO Victòria Collbatallé: el lli-
bre il•lustrat amb els relats breus guanyadors al 59è 
Certamen Jóvenes talentos de Relato Corto. La Vic-
tòria havia estat la guanyadora absoluta de Catalunya 
i la cinquena de tot l’estat espanyol de la passada edi-
ció d’aquest concurs que té com a objectiu apropar 
la cultura als més joves, apostar pel seu talent i poten-
ciar la seva escriptura creativa.
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13è certamen de lectura en veu alta Teresa Terrada

Concurs de dibuix Simon Coll

CURS GUANYADOR/A      

CICLE MITJÀ Aina Criado
4t EP B

CICLE SUPERIOR
Clara Solanes

6è EP A

SUPLENT

Marcel Kidane
4t EP A

Martina Jiménez
6è EP B

Finalistes Cicle Mitjà Finalistes Cicle Superior

LA MIRANDA PIÑA DE 4T DE PRIMÀRIA GUANYADORA DEL CONCURS DE DIBUIX SIMON COLL

Amb motiu de la visita a l’Espai Xocolata Simon Coll, de Sant Sadurní d’Anoia, els alumnes de 4t de primària 
van participar en el Concurs de dibuix del mes Simon Coll.

La nostra sorpresa va ser quan vam rebre la trucada comunicant-nos que la nostra alumna Miranda Piña 
havia estat la seleccionada, entre totes les escoles participants, pel premi del mes. 

Amb la seva creativitat es va poder endur un suculent lot de productes de xocolata i unes invitacions per 
visitar l’Espai en companyia de la seva família.
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13è certamen de lectura en veu alta Teresa Terrada

Concurs de dibuix Simon Coll

Educació física a primària i secundària

ESPORTS

Esports escolars individuals i activitats esportives 
escolars de l’Ajuntament i el Consell Esportiu del 
Maresme

Enguany, us presentem un resum de les activitats 
físiques i esportives més destacades d’Educació 
primària i secundària, així com també de les acti-
vitats esportives escolars que ofereixen l’Ajunta-
ment de Mataró i el Consell Esportiu del Maresme, 
en les quals participem habitualment. Cal dir que 
totes elles s’han vist afectades, amb més o menys 
mesura, pels afectes del COVID-19. Per aquest 
motiu, només ens centrarem en les activitats que 
s’han dut a terme.

Els alumnes de 1r i 2n d’Educació Primària han 
participat un any més en el curset de natació a la 
Piscina Municipal.  Tanmateix, només s’han pogut 
fer poques sessions, degut a les obres en la Piscina 
Municipal al començament de curs i al tancament 
del col•legi el 13 de març. 

Un curs més en les primeres setmanes de desem-
bre els alumnes de 5è i 6è de primària i 3r i 4t de 
secundària van tornar a fer les sessions de tamborí, 
gràcies a la cessió del material que ens fa l’Ajunta-
ment de Mataró. L’activitat es va dur a terme entre 
el 20 de novembre i el 4 de desembre.
 
Els alumnes de 4t d’ESO van visitar el Museu Olím-
pic i de l’Esport el 31 d’octubre de 2019 després de 
fer el treball a la matèria d’EF. 

Jornades Atlètiques 
 
Hem continuat amb l’organització de les tres jorna-
des repartides una a cada trimestre. Tot i així, aquest 
curs només n’hem pogut fer dues. D’aquesta 
manera, el 5 de desembre i el 25 de febrer els alum-
nes de 5è i 6è d’EP i de 3r i 4t d’ESO han realitzat 
les sessions d’EF a les pistes municipals d’atletisme. 
Sens dubte, aquestes jornades permeten gaudir 
d’unes instal•lacions òptimes per a la pràctica atlè-
tica i el coneixement del renovat estadi municipal 
d’atletisme.

Podeu clicar l’enllaç sobre les jornades atlètiques:
FES CLIC AQUÍ!

Projecte Suport Vital Bàsic 
 
Un curs més, aquest projecte d’escola s’ha desenvo-
lupat, en aquest cas, adaptat a les trobades virtuals. 
És una activitat ja consolidada i tot l’alumnat del 
col•legi va aprenent i practicant unes tècniques per 
tenir una formació integral en el suport vital bàsic. 
D’aquesta manera contribuir a la formació de ciu-
tadans més aptes, solidaris i preparats per actuar 
en qualsevol situació d’emergència amb pèrdua de 
consciència, amb i sense respiració i aturada car-
dio-respiratòria. 
 
Esports escolars individuals 
 
El departament d’educació física també coordina i 
gestiona les llicències i les inscripcions per a la par-
ticipació en els campionats d’esports individuals 
escolars i activitats esportives escolars organitzats 
per l’institut d’esport de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Ironkids 
 
Aquest curs el col•legi ha tingut una nombrosa par-
ticipació en la prova esportiva Ironkids. Dissabte 
19 d’octubre, més de 30 participants de totes les 
etapes educatives van fer la prova corrent les dis-
tàncies adaptades a cada categoria en els circuits 
muntats en el Camí de la Geganta.
 
Campionat Escolar d’Escacs 
 
Els alumnes Salomon Piña de primària i el Mario 
García de l’ESO han participat de manera desta-
cada en les primeres jornades del campionat esco-
lar d’escacs de Mataró. Les últimes jornades van 
quedar suspeses com la resta d’esports escolars.

https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/EUjEVExumCpAkGmygqcmQbYB9K9zQCxiWGp3ePEoEHhGnA?e=05nAi6
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APRENEM DIFERENT DES DE CASA

Ens coneixem una mica més des de casa

Quan el dia 12 de març des del departament d’Educació ens demanaven tancar l’escola per quinze dies 
com a prevenció de la COVID-19, cap de nosaltres hauríem imaginat que començava una nova escola i un 
aprenentatge diferent. 

Han estat moltes setmanes dedicades a acompanyar els nostres alumnes i les seves famílies, seguint les 
instruccions que ens anaven donant i adaptant-les a la visió de l’educació que contempla el projecte de la 
Fundació Educativa Cor de Maria. 

Havíem de donar continuïtat a l’activitat formativa per ajudar a mantenir els hàbits i el procés d’aprenen-
tatge amb propostes educatives que arribessin a tots els alumnes del centre, desenvolupant les competèn-
cies bàsiques i entenent l’avaluació des de seva visió més formadora.

Hem vetllat pels nostres alumnes i les seves famílies, ens hem actualitzat amb les TIC, i hem evidenciat 
la necessitat de fer-les molt més properes per a tots. També hem comprovat la certesa de l’antic proverbi 
africà: ”Per educar cal tota la tribu”. 

Han estat uns mesos de treball intens, plens de decisions constants sempre en bé de la nostra comunitat 
que, potser en algun moment, no han estat del tot encertades. Per això, des de la direcció, aprofito per dis-
culpar-me si algunes no han estat prou ben enteses.  
 
La reflexió final que hem fet aquests dies de final de curs és molt clara: volem els nostres alumnes a les aules 
i els necessitem veure i tenir-hi contacte presencial. Tot i així, ningú no s’escapa de comprovar que TOTS 
HEM APRÈS DIFERENT!  

FES CLIC AQUÍ!

A l’escola una de les activitats que més ens agrada és el protagonista de la setmana, en què cada infant 
es presenta compartint les seves fotos de la família, el seu peluix de quan era petit, el seu conte preferit, la 
roba de quan era un nadó, entre d’altres. Durant el confinament volíem seguir coneixent-nos i les nostres 
tutores, la Raquel i la Mireia, ens van proposar fer un vídeo mostrant objectes i moments de la nostra vida. 
Ens hem divertit molt fent-ho!

APRENEM DIFERENT DES DE CASA

https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/Ecu4nsRNaBtOp8kA77KE4qIBCnUfv2ji9fa79Uy2paYHvA?e=aSBdZs
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Juguem al Bingo des de casa
Una altra manera d’aprendre diferent van ser les connexions. Cada vegada les propostes eren diverses i 
engrescadores. Un cop vam jugar al BINGO de fruites. Va ser una activitat tan divertida que la vam repetir 
jugant al BINGO de nombres.

APRENEM DIFERENT DES DE CASA
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Comiat
Estimats infants de la classe de l’Art i la Comunicació, 

Com bé diu la cançó “El temps passa volant, els petits es fan grans…”, sembla ahir que vau començar el vos-
tre primer any d’escola, i ara ja canvieu d’etapa. Al setembre, quan torneu, haureu de pujar les escales per 
anar a les vostres aules. Però no patiu! Malgrat que sembli un salt un pèl gran, en aquelles classes us espe-
ren un munt d’experiències, descobertes i aprenentatges que us faran continuar creixent i us permetran 
descobrir el món. 

Nosaltres, la Mireia i la Lídia, ens hem quedat amb les ganes d’acomiadar-nos de vosaltres d’una manera 
més propera. La situació que estem vivint només ens ha permès dir-vos adéu a través d’una pantalla, però 
no dubteu que quan tornem al setembre us farem una dolça abraçada i un càlid petó, i aquestes mostres 
d’afecte us acompanyaran sempre. Estem convençudes que sereu capaços d’arribar a allà on vosaltres us 
proposeu. Recordeu, tot i els obstacles, de no deixar que res ni ningú us aturi! Us portarem sempre en un 
raconet del nostre cor.
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Un Sant Jordi confinat
Enguany hem viscut un Sant Jordi confinat ben diferent al dels altres anys. Tot i així, amb els alumnes de 1r 
d’EP hem volgut continuar amb la tradició de llegir i escriure. Cadascú ha escrit el seu propi conte.
Aquí en teniu una mostra. Llegiu-los i gaudiu-ne!

