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A les nostres escoles, nens i nenes comparteixen les aules i un model 
d’educació igualitari que massa sovint segueix perpetuant rols i estereotips 
de gènere no igualitaris. 
Aquest model d’escola mixta s’ha vist sovint incapaç de modificar aquests 
patrons profundament travats en la societat i és per això que cal fer un pas 
més endavant i apostar per un model de coeducació que generi un veritable 
canvi cultural i una nova manera d’educar en el desenvolupament integral 
de les persones, al marge d’estereotips i rols de gènere, i que condueixi a 
unes relacions més igualitàries entre nens i nenes. 
A la nostra societat hi ha exigències diferents per a cada sexe i s’ha d’actuar 
en conseqüència de forma conscient. Pretendre que les noies i els nois han 
de rebre el mateix per arribar a l’equitat és ignorar que parteixen de punts 
diferents. La coeducació implica tenir objectius diferents per a nois i noies 
per tal que ambdós arribin a viure una veritable equitat. Cal treballar oferint 
a cadascú els suports necessaris per poder-se alliberar dels estereotips 
socials i que els permetin viure en llibertat més enllà de les limitacions de 
gènere. Cal educar les nenes perquè s’empoderin, perquè siguin capaces de 
detectar discriminacions i resoldre-les, per valorar-se més enllà dels cànons 
de bellesa física i no caure en falsos paranys d’amors romàntics. I, per altra 
banda, cal ajudar els nois a deixar de considerar la violència i l’agressivitat 
com a una eina útil de relació, a reconèixer i gestionar positivament les 
seves emocions, a valorar la sensibilitat i la delicadesa i a implicar-se 
emocionalment en les relacions, a tenir experiències de cura dels altres com 
a valors imprescindibles en la seva condició d’homes.
No és feina fàcil ni ràpida. Sovint, els adults donem per descomptat que 
les diferències de comportament entre els nens i les nenes són innates. 
Ens és difícil admetre que no han nascut amb uns rols sexuals establerts. 
Tanmateix, nombrosos estudis demostren que nens i nenes es comporten 
d’acord amb allò que han vist, amb uns models socials i amb uns missatges 
verbals estereotipats. 
Educar implica ser coherents entre allò que diem i defensem i el que en 
realitat fem. Revisem i reflexionem sobre les nostres actituds i actuacions a 
favor dels beneficis d’una educació alliberadora per als nostres infants. Ells 
ens ho agrairan.

editorial
Coeducació i igualtat
de gènere a l’escola
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Què s’entén per robòtica educativa?

En general es considera que aquesta proposta educativa implica 
la construcció i/o programació d’enginys i robots en espais 
escolars.
La robòtica educativa va tenir els seus inicis al voltant dels 
anys 60 als Estats Units, a partir de la creació del llenguatge de 
programació LOGO i gràcies a l’impuls combinat d’universitats 
americanes amb empreses com LEGO.

Quines coses aprenen els infants o què pretenem quan proposem 
activitats relacionades amb la robòtica o la programació?

És un tipus d’activitat que incentiva el pensament lògic i matemàtic, 
la resolució de problemes i el treball cooperatiu a través de 
recursos tecnològics. Acostumen a ser activitats motivadores en 
les quals, a més, els nens i nenes poden desenvolupar diverses 
habilitats i capacitats:
- Habilitats creatives i resolutives.
- Aprenentatge assaig-prova-error.
- Entrenament de la perseverança.
- La creativitat.
- L’autonomia personal i la capacitat d’autoorganitzar-se i 
d’anàlisi.

Quins són els robots o enginys més coneguts a les escoles?

BEE-BOT / BLUE-BOT: són uns petits robots amb forma de borinot 
o vespa que es poden programar perquè realitzin moviments 
dins d’una quadrícula. 

Aquests robots poden avançar, girar a esquerra o dreta 90º i 
retrocedir de 15 en 15 cm (dimensions de cadascuna de les 
quadrícules). Els Blue-bot es poden controlar des d’un ordinador 
o tauleta mitjançant una app i establint-hi connexió via bluetooth.

