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INTRODUCCIÓ
Hola famílies!
Ja tornem a ser aquí. A continuació, us presentem la nostra tercera
revista, que inclou els mesos de gener, febrer i març.
Què hi trobareu? Com a les revistes anteriors, en primer lloc,
informació de diferents activitats que han fet els diversos cursos. En
segon lloc, notícies d'actualitat. En tercer lloc, les festes més
destacades d'aquests últims tres mesos. En quart lloc, us
recomanarem treballs manuals que podreu fer a casa i d'aquesta
manera, reutilitzareu molts materials. També us recomanarem algun
lloc per visitar i us compartirem una recepta que us en llepareu els
dits. A més, us oferirem pel·lícules perquè pugueu fer cinema en
família.
Tampoc us podreu perdre les lectures que us compartirem perquè us
animeu a llegir-les i, per últim, us proposarem una sèrie d'activitats
entretingudes perquè passeu una bona estona.
Nosaltres estem molt il·lusionades amb aquest treball que estem
duent a terme, així que esperem que gaudiu molt de la revista.
Alumnes i mestres de cicle mitjà.

QUÈ HEM FET DURANT AQUESTS MESOS A
L'ESCOLA BAIXERAS?
A continuació, us explicarem que han fet els diferents cursos de l’escola
Baixeras durant els mesos de gener, febrer i març.
CICLE INFANTIL
A P3 han fet un experiment científic relacionat amb l'aigua i els ha sortit
aigua de quatre colors. L'han posat al congelador i han observat el canvi
d'estat.
També han rebut un nou conte, titulat "la tortugueta i el mar".
A P4 i P5 han fet videotrucades entre fillols i padrins, han experimentat
la llum amb un retroprojector, han pintat el seu autoretrat tot fent servir
un mirall i s'han convertit en actrius i actors i han gravat una pel·lícula
sobre el mar que pròximament tindreu disponible.
També, tot el cicle d'infantil ha obert una perruqueria, el racó de salut i
el supermercat. A més, a la font d'infantil tornen a tenir peixets.

CICLE INICIAL
A 1r durant aquests mesos han estat llegint el conte de la princesa del
Vendrell. També ha fet una sortida al club gimnàstic de Gràcia.

A 2n estan treballant el conte d'històries de ratolins. A més a més, estan
preparant el Dansa Ara, ja que el proper 20 d'abril aniran a l'Estadi
Olímpic a fer l'activitat. Es farà una emissió en directe al canal de l'Institut
Barcelona Esports per youtube.
Tot el cicle inicial ha fet un experiment de la condensació sobre com es
creen els núvols a través una ampolla de vidre. També, com a cicle, han
treballat el Stop Motion i ha acabat amb el conte de "La talpeta que
volia saber qui li havia fet allò al cap".

CICLE MITJÀ
A 3r hem començat un nou conte constructivista, anomenat "els tres
bandits". A 4t hem treballat el còmic i també hem fet les videotrucades
amb entre padrins i fillols. Conjuntament, hem treballat Picasso i Gaudí i
hem elaborat caricatures i hem fet rajoles de fang. Hem aprofitat les
caricatures per treballar la descripció física.

També, FAADA ha vingut a les nostres classes per fer-nos una activitat
d'empatia per sensibilitzar-nos amb els animals. Ah, i hem dut a terme un
nou projecte anomenat "la vegetació de la selva", que ens servirà de
proposta per a petits talents científics, en què hem fet diversos
experiments.

Tot el cicle hem començat els cercles de diàleg, en els quals estem
aprenent valors com l'escolta, el respecte, el compartir... A projecte de
mar, les dues classes hem treballat animals marins mamífers i els
animals en perill d'extinció.

El passat 8 de març va ser el dia de la dona i l'hem celebrat, fent un
mural de les dones importants de les nostres vides.

També, el passat 17 de març, les alumnes de 4t hem fet una sortida
anomenada Roda Joc, on hem anat al Parc de la Barceloneta i hem fet
jocs d'arreu del món de diferents cultures.

Per últim, tot el cicle hem participat amb el projecte de SINIA, que
consisteix a fer diverses activitats per conscienciar-nos i sensibilitzar-nos
amb les persones que formen part de l’associació.