APRENEM DIFERENT DES DE CASA
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Invitacions festa Cor de Maria
En circumstàncies normals, els alumnes de 2n d’EP, així com la resta d’alumnes de l’escola, hauríem cele-
brat la Festa del Cor de Maria. Atesa la impossibilitat de poder celebrar-la com de costum, els nens i nenes 
de 2n van confeccionar unes invitacions, fent ús de tota mena de materials artístics, adreçades a aquelles 
persones que els agradaria convidar en un context de normalitat.
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Fem un cartell
Quan tornem a l’escola serà molt important que sovint ens continuem rentant les mans tal com estem fent 
aquests dies a casa per tal d’evitar contagis entre nosaltres. Els alumnes de 3r de primària durant el confi-
nament vam dissenyar un cartell per tenir-ho present. Aquí us en deixem uns quants exemples.

APRENEM DIFERENT DES DE CASA
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La línia del temps
Durant el 3r trimestre, un trimestre confinat, els alumnes de 4t d’EP hem portat a terme el projecte “La línia 
del temps”.

Hem viatjat des de la prehistòria, passant per totes les edats, fins arribar a l’era digital i hem treballat de 
forma globalitzada totes les etapes de la història.

En una línia del temps que han elaborat amb el material que cadascú tenia a casa, han anat situant els 
esdeveniments més importants que han succeït al llarg dels anys.

Aquesta tasca els ha ajudat a sintetitzar i organitzar la informació més representativa de cada època, treba-
llant de manera més autònoma i creativa.
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Poesia del cor
La poesia és un gènere literari que comprèn 
les obres escrites en vers. Expressa els pen-
saments o els sentiments de l’autor d’una 
manera bella.

Recordem les paraules de Vigotsky: 

“De la mateixa manera que el joc és neces-
sari per a l’infant, també la creació literària 
infantil és necessària per a una correcta 
expansió de la força del seu autor.”

L’interès de l’infant pel joc poètic dependrà 
principalment de la intervenció educativa. 
Utilitzarem l’organització, l’ordre, el joc, la 
memorització i la recitació com a recursos 
que possibiliten plaer, creativitat, reflexió, 
diàleg...

Els poemes creats han estat un bon recurs 
per treballar amb els alumnes la millora de 
l’expressió i la comprensió, l’interès per la 
paraula i la creativitat. A través del fil con-
ductor de l’escola, els infants han expressat 
el seu sentiment i estima pel seu col•legi. I, 
posteriorment, hem pogut gaudir tots ple-
gats d’un recital de poesia compartit des de 
l’aplicació Teams.

Mar Llorente Fernández   29- 5 - 2020 

 

 
  
 

FESTA DEL COR DE MARIA 
 

 
La  festa del Cor de Maria,  
si hagués  pogut ser la celebraria. 
 
En Joaquin Masmitjà l´escola va fundar, 
i al mes de Maig ens agrada celebrar.  
 
Esmorzaríem croissants i xocolata, 
 i ens embrutaríem tots la bata. 
 
Sortiríem al pati a ballar, 
i ens animaríem també a cantar. 
 
Tots els cursos gaudirien. 
i tots els nens jugarien. 
 
 
Visca el cor de Maria,  
i festegem-ho amb alegria. 
 
Mar Llorente 4t A 

 

 
 

 

COR DE MARIA MATARÓ                        JANA BAGUÉ FENOY  
 
	
 

La meva escola és molt antiga 
la va fundar Joaquim Masmitjà, 
primer al carrer d’Argentona 
i ara a la Riera està. 
 
A l’escola som molts nens i nenes 
i sovint aprenem jugant. 
Els mestres sempre ens ajuden 
i ens ensenyen a respectar. 
 
L’edifici és molt gran 
i el van renovant. 
I al pati i a la pista 
els nens sortim a jugar. 
 
És una escola cristana, 
catalana i familiar, 
i alguns dels valors que ens ensenyen 
son: estima, respecte i solidaritat. 
 
Quan em llevo cada dia 
estic plena d’alegria. 
No sabeu que n’és de maco 
estudiar al Cor de Maria. 

f 

Foto 1: Celebració 150 anys de l’escola Cor de Maria  

APRENEM DIFERENT DES DE CASA
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ESPORTS

Anem de safari
Aquest any ha estat complicat per a tothom però, 
entre tots, vam trobar formes d’entretenir-nos i pas-
sar-nos-ho bé, al mateix temps que apreníem. 

Els nens de 5è vam fer molts exercicis diferents i 
divertits, però el que més ens va sorprendre i ens va 
agradar va ser quan, malgrat la Covid-19, vam sortir 
de safari... virtualment!!!

No només vam poder anar de safari i fer-nos fotos 
amb diferents animals, sinó que vam treballar la 
descripció i també vam conèixer què són els verbs, 
amb els seus temps verbals, conjugacions..., així 
com entendre que quan parlem o escrivim utilit-
zem molts verbs.

En resum, una activitat diferent, entretinguda i…
sense sortir de casa!

Juliana Pera

EL  VELOZ  GUEPARDO

El guepardo es muy buen cazador, tiene muy 
buena vista y gran velocidad. Es el animal más veloz 
de la tierra, puede correr muy rápido distancias cor-
tas. No es un gran luchador porque es pequeño y 
delgado, y tiene poca fuerza en sus zarpas. Pero es 
muy inteligente y vigila el terreno antes de atacar, 
espera en silencio el momento adecuado, y ataca 
la presa que está más cerca o es más débil. Se ali-
menta de animales pequeños. Su aspecto es lla-
mativo, tiene pequeñas manchas negras por todo 
el cuerpo, una cabeza redonda y dos líneas negras 
que bajan desde sus ojos. ¡Es un animal fantástico!

Jan Pol Martorell

LOS   LOROS

Los loros son unos animales muy coloridos, habi-
tualmente son de color verde o rojo, pero hay de 
casi todos los colores.

Suelen vivir 80 años. Comen semillas, frutos secos,  
fruta y brotes tiernos, pero les encantan las pipas.
Algunos saben hablar y repiten todo lo que escu-
chan.

Tienen el pico curvado y en sus patas cuatro dedos.
Son animales muy inteligentes, juguetones y muy 
divertidos.

Viven en América, Australia y Asia.
Mi madre conoce una persona que tiene un loro 
que se llama Roberto. Siempre repite las palabras 
que decimos, es muy gracioso y muy divertido y 
cuando abre las alas, está súper elegante.

Ariadna Fernández
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Escrit des del confinament

Còmics confinats

Durant aquest confinament tots hem hagut de canviar els nostres hàbits i aprendre a viure d’una manera 
diferent.

Vivim temps difícils en què passem per moments que mai no hauríem pensat que viuríem. Veiem arreu del 
món avis morint sols, persones que perden els seus familiars sense poder acomiadar-se’n.

Durant aquets dies hem après que els nostres herois no porten capa; condueixen un camió, ens atenen al 
súper amb un somriure, tenen cura de la nostra salut...

En definitiva, el Covid-19 ens ha portat moltes coses dolentes, però també ens ha fet aprendre que les “peti-
tes” coses són “grans” moments, com abraçar un familiar nostre, anar a l’escola i, fins i tot, sortir al carrer.

 

 

 

 

 

 

APRENEM DIFERENT DES DE CASA
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Sant Jordi 2020: lectures confinades

Els alumnes de 3r d’ESO han donat resposta a un
problema social d’interès mundial

Com tots sabeu, el dia 23 d’Abril va ser Sant Jordi, però aquest any va ser una mica diferent, ja que degut 
al COVID-19 no vam poder sortir de casa a comprar algun llibre, una rosa o a passejar per la Riera, com és 
tradició tot mirant les paradetes de Sant Jordi.

Però alguna cosa de profit n’havíem de treure, d’aquest confinament. Hem pogut aprendre a utilitzar més 
aplicacions, hem après a treballar digitalment i, sobretot, a valorar molt més les coses com un simple petó 
o una abraçada.

Tots hem trobat a faltar els nostres familiars i amics. Per això, a l’assignatura de català ens van proposar l’ac-
tivitat de llegir un fragment d’un llibre o d’un conte a un membre estimat de la família. D’aquesta manera, 
també vam aprofitar l’ocasió per ensenyar als més grans de la casa a fer videotrucades per poder-nos veure. 
Creiem que el professorat ens va proposar l’activitat no només per fomentar la lectura, sinó també per no 
perdre el contacte amb aquells que estimem. Van sortir històries d’amor, d’aventures, de misteri, de por... 
També va ser una manera que cadascú triés el gènere literari que més li agradava i sentir-se còmode amb 
el que llegia.

Vam tenir l’oportunitat de treure també el nostre costat artístic per poder muntar un vídeo llegint el nostre 
text a la persona que havíem escollit.

Havíem de quedar a una hora i un dia amb l’amic o familiar a qui fèiem la lectura. Un cop finalitzada, ens 
havien de dir què els havia semblat i què n’opinaven.

L’activitat ens va agradar molt perquè ens vam comunicar amb amics o familiars i creiem que va ser molt 
productiva.

