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Des de temps immemorials, les persones han configurat les seves relacions a través del 
llenguatge i la comunicació. La societat, al llarg de la seva història, ha anat trobant diverses 
maneres per intercanviar-se tot tipus de missatges i informacions. En el transcurs del 
segle XX, el mitjans de comunicació de masses van sofrir una impressionant transformació, 
amb l’aparició d’Internet, com a punt àlgid d’aquest procés de canvi que sembla imparable. 
L’escola, com a context comunicatiu i de relació entre famílies i mestres, també ha vist 
com la influència d’Internet ha anat modificant la manera que tenim d’informar-nos i 
comunicar-nos. Les circulars impreses en paper han deixat pas als documents penjats en 
PDF al web. Els avisos, els recordatoris i les convocatòries de reunions es fan per correu 
electrònic i les fotografies i imatges de les activitats dels nostres fills i filles, les podem 
veure en format digital, publicades a la xarxa.
Com hem anat fent saber darrerament, el Consell Escolar treballa des de fa temps per 
garantir que les eines de transmissió de la informació de què disposem garanteixin 
una comunicació fluida entre les famílies i l’Escola. En aquest sentit, a final del segon 
trimestre, us presentàvem la nostra Ba-Ba-Loo completament renovada i ara, coincidint 
amb l’aparició d’un nou número, us informem del resultat de tot el treball realitzat fins al 
moment: l’actualització i ampliació del nostre web i la creació d’un compte a Twitter. 
Recentment, el Departament d’Ensenyament ha posat a disposició de tots els centres 
educatius de Catalunya la plataforma Nodes, un nou servei que proporciona un web amb 
funcionalitats molt avançades, que destaca per la seva facilitat d’ús i seguretat. El Consell 
Escolar va valorar i comparar les opcions que ofereix aquesta nova plataforma amb les 
que oferia la nostra i va acordar fer el pas. En aquest primer moment de canvi, hem migrat 
a la nova plataforma la darrera informació de què disposàvem al nostre web i, poc a poc, 
intentarem anar-hi incorporant tota la resta de possibilitats que ofereix el nou sistema 
(intranet, moodle, etc.). 
Per altra banda, incorporem l’ús de Twitter, amb la creació d’un compte (@EscolaBaloo) que 
ens ofereix la possibilitat d’arribar còmoda i ràpidament a aquella informació més puntual. 
A causa, doncs, d’aquest gran poder que té Internet i les noves eines digitals, l’Escola ha 
optat per anar-se adaptant de mica en mica a aquest nou paradigma de comunicació; no 
obstant això, volem continuar mantenint ben viu el nostre model comunicatiu presencial. 
Així, ja us avancem que seguirem penjant notes i avisos a les cartelleres, portes i finestres 
dels espais comuns de l’Escola. Si més no, seguirem contribuint a donar color al nostre 
voltant.

editorial

La comunicació a l’era digital

https://twitter.com/EscolaBaloo


Per què una Setmana de la Il·lustració?

Què hem fet amb els nostres alumnes
al voltant de la il·lustració?
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A la nostra Escola, hem pensat que, donat que moltes vegades 
la il·lustració acompanya i complementa la producció literària, 
és molt adient treballar aquesta eina o recurs en apropar-nos 
a la celebració de Sant Jordi i el certamen literari que cada any 
organitzem al voltant d’aquesta data.

Per altra banda, no hem d’obviar que la il·lustració és el primer 
contacte que els nens i les nenes tenen amb les arts visuals i que 
aquestes imatges acompanyen els textos per, conjuntament, 
establir el significat de la història escrita.

El conjunt d’activitats i propostes presentades dies abans de la 
diada de Sant Jordi ha estat ben divers.

Mestres tutors/es, coordinador, monitora de la biblioteca i la 
nostra mestra-tallerista de Plàstica (l’Anaïs) s’han vist implicats 
en la seva planificació i realització:

1. A totes les classes, de P3 a 6è, els alumnes han conegut el conte 
xinès Set ratolins cecs, d’Ed Young, i han elaborat a continuació 
amb l’Anaïs diferents il·lustracions per acompanyar aquesta 
història. Cada classe ha fet servir una tècnica, un material i/o un 
estil diferent.

CLAUS PEDAGÒGIQUES

Setmana de la il·lustració
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Als nens i les nenes més grans, se’ls ha demanat que les 
il·lustracions s’acostessin a una mena de story board. 

