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Si haguéssim redactat aquest article fa tres me-
sos, hauríem parlat sobre la transformació digital, 
el foment de la lectura o la participació de les fa-
mílies. Però a partir del 13 de març tot ha canviat, i 
aquests aspectes han quedat en una dimensió dife-
rent. Hem fet una aturada que havia de durar dues 
setmanes, i que s’ha acabat convertint en gairebé 
tres mesos. Poc ens imaginàvem que ens escapça-
ria tants projectes i dinàmiques engegades. Cada 
petit projecte a l’aula té un valor molt important 
pel grup d’infants que el duen a terme, i costaria 
quantificar tot el que hem perdut pel camí.

Han estat, doncs temps de canvis importants 
per l’escola. I ara, amb una mica de perspectiva, 
tenim l’obligació d’observar, avaluar i millorar què 
hem fet. Primerament, ens cal reforçar a nivell co-
munitari la idea que l’escola no solament és un lloc 
on s’hi fan aprenentatges acadèmics, ja que els 
aspectes socials i emocionals hi juguen un paper 
primordial. I molt probablement, les pèrdues més 
importants que han patit els nostres infants són 
en aquests àmbits. El currículum és un espiral que 
fàcilment retrobarem, però el desenvolupament 
emocional i social de cada infant és un procés cons-
tant que s’ha vist més afectat.

Segur que hem sentit anomenar “les Maries” a 
una sèrie d’àrees educatives. Lluny de ser de poca 
rellevància, considerem que la música, la plàstica 
i l’educació física han estat claus en aquests mo-
ments de recolliment, d’emocions noves i, a cops, 
contradictòries. Ens ha de servir per saber donar-hi 
el valor que mereixen.

La competència d’aprendre a aprendre resumeix 
perfectament el que hem hagut d’aplicar aquesta 
temporada, ja que hem hagut de reinventar pràc-
ticament totes les estructures que feiem servir: a 
nivell comunicatiu, social, domèstic, personal, aca-
dèmic i material. I no ens referim solament al fun-
cionament de l’escola, també a la complicada tasca 
que moltes famílies heu hagut d’afrontar durant 
aquest període.

També la competència digital ha resultat bàsica per 
poder continuar en contacte amb els alumnes i fer-ho 
de forma educativa. Però no n’hi ha prou amb el que 
estem fent: necessitem impulsar la formació del pro-
fessorat, el suport a les famílies, i renovar i ampliar els 
protocols i normes de bon ús.

El curs vinent serà un repte tan especial que a les 
portes d’acabar el curs anterior encara no sabem amb 
certesa com serà. El que sí que sabem és que el pre-
pararem amb la mateixa il·lusió que els altres, sabent 
que ens obligarà a replantejar diverses dinàmiques i 
a millorar-nos en diversos aspectes. Esperem saber 
treure profit d’aquesta situació, com una oportunitat 
per replantejar-nos moltes coses sobre l’escola i quin 
paper hi juga cadascú: infants, mestres, famílies i co-
munitat educativa.

Volem fer un reconeixement als alumnes de 6è, que 
després de nou anys pel seu pas a l’escola, deixen una 
petjada important en tots nosaltres i encara que no 
puguem retrobar-nos físicament, aquesta situació ens 
ha fet reformular noves maneres per acomiadar-nos 
d’ells/es i encoratjar-los a seguir endavant, a lluitar i 
sobretot a fer-se forts davant les adversitats. N’hem i 
n’han de saber treure un aprenentatge de vida de tota 
aquesta situació.

I per acabar, volem fer arribar un agraïment espe-
cial a les famílies, que amb situacions complexes,i al-
gunes també havent perdut persones estimades, heu 
posat el vostre esforç per continuar amb les tasques 
docents en col·laboració amb l’equip de mestres i po-
sant-hi les mans i les hores necessàries. Com sempre, 
heu demostrat que entre tots fem escola.

Tan de bo, quan obrim portes de nou al setembre,
faci un matí clar i tranquil,
la il.lusió renovada ho empleni tot de llum.
Oh! Benvingudes i benvinguts, passeu, passeu
de la pandèmia en farem fum!
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Sortida al riu Segre,
el riu que passa per Vallfogona

English Day
El divendres 27 de se-

tembre de 2019 els i les alumnes de P4, 
P5 d’Educació Infantil i 1r. i 2n. de Cicle 
Inicial de Primària vàrem visitar el nostre 
riu, el riu Segre, pel seu pas per Vallfogo-
na de B.
Aquest anys varem comptar amb les ex-
plicacions del Sr. Pere Esteve, el qual ja 
va venir el dijous per la tarda a fer-nos 
uns petits tallers sobre els ocells que 
podríem escoltar i potser veure l’en-
demà al riu.
A baix al riu, vàrem esmorzar, es-

coltar i observar amb 
binocles algun ocell i 
un niu de picot o pi-
got en un xop on es 
podia veure una rodo-
na i un forat molt ben 
fet. Aquest ocell fa el seu niu picant 
amb el seu bec les branques d’un 
arbre produint un soroll peculiar. 
Menja cireres, llavors però sobretot 
formigues que dona a les seves cries.
El Sr. Pere Esteve ens va endinsar 
en el món 

de la foto-
grafia de la 
natura, ens va-
rem amagar sota 
un llençol de 
camuflatge per 
poder observar 
i fotografiar els 
animals. Ens ho 
vam passar d’allò 
més bé!
També vàrem 
anar a buscar insectes i altres animalets com les cargolines, car-
gols, l’aranya tigre… vam observar les plantes, arbres... i vam re-
collir branquetes, fulles i pedretes de diferent tamany i colors.
I com cada any fem, vàrem recollir i classificar la brossa que vam 
trobar deixant l’entorn natural ben net.
A partir d’aquí, a cada aula, s’ha treballat quelcom relacionat 
amb la sortida: observant l’espiral que fa la closca d’una 
caragolina o cargol, fent un petit collage, estampació de 
fulles, redaccions, fitxes…

PRIMER TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE

OS DE BALAGUER - ALUMNES DE 3R, 4T, 5è i 6è

A finals d’octubre els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior 
de l’escola Salvador Espriu vam participar en la tercera edi-
ció de l’English Day a la població d’Os de Balaguer. Van 
participar-hi 390 alumnes i 45 mestres repartits en dos dies. 
Van participar les ZERs el Jonc, el Romaní, el Montsec, Serra 
llarga i les escoles d’Albesa, Bellcaire, Térmens i Vallfogona 
de B. Aquest dia ple d’activitats, amb l’anglès com a llengua 
vehicular, va estar coordinat i organitzat pels mestres d’an-
glès d’aquestes escoles com a objectiu de treballar i veure 
aquesta llengua fora de les aules d’una manera engrescadora 
i divertida.
Els primers van ser les nenes i nens de Cicle Mitjà que van 
anar el divendres 25. I el dilluns 28 d’octubre va ser el torn 
dels alumnes de Cicle Superior els quals també van anar a Os 
de Balaguer a celebrar el 3r English Day.
Quan vam arribar vam esmorzar a la zona esportiva i, tot se-
guit vam anar al local social a veure l’obra de teatre en anglès 
“Aladdin”. Després, vam dinar i vam participar a la Genie’s 
Gymkhana, on estàvem barrejats alumnes de diferents es-
coles. Els mestres anaven disfressats d’Aladdins repartits per 
tot el poble. L’objectiu era aconseguir la làmpada màgica i, 
per això calia superar diferents proves en anglès que ens van 
preparar. Ens ho vam passar molt bé!
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Els nens i les nens de Cicle inicial el dia

van anar d´excursió a Agramunt.

Primer vam visitar la fàbrica de

torrons Vicens.