Clara Redondo i Berta Jubany

El repte BigData plantejat des de l’àmbit tecnològic volia donar solucions al següent repte plantejat: “Ela-
borar una notícia sobre l’impacte mediambiental i/o social dels dispositius electrònics al món.

Així comença tot un treball d’anàlisi de dades i recerca d’informació a la xarxa on els alumnes desenvolupen 
una actitud crítica i reflexiva buscant les millors solucions per a resoldre el repte plantejat. Personalment, 
s’ha de valorar poder gaudir d’uns alumnes implicats i disposats a proposar canvis a favor del planeta i la 
societat. A continuació podeu veure un exemple d’aquesta aportació tecnològica i d’implicació personal 
d’una alumna de l’escola titulat “Realment som conscients del que fem?” 

                    Ariadna Font
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Títols que escriuen històries
23 d’abril de 2019, els carrers són plens de gent i tot 
Catalunya s’omple de paradetes on es venen roses i 
llibres que comprem per regalar a les persones que 
més estimem.

23 d’abril de 2020, els carrers són buits, no trobem 
roses ni llibres, però no volem deixar de celebrar la 
nostra Diada, no volem deixar de regalar històries i, 
per això, les professores de llengua catalana de 4t 
d’ESO vam demanar als nostres alumnes que fes-
sin aquesta activitat, Títols que escriuen històries.

Es tractava de fer un mashupliterari, és a dir, un 
collage amb títols d’obres literàries. Els alumnes 
havien de crear una història escrita enllacant els 
títols dels llibres més significatius per a ells.

Us deixem aquí dues de les històries que més ens 
van agradar!

APRENEM DIFERENT DES DE CASA

Les classes al confinament. Iris Rodríguez
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RETROBAR-SE 

La Laia va arribar al barri feia poc més de deu anys. 
Vivia al Carrer del Far, en una planta baixa, amb un 
petit jardí vora el mar. La casa estava molt ben con-
servada, s’hi va enamorar a primer cop d’ull. Va te-
nir bones vibracions, les seves estances desprenien 
un aire acollidor que li van fer pensar que potser ha-
via trobat el que durant tant de temps havia estat 
cercant, potser ara sí podria recuperar les il·lusions 
perdudes i deixar enrere temps difícils. La Laia s’ha-
via passat mitja vida fugint, fugint de tot i de res, 
sense acabar de saber el perquè de tot plegat, però 
aquí havia trobat la serenor d’un món feliç. 

Amb la finestra de les golfes oberta de bat a bat, la 
Laia tenia les millors vistes a les aigües encantades 
de la Mediterrània, però era nit de boira i va sen-
tir fresca, s’estaven apagant les llums de setembre, 
l’estiu enfilava el trajecte final. Aquell matí encara 
va gaudir d’un bany a trenc d’alba, però potser era 
el darrer de la temporada. Havia estat un bon es-
tiu. Va notar la pell freda, la humitat li havia calat 
fins als ossos, de cop va sentir desig de xocolata. En 
aquesta casa, a la Laia, la vida li havia donat la treva 
que s’havia guanyat a pols, i amb el cor quiet, ha-
via descobert queT hi havia un món per a tothom. 
Arraulida al sofà, es va prendre una xocolata desfeta 
que li va saber a glòria. Riiiing, riiiing, riiiing. El telè-
fon la va fer sortir de la seva letargia. Era el seu veí, 
li recordava que havien quedat per demà, hi havia 
pluja d’estels.

Clara Amposta

BELLS    POETES

Per la televisió acaben d’anunciar que demà final-
ment s’acaba el confinament, i sincerament no en-
tenc com hem pogut aguantar tant de temps tan-
cats; tot i això al sentir aquella emocionant noticia 
la primera cosa que vaig pensar va ser que aniria 
a veure els avis; feia molt de temps que esperava 
l’arribada d’aquest dia...

Els meus avis són els últims veïns d’un bloc de pisos 
al barri del Poble Sec, i sempre m’esperen a la porta 
de casa seva amb un llibre entre les mans, ansiosos 
per llegir-me’l; en els seus anys havien sigut una pa-
rella coneguda per els seus versos d’amor. 

Aquesta vegada no va ser diferent, la meva àvia es-
tava a la finestra asseguda a la seva vella butaca i el 
meu avi es trobava a la porta del carrer saludant-me 
amb el braç ben amunt mentre que amb l’altre sos-
tenia el llibre que em llegirien avui.

Una vegada a dalt l’àvia ens va servir un te amb ga-
letes i ens vam asseure els tres al sofà. El llibre havia 
estat escrit per alguns dels poetes del Maresme. El 
meu avi va començar a llegir i ho feia d’una manera 
màgica. Aquelles paraules em portaven al regne de 
la fantasia, però el millor eren els versos, uns versos 
que et feien pensar, pensar tant com Hamlet ho ha-
via fet per arribar a la conclusió d’assassinar al seu 
tiet. Vam estar llegint durant hores.
Els meus avis em coneixien, sabien molt millor que 
ningú el que volia fer quan fos gran, i aquestes lec-
tures que em feien em portaven encara més a vo-
ler ser el seu successor. El seu somni m’obria portes 
al món que jo volia explorar; i ho vaig decidir, l’en-
demà mateix començaria a escriure.

Finalment, quan sortia per la porta els meus avis 
amb un somriure em van dir:

-Escriu-nos aviat!

Lluc Simon

Identifiqueu en quins llibres es van inspirar els nos-
tres alumnes? Us en deixem aquí uns quants títols.

1. El Regne de la Fantasia, de Elisabetta Dami
2. El Somni ha Obert una Porta, de Joan Barceló
3. Laia, de Salvador Espriu
4. Les il•lusions perdudes, d’Honoré Balzac
5. Temps difícils, de Charles Dickens
6. El perquè de tot plegat, de Quim Monzó
7. Un món feliç, d’Aldous Huxley
8. Les llums de setembre, de Carlos Ruiz Zafón
9. Trajecte final, de Manuel de Pedrolo
10. Desig de xocolata, de Care Santos

Bona lectura!
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Una mirada diferent a l’Àmbit artístic
Aquest tercer trimestre en confinament ens ha suposat canviar la nostra mirada de la pràctica docent. 
El que en un inici semblava una dificultat, l’hem convertit en una oportunitat per treballar les àrees de 
música, visual i plàstica i teatre de manera més competencial i interdisciplinària.

Ha estat molt motivador veure com els alumnes s’han anat engrescant amb els projectes que els anàvem 
proposant setmana rere setmana. A continuació, us expliquem breument en què han consistit. 

Els tres projectes presentats són ben diferents i els ha permès un aprenentatge artístic global i integrat.

El projecte 1 Crea el teu anunci ha consistit a fer un anunci publicitari en què calia dissenyar un invent ori-
ginal, composar-ne la música acompanyada d’un eslògan, i gravar-ne la posada en escena.

En el projecte 2 Show dance hem suggerit crear un videoclip a partir d’una cançó prèviament coreografia-
da per les mestres i on l’alumne havia d’inventar-se’n un fragment. També calia fer-ne una breu presenta-
ció acompanyada d’una proposta plàstica. Us deixem els enllaços per si us animeu a ballar.

 Coreografia Mou el cos

 Coreografia No ho facis sol

 Coreografia Caminem junts

Alèxia, el robot del futur.
Ho farà tot per tu. 

Noa Pulido

Show dance: Mou el cos. Bela i Elba Castellsaguer

HairStyle, el teu estilista
personal.

Lara Romero

Farodorm, t’adormiràs en un tres i no res. 
Paula i Eloy Rico

Show dance: No ho 
facis sol.

Roc Travesa

Show dance: Cami-
nem junts.

Nisheed Xavier

APRENEM DIFERENT DES DE CASA

https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/ESSFTSQNvvZAnzFYo9rfIvoBkSbc0I6ha9c3qbdirA8cPw?e=ibIEwK
https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/EcbTuypbyP5Nl6PszvKbn00By4CCOlOCLJB8BORD0xVpYg?e=vOjjBU
https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/Eb2RgFvLXuNJt01WVfEono4Bh1TcudTq3ZrNEn4kBJCsxQ?e=fGx49p
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En el projecte 3 Tastet artístic hem plantejat diferents activitats artístiques. El primer tastet, Pintem la 
música, ha consistit a escoltar una cançó, identificar què ens fa sentir i plasmar-ho en una obra plàstica 
escollint la tècnica a utilitzar. 

En el segon tastet, Tot sona, hem pres consciència de la possibilitat de fer música amb els objectes quoti-
dians i hem proposat la construcció d’un instrument musical amb materials de rebuig. També hem experi-
mentat la percussió corporal a partir d’una cançó guiada per les mestres. Us deixem el vídeo de BimBam-
Biri en el següent enllaç. 

Percussió corporal BIM BAM BIRI

El tercer tastet, Personatges amagats, ha consistit a crear un personatge amb diferents parts del cos, bus-
car-li el moviment, la veu i explicar una petita història.

Els principals objectius d’aquests projectes han estat elaborar un treball plàstic relacionat amb la tasca 
proposada, tot utilitzant la creativitat i diverses tècniques artístiques; seguir i crear una melodia i una coreo-
grafia mitjançant recursos sonors, corporals i digitals; i posar en pràctica diferents tècniques expressives, 
corporals i vocals, així com escenogràfiques.

Esperem que hàgiu gaudit amb les propostes tant com nosaltres ho hem fet. Ens hem emocionat veient el 
gran equip que formeu pares i fills i com us heu divertit compartint plegats aquestes estones.