CICLE SUPERIOR
Cicle Superior continua treballant amb el museu Baixeras i estan
pujant peces que tenim del museu i les col·loquen al hall de la primera
planta i altres, a la sala d'actes.

Tot el cicle ha dut a terme el projecte de makers a les aules i han creat
un prototip per reduir la contaminació al mar. També continuen el
projecte Patrimoniam, un projecte que els farà viure la seva història. A
més, han començat a fer sortides per treballar aquest projecte: al
jaciment arqueològic de la plaça del rei, al temple d'August i a la via
sepulcral de Barcino. Les emociona molt! Des de primer que desitgen ser
patrimoniadores. També, gràcies al fet que compten amb MUHBA, poden
estudiar la història de Barcino.
Del projecte del mar, continuen amb la vida de les meduses.

L'ESCOLA
El passat 11 de febrer va ser el dia de la dona, la nena i la ciència i els
diferents cicles van preparar diverses activitats per celebrar aquest dia.
A més, l'escola continua amb el projecte del mar i aquesta vegada ha
decidit decorar el forat de l'escala amb animals marins creats per les
alumnes, a mes d'unes meduses que els envolten. Els animals marins, els
hem fet totes les alumnes de tots els cursos, des d'infantil fins a cicle
superior i els hem dissenyat amb paper vegetal, tires de cartolines negres
i retoladors giotto.
Ens han quedat magnífics!

L'ACTUALITAT MÉS A PROP
LA BORRASCA FILOMENA HA PASSAT PER CATALUNYA
A principis de gener, la borrasca Filomena va passar per Catalunya i va
deixar neu a molts indrets. També va deixar rastre de moltes pluges i
forts vents. Ha estat una de les nevades més importants que ha fet en
els últims anys.

LA PEL·LÍCULA "THE KID"
La pel·lícula "The kid" està de
celebració: compleix 100 anys. La
va protagonitzar Charlie Chaplin i
l'autor barreja comèdia i drama.
Ara, s'ha reestrenat a molts
cinemes i tracta d’un nen que és
trobat pel Charlie Chaplin i aquest
decideix cuidar-lo com si fos el
seu fill. Què creieu que passa?
Se’l queda per sempre? Si voleu
saber-ho, mireu-la!

L'ACTUALITAT MÉS A PROP
INVASIÓ AL CAPITOLI DELS ESTATS UNITS
Al gener també, durant aquests mesos va passar un fet molt greu. Els
fanàtics de Donald Trump van assaltar el capitoli d'una manera molt
violenta. Estats Units va viure hores de caos, el dimecres després que
desenes de seguidors del president Donald Trump prenen el capitoli a
Washington D.C.

LES VACUNES ARRIBEN!
Al mes de febrer va començar a arribar allò que feia temps que
estàvem esperant: les vacunes contra la COVID. Ara bé, no podem
abaixar la guàrdia i cal que continuem igual o millor de com ho hem
fet fins ara. Durant el mes de març, hi ha hagut certs dubtes sobre
una de les vacunes contra la COVID, l'AstraZeneca, però finalment,
s'ha decidit reprendre la vacunació d'aquesta vacuna, ja que es
considera segura.

VIVIM LES FESTES DEL MES
Famílies, aquest mes de gener vam celebrar les festes d’hivern, que
lluny que queden oi?
I amb el mes de febrer, va arribar el nostre amic Carnestoltes.
Aquest any, com que tota l’escola fem el projecte del mar, vam
decidir anar de mar i cada dia havíem de portar un complement que
ens recordés al mar, menys dilluns, que vam venir més còmodes
amb pijama.
Com a novetat, totes les classes, vam aprendre una cançó per ballarla el divendres i fer un vídeo plegades.
Ja l’heu vist? És a la web, i l’equip de mestres també hi va participar.

REDUÏM, REUTILIZEM I RECICLEM
En aquesta edició, us proposem una manualitat amb rotllos de paper
del vàter. Mireu quins portallapis més bonics!

Aquesta vegada, també us proposem un repte. Si al cap de setmana
aneu a la muntanya o a la platja, us proposem que intenteu recollir 10
objectes que trobeu per la zona i que no haurien de ser-hi. Després, els
recicleu, tot llençant-los al seu contenidor corresponent. Abans però,
feu-vos una fotografia i envieu-la a l’escola. Les imatges que rebem, les
compartirem entre totes i veurem que cadascuna fa un pas per
aconseguir un món més net.