Vam anar a visitar Agramunt per veure on havia nascut

Vam passejar pel Parc 
Riella per veure algunes 

obres seves.
A la fàbrica de xocolata 
Jalonch ens vam obse-

quiar amb una xocolata 
bonissiiiiiiiima!!!!
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Les Colònies a Esterri d'Àneu
CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR

Avui us revelarem el què hem fet aquest curs a les colònies 
d’Esterri d’Àneu.
El dilluns 9 de desembre, ens vam reunir a la parada de 
tren de Vallfogona de Balaguer a les 8:00 del matí i vam 
anar en tren fins a la Pobla de Segur. Allí vam anar a visitar 
el Museu dels Raiers, on vam aprendre com transportaven 
materials amb unes barques fabricades amb troncs.
Després vam anar en autocar fins a Esterri d’Àneu on ens 
vam instal·lar al Camp d’Aprenentatge. Vam conèixer als 
mestres que ens acompanyarien a realitzar les activitats.
I tot seguit ja vam començar la descoberta del paisatge de 
les Valls d’Àneu i de l’Ós Bru.
Quan es va pondre el sol, vam fer una gimcana per Este-
rri, on vam poder descobrir el poble, passejant pels seus 
carrers.
Després de sopar vam fer un joc de nit, que tractava de 
pintar en la foscor amb llanternes i papers de cel·lofana.
Primer dia superat... Ara toca anar a dormir i agafar forces 
per l’endemà.
El dimarts 10 de desembre, quan ens vam despertar ens 
vam haver d’equipar molt bé, perquè anàvem a les Planes 
de Son. Vam pujar-hi amb taxis i estava tot nevat. Allí, vam 
poder descobrir els rastres dels animals i poder identificar 
les plantes que havíem treballat. Va ser un matí molt diver-
tit perquè també vam poder jugar amb la neu.
A la tarda, vam tornar al CdA i vam anar a visitar Casa Gas-
sia. Una casa antiga on ens ensenyaven com era la vida 
d’abans dels habitants del poble.
Després de les dutxes, en pijama i un bon sopar, va arribar 
l’hora de fer Disco Karaoke.... Una nit ben especial i amb 
molta marxa!
El dimecres 11 de desembre, vam visitar el Bosc del Gerdar, 
el Bosc d’Avets més gran del món.
Després de dinar a l’alberg, ens vam acomiadar dels altres 
mestres i vam anar recollint les nostres coses cap a l’auto-
car, per emprendre el camí de tornada cap a Vallfogona de 
Balaguer.
En general, aquestes colònies ens ho hem passat molt bé. 
Per nosaltres, han estat les més divertides que hem fet fins 
ara, perquè hem après moltes coses, perquè ens hem que-
dat a dormir per primer cop dues nits, perquè teníem ga-
nes d’anar a la muntanya en ple hivern, .... I el més impor-
tant, perquè hem pogut conviure uns dies diferents amb 
els nostres amics i amigues.

Alumnes de 3r
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La Castanyada El Nadal
Alumnes de 3r

El dia 30 d’octubre, els alum-
nes de l’escola Salvador Es-
priu van celebrar la Castan-
yada a la plaça Setze Jutges 
com cada any.
Aquesta vegada els alumnes 
de 6è ens van preparar una 
gimcana molt divertida. En 
total van organitzar 4 activi-
tats força variades:
- Pintar les cares amb els ulls 
tapats.
- Fer un circuit amb diferents 
obstacles com cons i cèrcols.
- Confeccionar una disfres-
sa amb material com teles 
i accessoris per fer la millor 
castanyera.
- I ballar diferents danses!
Cada grup format per alum-
nes de diferents cursos i 
acompanyats per un mes-
tre/a, anaven passant per 
cada activitat fins a comple-
tar les 4. Les proves en ge-
neral van agradar molt i s’ho 
van passar d’allò més bé.
Finalment, un cop es van 
acabar les activitats, tot 
l’alumnat de l’escola junta-
ment amb les famílies van 
menjar les castanyes, els pa-
nellets i les galetes fetes pels 
nens i nenes d’infantil i de ci-
cle inicial. Va ser un dia molt 
bonic i divertit!

Àrea de Religió - CS

En arribar l’Advent, vam saber que falta-

ven 4 setmanes perquè arribés el Nadal 

i durant aquelles setmanes vàrem co-

mençar a preparar la festivitat de Nadal.

Durant aquells dies, amb algunes clas-

ses, vam estar preparant manualitats 

per decorar l’arbre de casa nostra i de 

l’escola i espelmes per treballar l’Advent 

i el Nadal.
Vam començar a assajar el festival de 

Nadal que actuaríem l’últim dia de tri-

mestre per representar com nosaltres 

celebrem aquelles festes. Vam preparar 

una cançó que donaria la benvinguda 

al festival de Nadal, la del “Nadal de co-

lors”.
Arribat el dia del festival, vam rebre la 

visita d’uns extraterrestres que desco-

neixien la nostra cultura, i nosaltres amb 

les actuacions els vam ensenyar com ce-

lebràvem el Nadal a casa nostra.

Els alumnes d’Educació Infantil ens van 

representar i cantar la cançó de “El Na-

dal ja és aquí”. Els alumnes de CI van re-

citar uns poemes molt bonics i ens van 

cantar la cançó “Llença’t al Nadal”. Els 

alumnes de CM van ballar “Just Dance 2 

Crazy Christmas Santa Clones”. Els alum-

nes de CS de 5è van representar una 

obra de teatre on cagaven el tió i els hi 

va cagar unes entrades per anar a veure 

als seus companys de 6è que van ballar 

uns balls molt marxosos i animats, “Jin-

gle bells rock”, “Aquí és Nadal i estic con-

tent” i “Katchi”.
Per finalitzar el festival, els mestres ens 

van fer una actuació sorpresa on balla-

ven la cançó “All I Want for Christmas Is 

You” i ens van sorprendre molt.

Com cada any, el festival va ser xulíssim i 

ens ho vam passar molt bé!

PRIMER TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE
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Sortida a Balaguer

Durant el 1r trimestre, concretament, el dia 

15 de novembre, els nens i nenes de P3, P4 

i P5 vam anar d’excursió a la capital de la 

Noguera, a Balaguer.

Just a primera hora del matí, els Mossos 

d’Esquadra ja ens esperaven a la comis-

saria de Balaguer. Ens van explicar en què 

consisteix la seva feina i vam fer una visita 

guiada per les diferents instal·lacions. Tam-

bé, vam poder veure el cotxe que utilitzen 

per treballar. Quina emoció!

Un cop esmorzats, ens vam preparar per vi-

sitar la biblioteca Margarida de Montferrat 

de Balaguer! Quants contes!!! Vam poder 

disfrutar de la màgia dels contes en l’espai 

infantil que disposa la biblioteca!

I per acabar un dia ple d’emocions vam di-

nar al parc del costat de l’estació de tren i 

jugar una estona tots junts!

EDUCACIÓ INFANTIL

Dedectius ECO
(Wila, Erol, Mar i Jana)

Durant la setmana del 18 al 22 de Novembre, l’Escola Salvador Espriu, ens hem sumat a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, realitzant diferents activitats per conscienciar a la comunitat de la importància i cura del medi ambient.El dilluns, els alumnes de Cicle Inicial, van ela-borar unes llibretes reutilitzant els papers de les butlletes de les eleccions.El dimarts, els alumnes de Cicle Mitjà, van reco-llir la brossa del pati i dels voltants de l’escola.El dimecres, els alumnes de Cicle Superior, van crear unes manualitats amb material reciclat per la Marató de TV3.El dijous, va ser “el dia sense paper”. Tota l’escola vam utilitzar altres recursos enlloc de paper. Vam treballar amb tablets, ordinadors, pissarres,...El divendres, els alumnes d’Educació Infantil, van apadrinar les jardineres del pati: les van plantar, regar i arreglar.Aquesta setmana ens ha servit per adonar-nos de que fent petites accions, podem millorar el nostre entorn. Junts podem cuidar el nostre planeta, és la nostra vida!

PRIMER TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE
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Primerament vam anar al 

Caixaforum a fer un taller 

anomenat “Mans a l’obra”. 

En aquest taller les prota-

gonistes eren les nostres 

mans: les vam observar, vam 

fer sons i moviments, vam 

utilitzar el sentit del tacte i... 

vam pintar amb les mans!

El dia 31 de 
Gener els 
nens i nenes 
de P3, P4 i 
P5 vam anar 
d’excursió a 
Lleida.

Sortida a Lleida
EDUCACIÓ INFANTIL

Després vam anar a la 
Casa dels Gegants. Allí 
vam veure i conèixer 
els gegants/es, gegan-
tons/es i els capgros-
sos de Lleida. I fins 
i tot ens vam poder 
posar a sota d’una ge-
ganta i d’un capgròs.

Per finalitzar vam anar a la Ludoteca 
“d’Arenys del Segre” on ens ho vam passar 
molt bé jugant! Allí l’estona se’ns va fer ben 
curta!