LEGO WE-DO: és un kit de programació amb un parell de centenars 
de peces LEGO i sensors de moviment per construir robots sense 
fils. A través de bluetooth, és possible controlar aquests petits 
robots de forma remota, sense necessitat de connectar-los 
mitjançant l’entrada USB.
Fa servir un llenguatge de programació molt visual, que permet 
els nens i nenes dirigir-lo arrossegant i deixant anar blocs amb 
ordres.

PRO-BOT: robot amb forma de cotxe que es pot programar 
endavant, enrere, gir a la dreta i a l’esquerra i pausa. Avança 
per centímetres i en els girs es poden indicar els graus. Se li pot 
incorporar un llapis per dibuixar i és possible programar-lo des 
de l’ordinador.
El fet que es pugui programar per dibuixar diferents figures 
introdueix continguts matemàtics diversos i variats.

CLAUS PEDAGÒGIQUES

La robòtica educativa
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Quines propostes al voltant de la robòtica educativa estem 
treballant a l’Escola?

A l’Escola Baloo, aquest curs estem portant a terme activitats 
amb Blue-bot en espais de tallers de primer cicle de Primària 
i també, puntualment, en espais de racons a P4. A més, s’està 
oferint robòtica com activitat extraescolar per a Primària.
Fins ara podíem gaudir un cop al curs dels enginys esmentats com 
a préstec del Centre de Recursos Pedagògics del nostre districte, 
però a partir d’aquest curs, i gràcies a l’AMPA, disposem d’un kit 
de Blue-bot i de We-do. 

Què fem en els tallers de robòtica de primer cicle?

Dos cops per setmana, s’organitzen cinc tallers en els quals 
participen nens de primer, segon i tercer. 
Aquests tallers són: “Creació de jocs matemàtics”, “Fem 
d’escriptors”, “Cuina”, “Música i dansa” i “Robòtica”.

Pel que respecta al Taller de robòtica, aquest curs l’estem dedicant 
exclusivament a l’ús del Blue-bot. Les activitats amb el Blue-bot 
plantejades es fan en grupets de dos o tres alumnes i impliquen 
propostes relacionades amb el desplegament d’estratègies de 
planificació i orientació espacial, dins de la quadrícula, a partir 
de reptes proposats i també l’ús d’aquest robot associat a un 
raonament lògic (vinculat amb l’elaboració d’històries a partir 
d’unes imatges o bé amb jocs similars als jocs de taula tradicional).

CLAUS PEDAGÒGIQUES

La robòtica educativa



Alba Medina Velázquez
alumna de 4t

A mi em fa molta il·lusió menjar com ho fan uns altres països 
perquè em sento d’aquell país. Fem activitats diferents i diver-
tides i mengem aliments diferents.
A mi m’agradaria que els països triats fossin més desconeguts, 
així no ens podrem imaginar el que menjarem i seria encara més 
sorpresa!!!
Amb tots els menjars diferents que he provat em quedo amb 
l’arròs amb llet de Mèxic i els nyoquis d’Itàlia.

Lucía Domínguez Hernández
alumna de 4t

La  meva  opinió  és  que  tastar  menjars  d’altres  països  ens  fa  
veure  la  diferència entre  el  menjar  de  Catalunya  i  el  menjar  
d’altres  cultures   com  ara  la  de  França, Mèxic...
Igualment, em sembla que tastar altres gustos, textures i 
menjars diferents és molt bona idea! Perquè així des de petits 
ens acostumem a menjar aliments saludables i boníssims, no 
creieu?
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...la jornada temàtica
del menjador?

què opines de...
...la jornada temàtica
del menjador?

què opines de...