Moltes gràcies per mostrar el vostre art! Sou uns petits grans artistes! 

Pintem la música. 
Eloi Rovira

Tot sona.
Bernat Punsola

Personatges amagats. 
Julieta Ferrer

https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/EUs7jTYcSZlEtsO42QPvPHsBnilVNnY4Rb59e2-OmVkVkQ?e=5TaSxM
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ConfinArt: Un nou enfocament de l’art a secundària
Així que vaig saber que hauria de fer classes telemàtiques amb els meus alumnes vaig pensar que em veia 
obligada a fer allò que mai no hauria volgut, allò pel qual sempre lluito per no haver de fer i allò pel qual 
sento un gran desacord com és fer art utilitzant eines telemàtiques.

Sempre he preferit que els alumnes manipulin els diferents materials plàstics, que els toquin, que els sentin 
i els descobreixin amb els sentits, no prement un botó o a través d’una pantalla.

Amb tot això, vaig plantejar-me de fer una activitat que feia dies que jo seguia a la xarxa: la proposta que 
havia llançat el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) anomenada #RepteArtAcasa o #ArtAtHome-
Challenge. Consistia a escollir una obra artística i recrear-la amb els estris i vestuari que podíem tenir a casa, 
sense haver de sortir a comprar res. Així, doncs, vaig comunicar la idea al meu alumnat, primer a Educació 
Secundària i, més tard, a Educació Infantil.

La meva sorpresa va ser enorme quan vaig començar a rebre les primeres imatges; famílies senceres col•la-
boraven en la realització d’aquesta tasca amb els seu fills i filles! Em van enviar treballs de gran qualitat, 
esforç i, sobretot, van gaudir fent l’activitat.

Amb aquesta activitat, s’han pogut compaginar diverses coses, com ara fer recerca d’una obra que agradés 
especialment als alumnes d’entre tota la història de l’art. També s’ha incentivat la imaginació, cercant els 
emplaçaments més idonis i vestuari per tal d’assemblar-se el millor possible a l’obra original.

Ha estat tanta la qualitat dels treballs que el propi MNAC ha publicat imatges dels nostres alumnes en el 
seu Instagram.

Aprofito per agrair a totes les famílies que s’hi han abocat i als nens i nenes que tantes ganes hi han posat. 
Ha estat una gran experiència i em sento orgullosa del nostre alumnat. Enhorabona a tothom!

Us deixo els enllaços d’un recull de les vostres produccions artístiques:

ConfinArt 1

ConfinArt 2

ConfinArt 3

APRENEM DIFERENT DES DE CASA

https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/ESnVwEEoYQNHqtbfSFEUEf8BbYomk2XEx81sblXiFxsL8g?e=beWPKV
https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/EUzhLT7AxUxAtzukbVl2jqIBmCP6fO47vFaXnqx-wJI9Ag?e=rMJDf1
https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/EdId40A_rVFMiXaj4epZ7DwBP-Gon2yocwum7yuz7Eptuw?e=vuJok1
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Visites d’autors a l’escola
CÒMICS?...CONFINATS!

La trobada virtual de llengua catalana dels alumnes de 1r d’ESO del dia 9 de juny va tenir el privilegi de 
comptar amb la participació d’en Xavier Calderer, llicenciat en Belles Arts, dibuixant i expert en el món del 
còmic, que va compartir-ne els secrets amb els nois i noies. Apassionat lector i estudiós dels còmics —ens va 
explicar que en té més de 9.000!— va condensar els seus coneixements i els va compartir amb nosaltres en 
una xerrada interessant, rica, amena i plena d’exemples. Els alumnes en van sortir engrescats per llegir-ne i 
amb nous recursos i idees per crear-ne.

LA GRAMÀTICA DEL AMOR de Rocío Carmona

La Rocío Carmona, autora del llibre La gramática del amor, lectura obligatòria de llengua castellana a 3r 
d’ESO, va fer-nos una visita com ja és habitual, per parlar-nos dels secrets de la seva novel•la i donar-nos 
consells pràctics i molt interessants per treballar la nostra creativitat i millorar l’escriptura. També, com a 
editora ens va explicar amb detall el llarg procés d’edició d’un llibre. 

Enguany, amb el confinament, vam haver de recórrer a les tecnologies per poder-nos trobar, gràcies a 
l’aplicació TEAMS, però la xerrada va ser tan amena, íntimai interessant que ens vam sentir tots molt a prop.

APRENEM DIFERENT DES DE CASA
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Un Sant Jordi confinat

XVII certamen nacional infantil i juvenil de lectura
en veu alta

Aquest any hem viscut un Sant Jordi diferent, però no per això l’hem deixat de celebrar. 
El coronadrac es creia invencible, però amb l’ajuda de tothom serà vençut. No us perdeu el vídeo d’un Sant 
Jordi confinat.

FES CLIC AQUÍ!

Lectures en confinament

Com cada any, els alumnes guanyadors del Cer-
tamen de lectura en veu alta Teresa Terrada que 
organitza l’escola participen al Certamen Nacional 
Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta de Cata-
lunya. Enguany, l’experiència ha estat diferent a la 
de cursos anteriors per coincidir les diferents fases 
del certamen amb el període de confinament. Tot 
i això, l’experiència ha estat enriquidora i especial. 
Les alumnes han hagut de preparar-se un text, triat 
per elles mateixes, i enregistrar un vídeo realitzant 
una lectura expressiva del text escollit en veu alta. 
La implicació de la família ha estat molt important 
aquesta vegada. Tots els vídeos enviats s’han publi-
cat en un canal de Youtube creat per l’organització 
del Certamen. Com a agraïment, les nostres alum-
nes han rebut un diploma. 

Mai no hauria pensat que faria un concurs des 
de casa. Va ser estrany perquè no hi havia pú-
blic, només la meva mare que gravava el vídeo. Al 
principi estava una mica nerviosa perquè no volia 
equivocar-me, però em vaig imaginar que era el 
personatge del llibre i em vaig deixar portar. En-
cara que no guanyi el concurs, estic molt contenta 
d’haver arribat fins aquí. 

Aina Criado, 4t EP – categoria Grumets vermells-

Ha estat molt diferent, però  alhora divertit, tam-
bé ha estat “xulo” poder viure l’experiència des de 
casa, llegint en algun racó, preparant-ho sola... No 
ha estat com ho imaginava, però m’ha agradat 
poder fer-ho i veure-ho des d’un altre punt de vis-
ta.

Clara Solanes, 6è EP – categoria Grumets verds-

https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/EbO81EWW0vlOmWAP-rSBkgMBRHKi17Thr9GoU1AAr_GXYA?e=YQTX5j
https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/EbO81EWW0vlOmWAP-rSBkgMBRHKi17Thr9GoU1AAr_GXYA?e=YQTX5j
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Un Sant Jordi confinat

XVII certamen nacional infantil i juvenil de lectura
en veu alta

Guanyar el concurs Teresa Terrada i participar en 
aquest Certamen Nacional de lectura ha estat 
molt especial per a mi perquè ha sigut la recom-
pensa a l’esforç que he fet durant aquests anys. Fa 
4 anys, quan vaig arribar a Catalunya, vaig sentir 
una mica de por perquè havia d’anar a l’escola i 
aprendre una nova llengua, però actualment em 
sento orgullosa de dir que sento i parlo el català 
com si fos la meva llengua materna.

Maria Paula Villarreal, 1r ESO – categoria Corsaris

Tot i que no s’hagi pogut celebrar com a tal el Cer-
tamen per causes evidents, hem pogut aportar-hi 
el nostre granet de sorra per seguir contribuint en 
el món de la lectura en veu alta de manera virtual. 
En tot aquesta situació tan estranya, és d’agrair 
que no s’hagi deixat de banda la lectura i s’hagin 
trobat nous mitjans per formar aquest peculiar 
certamen confinat. Al cap i a la fi, de tot s’aprèn 
i ha estat una experiència única i irrepetible en la 
qual m’alegra haver participat.

Victòria Collbatallé, 3r ESO – categoria Tropa de 
corsaris-

Vaig tenir la sort de participar al concurs de lectu-
ra en veu alta de l’any passat. Va ser una increïble 
experiència que vaig poder compartir amb dues 
companyes, i que estic segura que mai no oblida-
rem. Malauradament, aquest any no l’hem pogut 
dur a terme amb normalitat, però tot i això ha es-
tat molt divertit. M’ha semblat molt bé que tot i 
la situació que ara ens envolta, no s’hagi volgut 
aturar.

Judith Carlota, 4t ESO – categoria Tropa de 
corsaris-

Participar en el Certamen Nacional Infantil i Juve-
nil de Lectura en Veu Alta és una gran experiència. 
He tingut la sort de poder participar i representar 
l’escola en diferents ocasions. L’experiència de 
l’any passat va ser inoblidable. Arribar a la final 
amb les meves companyes Judit i Marina, i llegir 
a la sala gran del Teatre Nacional de Catalunya, 
amb el pati de butaques ple a vessar, va ser una 
vivència única. Aquest any el concurs no ha estat 
tan espectacular, però ha tingut la seva gràcia. El 
confinament ens ha obligat a llegir des de casa, 
però ens ha permès escollir la lectura, ens hem 
gravat i l’organització ha fet difusió dels vídeos. En 
definitiva, es tracta de llegir, que és el que busca el 
certamen, incentivar la lectura. La lectura és una 
eina fonamental pel nostre aprenentatge, però el 
millor de tot és quan descobreixes que llegir val la 
pena, llavors es converteix en un plaer i si ho fas 
en veu alta, és un plaer compartit. Des d’aquí vull 
animar a tots els alumnes a participar en el Certa-
men de lectura en veu alta. Perquè quan llegeixes 
tens ales. Llegint pots viatjar, pots plorar, pots 
riure, pots fugir. Llegir és tristesa i alegria, llegir 
t’acompanya. En definitiva, llegir és un gran plaer 
que et fa més feliç i més lliure.

