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editorial
Que gran és la Baloo!
Ja fa 50 anys d’aquella fita en la qual un grup de famílies del barri de Montbau
es van organitzar en cooperativa per crear una escola que donés la resposta
educativa que buscaven per als seus fills i filles i que millorés les condicions
educatives i socials del barri. Una iniciativa compromesa a recuperar la
tradició pedagògica del nostre país i que havia estat manllevada durant els
anys del franquisme. L’escola Baloo neixia com a escola catalana, activa,
laica i democràtica amb una forta voluntat de servei públic.
Un recorregut al llarg de cinc dècades oferint un espai per compartir i un temps
per créixer al voltant d’un miler d’infants de més de quaranta promocions
d’alumnes, en els quals l’escola ha mantingut fermament el seu principal
objectiu: treballar per proporcionar a tots i cadascun dels nostres nens i
nenes una formació plena que els ajudi a construir la seva pròpia identitat i
a desenvolupar-se autònomament i amb plena llibertat. I això està dit ben
aviat!!!
Són moltes les persones, equips docents, de monitoratge, famílies, AMPAs,
treballadors que amb el seu treball, dedicació i sobretot convicció, han fet
possible aquesta realitat: 50 anys #fentBaloo
És per això que estem d’enhorabona. Arribar al mig segle d’existència és un
bon motiu per fer festa grossa. Per fer memòria i recordar, per homenatjar i
dignificar però a l’hora també per projectar i fer futur.
Aquest primer trimestre hem donat el tret de sortida a la celebració
de l’aniversari amb la presentació pública del cartell commemoratiu
conjuntament amb la imatge gràfica i el lema #50 anys fent Baloo# i la
interessant conferència, a càrrec del catedràtic Joan Subirats, “Compartir
o competir”. Estem treballant per acabar de tancar la programació d’actes
que properament s’aniran succeint: sortida de colònies i convivència de tota
la comunitat, presentació del nou gegantó de l’escola, inauguració del nou
himne de l’escola, presentació del llibre commemoratiu, inauguració de
l’exposició commemorativa, revetlla i festa final de retrobament de tota la
gran comunitat.
Gaudim del 50è aniversari com s’ho mereix, pels qui van ser-hi, pels qui eren
i ja no hi són, per tots els que hi som, fins i tot pels qui hi seran, sentint-nos
tots membres de la gran família de la Baloo, una gran escola amb història,
present i futur al barri de Montbau.
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CLAUS PEDAGÒGIQUES
La música a l’Escola Baloo
La música a l’escola és molt important per al desenvolupament
cognitiu, creatiu, intel·lectual i pedagògic dels alumnes. Segons
alguns experts, estimula l’hemisferi esquerre del cervell que és
l’encarregat del llenguatge, dels nombres i la lògica. A més a més,
augmenta la capacitat d’atenció, la memòria i la concentració. La
part melòdica afavoreix la memorització dels textos i la correcta
accentuació de les paraules i la dicció. El treball auditiu junt amb
la melodia i el timbre beneficia la capacitat de concentració i
l’aprenentatge d’altres llengües. El treball rítmic ajuda a la relació
de les relacions matemàtiques.
A l’escola s’imparteixen les classes de música de P3 a 6è. Cada
nivell té els seus reptes i les seves activitats però en tots intentem
que els nens/es gaudeixen de la música. En aquest article em
centraré en les audicions. A part del treball d’oïda, l’atenció
i la concentració, com ja he esmentat, també les emocions
de vegades sorgeixen de forma espontània. Un altre objectiu
primordial és aprendre a escoltar pel gust d’escoltar.
D’audicions n’hi ha de moltes menes:
• audicions descriptives: la música suggereix una situació
determinada com per exemple “Passeig en trineu” de Mozart,
que et transporta al bell mig d’uns camps nevats, o “ El carnaval
dels animals” de Saint Saëns per als més menuts.
• audicions per conèixer un determinat compositor. Els alumnes
de 5è i 6è toquen amb flauta una adaptació de l’“Oda a l’Alegria“
de Beethoven, i aprofitem per conèixer més a fons aquest gran
compositor.
[4]
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•