Penso que és una proposta engrescadora i positiva per tots: 
nens i nenes, equip de monitoratge, cuiners i cuineres. Requereix 
un esforç i implicació per part de tothom ja que s’ha de pensar 
quin menjar pot ser el més adient, pensar una petita explicació 
d’aquell menjar, fer un treball d’ambientació, jocs , activitats, etc. 
Ja que la idea va sorgir dels propis infants, això fa que estiguin 
més predisposats i amb ganes de participar-hi. M’han explicat 
que van fer un primer llistat de països i després una votació. Així 
que cada mes voten per escollir-ne un. Fins ara han estat Itàlia, 
Mèxic i França: tasten menjars típics, situen el país, decoren el 
menjador, fan algun joc o activitat pròpia del país i alguna propos-
ta més.
Ho veig també com una forma de trencar la rutina del dia a dia 
que es permet gaudir d’una jornada especial i diferent. Obrir la 
ment i la curiositat al que és nou i desconegut  (sabors, textures, 
idiomes, jocs...) penso que és sempre enriquidor. 
Així doncs, felicitem i agraïm a tot l’equip de menjador per 
aquestes ganes d’engrescar l’alumnat  amb diferents propostes  
en una part de l’horari escolar diferent al lectiu. 
L’aprenentatge està en tot el que ens envolta!

Un cop al mes, normalment divendres, el servei de menjador de 
l’escola dedica una jornada temàtica centrada en un país que 
trien els alumnes i les alumnes del centre.
En una reunió de delegats dels nens i nenes del nostre col·legi 
va sorgir la idea de conèixer un país a l’horari de menjador mit-
jançant els seus menjars més representatius, les seves tradicions 
i les seves danses.
Al servei de menjador ens va agradar molt aquesta idea i es va 
decidir dur-la a terme un divendres al mes.
Els preparatius comencen amb una votació en la qual l’alumnat 
decideix el país. Posem una urna on introdueixen un paper amb 
el nom del país que volen que surti elegit i el que té més vots és 
el guanyador. El primer territori escollit va ser Itàlia, el següent 
Mèxic i després França.
Un cop s’ha decidit el país, es dediquen unes setmanes a preparar 
la decoració, les principals tradicions i les danses més carac-
terístiques del lloc.
Els nens i nenes durant 3 dies ens comenten els plats típics que 
coneixen d’aquesta zona i els que preferirien menjar.
Des del servei de cuina es pensa i es prepara la millor opció 
intentant que coincideixi amb la preferida dels nois i les noies.
L’equip de monitors ens sentim molt a gust decorant el menjador, 
buscant informació i gaudint de la festa amb tota la canalla: ells 
i elles s’ho passen la mar de bé, sobretot el dia que es realitza el 
ball i degustem els plats triats.
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Cinta Anguera Monllau
Mare d’en martí (5è) i de la duna (2n)

què opines de...
...la jornada temàtica
del menjador?

Irene Muñoz
monitora de menjador

què opines de...
...la jornada temàtica
del menjador?



Manteniment del bosquet
El passat mes de febrer tècnics de Parcs i Jardins van venir a 
realitzar una valoració de l’estat d’alguns pins de la zona del 
bosquet. La gran inclinació cap endavant i el poc arrelament al 
terreny per l’erosió feien pensar que presentaven cert risc de 
caiguda. Després de la visita, els tècnics van valorar necessària 
la intervenció i en els següents dies es va procedir a tallar dos 
pins. 
Segons els tècnics, el nostre bosquet no presenta gaire bon es-
tat de salut. El model de replantació que es va efectuar en el seu 
dia (molts pins a poca distància un de l’altre), juntament amb 
l’envelliment dels arbres fruit del pas del temps, ha provocat que 
els pins fessin  un creixement en vertical ràpid buscant la llum 
del sol i que tot el pes de les branques i fulles quedés concen-
trat en una capçada petita i gens ramificada amb la conseqüent 
inclinació. 
Així doncs, tot fa pensar que a aquesta intervenció en seguiran 
d’altres per anar retirant altres pins que també pateixen la 
mateixa afectació. 
En aquesta circumstància, hem traslladat al Consorci la neces-
sitat d’anar replantant la zona amb noves espècies i exemplars 
per tal que continui oferint aquest espai natural tant preuat per 
a nosaltres i que suposa un valor afegit d’aprenentatge, de joc i 
d’esbarjo. 