Clara Amposta, 4t ESO– categoria Tropa de 
corsaris-

Per poder veure els vídeos de les lectures, podeu 
clicar els següents enllaços:

Aina Criado   Clara Solanes

Victòria Collbatallé Judith Carlota

Clara Amposta  Maria Paula Villarreal

APRENEM DIFERENT DES DE CASA

https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/ETBmRhMB1Z5PukggoOAE1rgBSIXcRUkUNJ5cFKH9xaCygw?e=6Z20d7
https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/EeTcyl3nrEpOnvoSarWV164BRh4c0PsjklSYwKXxvJwSDQ?e=5C7bRn
https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/EU8YfDHl-XlGuPVTX6pcYN4B55HPaLcBXD7AjDKIqjHmgg?e=VD39bZ
https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/EVTQHgn60U1Nj0ri0itFBV0BHnFqBnr549pVbDJI9lE01g?e=Bx9RKW
https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/EZybkUGAtuNEhneFNCZq2nwBI6aaeiyU4s3WvD1Du1IMwQ?e=4DW67N
https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/Ecfzmbusl8VCt8ifsZ1_rU8Bn_lU9b9OcHDZE_LhaF5keQ?e=GD6tVG
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Comiat 4t ESO
Hem pogut reunir-nos, finalment, per acomiadar 
el curs i celebrar que finalitzeu l’etapa de l’escola-
rització obligatòria que vau iniciar quan éreu molt 
petits i que us ha servit per aconseguir les eines 
necessàries per continuar creixent fora d’aquestes 
quatre parets. 

Sereu, en la història d’aquesta escola, la nostra 
generació COVID. Difícilment oblidarem les vostres 
cares a la pantalla tal com us hem hagut de veure 
els darrers mesos. Així,  doncs, us mereixeu aquest 
moment més que mai, sobretot per compensar 
tot el que no hem pogut gaudir els darrers mesos. 
Volem que aquesta trobada sigui una petita festa 
per un gran record. 

Avui és un dia ple d’emocions: alegria per participar 
en aquesta festa, cansament perquè els finals de 
curs són durs, il•lusió de veure-us mudats, tristesa 
perquè ens sap greu que marxeu i també orgull de 
veure que sou el resultat d’una educació de quali-
tat.

No sabem com es desenvoluparà tot plegat, però 
tenim molt clar que pertanyeu a una generació 
que heu après diferent i que, tot i haver estat un 
aprenentatge obligat per la situació, heu finalit-
zat l’escolarització obligatòria havent assolit més 
capacitats i una maduresa diferent a la de cap altra 
generació. 

Per això, necessitem dir-vos GRÀCIES. 

GRÀCIES per estar aquí asseguts en el vostre pati, 
potser una mica més buit del que ens agradaria, 
però en un espai on heu gaudit, heu crescut, heu 
fet alguna trapelleria, heu jugat a futbol, us heu dis-
gustat, us heu discutit, heu fet les paus i potser on 
també us heu enamorat. 

GRÀCIES perquè, durant aquest darrers mesos, ens 
heu facilitat el seguiment dels aprenentatges. La 
majoria heu encarat el canvi amb ganes i us hi heu 
adaptat. Es nota que sou nadius digitals.

GRÀCIES també a les famílies que ens heu estat 
fidels a aquests anys d’escolarització i heu sigut res-
pectuosos amb les decisions que l’escola ha hagut 
de prendre, sempre pel bé dels nostres alumnes. 

GRÀCIES també al personal de l’escola. Un cop més 
heu demostrat compromís en el projecte educatiu, 
formant-vos i dedicant-vos a millorar i encarar un 
nou sistema de treball que ha arribat per quedar-se.

GRÀCIES a l’AMPA que també ha vist claríssim que 
calia aquesta retrobada que és, alhora, un tanca-
ment necessari. 

SI US PLAU, reflexionem, ens cal repensar en el sis-
tema en què estem immersos. Adonem-nos que 

ha quedat evident la importància de tenir cura de 
les persones del nostre voltant i de l’entorn. 

El nostre projecte contempla aquesta educació en 
el respecte cap a un mateix, el respecte als altres i el 
respecte al planeta en general.

Us demanem també SI US PLAU que no oblideu 
tots els aprenentatges als quals heu tingut accés en 
aquesta escola. Aquí heu crescut, heu fet amistats, 
heu après a compartir, us heu conegut. L’escola és 
això, un espai per fer recerca i descobriments, un 
lloc on l’error s’entén com a part del propi procés 
de creixement. Ara toca demostrar que esteu pre-
parats. Volíem persones capaces d’enfrontar-se al 
món, d’encarar els canvis, de prendre decisions, de 
començar a pensar en un projecte de vida i creiem 
que ho heu assolit. 

SI US PLAU, no ens oblideu. Volem que vingueu, 
que ens expliqueu com esteu, necessitarem saber 
de vosaltres. El nostre projecte acaba formalment 
aquí, però ens teniu per qualsevol cosa que calgui. 
Volem seguir acompanyant-vos en el viatge que 
esteu a punt d’iniciar. 

Repassant les paraules màgiques d’aquest curs, SI 
US PLAU, GRÀCIES, ens falta  PERDÓ. 

Perdoneu si en algun moment de l’escolarització no 
hem sabut respondre a les exigències de la situació. 
La crítica constructiva ens ajuda a créixer, a millorar 
i a avançar.  La nostra és una institució que porta a 
Mataró 158 anys i que continua creixent, formant-se 
i adaptant-se a les necessitats del moment.

I, per acabar, ens agradaria dir-vos que cap de les 
generacions que acomiadem passa a l’oblit, us ho 
assegurem!

GRÀCIES per formar part de la nostra vida. 

Us portem al cor i us desitgem tota la sort de món.
 
Felicitats i molt bon viatge. 

COMIAT DELS MESTRES. FES CLIC AQUÍ!

https://fecm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cordemaria_cordemariamataro_cat/ETs7r9YL1ThEtFlB0GRFrHIBPVFeQgVVFTqffMHodETCoA?e=XnEFND
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Comiat 4t ESO

COMIAT DELS ALUMNES DE 4t d’ESO

Les motxilles que hem portat carregades de llibres 
durant tant de temps estan ara plenes de coneixe-
ments i valors que ens ajudaran a continuar for-
mant-nos, a no conformar-nos i a donar sempre 
el millor de nosaltres. El camí no s’acaba, sinó que 
es bifurca i esdevé una cruïlla amb cinquanta-vuit 
itineraris diferents. L’estudi i l’esforç ens ajudaran 
a aconseguir la nostra meta. Moltes gràcies per la 
vostra ajuda, la qual ha fet possible crear uns fona-
ments sòlids. Ara depèn de nosaltres aprofitar 
aquesta base per aconseguir ser millors persones, 
sense oblidar tot el que deixem enrere: companys, 
amics i una etapa de la nostra vida en la qual hem 
estat molt feliços, en una escola que serà per sem-
pre un referent.

Ara recordem el nostre primer dia d’escola, un 
dimecres 12 de setembre de 2007, i tenim les 
mateixes incerteses i inseguretats davant d’allò que 
és desconegut. Anirem a un altre centre amb nous 
companys i nous mestres, on ens esperen nous 
reptes, grans canvis, encerts i entrebancs. Tanma-
teix, per difícil que sigui el camí, sempre trobarem 
un corriol i amb esforç i dedicació sabrem dirigir les 
nostres passes per poder gaudir mentre caminem, 
per viure aquest trajecte intensament.
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Si us plau, gràcies, perdó

EVICE

Aquest curs hem aconseguit que l’ús de les expressions SI US 
PLAU, GRÀCIES, PERDÓ, provoquin sensacions positives en els 
nostres alumnes i ajudin a la millora de la convivència en el cen-
tre.  
 
Com ho hem aconseguit?

· Fent ús de les tres expressions en el dia a dia de l’escola.  
· Observant l’actitud dels que ens envolten i estan atents a les 
seves necessitats.   
· Ens hem adonat que utilitzant aquestes paraules ens ajuden 
a empatitzar amb els altres, creant sensacions de benestar, ale-
gria i humilitat.  
· Valorant l’esforç en el moment de demanar perdó i reconèixer 
les pròpies actuacions.  
· Entenent que fer les coses sense esperar res a canvi és una 
mostra de gratitud.  
· Hem volgut recuperar els fonaments bàsics d’una bona edu-
cació.  
 
No oblidem que tot i que acabem un curs, aquestes expressions 
són de gran importància en el dia a dia i manifesten respecte a 
un mateix i als altres. 

NO LES OBLIDEM!