•

•

audicions per apropar-nos a algun instrument. Molts cops són
els mateixos nens/es que porten algun instrument que estan
estudiant com activitat extra-escolar i el mostren als seus
companys, el toquen i l’expliquen. És molt enriquidor.
audicions sobre les principals agrupacions instrumentals com
la cobla, l’orquestra, el quartet….
audicions per treballar formes musicals: rondó, sonata,
estructura binària…

A cada curs escolar els infants assisteixen a una audició fora de
l’escola. Al llarg de l’escolaritat hauran trepitjat, visitat i escoltat
música als llocs més emblemàtics de la nostra ciutat pel que fa a
l’àmbit musical: el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del
Liceu i l’Auditori de Barcelona. Tres llocs que ens aporten bellesa i
música en viu d’alt nivell.
Us animem que també vosaltres pares, mares, avis, àvies, tiets i
tietes compartiu aquesta experiència amb els infants. S’organitzen
audicions i concerts molts caps de setmana, i si no és en aquests
espais que abans anomenava n’hi ha d’altres per estar junts i gaudir
de la música.
Tina Mallol, mestra de música
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què opines del...
...del bosquet i de les cabanes?

Nil Subirats
alumne de 5è

El bosquet que tenim a l’escola m’agrada molt perquè hi passo
molts bons moments. A 1r, 2n, 3r, 4r i 5è he tingut cabanes,
totes han sigut molt “xules”. Una de les que més m’ha agradat
és la de 5è perquè tenia sostre, però ens la van fer destrossar
perquè era insegura. Després vam fer-ne una altra que també
es molt “xula” perquè hi tenim molts pals. De vegades també
ens barallem i ens acabem tirant pedres amb els altres per culpa
dels pals i minerals que tothom vol però els mestres ens paren
i solucionem el problema. Però al final igualment ens acaben
castigant i ens diuen que això no ho hem de fer.

[6]
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què opines del...
...del bosquet i de les cabanes?

Àlex cubells
monitor de menjador

Els infants de la Baloo s’han de considerar uns privilegiats
i privilegiades per gaudir d’un entorn tant ric com és el del
bosquet. Pocs alumnes d’escoles barcelonines tenen la natura a tocar de manera quotidiana i menys dins l’escola!
Gaudir d’un espai d’aquestes característiques considero que,
educativament, aporta als infants un al·licient de respecte,
consciència i cura del medi ambient que els suposa grans
reptes diàriament.
Un gran exemple en són la construcció i gestió de les cabanes
del bosquet per part de cada curs de l’escola. Trobo que això
els obliga a idear una gestió dels recursos (pals, pedres...) a
nivell global, de tal manera que tots els cursos puguin gaudir
del seu espai i del seu material per a la construcció de les
cabanes. Estem parlant d’una adquisició de consciència de la
gestió sostenible del bosquet, i considero que aquest és un
complement de l’aprenentatge i de l’educació a l’aula impagable i de gran valor humà i mediambiental.
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què opines del...
...del bosquet i de les cabanes?

Vanesa Sanz
mare de la Bruna (2n) i d’en Nil (5è)

Quan explico a altres mares d’altres escoles de Barcelona que a
l’escola dels meus fills hi han unes cabanes a un bosquet on els
nens poden anar a jugar, només cal veure la seva cara.
Les cabanes, el bosquet, els pals, les pedres, els horts, la propietat... amb tot el que genera, els conflictes, les baralles, el fet que
enfronta ments, reforça el sentiment de pertinença i de grup, i el
joc sense filtres. Realment crec que és un autèntic privilegi per
als nostres fills, un tret únic dels alumnes de la Baloo.