Aquestes produccions s’han exposat als espais comuns de 
l’Escola.

S’ha recollit una selecció representativa de cada classe i de cada 
seqüència de la història i s’ha realitzat una producció en format 
digital que presenta aquesta selecció de manera ordenada.

Aquesta producció, l’han pogut visionar tots els nostres alumnes 
com a colofó de la Setmana de la Il·lustració.

2. Hem rebut la visita de dues il·lustradores de llibres infantils, la 
Noemí Villamuza i la Marta Cabrol.

La primera ha presentat la seva obra i ha ofert una xerrada als 
alumnes de 4t, 5è i 6è i la segona ho ha fet amb els nens i les 
nenes de parvulari i primer cicle.

3. S’ha organitzat a la nostra biblioteca una exposició que han 
visitat, de manera guiada, tots els alumnes de l’Escola. Aquesta 
exposició s’ha organitzat a partir de quatre àmbits:

I. Contes sense paraules
Projecció de les imatges de quatre contes.

II. Aprendre a mirar
S’ha exposat una bona varietat d’il·lustracions classificades 
segons la tècnica i/o els materials i segons els diferents 
moviments artístics en els quals s’inspiren.

III. Joc de les il·lustracions
Als alumnes, se’ls ha demanat que relacionin allò que han après 
amb diverses il·lustracions. L’activitat s’ha fet per parelles.



Qui ha estat el principal responsable i
motor d’aquesta Setmana de la Il·lustració?

IV. Premi al llibre més ben il·lustrat
Els nens i les nenes s’han constituït en jurat, organitzats en petits 
grups, i han pogut decidir, entre deu títols exposats, quin és el 
mereixedor del Premi Baloo al Llibre Millor Il·lustrat.

Aquests llibres seleccionats s’han vist premiats amb un diploma 
on consten les qualitats que s’han valorat.

Ha estat l’equip de mestres del segon cicle i, especialment, en 
Xavier que, com a coordinador de la biblioteca, ha estat el motor 
impulsor de totes les propostes desplegades.

No podem deixar de banda l’ajut i la col·laboració de les dues 
alumnes de Magisteri en pràctiques, la Marta i l’Ariadna, i de la 
monitora responsable de la biblioteca, la Bea.

Ha estat una setmana de la qual ens sentim molt satisfets per 
tots els aprenentatges que s’han afavorit i per contribuir, una 
vegada més, al foment del gust per la literatura en general.
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mael olivé cardós
alumne de 4t

Us vull explicar que els delegats de l’Escola rentem i repartim la 
fruita que ens porten: pomes, peres, mandarines...
Una vegada al mes, ens donen una fruita que ens mengem per 
berenar. A mi m’agrada perquè la fruita m’agrada molt i a més 
és molt saludable.
Encara que la feina de repartir la fruita és divertida, a vegades 
em fa una mica de mandra perquè estic jugant al pati i em vénen 
a buscar.
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...la fruita a l´escola?

què opines de...



El pla de consum de fruita a les escoles es va crear ara ja fa 
set anys. És una iniciativa de la Unió Europea i es realitza 
gràcies a la col·laboració conjunta dels departaments d’Agri-
cultura, Salut i Ensenyament.

Cada vegada hi ha més estudis que demostren que està aug-
mentant l’obesitat infantil al nostre país. Aquesta és un cam-
panya que ens recorda els beneficis que aporten a la nostra 
salut el consum de cinc racions al dia de fruita i verdures.

La iniciativa consisteix a distribuir una setmana de cada mes 
fruites i verdures seleccionades en funció de l’estació de 
l’any. Els nostres alumnes les consumeixen abans de sortir 
de l’Escola com a berenar.

Des de l’Escola estem contents de formar part d’aquest pro-
grama i així poder oferir a tots els alumnes de les diverses 
etapes un model d’alimentació que afavoreixi la salut dels 
infants. Esperem continuar formant part d’aquesta iniciativa 
durant molts anys més. 
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irene chavez lópez
mestra de 2n



