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L’octubre passat va fer un any que es va aprovar el Decret 150/2017, d’atenció a 
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, que vol garantir una atenció educativa 
personalitzada a cada infant al llarg de totes les etapes educatives, sense necessitat de 
segregar per orígens, condicions socioeconòmiques o capacitats intel·lectuals els alumnes 
en escoles especials.
El Decret estableix els criteris per a l’organització dels centres per tal d’atendre la diversitat 
de l’alumnat i defineix un nou sistema de suports específics, adreçats tant a l’alumnat com 
als docents i professionals. En aquest any també hi ha hagut un augment dels recursos 
humans, s’ha posat l’accent en la seva formació, s’han actualitzat protocols d’organització, 
marcs d’actuació i procediments… 
Podem dir, doncs, que el Departament ha dedicat grans esforços a fer possible el 
desmantellament de les escoles d’educació especial per afavorir la inclusió. 
Però quin nivell de satisfacció tenen les famílies amb fills i filles amb necessitats educatives 
especials? I els docents de les escoles que han d’atendre a aquesta diversitat d’alumnes?
Fàcilment, podreu arribar a la resposta si feu l’exercici d’imaginar-vos un context ordinari 
de centre educatiu, com pot ser la nostra escola, i pensar en com es pot oferir una atenció 
individualitzada a aquell infant que necessita l’adquisició d’un llenguatge alternatiu 
per comunicar-se sense comptar amb la figura del logopeda; o com queden desatesos 
aquells infants que presenten dificultats motrius sense oferir-los sessions específiques 
de fisioteràpia a càrrec d’un professional especialista; o els qui amb problemes de salut 
o malaltia crònica que requereixen atenció mèdica diària no tenen el suport d’una auxiliar 
d’infermeria que vetlli per la seva cura; o altres infants que amb problemes de comportament 
no comptem amb l’acompanyament d’un educador que els ajudi a autoregular-se.
És evident que l’escola només podrà garantir clarament l’atenció d’aquestes necessitats 
si se la dota plenament de les condicions físiques i dels recursos humans i materials per a 
poder dur-la a terme. 
I aquí arriba la paradoxa. Precisament en el moment en què s’està fent el pas ideològic 
cap a la “inclusió escolar”, amb tot aquest canvi de paradigma organitzatiu i de criteri 
des de l’Administració, a l’escola hem vist com se’ns reduïen en gairebé 2/3 les hores 
complementàries de monitors de suport que disposaven per atendre alumnes amb 
necessitats educatives especials, amb l’únic pretext que es tracten de necessitats que 
tan sols requereixen mesures universals i, per tant, no són susceptibles de més hores 
addicionals. 
I tornem a estar al cap del carrer: els mateixos alumnes, les mateixes necessitats i menys 
recursos per poder oferir una resposta individualitzada tal i com caldria a cadascun dels 
infants. Perquè desenganyem-nos: qui queda desatès no només és aquell alumne que 
presenta una necessitat més específica i no se li assigna un recurs específic. Els recursos 
universals del centre (nombre d’alumnes per professor/a, hores de suport individualitzat) 
s’han de redistribuir per arribar a atendre més necessitats. Per tant, tots els alumnes es 
veuen d’alguna manera perjudicats. 
El repte d’aconseguir un model d’escola inclusiva va més enllà de complir amb un disseny 
que dignifiqui la comunitat i els infants que no tenen necessitats educatives especials 
perquè se’ls pugui considerar inclusius. La inclusió ha de beneficiar, sobretot, els infants 
que sí les tenen.
I el principal esforç en aquest trànsit l’ha de fer l’Administració: no és just que hagin de ser 
els mestres, les famílies ni els propis nens i nenes, els qui amb voluntat i predisposició facin 
avançar el nostre sistema educatiu cap el model d’escola inclusiva.

editorial
L’escola inclusiva
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Encara amb el record de la celebració del 50è aniversari, que va 
marcar la vida del nostre centre durant el curs passat, enguany 
l’Escola entoma el Món del Cinema com a tema transversal, 
amb la intenció que orienti la programació de diverses activitats 
i iniciatives amb els nostres alumnes.