Volem donar les gràcies a tot l’equip docent, al per-
sonal de secretaria i recepció, al personal de man-
teniment. De tots hem après, hem trobat dedi-
cació, compromís, vocació i paciència. Han estat 
tretze cursos plens de recompenses i satisfaccions, 
d’amistats, d’experiències i de records, i també d’al-
guna ensopegada. Tots, d’una manera o altra, ens 
heu ajudat a arribar a aquesta cruïlla. Ara ens toca 
a nosaltres continuar caminant amb confiança, 
responsabilitat i il•lusió per aconseguir els nostres 
somnis. Aquesta maleïda pandèmia ens ha robat 
moltes coses i ens ha deixat el curs més estrany de 

les nostres vides, però el que no es pot emportar 
és tot el que hem viscut junts i els vincles que hem 
teixit. Per tant, això no és adéu perquè mai res no 
s’acaba del tot.

Buen camino a tots i a totes!

Estel Anglada, Clara Amposta, Aniol Batalla, 
Edgar García i Elsa Hurtado

COMIAT DELS ALUMNES. FES CLIC AQUÍ!
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Si us plau, gràcies, perdó

DENIP
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EVICE

AMPA
“Quan menys ho esperàvem, la vida ens posa un desafiament per a provar el nostre coratge i voluntat de 
canvi.” (Paulo Coelho, novel•lista, dramaturg i lletrista brasiler)

Aquest curs 2019-2020 ha estat ple de reptes per a les famílies, l’escola i també pels que formem part de la 
Junta de l’AMPA.

No ha estat un curs fàcil. Apart de les múltiples tasques i activitats que organitzem anualment, hem hagut 
d’afrontar un dur procés de negociació per a garantir la mínima afectació de les famílies dins del nou Pla 
d’Impuls del Centre, que té com a primera mesura regular el trànsit rodat a La Riera. Finalment, es va arribar 
a l’acord d’obrir la barrera a les tardes, i també al migdia sota demanda, fins a final de curs. Aquestes nego-
ciacions es mantindran durant el curs 2020-2021, buscant sempre una millora de les condicions donades.

D’altra banda, l’arribada sobtada de la COVID19 ha suposat un canvi total de model educatiu que des de 
l’AMPA hem seguit de prop. Hem estat en contacte constant amb les famílies i la Direcció i hem actuat de 
mitjancers a l’hora de transmetre les vostres inquietuds i preocupacions.

Aquestes tasques no haurien estat possibles sense la comunicació fluida i bidireccional amb les famílies a 
través del grup de WhatsApp de delegats. Alhora, hem seguit apostant per continuar informant també a 
través de les xarxes socials: a Instagram com a @ampacordemariamataro o a Facebook com a AMPA Cor 
de Maria Mataró.

Finalment, ens sentim orgullosos de ser una de les poques escoles de Mataró que ha aconseguit organitzar 
un any més el Casal d’Estiu. De nou, una tasca difícil i que ens hem pres amb molt de respecte i de respon-
sabilitat, coordinada en tot moment amb l’escola i l’empresa Pere Tarrés.

A més, aquest curs també ha dut a terme les seves activitats tradicionals: el cicle de formació a les famílies; 
la castanyada a finals d’octubre, seguida de la Festa Gegantera de Tardor, que aquest any celebrava 15 anys; 
la visita dels missatgers reials al desembre; la truitada per acomiadar el Carnestoltes i la participació en la 
rua de Carnestoltes de Mataró. I, finalment, l’organització d’un atípic comiat de 4t d’ESO.

Ens acomiadem, doncs, satisfets d’haver superat els reptes d’aquest curs i amb moltes ganes d’iniciar el 
següent de la mà de tots vosaltres. Per això, us recordem que sempre sou benvinguts per aportar idees i 
col•laborar tots junts, ja que hi ha molta feina a fer.

Desitgem que hàgiu gaudit de l’estiu i de les vacances, i confiem que comenceu el curs carregats de moltes 
idees i moltíssima energia positiva!

AMPA Cor de Maria
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Enmig d’aquest excepcional any 2020, no podem 
oblidar que els gegants de l’escola han celebrat el 
seu 15è aniversari. Una data molt important i que, 
de fet, ha demostrat la importància dels nostres 
Joaquim, Maria i Pau dins del ric teixit geganter de 
la ciutat de Mataró. 

Malgrat que sembli increïble, la història dels 
gegants del Col•legi Cor de Maria comença durant 
la dècada dels noranta, arrel de la il•lusió i de l’im-
puls de la professora Maria Rosa Soler. Ja l’any 1998, 
dins del que es coneixia com a Crèdit Variable d’Es-
pai i Volum, guiat per la Mònica Vilert, els alumnes 
de 4rt de secundària començarien a donar forma 
a les figures. Cal destacar que el projecte va rebre 
de seguida el suport de la llavors Directora Pedagò-
gica del centre, Ma. Antònia Pujadas, de les madres 
Rosario i Hilda, i de l’AMPA, convertint la proposta 
en un projecte que involucraria tota l’escola. De fet, 
van ser els alumnes del centre els encarregats, mit-
jançant dibuixos i escrits, d’escollir la fesomia, l’es-
tètica, el vestuari i el nom dels seus futurs gegants.

En Joaquim, la Maria i, posteriorment, en Pau van 
néixer de la il•lusió i l’impuls de l’escola. Per aquest 
motiu, aquest passat mes de novembre es va cele-
brar que des de l’any 2004 els nostres gegants han 
representat l’escola a pràcticament tots els centres 
escolars i barris de la ciutat. Fins i tot, han ballat fora 
de Mataró. Aquest any 2020 van ser convidats pels 
gegants de Sant Vicenç de Montalt a la Festa Major 
d’Hivern de la vila. 

La XV Festa de Tardor del diumenge 24 de novem-
bre va ser un esdeveniment que va reunir fins a 
quinze colles provinents de diferents barris i escoles 
de Mataró. A més, també ens van acompanyar con-
vidats excepcionals com els gegants d’Argentona 
o els nostres estimats padrins, els gegants d’Iluro. 
L’acte també va comptar amb la presència de l’He-
reu i la Pubilla de Mataró, qui va fer entrega d’un 
ram de flors naturals a la protagonista de la festa, la 
nostra geganta Maria.

Malauradament, moltes de les activitats previstes 
per celebrar els 15 anys de recorregut dels nostres 
gegants s’han vist truncades per la pandèmia de la 
Covid-19. Ara bé, en Joaquim, la Maria i en Pau estan 
orgullosos d’haver pogut compartir la Rua de Car-
nestoltes amb els alumnes de l’escola, convertint 
la celebració en una gran festa d’aniversari. A més, 
els alumnes del centre també van visitar l’exposi-
ció que es va organitzar en motiu de l’efemèride al 
local del Pastoral. Gràcies a l’exposició, van conèixer 
els orígens dels seus gegants i l’alta activitat de la 
Colla Gegantera, a la qual cal agrair l’impuls de la 
cultura popular dins de l’escola.

Músics, portadors, col•laboradors, pares, mares, avis, 
àvies, tiets, tietes, nens i nenes, els quinze anys d’en 
Joaquim i la Maria han estat gràcies a tots vosaltres.

Per 15 anys i més!

Podeu clicar el següent enllaç per veure’n diferents 
imatges: FES CLIC AQUÍ!

Colla Gegantera Cor de Maria

Celebrem 15 anys de la Colla Gegantera
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AMPAFEAC

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Grau d’Estudis Anglesos: Llengua, Literatura i Cultura. UNED. D’octubre 
2017 a juliol 2020. Marina Gómez. 
 
L’avaluació final a l’ESO. Alèxia. 1 hora. 11 de juny de 2019. Carlos Abajo i 
Marta Serra. 
 
Escoles Segures: Estratègies per Prevenir i Afrontar el Bullying. Prisma. 
40 hores. De l’1 al 31 de juliol de 2019. Montse Riera.  
 
Mindfulness a l’aula. Eines de meditació aplicades a l’escola (Interni-
vells). Moviment Educatiu del Maresme (MEM) 20 hores. Juliol 2019. Anna 
Sensada.  
 
Eines i estratègies de ludificació a l’aula (6 a 16 anys) Moviment Educatiu 
del Maresme (MEM). 20 hores. Juliol 2019. Anna Sensada .
 
Acompanyar Infants i Adolescents en les Pèrdues i el Dol. PRISMA. 40h. 
Juliol 2019. Antònia Mancera.
 
Robòtica i Programació a l’Educació Infantil i al Cicle Inicial de Primària. 
SOM DOCENTS. 30h. Juliol 2019. Marina Gómez. 
 
Detecció, diagnòstic i intervenció de la dislèxia. INTEGRATEK. 10 hores. 
31 de juliol de 2019. Mònica Ballesta. 
 
Formació alumnes sords. CRP Maresme. 2 hores. 6 de setembre de 2019. 
Marta Lloret. 
 
3a Jornada pedagògica Cor de Maria - Sant Josep IL•LUSIONA’T. Sant 
Celoni. 6 hores. 25 de setembre de 2019. Marta Serra, Rosa Ma Barnils, Ra-
quel Villaverde i Imma Salvador .
 
Activitats pràctiques d’expressió escrita (CM-CS). Servei Educatiu del 
Maresme (CRP). 15 hores. Del 27 de setembre de 2019 al 7 de gener de 
2020. Rosa Ma Barnils, Anna  Sensada i Montse Riera. 
 
Postgrau en Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys. Universitat Au-
tònoma de Barcelona. De l’1 d’octubre de 2019 al 29 de setembre de 2020. 
Sergi Vallverdú. 
 