LES NOSTRES RECOMANACIONS
Sabíeu que la coca de llardons també és molt típica menjar-la per
carnestoltes?
Normalment la mengem per la revetlla de Sant Joan, però també per
Carnaval! Us afegim una recepta perquè la pugueu fer. Esperem que us
surti ben bona i que us en llepeu els dits.
Us deixem l’enllaç amb l’explicació dels ingredients i els passos a seguir
acompanyats d’unes imatges:
https://catalunyacuina.com/pastisseria/coca-llardons

FEM CINEMA EN FAMÍLIA
Famílies i companyes, us recomanem veure
"Trolls 2 gira mundial". Tracta de què la Poppy
i Branch descobreixen que hi ha sis tribus
diferents en sis terres diferents. Cada tribu
també es dedica a sis tipus diferents de música;
funk, country, tecno, clàssica, pop i rock. Quan
els rockers Queen Barb i King Thrash es van
disposar a destruir l'altra música, Poppy i
Branch s'embarquen en una atrevida missió per
unir els trolls i evitar que les diverses melodies
s'extingeixin.
També recomanem "Bob Esponja al
rescat". Tracta de què Gary, l'estimat cargol
mascota de Bob Esponja, desapareix per un
camí de pistes i porta a Bob Esponja i al seu
millor amic Patrici al poderós Rei Posidó, que
té a Gary captiu a la Ciutat Perduda d'Atlantis
City. En la seva missió de salvar Gary, Bob
Esponja i la colla de Fons de Bikini s'uneixen
per a un viatge heroic i hilarant, on
descobreixen que res és més fort que el
poder de l'amistat.
Per últim, us animem a veure
un documental de Netflix
anomenat "Mi Maestro el
Pulpo", una història impactant
que mostra l'amistat entre un
bussejador i una femella pop i
t'ensenya la sensibilitat i
l'intel·ligència
que
tenen
aquests animals.

SI VOLEU AVENTURES... LLENCEU-VOS A
LES LECTURES
Aquesta vegada, us deixem una faula d'Isop, perquè aprengueu
valors i a la vegada, llegiu en família!

LES DUES AMIGUES
Dos estruços, de terres llunyanes, es varen fer amigues i no podien
viure una sense l’altra, fins que un dia una petita discussió entre les
dues va posar a prova la seva bonica amistat:
– Avui jugarem al que jo vulgui – va dir una d’elles, mentre que l’altra
va replicar:
– T’equivoques, això ho decidiré només jo.
Les dues es varen entossudir en els seus capritxos i varen acabar
enfadades; fins que un dia es varen reconciliar i varen fer les paus,
una d’elles va manifestar:
– Deixem els jocs per avui. És necessari que trobem una altra sortida.
Així, dialogant, es varen posar d’acord: cada una, alternant-se, indicaria
el joc del dia.
Des de llavors, no hi va haver més baralles i varen conservar la seva
amistat tota la vida.
Parlant tranquil·lament es pot arribar a acords, on
les dues persones que discuteixen hi surtin
guanyant. Les amistats verdaderes sobreviuen a
tots els malentesos i diferències que puguin sorgir.

SI VOLEU AVENTURES... LLENCEU-VOS A
LES LECTURES
També us deixem una auca que han creat les alumnes de 3r quan han
realitzat les activitats de la capsa d'aprenentatge "Nuestros derechos".

DIVERTIM-NOS
Troba el seu camí:

DIVERTIM-NOS
Troba les paraules:

DIVERTIM-NOS
Endevina, endevinalla...

No és bou i porta banyes. No és paraigües i surt
quan plou.
QUÈ SOC?
El caragol

Des de dalt sembla una creu, pel costat unes
ulleres, serveix per anar corrents, si no et
trenques les costelles.
QUÈ SOC?
La bicicleta

Llepa’m, llepa'm sense parar, de molts gustos jo
puc ser i si al sol em fas estar, ben segur que em
desfaré.
QUÈ SOC?
El gelat

Una capseta blanca que quan s’obra no es tanca.
QUÈ SOC?
L'ou

Arribo per carnaval, us faig fer moltes coses i quan
menys s'ho espereu, la gresca munteu.
QUÈ SOC?
El carnestoltes
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