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salutació

Benvolgudes famílies,
Una primavera més ja teniu a les vostres mans El Fanalet, la revista que entre tots els que
formem la comunitat educativa de Can Puig hem anat dissenyant i confeccionant.
Enguany és la primera vegada que escric en aquesta editorial, ja que és el meu primer curs
com a directora de l’escola. Aquest és el novè curs que formo part del claustre de l’escola
Can Puig, sempre com a tutora de CI, i en els últims cursos, a més a més, com a coordinadora
del mateix cicle. Al llarg d’aquest temps he treballat gaudint de la confiança plena dels
dos equips directius que m’han precedit, encapçalats per l’Enevarina Bella i l’Anna Ferrer
respectivament. He tingut l’oportunitat de proposar, experimentar, organitzar i tornar a
reorganitzar projectes i propostes pedagògiques. Per tant, quan em van proposar assumir
el càrrec que avui ocupo, tot i la inseguretat inicial que em va generar, vaig acceptar per
la implicació especial que tinc amb aquesta escola. Però no només per això, sinó perquè
estic convençuda que, juntament amb la Irene Padrés i la Maria Clara, que m’acompanyen
en aquest repte, estem preparades per tirar endavant un projecte que pretén treballar
fermament per fer de la nostra escola una escola oberta, participativa i inclusiva.
De fet, el monogràfic d’aquest Fanalet està dedicat al treball cooperatiu, un recurs propi
de l’escola inclusiva. Quan duem a terme dinàmiques basades en aquest recurs amb els
nostres alumnes el que fem és treballar habilitats i actituds imprescindibles per viure i
conviure en una societat democràtica. Aquest és un tret identitari de la nostra escola des
de fa una colla d’anys, i ara encara ho continua essent ja que hi creiem plenament. I ja
que parlem d’aquest tema, vull agrair la col·laboració que ha fet la Doli Guix amb la revista
escrivint un article on reflexiona sobre la importància i la necessitat d’educar els nostres
alumnes d’aquesta manera.
Abans d’acabar, voldria comunicar-vos que enguany la Nuri Bosch deixa la presidència
de l’AMPA. Vull aprofitar aquestes línies, doncs, per agrair-li la implicació que sempre
ha tingut amb l’escola i la feina feta al llarg d’aquests últims anys, juntament amb les
persones que l’han acompanyada en la seva gestió. Moltíssimes gràcies, de tot cor!
Només em resta desitjar-vos que gaudiu molt del contingut d’aquesta revista. Un petit
consell: llegiu-la sense pressa i compartint estones d’aquesta lectura amb els vostres fills
i les vostres filles.
Glòria Franquesa
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P3
En Patufet

Educació infantil

El conte amb imatges dels patufets
i les patufetes de l’escola

ARTISTES: LES NENES I ELS NENS DE P3
DECORATS: OLGA DEL ÁGUILA
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Educació infantil

P4

Les nenes i els nens de P4
ens relaxem creant mandales
Les mandales fomenten la tranquil·litat,
alimenten la paciència i estimulen la creativitat.
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Educació infantil

També afavoreixen el desenvolupament de
la motricitat fina i el control del propi cos.
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P5

Educació infantil

P5 Anem a
comprar

Aquest curs els alumnes de P5 hem treballat els comerços dins el Projecte del Barri.
Hem comptat amb la participació de la dietista Marta Expósito que ens ha ensenyat com
fer una compra saludable.

ANEM A COMPRAR. VOLEM FER UN BON ESMORZAR QUE ENS AJUDI A CRÉIXER FORTS I SANS.

OMPLIM LA CISTELLA AMB ALIMENTS SALUDABLES, FRUITA I VERDURA NO HI POT FALTAR.

LA MARTA ENS AJUDA A ESCOLLIR ALIMENTS QUE ENS SERVEIXIN PER SEGUIR UNA DIETA SANA I EQUILIBRADA.
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Els serveis

1r

cicle inicial

Un dels projectes que els nens i nenes de primer hem treballat durant aquest segon
trimestre ha estat Els Serveis.
Hem pogut visitar alguns dels serveis que ofereix la nostra ciutat per tal de
conèixer-los millor.
Totes les visites van ser molt interessants i ens van agradar molt.
El dimarts 4 de febrer vam visitar l’oficina de Correus. La Mercè, que treballa en aquesta oficina, ens va explicar
el viatge que fan les cartes des que les deixem a la bústia fins que arriben a casa nostra. També vàrem conèixer
l’edifici per dins i les persones que hi treballen.