[8]
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l´escola al dia

4t, els encarregats de l’hort
La classe de 4t aquest any ens diem Espai Sorpresa, i ens dividim
en dos grups de treball, espai i sorpresa.
Cada setmana un dels dos grups s’encarrega del manteniment
de l’hort i dos nens o nenes fan de reporters fent fotos de tot el
que es fa a l’hort aquell dia i després fent una presentació per
passar-la per la pantalla del vestíbul.
La majoria dels nens i nenes de la classe de 4t esperen amb il·lusió
que arribi el dimecres per fer el manteniment de l’hort, tot i que
a alguns de nosaltres no ens agrada fer aquesta activitat perquè
al compost hi ha cucs i molts bitxos.
Durant aquest trimestre la Joana, el Quim i la Tere ens han ajudat
i ensenyat molt més del que sabíem abans: a regar amb la mànega de l’hort, a plantar, a trasplantar bledes a un test i a colar el
compost.
Després de les vacances de Nadal tornarem a l’hort i veurem
l’evolució de les maduixes, bledes i de totes les altres plantes,
verdures i fruites que hem regat i cuidat durant aquest trimestre.
I HO ESPERAREM AMB MOLTA IL·LUSIÓ!
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[9]

l´escola al dia

Setmana de la ciència 2017
Entre els dies 10 i 19 de novembre s’ha celebrat arreu del nostre país LA SETMANA DE LA CIÈNCIA. Aquesta celebració ha
comptat amb la implicació i participació del Departament d’Ensenyament que, conjuntament amb la Fundació Catalana per
a la Recerca i la Innovació, ha promogut diferents iniciatives i
activitats a les escoles .
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és despertar i potenciar
l’interès dels nens i nenes vers la ciència i la tecnologia.
A la nostra escola s’han organitzat uns tallers de Nano-tecnologia amb alumnes de 5è i un taller de Robòtica amb els de 6è.
Aquests tallers han estat possibles gràcies a la Universitat de
Barcelona, a través dels Centres Científics i Tecnològics de la
Universitat de Barcelona (CCiTUB) i Nanodivulga UB, i en concret gràcies a la complicitat i valuosa col·laboració del Jordi Díaz,
pare de la Berta de primer.
En el cas dels tallers de Nanotecnologia, els alumnes de 5è han
pogut conèixer nocions i aplicacions bàsiques sobre aquesta
especialitat científica al llarg de cinc sessions d’una hora. Si voleu mirar algunes fotos de l’activitat amb aquest grup, ho podeu fer a través del link :
https://www.flickr.com/photos/151540175@N06/albums/72157662827081628
Aprofitant aquesta activitat, i amb fons de la pròpia UB, s’ha
organitzat una petita exposició a la segona planta que il·lustra
part dels continguts treballats.
[ 10 ]
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En paral·lel a aquestes iniciatives, a l’escola hem tingut durant
dues setmanes un material en préstec del Centre de Recursos Pedagògics del nostre Districte. Es tracta d’un material de
robòtica anomenat Beebots i Probots .
També, i dins de les activitats organitzades al voltant de la setmana de la ciència, el dissabte dia 18 de novembre es va organitzar des de l’AMPA de l’escola una jornada científica. Al llarg
del matí els alumnes i les famílies que van poder visualitzar i
participar en diferents experiments i experiències científiques.
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l´escola al dia