SEGON TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE
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Els alumnes de Cicle mitjà van anar de visita cultural a Llei-
da. Per una banda vàrem visitar l’edifici de Caixa fòrum on 
hi havia una companyia anomenada:
PAPAGENO & CIA. Aquesta companyia ens va portar a fer 
un divertit recorregut per les òperes de W. A. MOZART
En Papageno és un dels personatges més entranyables i 
divertits del món de l’òpera. En aquest concert, de to cò-
mic i distès, en Papageno busca desesperadament algú de 
qui enamorar-se. Per aconseguir-ho, farà un recorregut 
per algunes de les òperes més famoses de W. A. Mozart, 
amb l’ajuda dels músics i amb la col·laboració del públic.

Sortida a Lleida
CICLE MITJÀ

Els 
nens i nenes de l’escola 

van passar un dia de la mona confi-
nat però ben divertit.

Tots/es van realitzar una gran varietat d’activi-
tats durant aquest dia.

Molts d’ells van cuinar i van fer unes mones bonís-
simes per als seus familiars! D’altres, van pintar ous 

de Pasqua i fins i tot van participar al concurs de 
mones que realitzava l’ajuntament de Vallfogona de 

Balaguer.
Una cosa queda ben clara, cadascú va passar 
el seu dia de la mona confinat i de manera 

diferent, però de ben segur que tots/es 
s’ho van passar d’allò més bé!

La mona
Visita al Museu de l’Aigua “La Canadiense” i

CaixaFòrum amb l’espectacle Papageno

Més tard, la següent visita en va portar a fer un viatge en el temps, 
concretament cap al 1911, segle XX, va anar a veure el campa-
ment de la Canadiense que són antigues cases dels treballadors 
de l’empresa: La Canadiense, situats al costat del canal de Seròs, 
que porta l’aigua del riu Segre fins a la central hidroelèctrica. Avui 
acull la seu central del “Museu de l’aigua” convertit en una aula 
educativa, un centre de documentció, amb un sala polivalent i les 
exposicions: “La força de l’aigua. El Dr. Pearson i les obres de La 
Canadiense a Lleida” i “Aigües del món.
Ens vam traslladar fins a les estances del Dr. Pearson i part de l’ha-
bitatge dels treballadors d’aquella època.

SEGON TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE
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Tallers a Infantil

A Educació Infantil continuem 
amb els tallers internivells! 
Aquests tallers permeten als 
infants relacionar-se amb tots 
els nens i nenes del cicle i els 
ofereixen situacions d’apre-
nentatge en els quals el joc és 
l’activitat principal i alhora pos-
sibiliten experiències diverses i 
es duen a terme activitats lúdi-
ques i molt motivadores.
L’organització d’aquests es basa 
en que cada infant escull el ta-
ller que vol realitzar i han d’aca-
bar passant per tots els tallers.
Els tallers que s’han dut a ter-
me aquests curs han estat:
Taller de matemàtiques: la Srta 
Monte B. ens han proposat fer 
activitats de lògica, series, figu-
res geomètriques, iniciació a 
la robòtica i sudokus amb po-
licubs.

Els darrers anys hem anat consolidant els tallers a Primària. Una 
forma de treballar a l’aula que cada cop anem fent més nostra, i de 

la que n’anem trobant molts avantatges…
Partim del joc i de la manipulació. Les darreres descobertes en 

neuroeducació ens confirmen que l’emoció està estretament lligada 
amb l’aprenentatge, així que despertar l’interès i fer-ho de forma 

lúdica garanteix que l’infant sigui molt més receptiu a fer nous 
aprenentatges i a connectar els coneixements previs amb allò que va 
descobrint. El redisseny dels espais que requereix cada taller també 
és un factor que sorprén i motiva els participants, ja que cada dinà-
mica ens obliga a treure el màxim profit dels espais i materials dels 

que disposem.
Som partícips de l’aprenentatge. Un cop el professorat responsable 
de l’activitat ha fet una proposta inicial (presentant una pregunta, 

un marc teòric o uns materials), cada infant experimenta i manipula 
per arribar a les seves pròpies conclusions. I a la vegada, aquestes 
es comparteixen i es debaten amb l’equip o s’exposen a la classe. 

Un nou aprenentatge es consolida més quan l’aprenent és capaç de 
compartir i expressar el què ha après, així que aquest aspecte comu-
nicatiu es duu a terme sempre que és possible. Un cop acabades les 

activitats, cada alumne duu a terme la seva pròpia avaluació.
Reduïm la ràtio i fem agrupaments flexibles. Es funciona amb grups 
d’entre 7 i 9 alumnes, barrejant els infants dels dos cursos de cada 
cicle. D’aquesta manera, afavorim la socialització dels infants amb 

companys d’altres grups, afavorim el coneixement de la diversitat, i 
potenciem el treball cooperatiu entre infants amb diferents destre-
ses i interessos. Els alumnes més joves de cada grup s’emmirallen 

en els més grans, i aquests, a la vegada, tot sovint assoleixen rols de 
tutelatge que els fa créixer personalment.

Treballem de forma competencial. Tot i que cada taller s’emmar-
ca bàsicament en una àrea (principalment de l’àmbit matemàtic, 
lingüístic o artístic) els continguts que s’hi treballen són propis de 

diferents camps, es complementen entre ells, i requereixen aplicar 
coneixements de forma pràctica. Per posar un exemple, en un taller 
de robòtica apliquem destreses matemàtiques per interpretar les 

instruccions de muntatge, destreses mecàniques per construir i mi-
llorar el nostre prototip, destreses comunicatives per posar en comú 

la tasca de cada membre de l’equip, i tantes d’altres.
Els nostres alumnes ens estan demostrant que aquest sistema de 

treball els resulta divertit, agradable, i els motiva a seguir aprenent. 
En tot cas, petits i grans cada cop tenim més clar que ens marquen la 

tendència metodològica de la nostra escola.

Tallers a Primària

Taller de plàstica: amb la Srta Ivet 
ens hem realitzat unes pinyes su-
per divertides, vam fer una acti-
vitat amb pintures on vam posar 
color a l’hivern i un dibuix màgic.
Taller de jocs: amb la Srta Marina 
hem tingut estones per fer dife-
rents activitats com el joc sim-
bòlic, experimentació amb farina 
i diferents estris: coladors, pots, 
embuts,…plastilina, titelles, jocs 
de taula, disfresses i construc-
cions.
Taller de llengua: amb la Srta 
Montse O. hem escoltat el con-
te de la castanyera i hem realit-
zat activitats relacionades amb 
el conte, hem fet endevinalles 
d’animals i fruites i jocs de llen-
gua, ens va explicar el conte “Vola 
ós panda” i vam fer una màscara 
vocabulari i el “veig veig”.

SEGON TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE
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Aprenem a distància

INFANTIL

Les videoconferències són 
una manera de veure’ns les 
cares uns als altres de mane-
ra virtual. Fins ara, estàvem 
acostumats a veure’ns cada 
dia a l’escola però ha estat una 
bona solució.
A l’escola les hem utilitzades, 
i no sols per poder-nos veure, 
sinó també per fer classe, per 
poder resoldre dubtes o altres 
qüestions que hagin sorgit du-
rant la setmana.
Júlia Bellart Segarra, membre 
de la comissió TecnoEspriu.

Us deixem una sèrie de captu-
res de pantalles de diferents 
videoconferències que hem 
fet durant aquest trimestre

Les videotrucades
Durant el confinament les mestres d’infantil hem cregut convenient tenir 
contacte amb els infants ja que per nosaltres és de vital importància l’àm-
bit personal i emocional del nostre alumnat, és per això que hem fet una 
videotrucada setmanalment amb els més petits de l’escola, per tal de que 
es poguessin retrobar entre ells i amb les seves mestres.
Durant la videotrucada es plantegen diverses activitats als infants:
Primer de tot ens saludem i parlem una mica de com anat la setmana.
Tot seguit ens ensenyen i/o ens expliquen l’activitat proposada del conte 
que cada tutora ha explicat al seu grup el dilluns.
També ens mostren altres activitats que han fet a casa o expliquen alguna 
sortida, retrobament amb algun amic, familiar,...i fins i tot mostrar-nos 
alguna joguina que els agradi o alguna cosa que en vulguin ensenyar.
Els alumnes de P5 van explicar quin ofici els agradaria fer de grans després 
d’haver visionat el vídeo que havien realitzat a l’escola.
I per últim les mestres hem anat proposant diferents activitats:
- Buscar per casa, menjador, cuina, habitació,...un objecte que comenci 
per la lletra: M, P, R, S,... buscar un objecte d’un determinat color, forma 
geomètrica,... un objecte que ens serveixi de barret,... amb un temps per 
buscar-ho mentre sona una cançó, abans no acabi la cançó han de tornar 
a ser al lloc, davant la pantalla.
- Creem un personatge: els infants dibuixen un cercle i seguidament la 
mestra tira el dau i han de dibuixar tantes parts de la cara com han sortit al 
dau: 4 ulls, 3 boques,... pels més petits els deixem lliurement que dibuixen 
la quantitat que ells vulguin i després ens ensenyem els personatges que 
hem creat.