La visita a l’espai de la Factoria la vam realitzar
el dijous 6 de febrer. Allà la Tere i la Berta ens van
ensenyar com és per dins i, fins i tot, vàrem fer una
petita representació per als nostres companys.
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cicle inicial
El dimarts 11 de febrer vam anar al CAP, on la Marta i la Teia ens van presentar algunes de les professionals que hi
treballen i quina és la feina que hi porten a terme.

A l’Institut Josep Brugulat, hi vam anar el dimecres 12 de febrer. Allà en Juli, professor del centre, ens va ensenyar
els tallers de fusteria, electromecànica i metall. Vam conèixer altres professors que ens van explicar i mostrar el
que fan a les seves classes.

L’última visita, el divendres 14 de febrer, va ser a les instal·lacions de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra.
Allà van explicar-nos en què consisteix la seva feina i ens van guiar pels diferents espais. Al final vam poder pujar
als seus vehicles.
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2n

cicle inicial

Com està la salut de la Terra?
Aquest curs els nens i les nenes de segon estem duent a terme un projecte
interdisciplinari que ens ajuda a entendre millor l’actual problemàtica mediambiental.
A partir de la Gran Vaga Mundial pel Clima del passat 27 de setembre els alumnes vam visualitzar un vídeo d’un
aquari ple de plàstic. Aquest va ser el punt de partida i motivació que va donar peu a realitzar diverses activitats
com un simulacre d’aigua contaminada amb tot tipus de plàstics i l’elaboració d’uns cartells expressant les nostres
preocupacions i propostes de millora per la situació actual.

Un cop acabats els cartells vam preparar unes presentacions orals que vam enregistrar en vídeo utilitzant un
“Chroma” com els que fan servir els programes de televisió. El “Chroma” ens va permetre simular que estàvem en
un lloc llunyà sense moure’ns de l’escola. Aquests vídeos els hem enllaçat a uns codis QR per tal que els puguin
veure el màxim nombre de persones possible.

Una altra activitat que hem dut a terme en aquest projecte és la visita a la Deixalleria Comarcal. Durant un matí
vam poder observar i aprendre com se separen i es reciclen els diferents residus que generem els habitants de
la comarca del Pla de l’Estany. Des de l’aula també vam buscar informació sobre el reciclatge utilitzant la web
“residuonvas.cat”.
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cicle inicial

D’altra banda hem treballat moltes notícies sobre qui és la Greta Thunberg, els incendis d’Austràlia, la Cimera pel
Clima, els plàstics, les piles i el mercuri, els peixos i el mercuri,. . .

Per últim, hem escrit i cantat un ”RAP”. Aprofitant que estem treballant les rimes, entre les dues classes hem escrit
uns versos sobre el reciclatge de les piles per fer la lletra de la cançó. L’hem gravada en un videoclip i, si voleu, la
podeu veure i escoltar utilitzant el següent codi QR:

Cuidar la Terra és cosa de tots!!!
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cicle MITJÀ

Descobrim el casc
antic de Banyoles

3r

Durant el primer trimestre, els alumnes de tercer hem realitzat un projecte de descoberta del casc antic de
Banyoles. Hem arribat fins al Barri Vell utilitzant el plànol, hem fet un estudi del mobiliari urbà i algunes propostes
de millora. Així doncs, hem après trets importants del patrimoni cultural de la nostra ciutat.
En primer lloc hem determinat què en sabíem del tema i, al mateix temps, hem aprofitat per compartir els objectius
d’aprenentatge.

A continuació, per grups cooperatius hem buscat informació sobre els diferents punts a treballar i hem dissenyat
els nostres propis plànols per poder arribar-hi.
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cicle MITJÀ
Un cop allà hem dut a terme una gimcana que ens ha servit per descobrir més informació sobre el diferents espais
treballats: la plaça del Teatre, el museu Arqueològic, el museu Darder, la Muralla, l’església de Santa Maria dels
Turers, la plaça Major i la Llotja del Tint. Tanmateix, també hem pogut comprovar aspectes com el seu estat de
conservació i els equipaments de què disposen.