A ningú se li escapa que el cinema és una potent manifestació 
cultural que engloba totes les arts i, per això, esdevé un magnífic 
instrument educatiu que permet el desplegament de diverses 
competències.

El cinema és una eina per educar emocions i valors, però també 
per adquirir coneixements. Permet treballar valors, creences 
i emocions a la vegada que possibilita la transmissió de 
coneixements en un format molt proper als alumnes. 

A més de transmetre informació i de distreure’ns, el cinema és 
un instrument de transmissió de valors, de conductes socials, 
d’habilitats comunicatives…

Qui no recorda haver-se emocionat mirant una pel·lícula? I… 
qui no recorda haver après alguna cosa gaudint d’aquest mitjà 
d’expressió artística?

Per totes aquestes raons, l’equip de mestres hem pensat 
que el Món del Cinema ens pot oferir un munt d’oportunitats 
d’aprenentatge.

CLAUS PEDAGÒGIQUES

Un curs de pel·lícula
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Com amb els altres temes transversals que hem treballat els darrers 
cursos, el primer que ha implicat és la tria per part dels nens i nenes del 
nom de la seva classe. Un repertori on no falten al·lusions a pel·lícules 
d’animació (“Hotel Transilvània 3”, “Els Barrufets“, “Canta!”), espais 
(“Sala 1”, “Sala 4”) o noms d’accions, recursos i elements que associem 
ràpidament a aquest món (“Estrelles”, “Tràiler”, “Efectes especials”, 
“Llum, càmera, acció!”). 

En la nostra programació pedagògica, hem inclòs sortides a 
diversos espais i esdeveniments cinematogràfics (Filmoteca 
de Catalunya, “El meu primer Festival de Cinema“ als Cinemes 
Girona, projeccions i activitats escolars als Cinemes Verdi, etc.).

Anirem impulsant també projectes des de l’àrea d’educació visual 
i plàstica (no podria ser d’una altra manera!), dels quals ja anireu 
tenint notícies i coneixement al llarg del curs. 

CLAUS PEDAGÒGIQUES

Un curs de pel·lícula



guillem alamany 
alumne de 5è

Que està bé que les colònies siguin a principi de curs perquè així, 
si hi ha un nen o nena nou, es relacionarà més ràpid amb l’altra 
gent que no és nova. També, com que venim de les vacances 
d’estiu i fa tres mesos que no ens veiem va bé que estiguem 
uns quants dies junts. Per mi és millor fer-ho al principi i aquest 
any m’ho he passat molt bé.
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...les colònies a principi de curs?

què opines de...



Els alumnes de 5è, a principi de curs, vam anar a realitzar 
un camp d’aprenentatge a Pontós sobre la Prehistòria. El fet 
diferencial entre un camp d’aprenentatge i unes colònies és 
important, perquè tot i que apareix el moment lúdic i de di-
versió, la finalitat de l’estada és aprofundir sobre un tema a 
treballar.

Això no treu que, aprofitant aquest context més informal, 
en un ambient fora de les aules i convivint durant més de 
48 hores junts es generin unes situacions molt interessants 
d’apreciar per conèixer les relacions entre els propis alumnes 
que als professors ens aporta molta informació.

Però programar-ho a principi de curs també és molt in-
teressant per als propis alumnes, que venen amb moltes 
ganes d’estar junts després de l’estiu i, pels possibles casos 
d’alumnes nous a la classe, és un moment ideal per poder in-
tegrar-se amb els diferents companys i per conèixer el tutor 
en un context completament informal.
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sergi miquel
Tutor de 5è

...les colònies a principi de curs?

què opines de...