Ens visiten mestres d’altres escoles

La Meybeline i la Marina, alumnes nostres de la classe de 5è 
Efectes Especials, juntament amb la Marta, mare de l’escola, 
van ser les encarregades de  mostrar el nostre Espai Sorpresa el 
passat dilluns 27 de gener a un grup de mestres d’escoles de la 
zona que ens visitaven. 
La visita a l’Escola forma part d’una sèrie de visites planificades 
als centres del nostre entorn, que, com nosaltres, participen en 
el programa d’EN 21. 
Aprofitant l’avinentesa que la visita a la nostra escola coincidia 
amb la tornada a l’activitat escolar després de vacances de 
Nadal, ens va semblar oportú postposar el desmuntatge del 
nostre Espai Sorpresa uns dies i compartir amb les mestres un 
dels nostres projectes identitaris com a mostra d’una manera 
de fer comunitat alhora que transmetem valors i actituds.
La jornada va seguir amb una sessió de treball en la qual tots 
els assistents vam compartir coneixements i procediments com 
a estratègia de creixement professional que enriqueix la nostra 
pràctica docent i ens acompanya en aquest camí de transfor-
mació educativa.

[ 13 ][ 12 ] BA-BA-LOO n. 75 | 04/2019BA-BA-LOO n. 75 | 04/2019

l´escola al dia



Sortida de la Colla Gegantera de l’Escola
a les Festes de Santa Eulàlia 2019

El passat dia 9 de febrer es va celebrar la tradicional cercavi-
la de Gegantons i Gegantones de Santa Eulàlia pels carrers de 
Barcelona. I l’Ós Baloo, amb el grup de tabals de l’Escola, hi vam 
participar.

De fet, era la primera ocasió en la qual el gegantó de l’Escola 
Baloo sortia a ballar fora de l’Escola, i per donar-li suport van 
ser moltes famílies les que van decidir acompanyar-lo. Després 
d’un bon esmorzar, es va donar el tret de sortida a la llarga cer-
cavila davant del mercat del Born de Barcelona. El grup de ta-
bals va ser un dels més sorollosos del matí i va despertar molts 
turistes dormilegues als seus apartaments i hotels mentre es 
feia via cap a la plaça de Sant Jaume. L’Ós Baloo genera molta 
simpatia per allà on passejava i en veure’l tan ben acompanyat 
de tants nens i nenes de la Baloo, molta gent volia fer-li fo-
tografies. Segur que va ser “trending topic” a #Instagram!

Al final, fotografia de família per a la història de la Baloo i tornada 
a l’Escola per agafar forces per la resta d’activitats programades 
durant les festes.

La colla us espera l’any vinent a venir de nou i participar de la 
millor cercavila de gegantons d’escoles de tot el món!
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Any rere any les famílies de la Baloo s’endinsen en el parc més 
emblemàtic que ens envolta,  el parc de Collserola, amb l’objectiu 
de seguir la clàssica ruta que ens porta a l’ermita de Sant Medir. 
 
Ben aviat, a les 9:30h, els caminants de la Baloo, provistos 
del seu kit bàsic de senderista que consisteix en un bon 
calçat, una motxilla  amb  aigua,  entrepà i fruita, inicien 
la seva ruta buscant Can Marcet. Un cop s’arriba a la 
carretera de les Aigües, la ruta continua cap al Turó de 
la Magarola, primer punt de descans on l’entrepà és el 
protagonista. El turó és el punt més alt de la nostra ruta.  
 
D’allà, la baixada és molt divertida, però hem d’anar 
amb compte: passem per empedrats, trencalls, pistes, 
carenes i petits camins. Passem per camins amples, 
camins estrets, camins plans i camins empinats. 
 
El recorregut acaba a l’ermita de Sant Medir per però la diversió 
continua, perquè aprofitem per dinar i sobre tot... jugar. 
 