TERCER TRIMESTRE PRIMER

SEGON

CINQUÈ
SISÈ

TERCER I QUART
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Martina Bellart
És la primera vegada que treballem 
telemàticament. No m’havia imaginat 
mai que d’un dia per l’altre tanquessin 
les escoles i haguéssim de treballar des 
de casa.
Per jo és molt fàcil organitzar-me les 
feines. Primer en faig una, després 
quan ja he acabat la feina en faig una 
altra, fins a tenir-les totes fetes.
Quan faig les tasques, a vegades, ne-
cessito ajuda d’algun familiar perquè 
no l’entenc, necessito gravar un vídeo, 
una foto o enviar algunes tasques.
Al principi d’utilitzar el classroom era 
difícil perquè no coneixeia la platafor-
ma. Sort de la meva germana que ja hi 
treballava i me n’ha ensenyat. També 
alguns cops he trobat en falta l’explica-
ció de la mestra. Després d’unes set-
manes, ja el sabia utilitzar sola sense 
cap ajuda. Fins i tot, he après a inserir 
imatges als documents, i moltes coses 
més.
A jo el que més m’ha agradat és fer les 
videoconferències amb els companys 
i companyes i algunes mestres i mes-
tres.
Aquest any el meu aniversari l’he 
passat confinada a casa meva sense 
poder-ho celebrar amb tota la meva 
família i els amics. Ha estat una mica 
avorrit.
El que he après durant el confinament 
és que des de casa podem fer el mateix 
que a l’escola, però, és millor anar a 
l’escola ja que durant aquest temps he 
trobat a faltar tots els meus amics, ami-
gues i els mestres i les mestres. Es fa es-
trany està a casa, sense fer pati, sense 
anar al poli, no poder anar a cap lloc.
El Covid-19 ha canviat la nostra vida i el 
funcionament de l’escola.

Roger Caba
He pogut fer casi tots els deures al prin-
cipi em va costar acostumar-me al dri-
ve perquè mai havia treballat amb ell 
crec que va molt malament lo de les 
fotos i els videos encara no n’he après 
però amb general tot bé. Alguna cosa 
he necessitat ajuda pero els videos aju-
den bastant.
Treballar a casa m’ha agradat perquè 
m’he pogut fer la feina quan he volgut i 
me pogut concentrar mes perquè no hi 
havia tant soroll de clase.

L'escola virtual
1r 2n

TERCER TRIMESTRE 3r

Emma Duran
Doncs ha estat difícil treballar amb aquesta distàn-
cia, ja que clar, nosaltres des de la guarderia que 
no ens havíem  separat tants dies, i els treballs amb 
grup doncs ja no s’han pogut fer però… ha arribat 
aquest virus i mira, tots a casa! Doncs a mi se m’ha 
fet molt, però que molt difícil treballar distanciada 
de tots, i m’ha anat molt bé que hagi estat la meva 
mare i el meu pare per ajudar-me. També he estat 
un parell de dies trista en saber que l’Irek marxa de 
l’escola.

Alba Flores
Aquest any ha estat diferent i més complicat perquè 
ens costa agafar el ritme, per que tots estem més 
fluixos. Bé, en resum, que desde cada costa més 
agafar el ritme.

Radu Giurgiu
Jo m’he organitzat les feines fent una mica de deures 
cada dia i de tant en tant he necessitat alguna ajuda 
per que ho fessi mes be.Jo he intentat seguir casi to-
tes les propostes que m’heu demanat els meus pro-
fessors.Fins i tot encara que estava al confinament 
he hagut d’estudiar igual casi com ho feiem al cole 
perquè es important seguir practicant tot el que vaig 
aprendre a l’escola i encara més coses. Quan faig els 
deures lo que mes m’agrada es escriure al ordinador 
i també quan volia saber alguna informació ho podia 
buscar al ordinador i això m’ha ajudat molt.
Tot i que al principi va semblar dificil fer les tas-
ques,ara ho tinc molt més facil per que ja m’he acos-
tumbrat a fer les feines online.

Wila Lozano
El que més m’ha agradat del confinament ha sigut 
la familia qui m’ha ajudat molt amb tot una mica. A 
mi m’ha costat una mica molt organitzar-me tots els 
deures. El que he apres durant el confinament que 
cal vigilar amb la gent i tot el món. Jo he necessitat 
molta ajuda perquè em costen molt els deures. 

Martí Puig
Aquest confinament ha estat una mica llarg, com no 
podia anar a l’escola he tingut que treballar des de 
casa. Al principi ho feia amb paper i ara ho faig amb 
l’ordinador. Treballo una estona al matí i una estona 
a la tarda, aquesta nova manera de fer les tasques 
m’agrada però algun cop m’ha ajudat la meva mare.
He anat seguint les tasques proposades i també he 
fet altres coses amb la meva família: fer un hort, cui-
nar, jugar a cartes, fer esport i banyarme a la piscina 
des de l’abril.
He après a utilitzar una mica més la tecnologia però 
he trobat a faltar als meus amics, anar a l’escola i la 
família que no puc veure.
Tinc ganes de que tot torni a la normalitat.

Escriure un petit text explicant la vostra experiència de com us ha anat el 
fet de treballar telemàticament a distància durant el confinament.
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Abril Puigfel
Durant aquest dies els deures els hem tingut 
de fer desde casa ens els passava ho per el 
classdojo, google classroom pel correu elec-
trònic ect...
però ens hem divertit i lo important de fer les 
feines es divertirse i tindre ganes de treballar.
Hem gaudit molts moments amb la família 
pero els amics els hem tingut de veure per vi-
deoconferència.
Molta gent s’ho ha passat molt bé a casa per-
què estan amb la família i els amics els poden 
veure però això sí amb videoconferència. Hem 
après ha fer moltes coses durant aquests dies. 
Ja s’acabarà, aviat o tard, però s’acabarà.

Ares Rubió
Per mi fer classe a través del Google Classroom 
m’ha semblat força bé, però he d’admetre que 
és molt millor fer les classes a l’escola.
Un dels avantatges seria que no tindríem tan-
tes feines per fer. Jo no tinc gaire temps per 
fer-les, perquè els ordinadors que tenim a 
casa estan ocupats pels meus pares i per això 
no tinc tant temps com altres nens i nenes. 
Igualment però, no deixen de ser divertides les 
classes! Bé, també es podria dir que aquests 
dies no hem tingut cap horari.
Sí que hem tingut algunes dificultats per en-
trar al Google Classroom, però al final els pro-
blemes s’han pogut solucionar. I si us pregun-
teu: - Quan avanço feina? La resposta és molt 
senzilla. - Quan els meus pares estan ocupats 
fent altres coses és quan jo em poso a l’ordi-
nador.

Martina Serret
Durant aquest confinament ens hem organit-
zat amb un horari , esmorzar a les 08:30 i a les 
09:000 fem els deures quan els acabo llegeixo 
o pinto i després em queda lliure.
Els dies de calor dinem a fora al jardi, aquets 
dies em rejuntat la pisina i aviat la omplirem i 
ens i vanyarem.
Ajudo als meus pares tot el que puc, ajudo a 
treure els plats nets del rentaplats, a recollir 
la taula, planxar, estendre la roba i a vegades 
ajudo a la piscina.
Sense la familia no hagués pogut aguantar el 
confinament perquè no haguès pogut fer els 
treballs de classroom i no podria avançar tant 
la piscina … he jugat amb la Mireia i ja m’estic 
acostumant a estar així .