Les colònies de 5è, a principi de curs, han estat una novetat per 
a nosaltres, acostumats a fer-les poc abans d’acabar-lo.
He de reconèixer que quan me’n vaig assabentar no em va fer 
massa gràcia perquè penso que sempre és més atractiu realitzar 
aquestes activitats a final de curs com un comiat amb els com-
panys, quan ja es troben més cansats de la rutina escolar i, a 
més a més, s’acosta l’estiu i amb la calor és més fàcil organitzar 
activitats a l’aire lliure..., però després vaig pensar que també 
tenia els seus avantatges.
Si s’incorpora un nou alumne a la classe és una bona manera de 
fer vincles més forts amb ell des del principi, i el mateix passa 
entre el tutor i els nens. Crec que el Sergi els ha pogut conèixer 
millor a través del joc i el temps lliure a tots ells i això els benefi-
cia a l’hora d’encarar el nou curs.
Penso que el temps tampoc és un inconvenient perquè encara no 
fa massa fred ni han canviat l’hora, amb la qual cosa gaudeixen 
de llum solar i bona temperatura fins a l’hora de sopar. Llàstima 
que els va ploure, però això no els va aturar pas!
Però el més important és com ho viuen els propis alumnes i jo 
li vaig preguntar a l’Arnau què en pensava, i em va dir que li era 
igual fer-les abans que després. Aquest... mentre hi hagi gres-
ca... tant li fa!!!
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SUSANNA SANDÍN
Mare de l’Arnau (5è), en Roger (3r) i en Marc (1r)

què opines de...

...les colònies a principi de curs?



L’hort
A l’hort, ens ho passem molt bé amb la Joana i la Tere perquè 
ens ajuden i aprenem molt amb elles. Aprenem a conèixer bé les 
plantes i tenim cura del medi ambient.
A l’hort, tenim molta feina com per exemple fer compost. Hem 
d’anar a la cuina a buscar restes de verdures, després tornem i 
comencem a tallar-les i a ficar-les dintre del compostador.
També traiem les males herbes i plantem hortalisses. Ah! I molt 
important: regar perquè si no les plantes i els arbres s’assequen.

Aina Ribas i Alba Medina, 4t

Algú va dir que “la música és la banda sonora de la vida”. Un 
grupet de gent amb ganes de relaxar-nos després de la feina 
mitjançant el cant hem iniciat una coral… Ens hem “apropiat” 
de la Isolda, la mare d’en Lau, la Rim i des de fa uns dies de l’Ot, 
que amb molt bona disposició s’ha avingut a fer-nos de mestre 
i ens està educant la respiració i la veu i ensenyant cançons. 
Passem una estona divertida i plaent que ens distreu i ens ho 
fa passar molt bé. 

Coral Balooniana
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l’escola al dia



Aquest any, des de la Comissió d’Extraescolars hem volgut ofer-
ir noves activitats que complementessin les que fèiem fins ara. 
Volíem, a part de les activitats artístiques i esportives que hem 
anat oferint aquests darrers anys, obrir als alumnes de l’Esco-
la activitats que estan tenint força èxit en l’àmbit educatiu en 
general.

Estem parlant concretament de la robòtica, que ha tingut un 
gran èxit. L’empresa que treballa amb Diver’s fent aquesta acti-
vitat per a nosaltres és Rockbotic i de moment sembla que els 
seus monitors han connectat molt bé amb els alumnes inscrits.

Una altra de les novetats per als més petits, amb un gran nom-
bre d’inscrits, ha sigut Ballem. Fruit del Tastet d’activitats que 
vam organitzar a principi de curs, vam tenir molta demanda per 
part de pares i mares d’Educació infantil. Ballem està sent tota 
una sensació.

Voldríem fer menció també de la nova modalitat d’inscripcions 
estrenada aquest curs. Tot i que hi ha hagut algun contratemps 
i errades perquè era la primera vegada que utilitzàvem aquest 
sistema, des de la Comissió hem percebut com a positiva l’ex-
periència i estem segurs que un cop corregits aquests petits 
errors, la inscripció en línia ens estalviarà temps i inconvenients 
a tots.