Per últim,  hem de tornar, una tornada també molt divertida 
perquè la fem per un camí a través de la muntanya molt i molt 
empinat... Si ho voleu veure i saber com acaba l’aventura, 
només teniu una opció: unir-vos als caminants de la Baloo!

Els caminants de la Baloo:
objectiu l’ermita de Sant Medir
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Des del curs passat la nostra Escola té un nou gegant, l’Ós Baloo. 
Els nens i nenes de P3 l’han pogut conèixer aquest any. 

Tot i que algun d’ells ja l’havia vist al vestíbul de l’Escola, un matí 
vam baixar a saludar-lo i, així, fer les presentacions oficials. 
Ens el vam estar mirant una estoneta.

Vam observar com és, quina forma té, com va vestit... vam par-
lar de què els agrada als gegants... tots vam estar d’acord que 
li agrada la gresca i que aprofita qualsevol ocasió de festa per 
sortir a ballar.

No ens vam poder resistir de fer com ell... vam ballar i donar 
voltes.

Després a l’aula vam decidir fer un collage del nostre gegant que 
hem exposat al vestíbul d’Infantil.

D’aquesta manera els nens i nenes de P3 hem conegut un 
nou amic, l’Ós Baloo, al qual vam acompanyar a la cercavila de 
gegants d’escola de les Festes de Santa Eulàlia.

P3: El nostre gegant
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1r: L’hort de l’Escola

La Tere i la Joana ens ajuden a descobrir l’hort de la nostra 
Escola i ens expliquen moltes coses.
Al novembre vam plantar uns enciams de planter, eren 
molt petits. Va passar el temps i cada vegada es feien més 
grans. 
Alguns van començar a créixer cap a dalt. Ens han explicat 
que ja és el moment de recollir-los perquè s’estaven es-
pigant i fins i tot alguns estaven fent flor.
A finals de febrer, després d’observar com havien crescut 
els enciams, en vam escollir alguns i els vam recollir abans 
que s’espiguessin.
A la cuina, els vam portar per netejar-los molt bé i per 
deixar-los llestos per preparar l’amanida de la nostra 
classe.
En Marc, el cuiner, els va amanir molt bé.

Aquests són alguns comentaris de la classe de 1r:

- La Tere i la Joana ens ajuden a plantar enciams perquè 
ens agrada molt menjar amanida amb olives i tomàquets. 

- Bé, el que més m’agrada és la natura.

- La feina de plantar és fàcil, fas un forat, poses el planter 
i el tornes a tapar amb terra. 
Quan passa els temps els enciams es van fer cada vegada 
més grans amb l’aigua i el sol.

- Hem descobert que els enciams creixen molt alts i al fi-
nal els hi surt una flor. La Tere diu que s’espiguen i ja no es 
poden menjar.

- També hem vist algunes fulles amb forats perquè se les 
mengen els cargols, els ocells o els cucs. Al final, se les 
menjaran totes i no tindrem amanida de l’hort.

- A la majoria de nens ens agrada l’enciam i el provem.
Si a algú no li agrada, no podrà  dir quin fàstic perquè hi ha 
altra gent que li encanta i es molestaria.

- El que més m’agrada de l’hort és regar quan no plou.

- A mi m‘ha agradat més rentar l’enciam.
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Hola!