Enquesta benestar i infància
El curs passat des de l’Institut d’Infància i Adolescència de
l’Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració del Consorci
d’Educació de Barcelona, de la Diputació de Barcelona i l’assessorament d’un equip de recerca de la Universitat de Girona
es va endegar un estudi que pretén recollir la percepció dels
infants respecte del seu propi benestar i grau de satisfacció de
la seva vida.
Aquest estudi implica una recollida d’opinions i impressions
d’una mostra significativa d’infants de la nostra ciutat.
Es va demanar la nostra col·laboració com a escola i ens va
semblar interessant participar-hi. El curs passat el grup de 5è
va respondre el qüestionari plantejat i enguany amb el mateix
grup s’ha pogut dialogar sobre els seus resultats. Tot el procés
ha estat gestionat i dinamitzat pels professionals implicats en
l’estudi.
L’estudi titulat “Parlen els nens i nenes. El benestar subjectiu de
la infància a Barcelona“ es planteja bàsicament tres objectius
expressats en tres fases:
1) Conèixer el benestar subjectiu dels infants a la ciutat: la
satisfacció, les percepcions i les valoracions sobre aspectes diversos de les seves vides: família, amics, escola, barri i sobre ells
mateixos, amb una metodologia que suposi fer efectiu el seu
dret a ser escoltats, per tant, preguntant-los a ells directament
i no a les persones adultes que en tenen cura. Aquesta primera
fase o objectiu de l’estudi es va assolir recollint les dades del
qüestionari anteriorment esmentat .
[ 12 ]
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2) Analitzar i debatre aquest coneixement a partir d’un retorn
ampli dels resultats de ciutat als propis infants, als centres
educatius (docents i famílies), als responsables de l’administració pública local i al conjunt de la ciutadania. El diàleg amb
els infants serà clau per interpretar els resultats de l’enquesta i
recollir les seves propostes de millora.
Correspon a un segon objectiu o fase de l’estudi en el qual els
nostres alumnes han pres part aquest passat mes de novembre durant un taller participatiu en el qual se’ls va retornar els
resultats de l’enquesta que van contestar l’any passat i on van
poder formular una sèrie de propostes per a la millora del seu
benestar.
3) Generar les condicions per tal que siguin els propis infants
els que proposin actuacions de millora del seu benestar a les
administracions públiques, a les famílies i als centres educatius,
a partir d’un procés participatiu que comença a les aules però
arriba fins a l’elevació d’aquestes propostes per part dels propis
infants, així com a la seva reivindicació i seguiment. Aquest últim objectiu es desenvoluparà al llarg de l’any que ve.
Podeu consultar un extracte de les primeres dades d’aquest
estudi que realment ens aporta informació significativa i rica
de la visió dels nens i nenes sobre la seva vida, clicant en el
següent enllaç: Resum resultats enquesta benestar i infància.
La presentació dels primers resultats de l’enquesta ha tingut
un gran ressò als mitjans de comunicació, tant en premsa escrita, ràdio, televisió i mitjans online. El retorn dels resultats a
la nostra escola va propiciar que BTV i la cadena Ser volguessin
recollir imatges i valoracions de la dinàmica com a material per
a emetre en els seus programes.
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l´escola al dia

Un nou membre a la família de l’Escola Baloo
Fa mesos que hi anem darrera. En Jeroni i l’Harmonia ens demanen un relleu per les seves feines més pesades: saltar i ballar en
totes les festes i esdeveniments de l’escola, el barri i la ciutat. La
Baloo fa cinquanta anys, i ja en fa trenta que aquesta parella de
gegants ballen representant l’escola pel nostre pati i carrers. Diuen que els agradaria fer tasques més domèstiques, com donar
menjar als peixos de la peixera, donar el bon dia als nens i nenes
quan entren a l’escola i ajudar els senyors i senyores de la neteja per tal que l’endemà l’escola estigui preparada i ordenada per
rebre, cada matí, a tota la mainada.
Durant els darrers anys, al Jeroni i a l’Harmonia se’ls han anat
afegint nous companys de gresca com els capgrossos inspirats
en el llibre de la selva. La Hati (l’elefanta), en Sherekan (el tigre)
i la resta de petits capgrossos que avui tenim a l’escola. Però
ha arribat l’hora, aprofitant que fem festa grossa amb el 50è
aniversari de l’escola, de crear un nou membre a la família. Un,
que per ser tant evident i molt anomenat encara no teníem. Ens
referim a l’Os Baloo!