XÈNIA : Ha sigut un experiencia nova dife-
rent i rare a jo primer em va agradar bas-
tan estar a casa i fer els deures per el meu 
compte però quan ja hi vaig estar 1 mes i 
mig se’m va començar a fer pesat però jo 
cada dia naba endavant i amb alegria quan 
vam passar a la fase 1 em vaig alegrar per-
què ja podiem sortir i ara al sorti meu paso 
millor.

ÀLEX: Ara els treballs es fan amb ordinador i 
fa uns mesos u fellem amb fulls es una nova 
experiencia esbora ara es fa amb un clic a 
abans amb la goma veure els amics es fa 
amb una cámara a i abans a cara a cara es 
una nova vida.

ALEIX: Durant aquests dies que no podiem 
sortir de casa feia els deures amb el pare o 
la mare al començament ens costava enviar 
els deures després vam anar millorant.
Aquest confinament he après a fer vi-
deoconferencies amb els companys. A mi 
m’agrada més anar a l´escola i compartir 
jugar i poder parlar amb els amics.

ABEL: Aquest confinament ha estat molt 
dur ja que no sabia si algú de la meva família 
es posaria malalt. Pensava què passaria si la 
mare hagués d’anar a l’hospital o si el pare 
agafés molta febre i tos.
M’ha costat de dormir i després de desper-
tar-me.
Al final m’he posat a treballar cada dia a la 
tarda a partir de les 6.
M’agrada fer la feina des de l’ordinador de 
sobretaula perquè estava molt còmode i 
podia treure’m les sabates. La tasca que 
més m’ha agradat és el Repte Naturalista i 
el joc de reciclar que m’ha enviat l’Èric.
El que més he après és a escriure sense 
faltes perquè tinc un corrector que me les 
arregla. Pel meu compte he fet pàgines 
d’operacions matemàtiques per practicar.
He necessitat ajuda dels de casa per co-
mençar ja que no sabia com ho havia de fer.
Ara he après a escriure en documents com-
partits i enviar-los als professors. També ha 
assistir a les videoconferències.

4t

POL: Els deures es fan molt millor al cole pero no puc 
dir que no sigo divertit amb digital.

BLANCA: El confinament a sigut una mica du pero 
no passa res perquè nosaltres ho superarem perquè 
som molt fors.Ens hem organitzat de tal manera que 
els mestres ho passaven pel classroom i nosaltres ho 
feia. Sense un mestre a la bora es molt dificil bueno 
bastan.El que més m’ha agradat és les tasques de 
manualitats. Bueno al final tots junts ho hem superat.

MARIA: A mi no m’agrada estar confinada però estic 
bé, puc parlar amb els amics, fer deures, veure a les 
videotrucades als professors. He descobert coses que 
no sabia i m’ho intento pasar be, a vegades em sen-
to bé a vegades malament.La meva familia m’ajuda a 
superar la meva por, m’ajuda quan no estic bé i m’ho 
passo molt bé amb ells.

EROL: TREBALLAR TELEMÀTICAMENT.
Cada dia obro el classroom per veure la feina. Trio una 
tasca i la faig i si tinc dubtes els pregunto a la Blau, la 
meva germana, o a la mare o al pare. Quan acabo cli-
co lliurar i entregar.
El més difícil és enviar un video o una foto.
Dos dies a la setmana faig anglès del Centre Cultural 
amb el zoom.
Amb el meu pare estem llegint un llibre que es diu Els 
Futbolíssims El misteri de l’ull de falcó.
He après a treballar des de casa i a estar a casa sense 
avorrir-te, a escriure a l’ordinador, a fer anar el correc-
tor de faltes, a entrar al gmail, drive i al classroom.
M’ha agradat treballar a l’ordinador.

MARC: La meva experiència treballant telematica-
ment a mi m’ha agradat molt .
Hi ha deures que els he trobat complicats sobretot els 
d’angles i m’han tingut que ajudar una mica .També 
he fet alguna fitxa extra de mates que la meva mare 
m’ha manat per no oblidar les multiplicacions.
D’aquest confinament he après la falta que ens fan,a-
mics professors i família…...

CESC: Ha anat bé però alguna cosa com per exem-
ple ficar fotos al document m’han tingut de ajudar 
la meva mare ,l’Alba i el pare, pero per tot el de-
més bé,m’ha agradat una mica fer la feina així pero 
m’agrada més fer la l’escola.

Escriure un petit text explicant la vostra experiència de com us ha anat el 
fet de treballar telemàticament a distància durant el confinament.
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Hola famílies

Les nenes i nens de 1r us volen ensenyar reptes i feinetes que 

hem anat fent durant el confinament.

Han estat dies que no veiem a les nostres companyes i com-

panys però que amb les videoconferències ens ha ajudat a 

retrobar-nos . Ens hem pogut explicar les dents que havien 

caigut i con el ratolí Pere ens donava sorpreses.

Molts dies ens ha visitat el nostre periquito Blauet i hem vist 

que estava super bé.

Aquest curs no hem pogut fer moltes activitats de l´escola: 

les colònies d´educació infantil i cicle inicial que anàvem a la 

Manreana, el dia del pati.......El curs vinent retrobarem més 

activitats i més.

Volem agrair la feina de les mares i pares durant aquest temps 

que ens han ajudat a portar a terme l´activitat escolar.

SOM FAMÍLIES GENIALS!

Propostes confinades
1r

TERCER TRIMESTRE

2n
Aquests dies de confinament, ens 
han obligat a estar moltes estones a 
casa i no poder anar a l’escola, amb 
la qual cosa ens hem vist obligats 
a canviar unes maneres de fer i 
d’aprendre diferents.
Tot i haver d’estar-nos a casa, això 
no ens ha impedit que també po-
guéssim parlar amb els companys/
es de l’escola i a ensenyar-nos el 
que havíem estat treballant a través 
de les videotrucades. El primer 
dia tot eren nervis i dificultats per 
connectar-nos en grup i saber com 
engegar i apagar els micros per 
parlar....ara cada cop ja sabem fer 
més coses, i ja hem agafat més 
autonomia.
Ha estat una experiència diferent, 
que ens ha portat a aprendre coses 
noves i a valorar-ne d’altres que fins 
ara ens havien passat desapercebu-
des: com compartir jocs i materials 
amb els companys/es, fer-nos 
abraçades, xocar-nos les mans ....
Aquí us deixem un recull del que 
hem treballat aquest trimestre a 
partir de petits reptes: hem fet de 
cuiners, d’inventors, de pintors, 
hem fet manualitats, hem après 
embarbussaments, hem treballat 
les cases del món, hem après a 
plantar una llavor i a cuidar la plan-
ta que n’ha sortit....
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Els números romans

Experiments
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Manualitats

EROL (Làmpara de lava) MARC
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Activitats d’aula:
A les classes virtuals hem 
exposat projectes per-
sonals i hem fet kahoots 
sobre moltes temàtiques:

Aula virtual d’especialistes:
A l’aula de música virtual hi han hagut 
propostes de tot tipus, com la de fabri-
car el propi instrument:

Pel que fa als idiomes també han tingut moltes pro-
postes orals, escrites i… fins i tot molt expressives. En 
aquesta activitat de castellà havien de representar i 
explicar una obra clàssica:

A l’aula d’anglès han fet també activitats molt signifi-
catives com “All about my mum”

I pel que fa a l’educació física, no hem parat de reme-
nar-nos i fer el mico amb propostes com la d’inve-
tar-se un joc d’equilibris:

5è

Aules virtuals de matèries instrumentals
Hem treballat sistemàticament la llengua amb 
l’aplicació DictApp i altres tasques:

Per les matemàtiques hem fet servir 
documents interactius i hem fet les proves 
cangur de manera virtual:

Ah! i de medi ens n’hem fet un tip també, entre els reptes natura-
listes que ens han proposat des del CdA de les Valls d’Àneu on vam 
anar de colònies i els experiments no hem parat. Fins i tot molts de 
la classe hem participat al concurs d’experiments del CRP de la No-
guera.
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6è

Inspirats i inspirades en l’obra de Romo Jack, #whatmyhandsdoing, els hi les alumnes de 6è han dut a 
terme, durant aquesta llarga estada a casa, una tasca creativa on les seves MANS i PEUS han passat a ser 
testimoni i protagonista del CONFINAMENT.
Us la compartim!