Som els alumnes de 6è i avui us volem explicar el que sentim 
a pocs mesos d’acabar el curs. Cada vegada, el pas a l’institut 
se’ns fa més present, i els nervis d’on anirem ens envaeixen tot 
el cos.
Els nostres sentiments i emocions ara mateix són molt diver-
sos: d’una banda, estem alegres perquè farem noves amistats. 
D’altra banda, ens fa pena deixar l’escola i els amics enrere; tam-
bé ens preguntem si els tornarem a veure. 
A part d’això, tenim por per no saber què ens espera, si ens anirà 
bé o malament, por dels exàmens, dels deures i del possible bul-
lying. Segurament, els primers dies estarem una mica tristos 
però ho superarem.
A més, sempre hi ha coses positives: farem nous amics i ami-
gues, serem més madurs, avançarem en l’aprenentatge, apren-
drem noves maneres d’estudiar i sortirem abans.
A l’institut anirem amb una actitud positiva des del primer dia i 
amb ganes de començar una nova etapa de la nostra vida, per-
què això ens ajudarà a estar més atents als nous canvis. Recor-
deu: els canvis ens aporten nous reptes a la nostra vida. 
Però abans de passar a l’institut, us hem de dir que estem entu-
siasmats per poder passar uns dies a Cala Canyelles gaudint de 
la platja, la piscina i d’altres activitats amb els amics i amigues.
En fi, hem passat molts bons moments durant aquest curs i en 
seguirem passant fins que s’acabi.

Llums, càmera i acció

6è: El nostre pas a l’institut
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tria i remena

M´ha agradat molt

tria i remena

Exposició sobre el poeta que inspira el Cantània d’aquest any, 
en què participen els nostres alumnes de 5è. 
Aquesta exposició s’inaugura el 16 de maig a la Fundació Joan 
Brossa (c. La Seca, 2, Barcelona), l’entrada és gratuïta i es pot 
visitar de dimarts a diumenge, de 16 a 21 h.

No et pots perdre

L’Agus és una sèrie de llibres molt, 
molt divertida. Les històries són 
molt xules i plenes d’aventures. 
Un dia, l’Agus es va trobar un 
monstre a la seva habitació que 
havia sortit d’un llibre anomenat 
“El llibre dels monstres”, i que 
es deia Sr. Flat. També hi ha un 
personatge que s’anomena Dr. 
Brot amb el seu ajudant Nap, que 
havia fet fora tots els monstres 
d’“El llibre dels monstres”. L’Agus 
i el Sr. Flat es fan amics i passen 
moltes aventures junts. El final 
és... ai! no vull fer spoiler.

POL MORENO EIXARCH, DE 3R,

US RECOMANA LA SÈRIE DE LLIBRES “L’AGUS I ELS MONSTRES”

Per celebrar la festa de la Primavera, la tarda del dissabte 
27 d’abril, l’Associació Excursionista d’Etnografia i Flolklore 
organitza uns tallers per als nens i nenes: maquillatge infantil, 
malabars i gegants.
A més, el dijous 25 d’abril, a les 6 de la tarda, l’AEEF organitza 
un Contacontes a la Biblioteca de Montbau.
Hi esteu tots convidats.

     

                      

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

       

Dijous 25 a les 18 h.                          
         Lloc: Biblioteca Montbau – Albert Pérez Baró 

Contes de capçalera a càrrec de Blai Senabre.  

Narracions que no poden faltar en l’imaginari dels infants explicats com mai. 

Organitza:                               
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espai ampa

Continuant amb el fil de l’article de la Comissió de Menjador i 
Alimentació Saludable, publicat al número anterior de la revista, 
pensem que seria interessant treballar una iniciativa emmarcada 
dins les propostes de menjar saludable i sobre com alimentar la 
nostra microbiota intestinal de la millor forma possible, entenent 
que com més saludable tinguem la nostra microbiota intestinal, 
més sans i millor nodrits estarem.

Sovint, el berenar no té el prestigi com a àpat que tenen l’esmorzar, 
el dinar o el sopar, i molts de nosaltres ens el saltem de forma 
recurrent, o simplement  el veiem com l’àpat pont entre el dinar 
i el sopar. 

Però malgrat això, el berenar té importància de cara a com 
enfoquem les energies necessàries per afrontar la tarda i totes 
les activitats que implica (extraescolars, jornades de parc…). Cal 
recordar la importància que el nostre cos i la nostra ment tinguin 
combustible suficient i de qualitat, i berenant aconseguim allò de 
fer un àpat cada 3-4 hores o 5 ingestes diàries. 

La idea de la Comissió de Menjador i Alimentació Saludable va 
encaminada a fer una proposta que es treballi des de les aules 
per tal de fer partícips els nostres infants de la importància de 
berenar i que aquest sigui saludable.