Extraescolars
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l’escola al dia



Lligat a aquesta nova utilització de les eines que ens ofereix 
internet i la informàtica, el curs passat vam enviar una enques-
ta a través de la xarxa. La participació va arribar a més del 50% 
dels alumnes inscrits, xifra més que remarcable. Els resultats 
de satisfacció en general van ser molt alts, tant de les activi-
tats com dels monitors i monitores. També vau poder expres-
sar (pares, mares i alumnes) la vostra opinió i els suggeriments, 
que hem tingut en compte per millorar, i que hem traslladat a 
Diver’s quan els afectaven com a empresa que ens gestiona les 
activitats.

Com a Comissió, només ens resta agrair la confiança que ens 
mostreu, incrementant any rere any les inscripcions a les di-
verses activitats que organitzem, i demanar-vos que qualsevol 
suggeriment o problema ens el feu saber com més aviat millor 
a través del correu de la Comissió, o de l’AMPA.

[ 11 ]BA-BA-LOO n. 74 | 01/2019



Un curs més, des de l’AMPA s’han organitzat un bon grapat 
d’activitats extraescolars que responen a la idea de diversificar 
al màxim l’oferta i així donar resposta a la diversitat d’interes-
sos  que famílies i alumnes presenten.
Hi ha activitats que ja estan plenament consolidades i que curs 
rere curs han de formar part de la programació, com ara la 
natació i el patinatge, i d’altres que fluctuen una mica en funció 
de l’interès i la demanda, com Robòtica i Ballem, que aquest 
any hem incorporat com a novetats a la llista d’extraescolars 
de l’Escola Baloo.

Activitats extraescolars d’aquest curs
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l’escola al dia



El passat 30 de novembre es van celebrar les eleccions al sector 
famílies del Consell Escolar en una jornada plenament marcada 
pel component democràtic: una alta participació i una expressió 
de la voluntat de les famílies ben distribuïda entre tots els can-
didats. 
En un cens de 334 pares i mares, un total de 156 persones van 
votar per escollir els pares i mares que els representaran al 
Consell Escolar. Algú podria pensar que la xifra del 47% no es 
pot considerar un alt índex de participació, però si comparem 
aquesta participació amb la resta que es dona als centres 
educatius de la ciutat de Barcelona estem més de 10 punts per 
sobre i, un cop més, les famílies de l’escola han demostrat so-
bradament el seu grau de compromís i implicació amb la gestió 
democràtica de l’escola i els seus òrgans. 

A continuació, es detalla la nova composició del Consell Escolar 
després de la jornada electoral:

Equip directiu     Sector pares i mares
Rosa Padilla     Lídia Berrios
Manel López     Carlos Cruz
Pilar Valls     Guille García
       Pío Martín
       Damià Serrano
       Marta Gil (assignada per l’Ampa)

Eleccions al Consell Escolar
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l’escola al dia



Sector mestres     Representant Ajuntament
Eva Escobar       Joan Recasens Albaladejo  
Tina Mallol     
Marian López         
Anna Sabata

Representant PAS
Cristina Sánchez

Aquí us deixem les dates perquè pugueu fer una lectura detallada 
de quines han estat les variables de la participació:
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l’escola al dia
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l’escola al dia



P5: Una votació d’infart

Com molt bé sabeu aquest curs a l’escola el tema que ens ocu-
pa és el cinema. A Educació infantil vam proposar als nens i 
nenes que triessin el nom d’una pel·lícula que els hagués agra-
dat molt o que coneguessin. 
A l’aula de P5, primer vam fer una llista amb les pel·lícules pro-
posades: 
    • Ballerina
    • Coco
    • Pirates del Carib
    • Hotel Tanssilvània 3
    • Els increïbles 3
    • ...
Vam fer una primera ronda de votacions al passadís, davant del 
suro. En podien votar dues. 
Després vam fer una segona ronda a dins la classe amb les 
quatre més votades, aquesta vegada només en podien votar 
una.
Doncs bé, en la intimitat de l’aula vam escriure els títols de les 
més votades a la pissarra. Cadascú havia de pensar molt bé 
quina volia votar. Aquí la cosa encara estava una mica controla-
da... un a un van anar dient quina era la seva pel·lícula escollida. 
Anàvem apuntant amb un palet cada vot.
Els nervis anaven pujant de to, els teníem a flor de pell perquè 
n’hi havia dues que destacaven per sobre les altres. Els últims 
minuts semblava la final d’un partit de la Champions . 
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el racó dels infants