El treball posterior a la sortida ha consistit en recopilar tota la
informació obtinguda i ordenar-la per tal de poder-ne fer difusió.
Així doncs, hem elaborat un mapa interactiu amb l’itinerari que
hem seguit i hi hem enllaçat una sèrie de vídeos que nosaltres
mateixos hem enregistrat, explicant tot el que hem après.
Si voleu veure el resultat final, podeu accedir al següent enllaç:

https://maphub.net/Cascanticbanyoles/casc

Per acabar de visualitzar la resta
d’exposicions orals, hem creat els
següents codis QR:

Esperem que en gaudiu!
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cicle MITJÀ

Accions contra el
canvi climàtic

4t

Durant el primer trimestre, coincidint amb la cimera del canvi climàtic que va tenir lloc a Madrid la primera
quinzena de desembre, els alumnes de 4t vam iniciar un projecte que va resultar molt interessant i motivador.
Primerament, vam descobrir qui és la Greta Thunberg i quines accions està portant a terme per la situació climàtica
que viu el nostre planeta.
Paral·lelament, vam llegir i escoltar articles que ens parlaven de les causes i les conseqüències del canvi climàtic.
Tot plegat no ens va deixar indiferents i, davant la nostra preocupació, entre tots vam decidir que “havíem de fer
alguna cosa”.
Després d’una prèvia pluja d’idees, van sortir moltes propostes interessants i originals i vam acordar que també
volíem fer sentir la nostra veu. És per això que durant l’última setmana del primer trimestre, vam portar a terme
diferents accions, algunes d’elles realitzades a dos quarts de cinc de la tarda, coincidint amb la sortida de l’escola.
Les accions van ser les següents:

Performance a les escales de l’entrada per
protestar per l’ús excessiu d’ampolles i
recipients de plàstic.

Elaboració de cartells
amb diferents lemes.
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cicle MITJÀ

Alumnes que van fer l’escrit d’una notícia a la
pàgina web de l’escola.

Obra de teatre on vam dramatitzar diferents
causes i conseqüències del canvi climàtic.

Enquestes a les famílies sobre els seus hàbits
respecte al reciclatge.

Manifestació multitudinària
contra el canvi climàtic.

Per concloure el nostre projecte vam convidar a joves que han impulsat a la ciutat de Banyoles el
moviment ecologista Fridays for Future. Ens van explicar quines accions estaven portant a terme i com
estaven organitzats. A tots ens va encantar la seva xerrada.
Alumnes de 4t
16 | El Fanalet

cicle SUPERIOR

Alexander Calder
Enginyer i escultor, nascut a Estats Units. El 1920 es va
traslladar a París i va començar a crear figures d’animals
de fusta i filferro. A poc a poc va descobrir que guanyaven
dinamisme si els feia moure. Van néixer així, els seus
innovadors mòbils o chupin (joguines mòbils penjants).
També trobem grans escultures monumentals en carrers i
places de les principals ciutats del món.

Els seus mòbils són estructures de formes abstractes, generalment, suspeses a l’aire, que
es balancejaven de manera suau i harmònica. El moviment rotatori aconsegueix que les
peces d’aquestes escultures vagin canviant de forma, formant infinites escultures d’una
sola.
Els colors negres i blancs van ser els seus preferits. També utilitzava els tres primaris i un
parell de secundaris.

Els alumnes de Cicle Superior, al taller d’art, hem treballat l’Alexander Calder creant
els nostres propis projectes i mòbils. A la portada i a les guardes en teniu un petit
exemple. A més a més, en cadascun dels nostres projectes hem escrit tota una sèrie
de missatges, sensacions, emocions.... que ens agradaria compartir amb tots vosaltres.
Alguns d’ells són:
JO VULL TRANSMETRE QUE...
...els nens i nenes poden jugar amb totes les joguines.
...el que més estimo és més a prop del cor.
... tot és diferent, res és igual.
...impressionant que és la bellesa del fons del mar.
... cadascú estigui content tal com és.
... la gent no s’insulti.
... la bona sort no depèn de qui siguis, sinó de si creus o no, si
tens fe.
... hem de tenir cura de l’espai i no el podem contaminar, perquè
és molt bonic.
... que l’estrella és com una caixa forta on guardes tots els teus
records, el cor simbolitza amor i, l’infinit que aquestes dues
coses mai s’acaben.
... és molt important el treball en equip dels castellers, un de
sol no podria, però més d’un, sí, i... junts són molt més!!
...m’agrada estar content.
... hem de reciclar perquè estem embrutint la Terra amb els
residus que llencem.
... la pluja quan et mulla i tens fred dona tristesa.
... a l’espai hi ha bellesa per les estrelles, la lluna, els planetes,
els coets, la Terra...
... la vida no és fàcil.
( ... )
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MONOGRÀFIC
Tots sabem que si la relació entre els companys i entre aquests i els mestres és bona, la predisposició a
l’aprenentatge serà molt més alta. L’alumnat s’ha de
trobar a gust a la classe i sentir-se protagonista del
seu aprenentatge. Per això cal treballar de valent la
responsabilitat del propi alumne tant a nivell individual com a nivell grupal.
Ara bé aquesta línia d’acció no apareix del no res sinó
que ha de ser fruit de la interacció entre l’alumnat i
entre l’alumnat i el docent. Aquesta interacció demana
un tipus de docent que posi en relleu les seves facetes
d’organitzador, dinamitzador, observador i mitjancer,
i un tipus d’alumnat autònom, responsable, col·laborador, dialogant, capaç de donar explicacions sobre el
seu treball.
Si cada alumne ha de ser el protagonista del seu aprenentatge , el procés d’aprenentatge ha de ser cooperatiu on els alumnes aprenen els uns dels altres, del
mestre i de l’entorn.