[ 14 ]
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En Jeroni i l’Harmonia van ser creats quan encara existia l’EGB
i els nens de vuitè eren prou grans per poder portar-los, però
avui els nostres fills i filles només els poden contemplar a la
distància i no els poden carregar i uns quants pares voluntariosos els fan ballar en dates assenyalades. Amb l’arribada de l’Os
Baloo, emblema de l’escola, ens permetrà que, de nou, els nens
del cicle superior de primària puguin tornar a carregar el gegantó i treure’l a passejar ballant al ritme dels tabals de la nostra escola. I estem molt il·lusionats que això pugui ser possible
l’any de l’aniversari del centre.
És per això que des de fa uns mesos una petita comissió on
participen pares, mares i mestres hi estem treballant conjuntament amb dues professionals de l’Escola d’Art de La Llotja de
Barcelona.
El procés de creació de l’Os té diferents fases, algunes d’elles
amb la implicació directa de l’escola. No us estranyi, doncs, que
us toqui decidir algun dia els complements, el color o la vestimenta del gegantó!
Voldríem tenir llest aquest projecte abans que arribi la primavera
i que el nou membre de la família de l’Escola Baloo pugui estar
amb nosaltres en alguns dels esdeveniments més importants
del 50è aniversari i així gaudir-lo plegats!
Per últim la comissió vol agrair el suport de l’AMPA i també de
la Direcció de l’Escola pel seu suport i a l’Anaïs per la seva implicació en el projecte.
Comissió Gegantó Baloo
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l´escola al dia
Activitats AMPA - Com ens ho hem passat!
Aquest ha estat un trimestre amb moltes activitats en les quals
heu participat molts de vosaltres, n’hem gaudit tots molt!
Aquí us deixem un petit resum gràfic:
2 de desembre: vine a conèixer el gran Tió de Collserola!
18 de novembre: Jornada científica, la gran festa de la ciència arriba a la Baloo. Un èxit rotund de participació amb dinar de carmanyola per acabar la festa.
27 d’octubre: xerrada “Compartir o competir”, de Joan Subirats.
Una mirada a l’educació del futur. En Joan ens va fer arribar un
escrit sobre la xerrada, aquí el teniu! http://agora.xtec.cat/escolabaloo/wp-content/uploads/usu902/2017/11/Compartir-o-CompetirBaloo.pdf
22 de setembre: berenar de benvinguda per les noves famílies
de l’escola en aquest any tant especial, fruita i entrepans integrals, per llepar-se els dits.

[ 16 ]
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Consell Escolar
El nostre Consell Escolar s’ha reunit en dues sessions aquest trimestre, tal i com és preceptiu.
A la primera reunió, el dia 20 de setembre, l’equip directiu va presentar per a la seva aprovació el pla general de treball i la programació d’activitats i sortides per a tot el curs. Durant aquesta
sessió es va donar a conèixer la programació de la celebració del
50è aniversari de l’escola, de la sortida de dos dies de tota l’escola que inclourà les famílies i que substituirà les colònies que es
fan cada curs. A partir d’aquest moment, s’assumeix la proposta
i preveient que la seva organització serà complexa s’acorda parlar-ne en la segona reunió.
Així doncs, el passat dia 4 de desembre, el Consell es va tornar
a reunir, aquesta vegada amb el tema de la celebració del 50è
aniversari a sobre la taula. L’explicació de tota la feina de les diverses comissions organitzant els seus actes i la coordinació
general del programa, va omplir part de la sessió.
Per acabar, després d’escoltar la informació de la comissió de
menjador en relació al procediment a seguir per fer una nova
licitació del concurs del servei de menjador, havent-se esgotat les possibles pròrrogues del contracte actual, es va procedir
a crear la comissió que actuarà com a taula de contractació,
formada per Rosa Padilla, Pío Martín, Eva Escobar i Dolores
Hernández i es va acordar que a la propera reunió s’aprovarà
l’inici de l’expedient que regularitzarà tot el procés a seguir.
BA-BA-LOO n.72 | 12/2017
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el racó dels infants
P3: conte la Castanyera
HI HAVIA UNA VEGADA, UNA CASTANYERA QUE QUAN
ARRIBAVA EL TEMPS DE LA TARDOR, QUE NO FEIA NI
FRED, NI CALOR… SORTIA A LA MUNTANYA PER ANAR A
COLLIR CASTANYES.
EN ARRIBAR AL BOSC, VA COMENÇAR A COLLIR LES
CASTANYES QUE ANAVA TROBANT TOT DIENT: “CASTANYA,
AL CISTELL”, “CASTANYA, AL CISTELL”… I QUAN VA TENIR
EL SEU CISTELL BEN PLE… SE’N VA TORNAR A LA CIUTAT
ON TENIA LA SEVA PARADA.
EN ARRIBAR A LA PARADA, VA COMENÇAR A PREPARAR
EL FOC PER PODER TORRAR LES CASTANYES QUAN DE
COP I VOLTA….
VA COMENÇAR A PLOURE…
I DEL CISTELL DE LA CASTANYERA VAN COMENÇAR A
SORTIR CARGOLS, CARGOLS AMUNT, CARGOLS AVALL,
PER TOTA LA PARADA.
AI, POBRE CASTANYERA… HAVIA COLLIT CARGOLS EN
COMPTES DE CASTANYES…
UN BON DIA, EN LLEVAR-SE DEL LLIT ES VA VESTIR… LA
CAMISA LI ANAVA PETITA, LA FALDILLA LI FEIA CAMPANA I EN CAMINAR LES SABATES LI FEIEN CLOC, CLOC.
AL DIA SEGÜENT, LA CASTANYERA VA TORNAR AL BOSC
A COLLIR CASTANYES. I AQUEST COP ES VA ASSEGURAR PER TAL DE NO COLLIR CARGOLS EN COMPTES DE
CASTANYES.
[ 18 ]
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el racó dels infants