Confinades i confinats de peus i mans
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Infantil

Els Contes
Tant si estem a l’escola com a casa, no poden faltar els 
contes, per això les mestres d’Educació Infantil ens vam 
proposar explicar o llegir-ne un cada setmana i a partir 
d’aquest fer un seguit d’activitats relacionades. Activitats 
d’escriptura, comprensió, però també artístiques i crea-
tives sense deixar de banda l’educació emocional.
Vam començar amb els contes relacionats amb el Coro-
navirus i que ens ajudaven a entendre millor què esta-
va passant, per què ens havíem de quedar a casa, ren-
tar-nos sovint les mans...
Vam buscar algún conte que sabíem que els agradava 
als infants com el del “Lleó vergonyós” o alliberar algun 
video que ja havien fet els nens i nenes com el dels “Ofi-
cis”.
A casa i amb el material que teníem vam començar a en-
registrar algun conte com els que vàrem penjar a Ràdio 
Vallfogona per la Diada de Sant Jordi i després al blog de 
l’escola.
Vam començar a buscar, remenar i escollir contes que 
teníem per casa per poder-los presentar als infants per 
motivar-los, activar els seus coneixements previs, con-
tinuar amb la lectura o explicació del llibre i finalment 
proposar petites activitats tenint en compte el nivell de 
cada curs.
Activitats senzilles com escriure el títol del conte, fer un 
llistat dels personatges que hi surten, pintar una fitxa 
relacionada amb el conte, fer un dibuix, construir un ti-
tella, o l’hàbitat d’un animal o una màscara, relacionar 
imatges amb paraules, buscar lletres del títol del conte 
que també les tenim nosaltres al nostre nom, escriure 
missatges o fer petons en un full per després regalar-lo 
a algú que ens importa, retallar i enganxar seqüències 
d’un relat, disfressar-nos, reflexionar sobre la història…
A P3 vam treballar contes com: “El cuc tossut”, “De qui 
és aquesta casa?”, “El cargol i l’herba de poliol”, “Mare, 
de quin color són els petons?”, “El ninot malhumorat”, 
“La Caputxeta forçuda”...
A P4: “El Grúfal”, “Els tres porquets” una versió nova 
explicat per la Srta. Marina mentre esmorza, “Una mica 
perdut”, “El lleó i el ratolí”, “El regal”, “De quin color és 
un petó?”...
A P5: “El peix Irisat”, “El lleó vergonyós”, “L’eruga goluda”, 
“El oficis”, “L’ovelleta que va venir a sopar”, “El Patufot”...
I altres contes que hem compartit els tres cursos com: 
“El coronavirus”, “Sant Jordi, la princesa i el drac (versio-
nat d’una escola), ”L’Elmer”, “L’abraçada”, “La Fada i les 
notes musicals”...
Val a dir que tot ho hem fet entre tots i totes, tothom 
ha posat el seu granet de sorra. Hem tingut problemes 
o dubtes a l’hora de fer anar certes aplicacions, conne-
xions, senyals, àudios o gravacions… però a poc a poc 
ens n’hem sortit com també ENS EN SORTIREM!!! FINS 
AVIAT!!!

Lectoescriptura
Tot i la difícil situació viscuda els alumnes d’Educació Infantil 
hem continuat treballant!
Els ingredients clau per a aconseguir-ho han estat el suport 
de les famílies, la constància i molta imaginació i creativitat 
per portar-ho a terme tots plegats!
Una petita mostra del treball dels alumnes més petits de l’es-
cola:

LECTOESCRIPTURA:
Entenem el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura com 
un procés natural que s’ha d’acompanyar, tenint present que 
cal afavorir entorns que facin sorgir l’interès i la motivació 
dels infants. Per això, desde la distància i, amb l’acompan-
yament de les famílies, hem proposat tasques motivadores 
per tal de continuar afavorint aquest procés tant apassionant 
pels infants. Hem treballat diferents traços, les inicials dels 
nostres noms, el propi nom i paraules significatives del nos-
tre entorn, hem fet receptes de cuina, endevinalles… i hem 
pogut gaudir de moltes estones de lectura!

LLENGUATGE MATEMÀTIC:
El llenguatge matemàtic a Educació Infantil ajuda a compren-
dre, a ordenar la realitat. Les matemàtiques es troben a la 
vida quotidiana, per tant ha d’estar proper a la realitat dels 
nens i nenes. A partir del motor de l’aprenentatge, el joc i la 
motivació, hem preparat tasques pels nostres alumnes per 
tal de relacionar els objectes entre ells a partir de les seves 
qualitats, observar formes que tenen objectes propers i re-
conèixer algunes figures i cossos geomètrics, comptar i asso-
ciar quantitats d’elements… d’una forma engrescadora!

DESCOBERTA DE L’ENTORN:
Els més petits tenen molta curiositat per conèixer l’entorn 
que ens envolta i gaudir del contacte directe amb la natura. 
Tot i la situació viscuda de confinament hem proposat desco-
bertes que han implicat l’observació, la manipulació, la trans-
formació i el raonament.
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Activitats creatives!
La creativitat ha jugat un paper 
important aquests dies! Fent 
activitats creatives hem pogut 
expressar el que portàvem dins, 
hem passat estones ben entre-
tingudes i divertides i també ens 
hem sorprès en veure el que hem 
creat amb les nostres pròpies 
mans. Però no només ho hem 
expressat amb les mans sinó que 
també ho hem fet ballant, jugant, 
fent activitat física, fent música 
amb els nostres instruments, cui-
nant… I fins hi tot fent trucs de 
màgia amb els vídeos que envia-
va la Srta. Montse.
D’aquestes activitats en propo-
saven tots els/les mestres, tant 
tutores com els/les especialistes 
de Música, Psicomotricitat i Llen-
gua anglesa; però també les ma-
teixes famílies. Mireu, mireu…

Aquest any el coronavirus ens ha confinat a les nostres llars i no hem pogut celebrar 
la festa literària més viscuda i compartida de manera tradicional. No hem tingut pa-
rades de roses ni de llibres. Tot i així, hem pogut fer una celebració virtual.
Des de l’escola vam fer una crida perquè els alumnes ens fessin arribar diferents ro-
dolins i manualitats per poder guarnir finestres i balcons i així donar-li color a la festa. 
Les propostes van ser força variades, els personatges de la llegenda, el llibre i les 
roses van ser els protagonistes de les creacions artístiques. Per tal de donar visibilitat 
a aquestes creacions vam realitzar un vídeo.
Volem agrair una vegada més, la participació de les famílies. Tot i el confinament, 
vam gaudir de la festa de Sant Jordi de manera especial.
Enllaç vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=t2DjLfvohC4&feature=emb_logo

Sant Jordi,
una festa confinada

FEM ACTIVITAT FÍSICA: ens 
movem, activitats de punteria, 
ioga, juguem amb globus…

ACTIVITATS MUSICALS: cons-
truïm instruments i fem música, 
contes musicals, cantem, ba-
llem…

ACTIVITATS EN LLENGUA 
ANGLESA: escoltem contes, 
cantem i ballem, creem ca-
res expressant diferents emo-
cions...

CREEM AMB LES MANS: re-
ceptes de cuina, dibuixos, man-
dales, construïm amb la pasta 
de sal, creem una gradació de 
colors amb objectes, transfor-
mem material de rebuig en ani-
mals fantàstics, titelles…
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HOW DO YOU FEEL?
Do you like learning from home? why?

In general all students like learning from home because they their mums can help, they also 
have fun and they can organize themselves better and do the tasks in a more relaxed way. 
One find that it is a curious experience learning from home and another doesn’t like the 

experience because he/she is alone and he/she can’t talk to anyone.

Do you prefer to be learning at home or school? why?
In general they prefer learning from school. They say they study few hours, they have enou-
gh time to do the tasks and they can organize better without worrying about the time. One 

says that prefers to go to school to see her/his friends.

-What I like most being at home and studying at home is ………….
Most of them say that they can play more time, rest or do other activities with their families. 

Others say that can do their own timetable or that they have little homework.

-What I don’t like from being at home and studying at home is ……..
Some of them say that don’t like staying at home during a lot of time, others explain that 

can’t see their friends and prefer to go to class to solve problems from difficult subjects like 
English. In class they love doing things like: Arts and crafts, English, etc. and at home you 

always do the activities on the computer.
Some complains about having bad internet connection sometimes and they have to repeat 

the tasks if they are not correct.