Cada vot era precedit per un silenci glaçat, malgrat la calor que 
teníem. Crits d’alegria i decepció cada vegada que un nen o 
nena votava.
Pirates del Carib versus Hotel Transsilvània 3... us he de dir que 
era impossible que guanyés la primera. Però els més interes-
sats perquè així fos no perdien l’esperança.
Finalment, quan només faltava un quart d’hora per marxar de 
l’escola el resultat es va fer evident. Guanyava Hotel Transsil-
vània!!!
La reacció va ser brutal, els que eren afins a aquest nom sal-
taven d’alegria, però els que volien Pirates de Carib van es-
clatar a plorar com si els anés la vida. Es va produir un caos 
emocional en un instant. 
Dilluns, amb les emocions més controlades vam celebrar que ja 
teníem nom per la classe.
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El grup de 3r ha visitat el taller d’escultura de Naxo Farreras, 
pare del Nael. Els nens i nenes han tingut l’oportunitat 
d’observar les transformacions que, sobre els materials 
com ara la fusta o la pedra, realitza un escultor per tal 
d’arribar a transmetre les emocions i sentiments en l’obra 
d’art.

APORTACIONS DELS INFANTS:
• Vam olorar pols de fusta i la vam poder tocar. Hi havia fustes 
de diferents colors.
• He descobert que hi ha escultures que sonen. Tota l’estona 
que vam estar al taller, escoltàvem música clàssica.
• El pare del Nael ens ha ensenyat com funcionaven les eines 
que eren de molts diferents tipus i estaven molt esmolades.
• Li vam preguntar quina havia estat la seva primera escultura i 
ens la va ensenyar: era molt petita.
• També vam veure la maqueta d’una escultura que es diu Alegria. 
La de debò, la de pedra, la pots veure si vas al Parc de Canyelles.
• El que més ens va agradar va ser el moment de poder picar 
la pedra amb un martell i una escarpa. Ens havíem de posar 
protecció a la cara i vigilar com posàvem els dits de les mans. 
Era com una màscara transparent. Ens vam poder endur els 
trossets de pedra que picàvem amb les eines.
• El pare del Nael ens va explicar que un artista feia les escul-
tures per explicar sentiments.

3r: Visitem un taller d’escultura
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Els tallers de segon cicle són un espai de creativitat i convivèn-
cia, on alumnes de 4t, 5è i 6è treballem en equip i ens respect-
em mútuament.
Els tallers es fan els dilluns a les 11:30 i dimarts a les 15h.
Hi ha 5 tallers: Experimentem plegats, Ens connectem al món, 
Despertem la ment, Acompanyem la mirada i Ens movem amb 
ritme.
Algunes de les activitats ens fan ser conscients de la igual-
tat de gènere, en un altra es fan experiments al laboratori,  a 
través de jocs de taula pensem...    

Pau, Irati i Arnau, alumnes de 4t 

4t: Els tallers de segon cicle
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el racó dels infants



tria i remena

Ha estat tot un repte començar P3: horaris nous i gent 
desconeguda a qui li confies la teva filla durant tot el dia. El 
desconeixement del centre i la poca informació que rebia de 
la meva filla a la sortida de l’escola em deixaven amb pocs 
recursos per a donar-li ànims per a tornar al día següent. 
- Amb qui jugaré? Què faré?- La incertesa i el neguit de la meva 
filla eren majors que els meus i el “T’ho passaràs bé” que havia 
funcionat els primers dies es quedava curt... L’Ampadrina és 
una poderosa ajuda, una família amb un pare dedicat ens oferia 
informació abans de saber, fins i tot, que la necessitaríem. Les 
seves fotos de veterà dels espais escollits pels nens i els grups 
que s’havien fet ens tornaven a permetre una comunicació 
més fluïda sobre el que havia passat aquell dia a classe.
Ha estat una experiència molt positiva i una grata sorpresa 
conèixer de primera mà el que aquesta xarxa de pares i mares 
que és l’AMPA de la Baloo pot fer per millorar el dia a dia de 
tots nosaltres. 