Com a mare m’interessa especialment el que té a veure amb 
la salut del meus fills i crec que l’alimentació és un dels pilars 
bàsics sobre la qual es fonamenta. 
En aquest sentit, penso que la campanya “A l’escola la fruita 
entra sola” és una iniciativa interessant que se suma a la 
feina que fem les famílies des de casa a l’hora d’introduir 
fruita i verdura fresca en els hàbits alimentaris dels nostres 
infants. Pot ajudar als pares i mares a conscienciar-nos de la 
seva importància i als infants a incorporar aquests aliments 
a la seva dieta diària. 
Penso que els nens accepten millor els aliments quan veuen 
que les persones properes els mengen de manera natural, i 
més encara quan ho fan els iguals. 
A vegades, a casa es pot caure en l’error d’oferir només els 
aliments que més els agraden i deixar d’oferir els que tenen 
menys èxit. L’escola pot contribuir a trencar aquestes rutines 
convertint-se en una aliada de les famílies. 
Trobo que, de cara al curs vinent, estaria molt bé saber amb 
antel·lació quins dies es reparteix la fruita per no duplicar 
berenar i, si no pot ser, sempre podrem fer un raconet per a 
una peça de fruita! 
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elvira
mare DEL MAEL DE 4t

I DE L’èLIA DE P3

què opines de...

...la fruita a l´escola?



L’hort: el magraner ha florit!

Hem superat els dies de sequera, i ara les faves, els enciams i 
les bledes han deixat pas als tomàquets, als pebrots i a les al-
bergínies que han plantat els companys de 4t. 
Hem replantat plantes aromàtiques i seguim intentant tenir un 
racó ple de ginesta (n’hi ha que ha florit i tot!) i seguim “mimant” 
l’alzina i els arbusts del bosquet.
També hem netejat i renovat les plantes als parterres de l’entrada 
on, a més a més, podreu veure (a mà esquerra) les mongeteres 
que han plantat els de P3 amb la seva mestra.
Ja veieu que la feina de l’hort també s’escampa per altres espais, 
com ara les jardineres que hi ha al sortir cap al pati, amb lliris, 
menta i altres flors.
I hem rebut la visita dels nostres veïns de l’escola bressol: l’aula 
vermella i l’aula taronja han vingut a veure l’hort i hi han plantat 
maduixeres i clavells de moro.
Darrerament, a l’equip de l’hort s’hi afegeix tot sovint el Quim, 
que ens ajuda sobretot a regar. A veure si s’hi apunta més gent, 
que segur que hi ha pares, mares, avis i àvies a qui els agrada i 
així podríem fer més coses.
I no volem acomiadar-nos sense informar-vos de l’última novetat 
que s’ha produït a l’hort: el nostre magraner ha florit. Estarem a 
l’aguait de l’evolució d’aquestes petites flors per veure com es 
converteixen en magranes! 
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l’escola al dia



Tot i que encara som bastant novells en això de la utilització de 
les xarxes socials, estem molt contents de com estan anant els 
nostres primers passos fent piulades al nou compte de l’Escola: 
@EscolaBaloo.
La facilitat i la immediatesa per poder publicar notícies que ens 
permet Twitter ens ofereix la possibilitat d’ampliar el ventall de 
mitjans de comunicació escola-família de què disposem i, per 
tant, augmentar el nivell de fluïdesa i de transmissió de tots 
aquells assumptes particulars de classe o d’interès general per 
a la comunitat, útils per donar resposta a la necessitat d’estar 
informats. 
D’aquesta manera, per una via ràpida i pràctica, ens és més fàcil 
fer arribar a les vostres pròpies mans aquelles imatges d’una 
activitat o d’una sortida; aquelles recomanacions o notícies
relacionades amb l’educació i, fins i tot, recordatoris de dates o 
esdeveniments! 
Esperem ser exitosos amb el nostre intent i ens agradarà sentir 
la vostra complicitat amb força notificacions de       !

@EscolaBaloo: el nostre compte de Twitter
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l’escola al dia

https://twitter.com/EscolaBaloo


Per segon any consecutiu, els nens i nenes de la classe de segon 
van ser els protagonistes d’una cerimònia en què se significa-
va, de forma molt protocolària, la finalització de tot el seu procés 
d’aprenentatge inicial de la lectura.  
Després de realitzar una més que correctíssima lectura col·lec-
tiva d’un conte, en Fernando Marín, conseller d’Educació del 
districte d’Horta-Guinardó, va atorgar, en reconeixement de les 
habilitats lectores, un diploma a cadascun dels infants. Us repro-
duïm a continuació l’escrit que ens va fer arribar el representant 
municipal, després d’haver participat a l’acte:

“Divendres 20 de maig va tenir lloc a l’Escola Baloo una activi-
tat molt emotiva, per als alumnes, pares i professorat... i per a 
mi, ja que vaig tenir la sort de ser convidat en representació del 
Districte. L’activitat, amb format de cerimònia, porta per títol “Ja 
sé llegir!”. Compta amb la col·laboració del Centre de Recursos 
Pedagògics del Districte d’Horta-Guinardó. El que resulta genial 
de la iniciativa és que a l’acte es pretén donar un gran significat 
i rellevància al fet que els alumnes de segon estan finalitzant el 
procés d’aprenentatge de la lectura.
A l’acte es convida totes les famílies dels nens i nenes i els 
mestres que han estat acompanyant els alumnes des de l’inici 
de la seva escolarització. També hi assisteix un responsable del 
Centre de Recursos Pedagògics del Districte d’Horta-Guinardó i 
un conseller del Districte.
El menjador de l’Escola es transforma en una sala d’actes i, sobre 
l’escenari bellament decorat, es col·loquen les nenes i els nens en 
dues files amb el llibre que han estat treballant per a l’activitat “Ja 
sé llegir!”.

“Ja sé llegir”
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Un a un, els nens i nenes van llegint el seu fragment del llibre 
escollit aquest any: La llista d’aniversari, d’Anna Manso. Una 
bonica i divertida història que ens van narrant als espectadors.
Un cop finalitzada la lectura, amb les cares il·luminades per 
l’emoció i després de sentir els aplaudiments dels seus pares, 
mares i germans, es passa a l’acte protocol·lari de lliurar els 
diplomes que acrediten que “Ja sé llegir!”. Com a representant 
del Districte, els lliuro els diplomes i els felicito per com ho han 
fet de bé.
Aprofito per animar-los a continuar vivint la màgia de la lectura. 
Que els animin i els motivin a casa, que el llibre passi a ser un 
amic fidel que els acompanyi i estimuli al llarg de tota la seva 
vida... perquè visquin i generin il·lusió per on vagin.
Puc dir-vos amb tota sinceritat que ha estat un gran honor per a 
mi assistir a una cerimònia tan entranyable, viscuda amb inten-
sitat i il·lusió per part de tots els assistents.
Gràcies a la Monserrat Tarrés del Centre de Recursos Pedagògics 
del Districte d’Horta-Guinardó, a l’Escola Baloo, a la seva direc-
tora, la Rosa, i a l’equip, per una iniciativa tan brillant... i gràcies 
mil per haver-me convidada l’acte!!!”.

Fernando Marín
Conseller d’Horta-Guinardó
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l’escola al dia
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Com a complement de la formació que l’equip de mestres 
vam realitzar durant el primer trimestre sobre l’ús de dis-
positius mòbils en les activitats d’ensenyament-aprenen-
tatge, el Consorci d’Educació de Barcelona ens ha cedit en 
préstec durant dues setmanes 6 tauletes perquè puguem 
conèixer i experimentar les possibilitats de les aplicacions 
educatives per treballar diferents aspectes. 
En aquesta primera aproximació, hem pogut abordar les 
possibilitats de treballar amb imatges i vídeos durant les 
estones de Plàstica amb l’Anaïs. 
Ja us podeu imaginar la bona acceptació que ha tingut la 
proposta per part dels alumnes; però val a dir que els resul-
tats dels treballs realitzats donen fe de les grans possibili-
tats que ofereix l’ús d’aquestes eines. 

Descobrim el treball amb les tauletes!
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l’escola al dia



Les dues sessions de treball que el Consell Escolar ha realitzat 
aquest trimestre han estat ben productives i del tot eficaces. 
En el transcurs de les dues reunions: 

•S’ha donat cabuda a informacions diverses: continuïtat del 
treball de les diferents comissions, procés de preinscripció, 
novetats en relació amb la definició i provisió de plantilles 
docents, previsions del curs vinent, cessió de les instal·lacions 
del pati a l’Associació de Veïns del barri, etc.

•S’ha continuat treballant en la comunicació escola-famílies: 
migració i canvi del web, creació d’un compte a les xarxes 
socials.

•S’han pres acords importants: horari i calendari del curs vi-
nent, pròrroga per un curs escolar més del servei de menjador 
a l’empresa 7 i Tria, procediment i calendari de pagament dels 
rebuts de material i sortides, etc.

Consell Escolar
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Jara (4t): Me lo pasé muy bien en el taller de los alimentos, me 
gustó mucho el taller porque hicimos una actividad muy chula 
con goma Eva y gomets. Nos explicaron un cuento que se 
titula El hada de los alimentos, que era muy chulo.