Què vol dir fer treball cooperatiu? Que entre
tots ho fem tot? Que els altres ho fan i jo m’ho
miro? Que jo ho faig tot i els altres se’n beneficien? Que no es pot competir?
Res de tot això.
El treball cooperatiu és una metodologia d’ensenyament – aprenentatge que utilitza gran varietat d’elements: diferents maneres d’agrupar l’alumnat, tècniques, estratègies, activitats més obertes o més dirigides, recompenses individuals i grupals, mecanismes
d’ajut alumne-alumne i mestre –alumne.
Comencem a partir de jocs lúdics, seguim amb jocs
instrumentals i, sense deixar-los, anem introduint
tota aquesta varietat de tècniques i activitats que fan
que el nostre alumnat aprengui més i millor.

Per què ens iniciem amb els jocs?
Per treballar cooperativament necessitem desenvolupar unes habilitats socials que no són innates sinó
que demanen un treball i una constància per a la seva
adquisició. Exercitant aquesta dinàmica de jocs els
alumnes aprenen a donar, rebre, compartir, consensuar, demanar, opinar ...
El treball cooperatiu permet fer activitats individuals,
en petit grup i en gran grup. També permet la competitivitat individual i grupal. El grup al que pertany cada
alumne l’ajuda a aprendre, a esforçar-se, a ser responsable...
El treball cooperatiu dona resposta als quatre grans
pilars de l’educació del segle XXI:
• APRENDRE A CONÈIXER.- Els grups cooperatius
milloren la motivació, l’autoestima, la controvèrsia,
el rendiment i en conseqüència l’aprenentatge.
• APRENDRE A FER.- Mitjançant els grups cooperatius els alumnes aprenen a posar en pràctica els
seus coneixements i adaptar-los en funció de les
seves necessitats.
• APRENDRE A VIURE JUNTS.- Utilitzant el treball
cooperatiu els alumnes aprenen a viure plegats, a
interrelacionar-se, a donar, rebre i compartir coneixements.
• APRENDRE A SER.- El treball cooperatiu afavoreix
el desenvolupament integral de l’alumne, ja que desenvolupa les seves possibilitats.

Per què fem Treball Cooperatiu?
Ens agrada repetir aquesta frase: “ Si et dono una joguina jo me’n quedo sense; però si et dono coneixements tots dos en tenim”
Doli Guix Feixas
Mestra i pedagoga
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MONOGRÀFIC | infantil
A Educació Infantil iniciem el treball cooperatiu a partir de jocs de taula que estan al mercat i de jocs creats
per nosaltres, les mestres, que ens ajuden a introduir aquesta metodologia a l’aula. L’objectiu és incentivar i
motivar la responsabilitat individual i grupal dels nostres infants.

A P3 hem iniciat el treball cooperatiu a partir del joc de taula El Frutalito.

Un dels tipus de jocs cooperatius que hem treballat a P4 és el puzle.
En aquest cas, el joc està inspirat en el conte d’en Patufet.

Un altre joc de taula cooperatiu que hem treballat a P5 és el Hop! Hop! Hop !
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MONOGRÀFIC | CICLE INICIAL

Cooperativament treballem i junts aprenem!
Dins del projecte dels Animals, els alumnes de 1r han utilitzat la tècnica del full giratori. Cada grup només
disposa d’un llapis i d’un full on, per ordre, cada alumne escriu el nom d’un animal. La resta de companys
supervisa el que fa i l’ajuda a corregir si cal. D’aquesta manera el full va girant i entre tots fan un llistat
d’animals.

