Premis Pilarin Bayés 2019-20

Aquest curs els alumnes de 4t participen en el Premi Pilarin Bayes on la temàtica
proposada per aquest any és la Diversitat.
Volem que els/les alumnes de 4t posin en valor les diferències, siguin del tipus que
siguin, perquè elles ens enriqueixen i construeixen una societat millor. Desitgem que
ens expliquin històries de nens i nenes què són únics i que és allò que els fa tan
especials. Contes sobre persones “diferents” a les que aprenem a estimar, relats sobre
com superem la por a allò que desconeixem. Podrem imaginar com és o com seria
una societat que respecti i valori la diversitat.

36 Concurs ONCE Upon a time (la mirada de tod@S)
Els alumnes de 5èB, la classe dels Divercompis, participen
aquest curs en el 36è Concurs ONCE Upon a time. Els
nostres alumnes seran protagonistes d’un gran
esdeveniment: el World Blindness Summit. Una trobada
internacional que es cel·lebrarà a Madrid, del 19 al 24 de
juny de 2020, on s’acollirà les delegacions de 190 països
en representació de 285 milions de persones cegues de tot
el món. Compten amb els nostres alumnes per abanderar
tot un moviment internacional per a la inclusió. Els alumnes de 5è, dissenyaran la
bandera de la inclusió, li posaran un títol i en faran una audiodescripció. Volem
treballar la inclusió, la diversitat i la discapacitat a través del lema “ONCE Upon a
time...La mirada de tots i totes; donar visibilitat a totes les persones.
Plàstica, 6è (volum-art contemporani)
Aquest curs, els nois i noies de 6è que fan el taller d’expressió plàstica de volum
treballen dos artistes “diferents”. Són Judith Scott i Kimmy Cantrell. L’art és una
manera per comunicar-se i la bellesa i la diferència es pot mirar des de molts punts de
vista.
Judith Scoot, juga de manera intensa amb els fils i les llargues tires de tela,
embolicant diversos materials i objectes com si aquests haguessin caigut en
una teranyina. Per aquesta artista l’art va ser la seva principal font de
comunicació.
Kimmy Cantrell plasma en les seves obres la bellesa amb defectes. Per a l’artista les
imperfeccions expliquen històries molt més convincents que la perfecció.

Patis inclusius
Projecte d’escola amb l’objectiu de crear un pati on tots els nens i nenes puguin gaudir
de l’estona d’esbarjo oferint diferents propostes dissenyades per ells/es mateixos/es
amb el recolzament i col·laboració de tota la comunitat educativa.
Per complementar aquestes propostes aquest curs realitzem unes xerrades amb la
intenció de sensibilitzar i concienciar als nostres alumnes de temes referents a inclusió
i coeducació.
Comunitat de mitjans i P-5: Xerrades de coeducació amb la Comissió Calidoscopi
(famílies de l’escola). A partir d’un conte “El naixement del drac”
els nostres alumnes reflexionen al voltant de la inclusió per a fer
després una dinàmica de joc.

Comunitat de grans: Xerrades sobre capacitats diverses, barreres arquitectòniques i
de comunicació. El pare de l’escola Jordi Dueso ens farà reflexionar
sobre en les adversitats hi ha oportunitats.