Dani (P5): Me lo pasé muy bien en el taller de los alimentos. Lo 
que más me gustó fue el monstruo no-no del cuento El hada 
de los alimentos.

Loli (mamá de Dani y Jara): El taller para adultos me gustó 
mucho porque me enseñaron cómo se elaboran los menús de 
los niños y nos dieron algunas pautas para practicar una ali-
mentación saludable.

Jara Modrón, 4t
Dani Modrón, P5

Loli Hernández (mare de la Jara i el Dani)

Taller d’alimentació saludable per a pares i infants

L’AMPA i l’Escola van organitzar el 12 de maig dos tallers si-
multanis per a adults i infants sobre l’alimentació saludable.
Reproduïm les impressions d’alguns assistents:
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El divendres 18 de març vaig assistir al taller de Prevenció 
de la violència entre iguals – Bullying, organitzat per l’AMPA 
a través del Programa de Suport Educatiu a les Famílies de 
l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. La persona 
que va estar al capdavant del taller va ser la Lídia Casanovas.
La casualitat va fer que dies abans m’arribés un llibre presen-
tat el febrer: Bullying. Una falsa salida para los adolescentes ,de 
J.R. Ubieto i altres. 
Aquest llibre insisteix en el fet que molts dels problemes que 
es viuen a Secundària es gestionen, cada cop més freqüent-
ment, a cursos de 4t, 5è i 6è de Primària.
Això, i el meu interès personal en la resolució de conflictes que 
sorgeixen entre els nostres nens i nenes, va fer que tingués 
moltes ganes d’assistir al taller.
I va valer la pena. Crec que totes les persones que hi érem 
vam sortir amb unes quantes idees ben clares. Aquestes en 
són algunes:

• El bullying afecta tot el sistema (pares i mares, mestres, tot 
l’alumnat implicat com a testimoni) i és el símptoma que 
aquest sistema té problemes.

• Els rols en el bullying són de tres tipus: els qui cometen 
assetjament, els qui en són testimonis o espectadors i els 
qui són víctimes directes d’assetjament. Aquests rols són 
temporals i, a vegades, intercanviables: un dia es pot ser 
agressor i al dia següent víctima o espectador.

• S’ha d’actuar sobre els tres rols a la vegada:

Taller de prevenció de la violència entre iguals

-Els pares i mares de qui ha comès assetjament, fent 
veure els límits que ha traspassat. Intentant que repa-
ri el mal que ha fet. Fent-li assumir responsabilitats, 
però estant al seu costat. Explorant què hi ha darrere. 
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• Pel que a mi respecta, és a dir, el monitoratge, fent-nos el 
més visibles possible, nosaltres i a les zones més conflic-
tives (lavabos, passadissos, escales…), i estant sempre aler-
ta, escoltant molt i posant límits molt clars.

A tall de resum: el més important de tot és conèixer els nos-
tres fills i filles, tant és si són víctimes, espectadors o asset-
jadors. I fer atenció als senyals d’alarma: la burla, les humilia-
cions, els comportaments cruels…, tot reforçant l’empatia, la 
intel·ligència emocional... dels nostres nens i nenes.
És per això que agraeixo sincerament l’esforç en temps i dedi-
cació dels pares i mares de l’AMPA per proporcionar-nos eines 
i estones de reflexió en un tema tan important com és el del 
respecte envers l’altre.

Tere Segura
Monitora de 5è i vetlladora

-Els pares i mares de l’espectador, animant-lo a prendre 
partit en la situació, practicant amb ell o ella com actuar, 
no quedant-se només en el consell, animant-lo que 
busqui suport entre iguals, que no s’aïlli, que no se senti 
sol o sola davant la injustícia, que parlar dels maltractes 
no és ser “xivato” sinó valent. Demanant ajuda a l’AMPA.

-Els pares i mares de qui és víctima, no atabalant-lo, 
anant a poc a poc, no actuant amb ansietat, fent un pla 
d’actuació conjunt amb ell o ella, tenint-lo informat i no 
fent actuacions d’amagat seu. No caient en el desànim 
i comptant amb el professorat implicat. Si no els fan 
prou cas, cal anar sempre a l’estament superior (equip 
directiu, AMPA, tècnica d’educació del districte). Sent 
constructiu i no demonitzant els agressors.