Per iniciar l’escriptura de poemes, els alumnes de primer van fer un joc cooperatiu on es treballaven els
rodolins. Quan es comença el joc cada alumne té sis imatges i per fer les parelles que rimen cal seguir unes
regles: has de saber donar, rebre i compartir, sempre en silenci.
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MONOGRÀFIC | CICLE INICIAL
Dins del projecte del Neolític i del Canvi Climàtic els alumnes de 2n han treballat notícies i textos amb la
tècnica del llapis al mig. Col·loquen els llapis a sobre la taula i el primer alumne llegeix la primera pregunta
i la respon. Els companys del grup l’escolten i opinen, una vegada consensuada la resposta tots agafen
el llapis i l’escriuen. Seguidament es torna a posar el llapis sobre la taula i el segon alumne fa la següent
pregunta.

A l’hora de treballar la resolució de problemes amb els alumnes de 2n hem utilitzat la tècnica del codi. Cada
alumne té un codi format pel número de taula (de l’1 al 6) i el número d’ordre (de l’1 al 4). Després es dona
un problema igual per a tots. Cada grup cooperatiu l’ha de resoldre i assegurar-se que tots l’entenen (poden
fer esquemes, operacions, anotacions,...). Després, a l’atzar, es treu un codi i aquest alumne és l’encarregat
d’explicar-lo i resoldre’l.

Junts ens enriquim, aprenem i millorem!
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MONOGRÀFIC | CICLE MITJÀ

El treball per rols cooperatius esdevé una eina molt
útil a l’hora de cohesionar i regular el funcionament del
grup-classe. L’alumne assumeix més protagonisme i el
mestre exerceix més una funció d’acompanyant en el
seu procés d’aprenentatge.
Nosaltres utilitzem quatre rols cooperatius que
repartim entre els quatre alumnes que configuren els
diversos grups heterogenis. Així doncs, cada membre
de la taula té assignat un càrrec. D’aquesta manera
aconseguim que cadascú adquireixi un compromís
i una responsabilitat, fonamentals per tal de poder
assolir els objectius d’aprenentatge comuns.

Rols cooperatius:

Aquests càrrecs es van intercanviant al llarg del curs perquè és interessant que tots els alumnes puguin
exercir les diferents tasques.
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MONOGRÀFIC | CICLE SUPERIOR

EL TRENCACLOSQUES
Una de les tècniques que ens ajuda a treballar cooperativament és la
tècnica del trencaclosques. Aquesta tècnica ens ajuda a aconseguir els
objectius bàsics del treball cooperatiu ja que afavoreix les relacions entre
els alumnes, millora el rendiment i la productivitat i, potencia l’autonomia i
la responsabilitat individual i grupal.
Per treballar aquesta tècnica és important que la classe estigui organitzada
en grups heterogenis de 4 o 5 alumnes cadascun.
Cada grup s’especialitza en una part del tema o unitat (cada unitat es pot
fragmentar en tants subtemes com grups hi ha a la classe).
Busquen informació, la resumeixen i en treuen unes conclusions.
Després es desfan els equips inicials i se’n formen de nous, on cada membre
prové d’un dels equips anteriors.
Cada membre és l’encarregat de transmetre la informació o les conclusions
a què ha arribat el grup del qual prové. D’aquesta manera entre tots confeccionen tot el tema o unitat.
Posteriorment tornen a formar-se els grups inicials i tothom hi aporta les seves conclusions .
A partir d’aquí l’avaluació final pot ser la presentació d’un treball grupal, d’una prova grupal o d’una prova individual.
La tècnica del trencaclosques es pot utilitzar en totes
les àrees on els continguts es puguin fragmentar en
diverses parts. La divisió es farà en funció dels grups
que tinguem a l’aula. Així, doncs, alguns temes que
treballem amb aquesta tècnica cooperativa a medi
social i natural són els éssers vius, els ecosistemes, els
rapinyaires de la comarca i els rius; a matemàtiques,
el càlcul mental, els problemes mentals, el vocabulari
matemàtic i les fraccions; a llengües, l’ampliació
de vocabulari i les diferents normes ortogràfiques;
a educació física, els jocs tradicionals, inventats o
d’escalfament i els reptes.
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MONOGRÀFIC | CICLE SUPERIOR