El flabiol a les escoles de Mataró. Grup de treball del CRP. 40 hores. Del 15 
d’octubre de 2019 al 26 de juny de 2020. Yaiza Gutiérrez.
 
Cantània. Auditori de Barcelona i Ajuntament de Mataró. 19 hores. Del 17 
d’octubre de 2019 al 5 de febrer de 2020. Yaiza Gutiérrez. 
 
Escriptura creativa (primària). Servei de Suports i Recursos Lingüístics. 
30 hores. Del 22 d’octubre al 4 de maig de 2020. Sergi Riera.
 
Com afecta l’alimentació a la nostra actitud, concentració i presència a 
l’aula. Servei Educatiu del Maresme (CRP). 2 hores. 23 d’octubre de 2019. 
Joan Ramon Fornaguera. 
 
Càpsules d’anglès a les àrees per a docents no especialistes. Servei Edu-
catiu del Maresme (CRP) 25 hores.  Del 24 d’octubres de 2019 al 9 de gener 
de 2020. Joan Ramon Fornaguera, Sergi Riera i Anna Sensada. 
 
Fem dansa. Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró. 20 ho-
res. Del 24 d’octubre de 2019 al 30 de juny de 2020 Maria Esquerra i Yaiza 
Gutiérrez.  
 
Mostra de Teatre Infantil. Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de 
Mataró. 20 hores. De l’octubre de 2019 al maig del 2020. Maria Esquerra. 
 
Pla educatiu d’entorn. Grups de treball del PEE. Grup de treball. Interni-
vells: Educació infantil - primària - secundària. (coordinació 0-6 anys). 30 
hores.  Del 25 d’octubre de 2019 al 22 de juny de 2020. Mireia Font.
 
Les celebracions escolars de l’àmbit artístic: música, visual i plàstica i 
teatre. Grup de treball del CRP. 30 hores. Del 28 d’octubre de 2019 al 25 de 
maig de 2020. Maria Esquerra, Yaiza Gutiérrez i Mònica Vilert. 
 
Programa SI de Salut Integral. Servei d’innovació i Formació de l’Educa-
ció Infantil i Primària. 30 hores. Del 4 de novembre de 2019 al 14 de gener 
de 2020. Mireia Blas i Maria Molina. 
 
Treball cooperatiu a l’àrea d’Educació Física. CRP Ciutat de Badalona. 15 
hores. Del 6 de novembre de 2019 al 29 de gener de 2020. Joan Ramon 
Fornaguera.  
 
X Jornades de Reflexió i Recerca: psicomotricitat i escola. “L’adult una 
presència que acompanya”. Universitat Autònoma de Barcelona. 15 ho-
res. Del 8 al 9 de novembre de 2019. Sergi Vallverdú. 
 
Pla de Llengües Estrangeres. English Day2020 (Mataró). Servei Educatiu 
del Maresme (CRP) 25 hores.  Del 19 de novembre de 2019 al 18 de maig 
de 2020. Anna Puigví. 
 
Taller d’ukelele a càrrec de Violant Olivares. Formacions Joan Capafons. 
4 hores. 30 de novembre de 2019 Yaiza Gutiérrez.
 

Curs orientadors de secundària. CRP Maresme. 15 hores. Del 30 de no-
vembre de 2019 al 26 de febrer de 2020. Marta Lloret. 
 
Formació en riscos laborals. Asepeyo. 1 hora. 16 de desembre de 2019. Per-
sonal del centre. 
 
Formació i projecte abordatge i prevenció de les situacions de bullying 
entre iguals. Fundació Barça. 2 hores. 12 de febrer de 2020. Marta Lloret. 
 
Els processos clau de la gestió acadèmica i l’avaluació. Educaria. 5 ho-
res. 18 de febrer de 2020. Carlos Abajo i Raquel Villaverde.  
 
Formació salut mental: “Com vas de salut mental? What’s up?”. Entitat 
Obertament. 2 hores. 20 de febrer de 2020. Marta Lloret. 
 
Taller de Lectura en Veu Alta. Biblioteca Pompeu Fabra. 2h. 26 de febrer 
2020. Antònia Mancera. 
 
Kudi de Competència Digital Inicial. Àrea de Cultura Digital. 10 hores. De 
l’1 d’abril de 2020 al 30 d’abril de 2020. Joan Ramon Fornaguera. 
 
Kudi de Competència Digital Inicial. Àrea de Cultura Digital. 10 hores. Del 
12 d’abril de 2020 al 12 de maig 2020. Anna Sensada.  
 
Escoles Segures: Estratègies per Prevenir i Afrontar el Bullying. Prisma. 
40 hores.  Del 4 de maig a l’1 de juny. Anna  Sensada. 
 
Competència digital docent.  Crece-Edu. Maig 2020. Anna Sensada, Hug 
Blanchar, Raquel Martínez, Albert Rodríguez i Carlos Abajo. 
 
Formació de professorat d’educació física 2020. Avaluació competen-
cial. Consell Esportiu del Maresme. 3h. 22 de juny de 2020. Joan Ramon 
Fornaguera.
 
 
Durant el període de confinament:  
 
Ofert per EDUCARIA 
 
• Creamos tareas.  23 de març de 2020. Carlos Abajo, Albert Ro 
dríguez i Marta Serra.  
 
• Enriquece tu aula. 24 de març de 2020. Carme Puig, Mònica Sánchez i 
Marta Serra.  
 
• Y tú, ¿qué opinas? 25 de març de 2020. Carlos Abajo, Carme Puig, Albert 
Rodríguez, Imma Salvador, Mònica Sánchez i Marta Serra. 
 
• ¡Te sigo! 26 de març de 2020. Carlos Abajo. 
 
• ZOOM y Somos un equipo. 27 de març de 2020. Cristina García, Carlos 
Abajo, Albert Rodríguez, Imma Salvador, Mònica Sánchez, Hug Blanchar, 
Marta Serra i Pilar Sánchez. 
 
• Primeros Pasos. 30 de març de 2020. Carlos Abajo, Carme Puig i Albert 
Rodríguez. 
 
• Webinar Tareas (nivel avanzado). 31 de març de 2020. Cristina García, 
Carlos Abajo, Meritxell Melgar, Carme Puig, Hug Blanchar, Albert Rodrí-
guez, Imma Salvador, Marta Serra i Pilar Sánchez. 
 
• Webinar Comunicación y clases en línea. 1 d’abril de 2020. Carlos Abajo, 
Meritxell Melgar, Carme Puig i Albert Rodríguez. 
 
• Webinar Cuestionarios (nivel iniciación). 2 d’abril de 2020. Cristina Gar-
cía, Carlos Abajo, Meritxell Melgar, Carme Puig, Hug Blanchar, Albert Ro-
dríguez, Imma Salvador, Marta Serra i Pilar Sánchez.
 
• Tasques i vinculació de l’avaluació amb Alexia. 20 d’abril de 2020. Al-
bert Rodríguez, Carme Puig, Cristina García, Anna Puigví, Hug Blanchar, 
Imma Salvador, Pilar Sánchez, Maria Salicrú, Meritxell Melgar, Miriam Cos, 
Mònica Sánchez, Mònica Vilert, Rosa Pursals, Carlos Abajo, Marta Serra i 
Rosa Roca.
 
• El seguiment de l’activitat dels alumnes. 22 d’abril de 2020. Carlos Aba-
jo, Miriam Cos, Cristina García,  Meritxell Melgar, Carme Puig, Albert Rodrí-
guez, Imma Salvador, Marta Serra, Pilar Sánchez i Anna Puigví. 
 
• La comunicació amb els grups i l’alumne. 24 d’abril de 2020. Cristina 
García, Carlos Abajo, Meritxell Melgar, Miriam Cos, Carme Puig, Albert Ro-
dríguez, Imma Salvador, Marta Serra, Pilar Sánchez i Anna Puigví. 
 
• Qüestionaris. Iniciació. 29 d’abril de 2020. Carme Puig, Meritxell Melgar, 
Imma Salvador, Pilar Sánchez i Anna Puigví. 
 
• ¿Qué es Untis y cómo puede ayudarte con el horario? Educaria.  29 
d’abril de 2020. Carlos Abajo, Estel López i Raquel Villaverde. 
 
• Qüestionaris. 2a part. 6 de maig de 2020. Carme Puig, Meritxell Melgar, 
Imma Salvador, Pilar Sánchez i Anna Puigví.
 

Al llarg del curs escolar, s’ha participat en les activitats de formació següents: 

AMPA
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• Ecosistema Alexia Classroom en el confinamiento. 4 de juny de 2020. 
Marta Serra.  
 
• L’avaluació final a l’ESO. 11 de juny de 2020. Carlos Abajo i Marta Serra. 
 
Ofert per TEKMAN 
 
• Claves de la neuroeducación para docentes.  David Bueno. 7 de maig 
de 2020. Rosa Ma Barnils. 
 
• Hablamos  con César Bona de los retos y desafíos del profesor de hoy.  
14 de maig de 2020. Rosa Ma Barnils. 
 
• Liderazgo educativo en tiempos de crisis, con Montserrat del Pozo. 26 
de maig de 2020. Rosa Ma Barnils i Anna Sensada. 
 
• Evaluación y aprendizaje: una sinergia necesaria, con Neus Santmartí.  
3 de juny de 2020. Rosa Ma Barnils i Anna Sensada. 
 