Durante este confinamiento hemos preguntado a los alumnos y alumnas de la escuela 

cómo han pasado estos días. Muchos de ellos/as opinan que este confinamiento les ha ido 

muy bien, sobretodo para reflexionar: “Nos hemos adaptado perfectamente a la situación 

estando en casa la mayor parte del tiempo, aunque a veces salimos cuando no hace falta”. 

En cambio, algunos de ellos/as no se han adaptado tan bien al confinamiento, estando 

agobiados gran parte del tiempo por el hecho de no poder salir ni ver a sus seres queridos.

En lo que sí coinciden casi todos los alumnos y alumnas es que les ha gustado trabajar des-

de casa, porque se han podido organizar a su parecer, aunque prefieren muchísimo más 

asistir a la escuela para poder ver a sus maestros, compañeros, amigos y amigas.

Home schooling

Confinamiento

La tornada a l'escola

Martina Bellart
Jo crec que la tornada a l’escola serà una mica estranya per-
què tothom hauria de portar mascaretes i guants.
A més a més serà una mica estrany perquè haurem d’estar 
més de dos metres per persona. Nosaltres quan tornem a 
l’escola tot haurà canviat, no serà igual perquè les taules, 
cadires, ordinadors, … etc.
Es notarà molt el canvi de no poder-nos abraçar, tocar-nos, 
etc.
Ara el educament dels nens i nenes serà molt diferent.
Quan siguem a l’escola, jo crec al poliesportiu també si fa-
ran classes.
Tot ha canviat des de que a vingut el COVID-19, el coronavi-
rus ho destrossat tot.

Roger Caba
La tornada serà molt diferent després de tants dies a casa.
crec que pel que diuen ens tindrem que acostumar a co-
ses diferents, com que serem menys nens a les classes ,ens 
tindrem que posar el gel desimfectan moltes vegades,que 
potser no podrem anar tots junts al pati.potser tindrem 
que fer escola a casa alguns dies i això vol dir que treba-
llarem més ordinador. Algunes coses canviaran per millor i 
altres seran un rollo

Emma Duran
Tothom es pensa que farem el que feíem abans però 
noooo. L’escola estarà molt canviada. Abans als nens petits 
quan s’esbarallaven, per perdonar-se li deien els mestres: - 
Demaneu perdó ,i un petó i una abraçada. Però ara... com 
es farà si ni sortirem al pati. Potser no es poden agafar ni 
pales, ni pilotes.

Radu Giurgiu
La tornada a l’escola serà molt diferent de com era abans.Jo 
crec que despres del confinament que ja no podrem jugar a 
jocs de pilota i mes coses amb els companys.
Quan tornem a l’escola tots els pares,els professors i els 
nens seran mes cuidadosos en la higiene,especialment per 
tenir cura de tenir les mans netes.
Abans no ens importava tant si tocabam algun objecte amb 
les mans brutes però ara hem de ser mes cuidadosos per 
mantenir tot net.
Si ja no podre jugar amb els meus amics,tocar-los, abraçar-
los aixo me dona tristesa.

Com imagino l’escola després del confinament?

Martí Puig
Jo crec que la tornada a l’escola 
serà molt diferent de com era 
abans del confinament.
Quan tornem a l’escola jo crec 
que els canvis que hi haurà se-
ran: guardar les distàncies, sen-
tar-nos sols i separats, anar al 
pati sense tocar materials, sol 
córrer i jugar guardant distància 
o sortir per torns.
Continuarem aprenent com 
fins ara, haurem de netejar més 
les coses que compartim com: 
l’ordinador, la pissarra digital, 
els lavabos....

Abril Puigfel
Jo imagino l’escola igual que 
abans pero passarem de curs 
marxaran els de 6e i naltres ja 
farem 4r i vindran de la guarde-
ria com cada any lo que potser 
tindrem que anar amb masca-
reta i guants i les taules les tin-
drem que posar a 1 o 2 metres.

Martina Serret
En una aula no podran estar 
tant junts , al pati no podrem 
jugar amb pales i cubos perquè 
si no laguest pogut tocar algú 
amb la covit 19 i pot contagiar 
a altres persones , no es poden 
compartir els colors , les coses 
d’una classe no podran ana 
capa letra , no es podrà treba-
llar amb ordinadors, les mestres 
i que en tinguin un propi i tin-
drem que anar amb mascareta.

Tercer
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Riscos Laborals

El curs 2019-2020, vam emprendre’l amb moltes 

ganes, moltes il·lusions i nous projectes per gau-

dir i compartir. Qui ens havia de dir que la nostra 

societat i el món patiria una crisi sanitària deguda 

una pandèmia? Que hauríem de tancar les esco-

les? Què el món es paralitzaria completament? 

A ningú se’ns havia passat pel cap, ni tan sols ho 
havíem contemplat.

Temps de confinament entre família, que han 

esdevingut mesos i que hem hagut de continuar 

conciliant la vida laboral i familiar amb les incer-
teses i angoixes del moment.

Situació d’alarma estatal, que dia rere dia, aspi-

rem a entrar en una nova fase. I just, en fase 2 

podem obrir les escoles! Però, segons instruc-

cions del departament no podem reprendre el 

curs presencialment sinó que només poden assis-

tir-hi alumnes d’Educació Infantil, els pares dels 

quals treballen presencialment, i els i les alumnes 

de Primària en una sessió concertada per tal 

de fer acompanyament emocional i comiat del 
centre.

D’aquesta manera, els i les docents de l’escola 

tornem sigil·losament, amb precaució i adoptant 

les mesures sanitàries pertinents. Hem habilitat 

punts estratègics on podem trobar solucions 

hidroalcohòliques i s’han fet marques a terra per 

tal d’assegurar un correcte distanciament social. 

Totes aquestes mesures de prevenció ens fan ser 

més conscients de tenir una correcta higiene, el 

fet d’habituar-nos a l’ús de mascareta i mantenir 

distància social és un aprenentatge que hem anat 

fent tots i totes al llarg d’aquests mesos i que, 

potser, caldrà continuar en el curs vinent.

XÈNIA: la tornada a l’escola sera diferent amb mascaretes i molt 
separats ens notarem molts canvis i coses rares a nosaltres.

ÀLEX: L’escola me l’imagino igual pero les cadires estaran a dos 
metres sense tocarnos amb mascareta i al hora del pati a dos 
metres i sense tocar les pilotes perquè poden contagiar.

ALEIX: A mi m´agrada que tornes a ser com abans però crec que 
sera diferent estarem mes separat no podrem jugar a alguns jocs 
que puguem apendre molt, i ens ho passem bé igualment. Tinc 
ganes de tornar a l’escola per descobrir els canvis i Saber en quin 
lloc i amb quins amics podre continuar estudiant.

ABEL:Quan s’acabi l’estiu hauré de tornar a anar a l’escola i no 
sé si podré fer-ho com fins ara, amb la cartera, l’esmorzar, les 
joguines i els deures…
Penso que hauré d’anar a escola amb mascareta i rentar-me les 
mans tota l’estona.
També crec que no podré dinar al menjador perquè el virus és 
molt perillós.
Si es descobreix la vacuna, tot tornarà a ser com abans.
Estic una mica preocupat per si al setembre he de seguir fent 
classes des de casa.

POL: Segur que quan acabo el confinament ha l’escola tots ens 
donem una abrasada.

MARIA: I jo m’imagino que no tot serà igual, l’escola serà dife-
rent, amb mesures de seguretat per el bé de tots, amb distàn-
cies, portant tots els alumnes mascaretes. La tornada no será la 
mateixa, será tot diferent i no ho podem canviar, així que hem 
d’acceptar els canvis.

EROL: ELS CANVIS DE L’ESCOLA.
Jo penso que l’escola estarà bé per tornar a l’escola però algunes 
coses que feiem al patí com arropenjar-nos a una barana no ho 
podrem fer i tampoc no podrem estar junts, ni tampoc podrem 
compartir la pilota i també ens tindrem que separar a les classes.
També tindrem d’anar a rentar-nos les mans contínuament.
Hi ha escoles que fan les classes al bosc, al pati, són llocs oberts 
on hi ha molt aire. A la Xina estan separats amb una pared de 
plàstic i tenen que anar tot el dia amb mascareta com aquí a Ca-
talunya als llocs que hi ha la fase 2.
Penso que continuarem aprenent amb l’ordinador i amb el class-
room i per videotrucades.