[ 21 ]BA-BA-LOO n.68 | 6/2016



P5: Trobem el joc perdut!

La classe de les Estrelles vam participar a l’activitat “El joc 
perdut” a la plaça del Sol, on vam compartir moments molt 
divertits plens de jocs, danses i molta gresca amb infants 
de P5 d’altres escoles del barri. 

Al llarg del curs, hem anat assajant els diferents jocs popu-
lars i tradicionals: La Masovera, Maketutuepá, La Margari-
deta i Estàtues de Sal. 

Per presentar cada joc, sempre apareixia un personatge 
diferent i molt peculiar, que ens feia riure molt! Hem vist 
una girafa, un lleó, una gallina... cada vegada, una sorpresa!
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El joc perdut ens permet relacionar-nos amb nens i nenes 
d’altres escoles, divertir-nos junts, engrescar-nos i fer 
nous amics! I com diu la dita popular, “Qui té un amic, té un 
tresor!”. 
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3r: Visitem la xarcuteria Margarit

El 6 d’abril la classe de Pegàs vam anar a la xarcuteria  Margarit. 
Està a la vora del mercat de Sarrià. Vam olorar i veure moltes 
coses relacionades amb el porc, com caps de porc, salsitxes, 
botifarra catalana, orella, morro, potes de porc... i vam fer sal-
sitxes!!!

Per entrar a l’obrador on hi havia totes les màquines, aquelles 
tan estranyes, ens van fer posar una mena de vestit molt, però 
que molt llarg, i un barret de plàstic per a no embrutar-nos els 
cabells. Dins de l’obrador vam veure com li feien la forma allar-
gada a les salsitxes i com li posaven el budell, que és la pell que 
de vegades ens trobem quan mengem salsitxes, botifarres, etc.

Va ser molt divertit i a molts companys se’ls trencaven les 
salsitxes mentre les feien!!!

[ 24 ] BA-BA-LOO n.68 | 6/2016

el racó dels infants



[ 25 ]BA-BA-LOO n.68 | 6/2016



5è: Anem a la potabilitzadora

Vam arribar a l’Escola i vam agafar l’autocar, vam arribar a la 
potabilitzadora de Sant Joan Despí i vam començar la visita. 

Ens van donar una targeta on hi havia una foto d’un animal, 
d’un objecte o d’una fase que s’havia de fer per netejar l’ai-
gua. 

Vam passar pel riu, per les reixes de captació, per les graves, 
per la decantació o eliminació de fangs,  per l’eliminació de 
partícules fines o filtració, vam veure el carbó per eliminar 
els microorganismes i contaminants, i per acabar ens va en-
senyar com es fa la desinfecció amb clor.

Després ens van deixar provar l’aigua potabilitzada i vam 
anar a esmorzar sota la via del tren.

Ens ho vam passar superbé i vam aprendre moltes coses!

Èlia, Sol i Aina G.
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Vull intentar recomanar-vos un espectacle, però, sobretot, 
vull recomanar-vos que aneu al teatre. Per això, a més a més 
d’un espectacle, us vull recomanar una companyia i, si m’ho 
permeteu, us encoratjo que assistiu a alguna de les múltiples 
trobades, festivals o mostres de teatre que es fan a casa nostra.
La primavera està plena d’aquest tipus d’esdeveniments: a l’abril, 
tenim la Mostra de Titelles de Mollet, en la qual a més a més 
d’espectacles es poden veure exposicions interactives sobre els 
diferents tipus de titelles que existeixen i com es manipulen. Al 
maig, tenim una molt bona mostra de titelles amb repercussió 
internacional; parlo, com no, de la Mostra de Titelles de Lleida, 
on podem veure coses fantàstiques provinents d’altres països. 
Per a mi, d’entre totes, destaco especialment la Mostra de 
Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada, que se celebra a l’abril i en la 
que es poden veure espectacles molt interessants. M’agradaria 
destacar una petita companyia, que es diu La Pera Llimonera. 
Els conec personalment i són fantàstics. El seu nou espectacle 
es diu “Plors de Cocodril” i  està destinat a nenes i nens a partir 
de 3 anys i és molt divertit. Tot i això, tenen altres espectacles 
en cartellera, per exemple, per a infants més grans de 8 anys 
estan fent un espectacle que es diu “Quo no vadis?” en el qual 
s’explica la història de Roma des de l’humor, i us puc assegurar 
que riureu. Solen fer els seus espectacles al SAT (Sant Andreu 
Teatre). Malauradament, l’obra “Plors de Cocodril” no la podreu 
veure fins al gener vinent, però val la pena esperar.