Mare de P3

AMPADRINA

M´ha agradat molt
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tria i remena

Hola sóc la Lily de 3r. Us voldria recomanar l’exposició 
“Obres Obertes”, a La Pedrera. És una exposició d’obres d’art 
experimentals i interactives (també n’hi ha que et fan marejar!) 
M’ha agradat perquè algunes coses eren molt xules, fins i tot 
n’hi havia que es movien!!!

Lily, alumna de 3r

M´ha agradat molt
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tria i remena

Me gusta la plastilina porque se puede moldear a mi gusto y 
con un trozito se pueden hacer muchas cosas y combinando 
colores se puede crear lo que quieras.

Meybeline, alumna de 5è

M´ha agradat molt
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espai ampa

L’escola ha posat a l’entrada un cartell que diu “Aquí s’ensenya 
a pensar i no què pensar”. Aprofitant aquesta frase, que fa 
referència, entre altres temes, al pensament crític, farem d’ella 
una adaptació per parlar de l’alimentació saludable. Així que a 
partir d’ara podríem dir que a l’Escola Baloo ensenyem a menjar 
i no què menjar! 
L’alimentació d’avui en dia s’ha tornat tan complexa que la millor 
manera de menjar bé és adquirir una mica de saviesa pel que fa 
a la nostra alimentació, entenent “la saviesa alimentària” com 
els mínims coneixements necessaris per aconseguir una bona 
alimentació. L’assoliment d’aquests coneixements mínims o 
competències en nutrició farien que la frase “Aquí s’ensenya a 
menjar i no què menjar” passés de desig a realitat.
Ara per ara, la realitat és que ens diuen què és el que hem de 
menjar. A grans trets i per no concretar, ens diuen que hem 
de menjar: verdures, fruites, carn, peix, fruits secs, menjar 
integral, aquesta dieta o aquesta altra… I què no hem de menjar 
o no massa: processats, refinats, sucres, greixos, brioixeria 
industrial…
Així que, per aprendre a menjar de manera crítica, la gran 
pregunta és: per què? No és el mateix saber què s’ha de menjar 
que saber el perquè, i no val que ens diguin que perquè és més 
saludable.
L’alimentació té alguns secrets que molt sovint queden amagats 
i dels quals no en parlem gaire.

Aquí s’ensenya a menjar
i no què menjar

Introducció del menjar integral al menjador
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Un d’aquests secrets està dins del nostre sistema digestiu, on 
viuen molts microorganismes, els més nombrosos dels quals 
són els bacteris, que també mengen, especialment allò que 
nosaltres no acabem de digerir bé, com la fibra dels cereals 
integrals o la fibra de les verdures i fruites. Si la nostra dieta no 
és saludable, aquests microorganismes acaben desequilibrant-
se, emmalaltint o morint, i tot plegat acaba afectant la nostra 
salut tant física com mental. Així doncs, podríem dir que 
compartim l’alimentació amb els bacteris! 
L’altra part que és essencial en l’alimentació, encara que no 
és ben bé un secret, és la dimensió emocional, perquè les 
emocions són la base dels nostres pensaments i les nostres 
decisions. Si volem pensar bé, haurem d’aprendre molt sobre 
les nostres emocions, i si volem menjar bé, també.
M’atreviria a dir que avui en dia les emocions són pràcticament 
les responsables de les nostres dietes en un 90%, i això és 
així bàsicament perquè no som massa conscients del poder 
que tenen sobre nosaltres. Les emocions acaben decidint què 
mengem massa vegades al dia, són insistents i cabudes, i si dels 
seus desitjos en fem hàbits, estarem perduts. Només podem 
gestionar-les si les comprenem i acceptem tal com són, però 
només permetent que se surtin amb la seva de tant en tant o 
com a mínim que diguin el que hagin de dir, però que la decisió 
final sigui més basada en coneixements que garanteixin la 
nostra salut i el nostre equilibri que no per allò que simplement 
ens agrada o ens dona molt plaer.
S’ha d’estar molt segur, format i una mica entrenat per 
aconseguir que les emocions i també els nostres instints 
no acabin decidint el nostre menú, són les competències 
personals d’autoconeixement les que acabaran aconseguit 
que un alumne/a de primària sigui una mica capaç de saber 
els perquès i els coms de l’alimentació, i pugui gestionar-la, 
millorant la seva salut física i mental.
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espai ampa