1r: el cos humà
A la classe de primer estem aprenent les diferents parts del
cos humà. Per això hem construït diferents esquelets i hem
vist com es mouen els ossos. Heu vist que xulos que han quedat? Els podem moure i posar-los en la posició que vulguem!
A més a més també hem jugat amb uns esquelets d’imants i
hem fet una dansa sobre les parts del cos humà. Estem aprenent moltes coses sobre el cos. Pregunteu-nos i ja ho veureu! ;)

[ 20 ]
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el racó dels infants

5è: el mon nano
La classe de 5è, Baloo FM, hem fet una activitat relacionada
amb la nanotecnologia. Durant 5 sessions, de 10 a 11 del matí,
en Jordi (pare de la Berta de 1r) ens va ensenyar coses sobre
el mon “Nano”. Després que ens ensenyessin unes quantes
coses, ens vam organitzar en set grups de tres o quatre nens
cadascun i vam començar a treballar. Cada grup estava format
per una directora de projecte, un cap de producció i un cap de
comunicació. La seva feina era pensar com volien que fos el
seu nanorobot i per a què serviria.
Quan van tenir construïts els nanorobots, els caps de comunicació i les directores de projecte els van presentar a la resta de
companys.
Per acabar, entre tots vam decidir quin nanorobot podria fer
més servei i es podria construir més fàcilment i van quedar dos
treballs finalistes. El Jordi, amb el seu vot de qualitat, va determinar que el més útil era el nanorobot que servia per estudiar
la salut del mar.
Aquesta activitat ha estat molt interessant perquè hem conegut coses sobre aquesta ciència que no sabíem i ens ha agradat molt perquè hem treballat col·laborativament i en grup.
A Castellà, amb l’Anna hem fet un text sobre tot el procés.
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tria i remena
M´ha agradat molt
L’art marcial brasilera
La capoeira va sorgir aproximadament al segle XVIII i va néixer
com una forma de resistència dels negres africans que van ser
portats a Brasil durant l’esclavitud. Era una lluita-“folguedo”
(joc) en la qual la musicalitat la feia semblar un ball inofensiu
que disfressava el seu veritable objectiu: la formació per a les
situacions de combat.
A més de les influències culturals de matrius africanes i
ameríndies, alguns dels moviments de la capoeira es basen
en els animals, tals com “el salt del mico”, “el cop de cap de
la cabra”, “la guitza del cavall”, entre altres. Amb aquestes
característiques, es pot dir que la capoeira és un sincretisme,
on la “ginga” (expressió corporal) segueix el ritme de la música,
buscant l’harmonia en els passos, els moviments i, al mateix
temps, els seus cops serveixen com a defensa personal.
La paraula capoeira procedeix del Tupí guaraní, idioma indígena
de Brasil, on la paraula “kapuéra” és la denominació de l’espai
en el bosc, on els arbustos van ser cremats o tallats. Allí, en
aquest clar, és on els negres practicaven els seus moviments.
Amb la fi de l’esclavitud, els africans i afrodescendents van estar
completament marginats i al costat d’ells, la capoeira. Aquest
art va sofrir molt prejudici, sempre mal vist per la societat, però
va seguir resistint a totes les adversitats i avui dia, representa
molt més que una lluita, és esport, cultura, educació, professió
i oci.
[ 24 ]
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Aquesta herència africana no ha conquerit només el Brasil.
Avui dia està present en els cinc continents. Va ser reconeguda
com a patrimoni cultural nacional i, fa poc, com a patrimoni
cultural de la humanitat. Actualment, és sinònim d’educació en