Pío Martín
pare de l’Adrián de P4

Vine al teatre!
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tria i remena
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PLUJA D’ESTELS PER ST. LLORENÇ

Vols veure estrelles fugaces en viu? Les nits entre el 8 i el 14 
d’agost, la pluja d’estels dels Perseids arriba a la seva màxima 
freqüència. Si fa una nit clara, busca un lloc fosc, mira en direcció 
Nord, una mica més amunt de l’horitzó (cap a les constel·lacions 
de Perseu i Cassiopea), i... sigues pacient. Aquesta pluja d’estels 
és coneguda com les Llàgrimes de Sant Llorenç (10 d’agost) i és 
més o menys nombrosa depenent dels anys.
Lloc: qualsevol, a l’aire lliure, amb poca il·luminació artificial
Preu: gratuït
Edat recomanada: de 3-99 anys, amb jersei o manta. A partir de certes 
edats, porteu cadira.
Avís: en cas de mal temps o cel ennuvolat, no val la pena provar-ho.

8-14/08

FESTIVAL MINI GREC

El Mini Grec comença amb la Festa d’inauguració el dia 26 de juny 
al Teatre Grec (entrada gratuïta, places limitades), obrint pas a sis 
espectacles familiars. Trobareu tota la programació a barcelona.
cat/grec.
Preu: de 8€ a 12€

26/06-24/07

No et pots perdre!

tria i remena

FESTA MAJOR DE MONTBAU

Trobareu la programació al setembre al web de l’Associació de Veïns 
de Montbau (http://www.veinsmontbau.org).

30/09-2 i 3/10-7,8 i 9/10
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espai ampa

És migdia al menjador de l’Escola Baloo, i la Neus, la coordinadora, 
va saludant els monitors que arriben: dos per a P3, un per curs 
des de P4 fins a 3r, i dos més que, amb la Neus, s’encarreguen 
de 4t, 5è i 6è.

Paren taula per al primer torn de menjador (de 2/4 d’1 a les 2) i 
revisen el taulell on consten els nens i nenes de cada curs que avui 
dinen a l’Escola i, d’aquests, els que per algun motiu (al·lèrgies, 
intoleràncies...) tenen un menú diferent. Els monitors demanen 
els plats d’aquests nens i nenes al Pau (el cuiner), que ja els té 
apartats. Les llistes d’aquest taulell es baixen a la cuina cap a 
2/4 de 10 i, per tant, és molt important que els pares i mares 
avisem quan el nostre fill o filla no dinarà a l’Escola o, si no arriba 
a primera hora, trucar per confirmar que hi anirà a dinar.

Quan tot és a punt, van a buscar els nens i nenes del primer torn: 
des de P3 fins a 3r. Els de P3 i P4 es troben el dinar a taula, 
i a partir de P5 agafen la safata, van que els serveixin el dinar 
(demanen si en volen molt o normal de cada plat) i s’asseuen 
a dinar. Mentrestant, els nens i nenes de 4t, 5è i 6è, que dinen 
al segon torn, estan al pati, fan activitats o van a la biblioteca 
(on hi ha un monitor i poden aprofitar per fer deures), i un parell 
preparen els llitets dels de P3.

Un dinar a l’escola 
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Quan acaben de dinar, els de P3 es posen en fila i els monitors els 
acompanyen a dormir, mentre els de P4 i P5 recullen les safates i 
s’estan una estona tranquils al porxo amb el  monitor per fer una 
bona digestió  abans del que toqui fer aquell dia (pati, activitats, 
tallers...).
Si algun nen o nena d’Infantil triga més a dinar, es queda amb 
la Lourdes fins que acaba. Els de 1r, 2n i 3r també recullen i van 
amb el monitor al pati o a l’activitat que es faci aquell dia.

Mentrestant, dos encarregats de 4t, 5è o 6è comencen a parar 
taula per al segon torn i l’escena es repeteix de les 2 a 2/4 de 3.