EL TORNEIG
Torneig grupal
Cada alumne individualment, en acabar el tema, es prepara unes quantes preguntes i respostes per compartir
amb els seus companys de classe. Quan arriben a l’escola les posen en comú amb el grup, les comenten i se les
expliquen. Després comença el torneig. Es reparteixen dues peces de diferent color a cada grup per a l’alumne que
pregunta i el que contesta. Tots els nens i nenes del grup, seguint un ordre, pregunten i contesten com a mínim una
vegada. Cadascú s’organitza amb els esquemes, activitats i apunts damunt la taula per si cal buscar, consultar o
comprovar les respostes. Cada grup fa una pregunta al grup que té a continuació. Tots els alumnes han de discutir
i posar-se d’acord amb la resposta i només un del grup contesta -el nen/a que té la peça-. Tenen uns 15 segons per
contestar-la i si s’equivoquen o no la saben, la pregunta passa al grup següent, que l’ha de contestar al moment.
A la pissarra es fa un petit quadre de puntuació: a la bona resposta, bona pregunta, a la més difícil... I finalment
també es valora per grup el respecte, l’ajuda, els ànims...
Aquesta tècnica ajuda moltíssim a repassar i estudiar el tema que s’està treballant. Tots tenen una responsabilitat
individual i també grupal.
Torneig individual
Mentre es treballa el tema, els alumnes han de donar el màxim de les seves possibilitats i s’han d’ajudar entre ells
procurant que tots ho sàpiguen tot perquè quan arribi el dia del torneig tots puguin aportar la màxima puntuació
al seu grup. Així en finalitzar el tema treballat, es formen equips de 3 alumnes segons el rendiment de l’últim
torneig. En el primer equip hi ha els 3 de rendiment molt alt, en el segon els 3 següents i així successivament fins
acabar. Cada equip és homogeni en rendiment i, per tant cada membre té l’oportunitat de contribuir a la puntuació
final del seu grup d’origen.
En aquesta tècnica hi ha molta cooperació mentre s’està treballant el tema i competició a nivell d’igualtat de
rendiment en el moment del torneig. És a dir, hi ha cooperació intragrupal i competència intergrupal.
L’alumne que treu més punts se li dona el màxim de puntuació, 10, després 7 i 5. I aquests punts són els que
aporten al grup d’origen.
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EDUCACIÓ FÍSICA

Caçadors de diamants
Des de l’àrea d’educació física, aquest curs escolar, els nens i les nenes de cicle mitjà i superior han dut a terme
un joc basat en proves cooperatives, el “Caçador de diamants”.
Aquest és una “gamificació”, inspirada en un joc de taula, per treballar les dimensions i les seves corresponents
competències dins de l’àmbit de l’educació física utilitzant els reptes físics cooperatius com a eix vertebrador. Per
jugar a caçadors de diamants s’utilitza una estructura de metodologia cooperativa anomenada “Pensa, comparteix,
actua”. És una bona manera d’iniciar-se a treballar amb metodologia cooperativa a les sessions d’educació física.

El joc parteix d’una història: uns éssers fantàstics ens demanen ajuda per alliberar els seus poders que han quedat
atrapats dins d’uns diamants que estan escampats per un bosc. Per a poder alliberar els diamants, els jugadors,
organitzats en grups cooperatius de 4-5 jugadors, hauran d’anar superant petits reptes motrius per arribar
als diamants. Tots els grups participants mouen un mateix personatge a mesura que van superant els reptes
cooperatius, però hi ha un personatge tenebrós, el corb, que s’aprofitarà dels seus errors per avançar en el joc i
arribar abans que ells als diamants.
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Science

“STOP PLÀSTIC”
Aquest curs 2019-2020 des de la Comissió de Science hem engegat una campanya de conscienciació per reduir
l’ús del plàstic.
Des de diferents espais de l’escola hem volgut sensibilitzar els alumnes sobre les conseqüències que es deriven
de l’ús indiscriminat del plàstic.

A partir del primer trimestre, cada classe està pesant el plàstic que recull durant la setmana. A final de cada mes
es fa el balanç del plàstic recollit. Aquestes dades les podeu trobar a l’entrada de l’escola.

Paral.lelament, alguns cursos han realitzat projectes relacionats amb aquest tema i han portat a terme diverses
activitats com la neteja d’un espai i la recollida de plàstics en una sortida, el disseny de maquetes per participar en
el Girobòtica, un “Visual Thinking” a Science…
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Science
Al llarg del segon trimestre s’ha activat un concurs per continuar sensibilitzant la comunitat escolar. A partir d’uns
pòsters relacionats amb les conseqüències del plàstic als mars i oceans, els alumnes han de contestar diferents
preguntes. Les respostes les han de tirar en una bústia.

A nivell d’escola també s’han iniciat algunes accions com dotar totes les classes de papereres de reciclatge,
substituir les safates de plàstic de Cicle Mitjà per safates de fusta, portar cadascú la seva tassa a la xocolatada de
Nadal (tant a la festa amb les famílies com a la festa interna de l’escola), eliminar els gots i culleretes de plàstic
de la màquina de cafè de la sala de mestres… Les aules d’Educació Infantil també han començat a canviar alguns
materials que abans eren de plàstic per materials de fusta. A més a més, l’AMPA de l’escola ha pres la decisió de
substituir les garrafes de plàstic d’aigua del menjador per un sistema d’osmosi.