associació amb escoles públiques i concertades, centres cívics,
ONG i universitats.
Els professionals de la capoeira la valoren i espremen al
màxim el seu potencial com a eina d’educació i ciutadania. És
rica en matèria primera per a la creació i realització d’activitats
recreatives. A més a més de desenvolupar el diàleg del
cos i el moviment espontani al costat de la musicalitat, la
capoeira ofereix una divertida i agradable experiència per als
practicants, desenvolupant ritme, musicalitat, coordinació
motora, força, flexibilitat, destresa i expressió corporal. També
ajuda a promoure l’autoestima i la confiança en un mateix.
És una activitat indicada per a tots els públics: nens, joves,
adults, persones grans, persones amb necessitats especials...
S’adapta a tots, respectant les seves necessitats i limitacions.
El seu món és inclusiu, ja que persones de diferents orígens
i classes socials, amb les seves vides i experiències pròpies,
amb les seves diferents expectatives en relació a la vida i
a aquest art, es troben en la roda de capoeira, s’integren
i interactuen en el cos de la roda, fent un intercanvi
d’experiències, ajuntant les diverses realitats.
Aquest llegat que ens han deixat els africans és molt especial,
no hi ha res similar, és únic, un art complet, una finestra per
conèixer la cultura afrobrasilera: et vas involucrant i quan
t’adones, estàs completament immers en el seu ric i vast
univers.
Bruna Ferraz Dumont, professora de capoeira
Grupo Cordão de Ouro Barcelona /Mestre Pantera i mare de la Irene de P4
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tria i remena
M´ha agradat molt
Cinema infantil a la Filmoteca
Ara que mirem tant les petites pantalles... per què no veure
cinema en pantalla gran? Per què no fer-ho en una sala fosca
que ens allunya de les distraccions i ens permet seguir un
argument, prestar atenció als detalls o sentir com una riallada
general omple tota la sala?
La Filmoteca de Catalunya és un bon lloc per fer-ho, tant per
la programació com per les tarifes econòmiques i les seves
bones instal·lacions. Les sessions infantils son cada dissabte
i diumenge, a les 5 de la tarda, i s’hi poden veure els clàssics
(Chaplin, Mary Poppins...), però també pel·lícules recents que
només fa uns mesos eren als cinemes comercials (aquest
desembre: Minions i Vaiana, per exemple).
Des de l’estació de “Liceu” de la línia verda, cal agafar el carrer
Sant Pau i en quatre minuts hi arribareu (plaça Salvador Seguí,
1). Les entrades costen 2 euros per als infants (però gratis amb
el carnet del Club Súper3!) i 3 euros per als acompanyants. La
programació és pot consultar a: http://www.filmoteca.cat/web/
programacio/cicles/programacio-infantil/.
Raimon Alamany, pare d’en Noel i Guillem de 4t i d’en Mateu de 6è

[ 26 ]

BA-BA-LOO n.72 | 12/2017

tria i remena

05/01

JAN GRAU, DE 2N, US RECOMANA EL LLIBRE DEL CAPITÀ CALÇOTETS

Hola, sóc l’Aina Burgos i us vull
recomanar el llibre de la Tina Super Bruixa perquè fa petits trucs
de màgia molt xulos.I perquè els
llibres són curtets. Jo penso que
els podeu començar a llegir a 2n.
Espero que disfruteu molt de les
aventures de la Tina Super Bruixa.

AINA BURGOS BEAUDENUIT, DE 4T, US RECOMANA LA TINA SUPER BRUIXA
BA-BA-LOO n.72 | 12/2017
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tria i remena

ALEXIA VALLADARES FABIÁN, DE P4, US RECOMANA LA SIRENITA

A tu també t’agradaria recomanar un espectacle? una excursió? una aplicació per a la tablet? un joc de taula?
Envia’ns la teva ressenya al correu electrònic de l’AMPA i la
publicarem!