Aquí s’ensenya a berenar
i no què berenar

Per fer-ne cinc cèntims, el que es pretén és que de forma periòdica 
es faci difusió a través de cartells, que siguin ben visibles per a tots 
i totes, i a banda, a través dels mitjans digitals habituals, d’una 
proposta de BERENAR SALUDABLE, elaborada per alumnes de 
l’escola, i degudament supervisada. 

Per començar a posar fil a l’agulla i donar un petit exemple, fem 
un avançament en exclusiva del “primer número” d’un berenar 
saludable i senzill:

Un berenar de tota la vida en una versió saludable: entrepà de 
xocolata, tan simple com fer un entrepà amb un bon raig d’oli i 
xocolata ratllada.

Si podem que el pa sigui fet amb farina integral, i si pot ser ecològica 
(la part integral del pa alimentarà la microbiota). Posarem al pa un 
bon raig d’oli d’oliva (ja sabeu que el verge extra té les propietats 
de l’oli en tot el seu potencial: vitamina E i àcids grassos insaturats, 
bàsicament oleic). Finalment ratllarem xocolata negra, si pot ser 
amb un percentatge alt de cacau, que és ric en magnesi, ferro, 
i polifenols que tornen a ser molt beneficiosos per a la nostra 
flora intestinal, i a gaudir!!!

Potser aquesta proposta caldrà complementar-la amb algun 
taller pràctic en què pares i fills participin en l’elaboració de 
propostes senzilles i saludables. Convé recordar que aquestes 
dues premisses són importants: la simplicitat dels àpats per tal 
que siguin pràctics, i com ja hem anat dient, que siguin saludables.
Tampoc cal perdre de vista que en últim terme el que es pretén és 
implicar els nostres fills en quelcom que en el futur els serà una 
eina útil: gestionar l’alimentació en general i sobretot entendre 
per què allò és saludable, més que fer un llistat d’aliments bons 
i dolents que cal memoritzar.

Roger Grimau (pare d’en Jordà de P5)
Comissió de Menjador i Alimentació Saludable
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espai ampa

Des de l’Escola de Pares de l’AMPA, s’ha detectat la necessitat 
que l’educació s’adeqüi a la creixent pluralitat que ha anat 
adquirint la nostra societat: trobar respostes a la necessitat 
de millorar l’atenció a la diversitat, potenciant la inclusivitat i 
l’eliminació de qualsevol manifestació discriminatòria.

Per potenciar aquest objectiu, el passat divendres 22 de març va 
tenir lloc la xerrada “Ni prínceps blaus ni princeses promeses”.

Amb un gran èxit d’assistència tant per part de les famílies 
com de l’equip docent i amb una dinàmica molt participativa, 
des de l’Associació Candela van proposar eines per a l’educació 
no sexista i per a la comunicació efectiva per acompanyar els 
infants.

Vam prendre consciència del pes que tenen les nostres creences, 
els estereotips i les pràctiques quotidianes en els rols de gènere 
i com això afecta les relacions personals que s’estableixen, 
especialment a l’hora de prevenir les relacions abusives.

El paper de la família junt amb l’escola és cabdal en 
l’acompanyament i el desenvolupament de les habilitats, 
capacitats i valors dels infants, per contrastar possibles 
disparitats entre els nostres discursos i les nostres pràctiques.

Ni prínceps blaus
ni princeses promeses
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agenda

8-10
Colònies a Can Mas

P4, P5 29-31
Colònies Can Vilalta 

1r, 2n, 3r

MAIG maig

Infantil Activitats comunes

juny

1
Festa Major

agenda

10
dia festiu

1r cicle

2n cicle

15-17
Colònies Cala Canyelles

6è

maig

Activitats

11
inici de la jornada intensiva

10
Grup d’acompanyament
a les famílies

maig

17
Sortida nocturna

24
assemblea

6
reunió casal estiu

juny
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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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