“THERE’S NO PLANET B”
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música

LES AUDICIONS ACTIVES
Escoltar és una activitat que reclama un cert esforç
i participació. L’audició musical suposa, entre
d’altres coses, escoltar, intuir, identificar, reconèixer,
retenir, denominar, classificar, interioritzar, reviure,
memoritzar, reproduir.
Però, seria erroni pensar que en una audició l’únic
sentit implícit és el de l’oïda. Evidentment, les orelles
són molt importants però no només elles “escolten”.
En l’escolta activa impliquem tot el cos per entendre
millor cada peça. Perquè la música s’ha de SENTIR. Per
tant, convidem els nens i les nenes a fer-ho des del cap
fins als peus.
Sobretot, a l’etapa d’Infantil on el temps d’atenció és
molt més limitat, però també a Cicle Inicial, partim
de peces curtes i engrescadores. Els dos recursos per
excel·lència dels quals partim són l’espai i el propi cos.
A través de cada audició fem volar l’imaginari, recreem
històries, ens convertim en tot allò imaginable, ens
movem lliurement o amb les pautes de la música, de
forma individual o en grup, implicant tot el cos o només
una part, etc. A més a més, l’ús de musicogrames,
vídeos i elements molt diversos (mocadors de colors,
llençols, cintes, cotó…) reforça la comprensió de la
peça així com també l’expressió corporal. Realment
amb les audicions ampliem el repertori musical i
cultural dels nostres alumnes.
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música

A Cicle Mitjà i Superior continuem treballant les
audicions des d’aquesta perspectiva, ampliant el
temps d’escolta i també afegint anàlisi i vocabulari.
Cal saber reconèixer i conèixer diferents músiques
d’estils diversos –clàssica, moderna i tradicional-,
alguns instruments d’arreu, analitzar-ne tècnicament
el contingut musical (timbre, agrupació instrumental,
dinàmica, tempo…) i relacionar-ho amb les nostres
emocions.
Moltes de les audicions que treballem, a classe o per
casa, solen ser a partir del visionat i escolta atenta de
vídeos: la imatge fa molt més fàcil la tasca analítica
i ens serveix per utilitzar el vocabulari essencial que
hem introduït.

una dinàmica teatral rítmica (La Dansa Hongaresa n.5
de Brahms es converteix en un enfrontament entre
pagesos i urbanites o el Confutatis del Rèquiem de
Mozart en una lluita subtil entre àngels i dimonis).

Quan es tracta de música sola -sense imatge-, hi afegim
el moviment, que pot ser amb coreografia però també
lliure. En el cas que tingui coreografia, la dinàmica pot
ser més vinculada a una dansa, a la percussió corporal
(La Marxa Imperial de Star Wars, de John Williams) o a

Pel que fa al moviment lliure, es tracta de posar algunes
condicions relacionades amb les qualitats del so de la
música (intensitat, durada, altura o timbre) perquè les
segueixin individualment o en grup. També forma part
d’aquest àmbit la creació de moviments en grup.
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LA CUINA DE LA CONXI

Amanida de llenties i pernil
Ingredients per a 4 persones:
• 400gr de llenties pardines
• 1 manat d’herbes (plantes
aromàtiques)
• 2 cebes tendres
• 2 tomates madures
• 4 talls prims de pernil ibèric
• Oli d’oliva verge
• Mostassa en gra (opcional)
• Sal
• Pebre
• Unes fulles de menta fresca.

Preparació:
• Renteu i feu bullir les llenties amb aigua amb sal i el manat d’herbes, fins
que estiguin cuites.
Escorreu-les i refresqueu-les amb aigua.
• Trinxeu la ceba petita. Feu el mateix amb la tomata (prèviament n’haureu
tret les llavors).
Trinxeu les fulles de menta.
Talleu el pernil a bastonets.
• Poseu en un bol cinc parts d’oli per una de vinagre, on haureu dissolt una
cullerada de mostassa en gra, sal i pebre. Remeneu-ho bé perquè s’emulsioni i
afegiu-hi la menta.
• Barregeu en un bol les llenties ben escorregudes, la ceba, la tomata i la
vinagreta. Poseu a sobre de l’amanida un grapat de pernil i decoreu-ho amb
una fulla de menta.