[ 28 ]
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No et pots perdre!
NADAL A LA PLAÇA CATALUNYA

22/12-4/01

L’Ajuntament de Barcelona ofereix diferents activitats
com un calendari d’advent amb diorames, la bugada dels
malsons, diferents activitats lúdiques i esportives, una fira
de consum responsable i, com no, la presència dels patges
reials (el 2, 3 i 4 de gener). Més informació: http://lameva.

barcelona.cat/ca/nadal/nadal-placa-catalunya

CAVALCADA DE REIS AL BARRI DE MONTBAU
Inici a les 18h a c/Poesia-c/Joan Sales i arriba a les
20h al local social. Hi haurà una parada a les 18h30
a La Casa dels Xuklis.

CAVALCADA DE REIS A BARCELONA

05/01

5/01

Inici a les 16:30h al Port Vell de Barcelona, final a les 21:30h a
la Font de Montjuïc. Recorregut i informació: https://irbarcelona.
cat/nadal-barcelona/reis-mags-cavalcada/
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espai ampa

Gran èxit de venda de gorrres de l’AFANOC. Gràcies!
La campanya “Posa’t la gorra!” és la primera font de recursos per
finançar tots els serveis i accions que duen a terme des
d’AFANOC per poder gestionar projectes i programes, com ara
l’acollida a la Casa dels Xuklis, i donar així resposta a les
necessitats de les famílies, garantint la seva sostenibilitat en el
futur. Com cada any, des de l’AMPA col·laborem en aquest
projecte mitjançant la coneguda venda de gorres. Volem agrairvos les vostres aportacions, ja que hem superat la nostra millor
marca en venda de gorres, arribant a més de 80 gorres venudes.
Moltíssimes gràcies a tothom per participar!
Comissió de Festes

Manifest en suport al model de l’escola catalana
Des de l’AMPA de l’Escola Baloo i davant de l’escalada de
declaracions que tracten de desestabilitzar i desprestigiar el
model educatiu català, volem mostrar el nostre suport i respecte
al model d’escola catalana fent nostres també les paraules de la
Consellera d’Ensenyament Clara Ponsatí, que diu que “les
escoles de Catalunya són un exemple de llibertat, convivència,
democràcia i plurilingüisme”.
I com diu el nostre lema del 50è aniversari: fent Baloo, fent
escola!

Junta AMPA Baloo
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agenda
Educació infantil
gener
P4

16 16-17

Fàbrica Simon Coll

P3,P4,P5

març
P3,P4,P5

Colònies 50è aniversari

31

Teatre Regina

Aquestes dates poden tenir canvis d’última hora, dels quals us informaríem amb antel·lació.
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agenda
1r cicle
gener

10 2

3r

Xarcuteria Margarit

El Cim de les Àligues

2n

Museu Marítim

1r,2n,3r

liceu

març
3r

1
19
16-17

Cim de la Magarola

2n

Guàrdia Urbana

1r,2d,3r

Colònies 50è aniversari
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1r

Can Coll

17 5
19 19
26 19

3r
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febrer

1r,2n,3r

SAT teatre

2n

Zoo

El forn del barri

1r

agenda
2n cicle
gener
6è

febrer

23 2

El Born- Centre Cultural

5è,6è

Auditori

28

5è

CosmoCaixa

març
5è

8

MNTC

4t,5è,6è

16-17

Colònies 50è aniversari
Aquestes dates poden tenir canvis d’última hora, dels quals us informaríem amb antel·lació.
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agenda
Activitats AMPA

febrer

març

16 9

Xerrada:
Usos moderats de les pantalles

Xerrada d’Eva Bach:
Educar el tresor de les emocions

10

pujada diürna a Sant Medir

Bones festes!
Aquestes dates poden tenir canvis d’última hora, dels quals us informaríem amb antel·lació.
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bústia

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

www.escolabaloo.cat
twitter:@EscolaBaloo
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