Ara ja puc parlar una mica millor de la introducció del menjar 
integral al menjador de l’Escola Baloo, que, de fet, era la idea 
d’aquest article. 
Els aliments integrals s’estan introduint al menjador poc a poc. 
Quan es parla “d’integrals”, normalment parlem de cereals, 
com pasta integral, pa integral i arròs integral o semiintegral.
Menjant cereals integrals, a part d’alimentar-nos millor perquè 
mengem més fibra que afavoreix el trànsit intestinal (anem 
al lavabo millor i més sovint), també  mengem més proteïnes 
vegetals,  vitamines i minerals, i la ingesta de carbohidrats és 
una mica més petita i s’absorbeix més lentament.
Per tant, si mengem fuita i verdura de la millor qualitat, com 
la que mengem a l’escola, on sempre que és possible prové 
de residu zero i agricultura ecològica, juntament amb cereals 
integrals, els nostres bacteris ho agraeixen molt, i tots contents. 
I això vol dir tots millor, més equilibrats i  més saludables.
Un cop fem una mirada més amplia i amb més perspectiva de 
l’alimentació, ens adonem que el més important no és parlar 
només de proteïnes, greixos, hidrats de carboni i calories 
amunt o calories avall, sinó que la complexitat de l’alimentació 
va molt més enllà, i si som capaços d’entendre com funciona 
tot el sistema d’alimentació d’una manera bàsica i àmplia, ho 
tindrem més fàcil a l’hora de saber què volem menjar i decidir 
què volem menjar.
Ah! Se m’oblidava, un altre petit secret: una miqueta d’exercici, 
sempre!

Manel Enrico
Comissió de menjador i alimentació saludable
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agenda

24
Fàbrica Simon Coll

P4 6
SAT Teatre

P3, P4, P5

gener febrer

Educació infantil
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agenda

17
El Cim de les àligues

3r

gener març

1r cicle

30
Mercat de la Vall d’Hebron 

2n

22
Biblioteca de Montbau

3r

26
Can Coll

1r

3
Can Fargas

2n

abril

5
Museu d’Història de Barcelona

3r

11
Excursió a la Magarola

3r

11
Rukimon

2n

[ 28 ] BA-BA-LOO n. 74 | 01/2019



agenda

17
La Filmoteca

4t 5
El Born: Centre cultural

6è

gener febrer

2n cicle

24
Activitat teatral 

5è, 6è 6
Spiribol

4t

20
Can Dragó

4t31
Barcelona històrica 

6è

27-29
Colònies a Juneda

4t

març abril

4
MNTC Terrassa

5è

27
Passejada per Collserola

6è
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agenda

1
Carnestoltes

tota l’escola

MARÇ

Activitats col·lectives

4
lliure disposició 

tota l’escola

19
Assaig general

tota l’escola

11
lliure disposició 

tota l’escola

febrer

22
Concert de Primavera

tota l’escola

12
 últim dia de trimestre

tota l’escola

abril
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Activitats AMPA

febrer

9
març

Sortida Santa Eulàlia
24
Pujada diürna a Sant Medir

agenda

15
 Assemblea AMPA

22
Xerrada

“Ni prínceps blaus
ni princeses promeses”
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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
twitter:@EscolaBaloo
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