Bon profit!
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ELS ENIGMES DE L’ALBERT
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Cal un relleu a la junta de l’AMPA
Ser o no ser... presidenta de l’AMPA? Amb aquesta pregunta començava fa just 4 anys el
meu primer escrit per col·laborar a la revista El FANALET, que, com sabeu, és la revista
que l’Escola fa cada curs amb la participació de mestres, alumnes, personal PAS i
l’AMPA.
En aquella primera ocasió, vaig intentar transmetre les meves inquietuds,
preocupacions, incerteses que em van aclaparar durant uns dies, mentre rumiava i
valorava si realment podia, volia o en sabria, de ser presidenta de l’AMPA de la nostra
escola.
Massa sovint a les persones ens costa prou prendre decisions. Siguin quines siguin.
En l’àmbit personal, professional... decisions que potser no són fàcils. Però tenir la
valentia de prendre-les i adonar-te amb el temps que aquella va ser una bona decisió,
ens satisfà enormement.
I com sabeu, vaig acabar essent la presidenta de l’AMPA. Durant aquest temps,
juntament amb els membres de la junta, i de tots els que ens heu anat acompanyant a
les reunions i a les trobades per organitzar diferents activitats, s’han fet moltes coses.
En primer lloc, acompanyar l’Escola en el seu dia a dia. La relació que tenim ha estat
sempre molt fluïda i amb molt bona entesa. Hem col·laborat en diferents projectes
d’escola, com són el teatre a 6è, la filosofia amb formacions del Filoescola, l’auxiliar
de conversa en anglès aquests darrers anys... Hem organitzat petites trobades entre
escola i famílies per crear més vincle, com la matinal del projecte pati o la tarda de jocs
en família... I conjuntament, hem organitzat festes com la Festa de Nadal i la Festa de
Final de curs.
A nivell d’AMPA, vam apostar per un canvi qualitatiu i de proximitat en el menjador
escolar, i hem estat lluitant i defensant el nostre model de gestió de menjador.
I, de moment, ens n’estem sortint, junt amb la coordinació d’altres Ampes i Afes
de la comarca i de la resta de Catalunya. Hem intentat anar millorant les activitats
extraescolars i oferint algunes de les propostes que les famílies ens heu transmès...
Hem ajudat l’equip de carrossaires en la organització dels diferents carnestoltes. Una
festa que, a banda de la xauxa i diversió, ens uneix a tots com a comunitat i fa gran
l’escola. I un munt de coses més!!!
Però, després de 4 anys, ha arribat el moment de fer un pas al costat. Pensem que la
junta actual necessita un canvi, un nou relleu al capdavant, que aporti noves idees, nous
projectes i noves fórmules d’entesa i relació. Han sigut uns anys que, personalment,
valoro molt positivament. Ens han permès conèixer molta gent, tenir una estreta
relació amb l’equip directiu i docent de l’escola. Ajudar i contribuir en el dia a dia de
l’escola dels nostres fills, reconforta notablement.
El meu recorregut per a l’escola, que de ben segur trobaré a faltar, s’està acabant perquè
els fills creixen i es van encetant noves etapes. És per això, pares i mares, que us animo
a organitzar-vos, a formar un bon equip per a la nova junta i a continuar endavant amb
la nostra AMPA. Tots tenim feina i estem molt ocupats, però si estem units i ens ho
repartim bé, tot es pot fer. L’escola dels nostres fills s’ho val! Comptem amb vosaltres!

Nuri Bosch
Presidenta AMPA Can Puig
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PATROCINADORS
SAL A DOMICILI I TOT EN PRODUCTE DE PISCINA

c/N, nº 15 Pol. Ind. Pont-Xetmar - 17844 Cornellà del Terri (Girona)
Tel. 972 59 44 00 - info@mricol.com
www.mricol.com

Ronda Monestir, 117 - 17820 BANYOLES (Girona)
Tel. 972 571 447 - ballell@barbabosch.com
Ara ja podeu fer comandes per

669 055 836
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Pròxim:
C/ Figueres, 1r Bloc - Baixos
Urbanització Can Puig
17820 Banyoles
Tel. 972 57 17 42

C/ Figueres, 41 - 17820 BANYOLES
Tel. 972 57 67 48

marta

dietista

Marta Expósito i Ferrer
Diplomada en dietètica i nutrició
Tel. 972 57 32 79
Mòbil. 678 93 34 37

www.martaexposito.cat

JOAN TERRADAS I SOLÀ

www.carnsfrigole.com
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www.autocarssola.com