I això és el que passa un dia qualsevol al menjador de la nostra 
Escola. Gairebé tres hores, molt intenses i esgotadores, malgrat 
no fer res més que escoltar les explicacions de la Neus i veure tot 
el que hi passa. Perquè durant tota aquesta estona, els monitors 
no només estan pendents de si els nostres fills o filles mengen, 
sinó que també procuren que tinguin bons hàbits: rentar-se les 
mans abans de dinar, entrar al menjador en silenci, demanar 
permís per aixecar-se, en definitiva, tenir un bon comportament.
Perquè tot això funcioni hi ha molta feina al darrere, reunions i 
coordinació dels monitors, un gran treball del Pau i la Montse (els 
nostres cuiners ), molta compenetració i un gran equip!!!

Marc Muñoz
Comissió Menjador AMPA Baloo

espai ampa
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espai ampa

Resumir en 1.300 caràcters 3 anys de Junta d’AMPA és molt 
difícil! Però no impossible ;-)
Primer de tot: què és la Junta de l’AMPA? És un grup de pares i 
mares que tenim un objectiu comú, els alumnes de l’Escola Ba-
loo.
Què ens preocupa, quin és el nostre objectiu? El benestar dels 
infants durant la seva estada a l’Escola.
Què fem? Ens reunim! Entre nosaltres, amb l’Escola, amb altres 
AMPA, amb el Consorci... en definitiva, amb qui calgui per as-
solir el nostre objectiu.
Com treballem? De forma col·laborativa. Igual que els nens 
i nenes de l’Escola es barregen (per cicles) per fer tallers, els 
pares i mares de l’AMPA ens barregem per crear comissions: 
tresoreria (els diners), escola de pares i mares (cursos i tallers 
d’interès per als pares i mares), convivència (bon rotllo i res de 
bullying), menjador (tot i que és responsabilitat del Consell Es-
colar, ens preocupem per l’alimentació equilibrada, per l’estona 
de lleure del migdia, etc.), científica (ciència a l’abast de tothom), 
extraescolars i casal d’estiu (acollides, activitats, portes obertes, 
enquestes...), comunicació (col·laboració amb el web de l’Escola 
i la revista Ba-ba-loo, whatsapp de delegats...).
Qui hi té cabuda? Tothom. Com més gent s’impliqui, més coses 
es poden fer.

Del 2013 al 2016...
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Tal i com marquen els nous Estatuts de l’AMPA, la Junta Di-
rectiva s’ha de renovar després de tres anys al càrrec. Aquest 
passat mes de maig es va obrir el període de presentació de 
candidatures, que va acabar el dia 31. Només es va presen-
tar una candidatura, per la qual cosa les eleccions previstes 
per al dia 17 de juny, no se celebren. La nova Junta Directiva i 
les diferents comissions que estaran al càrrec de l’AMPA els 
propers tres anys es presentaran a l’assemblea ordinària a 
l’inici del curs 2016-17.
La candidatura que s’ha presentat la formen en Pío Martín 
(pare de P4) com a president, la Noemí Duran (mare de P5 
i 4t) com a tresorera i l’Herena Eixarch (mare de P5) com a 
secretària.

Eleccions a la Junta Directiva

Els últims anys hi ha hagut renovacions de persones i d’idees. 
De posicions i de posicionaments. Però mai d’objectius: els 
nens i les nenes de l’Escola Baloo!

Dolors
Mare del Pau Naya (4t) i del Martí Naya (1r)

Presidenta AMPA Baloo 2013-16

espai ampa

[ 34 ] BA-BA-LOO n.68 | 6/2016



Casal d’estiu

Aquestes dates poden patir canvis d’última hora, dels quals us informaríem amb antel·lació.

Inici de curs

Bon estiu!
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a partir del 22 de juny
(organitzat per l’AMPA Baloo)

agenda

dilluns 12 de setembre

dia de venda de llibres: dijous 9 de setembre

Properament us farem arribar, a través del correu
electrònic, la circular d’estiu amb informació important

per a l’inici del nou curs.



Vols col·laborar amb l’AMPA?
Ho pots fer a través del correu 
electrònic: ampa@escolabaloo.cat, o 
de forma presencial tots els divendres 
de 16.30 a 17h a la sala de l’AMPA.

Tens suggeriments?
Vols explicar-nos una història? Vols compartir 
experiències? Ens recomanes alguna activitat 
en família?... Totes les col·laboracions són 
benvingudes!
Contacta amb nosaltres al correu de l’Escola: 
escola@escolabaloo.cat  o al de l’AMPA: 
ampa@escolabaloo.cat

bústia

www.escolabaloo.cat
          @EscolaBaloo

http://www.escolabaloo.cat 
https://twitter.com/EscolaBaloo
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