• Ideas de juegos y apoyo emocional para tus hijos. 16 de juny de 2020. 
Sergi Riera. 
 
Ofert per PRISMA 
 
• Coaching educatiu amb Francesc Sedós. 9 de febrer de 2020. Joan Ra-
mon Fornaguera. 
 
Ofert per BARCANOVA 
 
• Reflexions sobre avaluar per aprendre. 15 de maig de 2020. Patrícia Fer-
nández i Antònia Mancera. 
 
• El tangram, més enllà de les construccions de figures. 19 de maig de 
2020. Rosa Ma Barnils, Rosa de Santos, Patrícia Fernández, Antònia Man-
cera i Sergi Riera. 
 
• Les destreses de pensament a llengua: Comprensió lectora i expressió 
escrita. 29 de maig de 2020. Rosa Ma Barnils, Rosa de Santos, Patrícia 
Fernández i Antònia Mancera. 
 
• Efectes del confinament en l’aprenentatge del infants. 10 de juny de 
2020. Rosa Ma Barnils i Patrícia Fernández. 
 
Ofert per VICENS VIVES 
 
• Mates: Pedagogía finlandesa. 6 de maig de 2020. Sergi Riera i Anna 
Sensada. 
 
• ¡Llega el momento de evaluar! Mejores herramientas y estrategias de 
evaluación online. Nivel avanzado. 7 de maig de 2020. Sergi Riera. 
 
• Regreso al centro educativo: Claves organizativas y preservativas. 14 
de maig de 2020.  Anna Sensada. 
 
• What’s the story?— Creating a reading environment. Verissimo Toste.  
27 de maig de 2020. Pilar Sánchez. 
 
• How to invent and use reading activities that are engaging, creative 
and effective. Robert Hill. 3 de juny de 2020. Pilar Sánchez. 
 
• Challenging students to read and think critically. Vanessa Reis Esteves. 
10 de juny de 2020. Pilar Sánchez. 
 
Ofert per FECC 
 
• Aprenentatge basat en problemes (ABP). Del 5 al 7 de novembre de 
2019. Miriam Cos. 
 
• La tutoria i les entrevistes amb les famílies. Del 3 al 10 de febrer de 
2020. Miriam Cos. 
 
• 6 disposicions per gestionar la incertesa. 13 de maig de 2020. Carlos 
Abajo, Marta Serra i Raquel Villaverde 
 
• Estratègies d’obertura de centres educatius. 20 de maig de 2020. Mar-
ta Serra.  
 
• Comunicació online. 21 de maig de 2020. Joan Ramon Fornaguera i An-
tònia Mancera. 
 
• La relació amb les famílies en el post-confinament. 27 de maig de 
2020. Rosa de Santos, Patrícia Fernández, Antònia Mancera i Marta Serra. 
 
• Com tractar amb adolescents confinats i desconfinats. Juanjo Fernán-
dez. 11 de juny de 2020 Marta Serra. 
 
• El Pla d’Ensenyament online. 18 de juny de 2020. Rosa De Santos, Joan 
Ramon Fornaguera i Antònia Mancera. 
 
• El pla d’ensenyament on line. Julio Andreu. 18 de juny de 2020. Marta 
Serra i Raquel Villaverde. 
 
Ofert per EDEBÉ 

• El seguiment de l’aprenentatge de les Matemàtiques des de casa. 11 de 
maig de 2020. Sergi Riera. 
 
• Altres maneres d’avaluar sense estar a l’aula. 12 de maig de 2020. Ra-
quel Villaverde. 
 
• Maneres d’avaluar sense estar a l’aula. 17 de maig de 2020. Anna Sen-
sada.

 • Solucions que et facilitaran repassar continguts de Matemàtiques.  18 
de maig de 2020. Sergi Riera.  
 
• Cómo informar a las familias del aprendizaje de las matemáticas de 
sus hijos,(adimat). 26 de maig de 2020 Rosa Ma Barnils i Sergi Riera. 
 
Ofert per JUMP Math 
 
• Formación en didáctica matemática para docentes. 22 d’abril de 2020. 
Sergi Riera.  
 
• Tots els recursos per ensenyar matemàtiques, amb Andreu Garcia. 21 
de maig de 2020. Claustre d’Educació  Primària. 
 
• Tots els recursos per ensenyar matemàtiques a Educació Infantil. 21 de 
maig de 2020 Claustre d’Educació Infantil i Cicle Inicial. 
 
Ofert per SANTIAGO MOLL (FORMADOR ESPECIALIZADO): JUSTIFICA 
TU RESPUESTA.   
 
• Cómo hacer tareas competenciales? Ejemplo de una tarea competen-
cial.  7 de maig de 2020. PatríciaFernández i Sergi Riera. 
 
• Cómo calificar una materia competencialmente. 14/ de maig de 2020. 
PatríciaFernández i Sergi Riera. 
 
• Indicadores de logro, nivel de desempeño e instrumentos de evalua-
ción. 1 de maig de 2020. PatríciaFernández i Sergi Riera.  
 
• Porque compartir nos hace mejores. 3 de juny de 2020. Sergi Riera.  
 
• Ponderación de estándares. 11 de juny de 2020. Sergi Riera.  
 
Ofert per ACEM- Càpsules formatives musicals online. 
 
• Recursos online per a les classes de llenguatge musical. 8 de juny de 
2020. Yaiza Gutiérrez. 
 
• Recursos musicals adaptats a la docència online per a infants de 0-6 
anys. 10 de juny de 2020. Yaiza Gutiérrez. 
 
• El repte d’ensenyar en streaming: eines i recursos per la formació on-
line. 18 de juny de 2020. Yaiza Gutiérrez. 
 
Ofert per ABANCALAR 
 
• Formació Instagram. Bernat Parera. 5 de maig de 2020. Rosa de Santos 
i  Cristina Garcia. 
 
Ofert per CRECE 
 
• Lideratge educatiu amb aules buides. 28 d’abril de 2020. Marta Serra. 
 
• Reptes i oportunitats de l’escola 0-6: Estratègies de present i futur en 
l’escenari actual. 7 de maig de 2020. Claustre d’Ed. Infantil. 
 
Ofert per COPLEFC 
 
• L’especialista d’educació física en el segle XXI. 14 de maig de 2020. 
Joan Ramon Fornaguera. 
 
• L’educació física confinada. 28 de maig de 2020. Joan Ramon Forna-
guera. 
 
Ofert per CDL 
 
• El treball per projectes, la gamificació, el conte, la música i les cançons 
i el teatre com a estratègies metodològiques. Verònica Asensio Arjona. 
15 h. Del 5 d’abril al 6 de maig de 2020. Pilar Sánchez. 
 
Ofert per TRINITY COLLEGE 
 
• Writing for a reason. Robin Walker. 23 d’abril de 2020. Pilar Sánchez i 
Anna Puigví. 
 
• Independent listening. Robin Walker. 24 d’abril de 2020. Pilar Sánchez.
 
• Teaching reading online. Robin Walker. 12 de maig de 2020. Pilar Sán-
chez.
 
• The creation of projects in the ELT classroom. Lola Garay. 14 de maig 
de 2020. Pilar Sánchez.
 
 
Formació mesures universals i plans individualitzats (1 jornada). CRP 
Maresme. 2 hores. 28 d’abril de 2020. Marta Lloret.
 
Acompañar en momentos de incertidumbre. Gestión emocional de 
equipos (Beatriz Montañes). Edebé. 19 de maig de 2020. Raquel Villaver-
de. 
 
La relació amb les famílies en el postconfinament (Anna Ramis). 27 de 
maig de 2020. Raquel Villaverde. 
 
Pictoescriptura (Silvia Maestro). 16 de juny de 2020. Coordinadores i cap 
d’estudis d’EI-EP. Mireia Font, Helena Estapé, Antònia Mancera, Anna 
Sensada I Raquel Villaverde. 

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
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>>

Respon aquÍ:
1 
2
3 
4 
5 
6 

Com cada any, des de la secció “Qui és qui?”, us proposem que endevineu qui són aquests nens i nenes 
de les fotografies. 

Solució: 1. CARLOS ABAJO 2. EVA GALLOFRÉ 3. HELENA ESTAPÉ 4. IMMA SAL-
VADOR 5. MARI DORADO 6. PAQUITA MARTÍNEZ 7. PASQUI 8. RAQUEL GALAN 
9. SERGI VALLVERDÚ 10. TOÑI MARTÍNEZ
QUI ÉS QUI?

7 
8 
9 
10

21 3

4

7

10

8 9

5 6
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FETS I GENT
Canvi d’administradora

Erin

Al mes de desembre la Montse Piñeiro, administradora del centre des del 2005, va passar a dedicar en ex-
clusivitat la seva jornada a l’Equip de Gestió de la Fundació Educativa Cor de Maria. La seva substituta des 
d’aquell moment és la  Raquel Galán i Prieto, mare i ex alumna de l’escola i llicenciada en dret, que forma 
també part de la Titularitat com a responsable de l’administració de l’escola.

My time at CDM was nothing but special. From the mo-
ment I arrived I was welcomed with open arms by the tea-
chers, staff and especially the children. I was constantly 
motivated by the positive atmosphere that surrounded 
the school. I would like to thank CDM for such a great 
opportunity and experience at their school. It was one I 
will never forget. Good luck to all of the students in the 
future and I hope they continue to aim for the moon and 
if they fall they will land on the stars.
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