MARC: La tornada jo crec que sera una mica freda perquè tindre 
que mantenir la distància de dos metres i no podré abraçar als 
meus amics després de set mesos .
Els professors tindran molta feina per coordinar les classes és 
molt difícil imaginar-m’he com anirà tot plegat.
Espero seguir aprenent amb els professors a la meva vora no te-
lematicament.

CESC: M’imagino que tinguem que estar separats un temps i te-
nirnos de rentarnos le mans molt de sovint,que haurem de tosir 
al jersei i vigilar.

Aquest curs l’hem acabat confinats, i jo ara 
m’estic imaginant com serà tornar a l’escola 
després de tant temps sense veure’ns en per-
sona i quines mesures haurem de prendre tots 
plegat per evitar contagis i un nou confinament.
M’imagino que quan arribem no ens podrem 
abraçar ni tornar a fer el que fèiem abans. Hau-
rem d’estar separats, i tots amb careta i guants. 
No em puc imaginar estar tots a la classe sense 
poder-nos tocar, ni xocar les mans...
Seguirem treballant amb la tecnología al nostre 
costat, però el que crec que sí que seria conve-
nient continuar fent les videotrucades amb el 
Meet. És molt important no deixar de treballar 
telemàticament ja que en aquests moment ens 
han ajudat a continuar les tasques escolars.
A l’hora del pati, hauriem de dividir-lo: una part 
de pati pels d’infantil i cicle inicial i una altra 
part, pels de cicle mitjà i cicle superior. Això 
per a mi, serà difícil ja que a l’hora d’esbarjo, 
m’agrada saludar i veure tots els nens i nenes 
de l’escola. També els tipus de joc hauran de 
canviar. Ens haurem d’inventar noves modali-
tats per evitar els contactes.
A l’hora de fer treballs en grup/s, esclar que ho 
farem, però de manera conscient. És a dir, estar 
a metre i cadascú treballar amb el seu disposi-
tiu. Jo crec que a l’escola no hi caldria anar-hi 
tots els dies i fer torns: els dilluns i dimarts els 
d’infantil i cicle inicial; mentre que els de cicle 
mitjà i cicle superior faran les classes de mane-
ra virtual, després quan fos dimecres dijous i 
divendres del revés; els grans van a l’escola i els 
petits fan classe de manera virtual. Així evita-
ríem que no hi hagués més tanta gent al centre.
Les extraescolars es podrien fer en una aula, 
els nens i nenes que hi assistirien, estarien se-
parats, cadascú en una taula diferent separes 
unes de les altres. Serà raro no poder fer ma-
nualitats junts i pintar-nos les mans junts.
Al meu criteri serà molt complicat poder tornar 
a l’escola amb aquesta situació, però tothom 
haurà de fer un esforç perquè es pugui dur a 
terme. Sóc conscient que no serà fàcil aquesta 
tornada però ho haurem de fer.
Entre tots ho aconseguirem!

   Júlia Bellart, juny 2020

Quart Cinquè
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AMPA
Acabem un curs inèdit, inèdit per molts motius.
Vàrem començar-lo amb moltes ganes, il·lusions, pensant en els nous 
projectes i les aventures que tant infants, mestres, famílies viuríem 
aquest 20-21.
Després de posar fil a l’agulla amb tota la preparació del material escolar 
i encaminar les extraescolars, de seguida va venir la festa de la castanya-
da. No ens en vàrem adonar que ja estàvem cantant la cançó del “caga 
tió”, gaudint del festival de Nadal i desitjant-nos un bon any! Al febrer el 
poliesportiu es va omplir de música, balls i disfresses, donant pas al Rei 
Carnestoltes. Pocs dies després d’enterrar la sardina tot es va capgirar. 
D’un dia per l’altre el que havia estat la nostra vida “normal” passava a 
prendre un altre sentit, una altra forma. La paraula confinament va en-
trar a formar part del nostre “modus vivendi”. L’escola, els carrers, les 
places estaven buits de nens i nenes, de gent, de rialles, de converses, de 
sorolls... Durant aquests dos mesos aproximadament, va esdevenir una 
altra manera de fer, i una altra vegada va quedar demostrat que quan 
tota la comunitat s’implica, participa i cadascú aporta el seu granet de 
sorra, surten coses inèdites! Vídeos dels mestres animant els alumnes (i 
als pares també), contes per la ràdio de l’escola 
i roses per Sant Jordi, cosidores de mascaretes 
exprés per a grans i petits, vermuts musicals 
de diumenge, jovent i més música, concursos 
per fer la mona, festes majors alternatives amb 
vermut inclòs, gegants i grallers i timbalers, es-
coles reinventades en pocs dies per apropar-se 
als alumnes i famílies... Tot gràcies a vosaltres, 
gent que creu en la gent i que com els castellers 
fa pinya per a que el món sigui una mica millor.
En aquest context volem posar èmfasi en la im-
portància de participar en els diferents col·lec-
tius i entitats que conformen el nostre poble, i 
més concretament en la nostra comunitat edu-
cativa.
Les famílies tenim un pes molt important en 
l’educació i el bon desenvolupament dels nos-
tres fills i filles, alhora les persones som ser socials per naturalesa i ne-
cessitem dels altres per aprendre, créixer i construir-nos a nosaltres ma-
teixos. En aquest sentit l’escola hi té un paper cabdal. Allí hi esdevenen 
un entramat d’interaccions, aprenentatges, vivències, experiències que 
són vitals. Mestres, monitors de menjador i d’extraescolars, educadors, 
alumnes i famílies, en definitiva tota la comunitat educativa, hem de fer 
pinya, anar junts, establir diàleg, involucrar-nos, generar sinèrgies per tal 
que, entre tots, fem que els nostres infants esdevinguin persones felices, 
sanes, amb una bona autoestima, que sàpiguen establir bones relacions i 
vincles, que siguin creatives i estimin la vida. Que les coses canviïn depèn 
de cadascú de nosaltres i és cabdal que les famílies feu sentir la vostra 
veu, que participeu i us impliquen en tots els contextos que tenen a veu-
re amb l’educació dels vostres fills, així és que us animem a formar part 
de l’AMPA de l’escola ;)
Acabem aquestes ratlles amb la cançó del Súper 3: SOM UN EQUIP! La 
podeu escoltar clicant al codi QR. Com parts d’un motor, tots som neces-
saris! Bon estiu a tothom!!!

Aquí estem, escrivint el comiat de sisè.

Ja són nou anys remenant per dins de la casa.

Quantes coses boniques per explicar, si les expliqués totes no acabaria mai. Pensar que 

quan vaig arribar tenia dos anys i ara em trobo amb el moment de marxar, amb 12, 

em reviu un munt d’experiències, moltes de divertides, però també altres de tristesa 

i d’enfadament. Vam començar amb un llapis gros que no sabíem ni com agafar-lo; 

semblava una cosa d’adults i veiem com els grans de cicle superior feien els deures i 

nosaltres volíem ser com ells. Al principi l’edifici per a nosaltres era un laberint, però 

ara no, ara som grans, els més grans del cole, tot i que de cara al curs que ve ens 

hem de preparar per tornar a ser els petits. M’emporto uns records preciosos, que he 

viscut amb amics i mestres, com quan quèiem i ens ajudaven a aixecar-nos, els patis 

que ballàvem plegats, les excursions amb els bocates, tots plegats a l’autobús sempre 

cantant, les colònies de cada any, que és el millor de tot el curs (recordo especial-

ment quan fèiem 1r i vam anar de colònies a la “Manreana” , vaig trobar 2 abelles 

mortes i em vaig espantar molt), l’alegria de la soca, els regals dels reis, les activitats 

de final de curs, la castanyada, fer la carabassa i el tú
nel del terror. Ser els primers 

de tenir aquella aula, que bé del tot no estava, i que quan empegaves blu tack a la 

paret i el deixaves una estona, en treure’l es queia un bon tros de pintura... Com a 

darrer record vull explicar aquest curs tots junts a la neu, tenint molt present que 

era el nostre últim any de primària i que aviat iniciaríem una altra etapa potser ni 

pitjor ni millor però si diferent. Entre rialles i tasques hem après moltes més coses de 

què ens imaginem. Tots els i les mestres des de P3 fins ara han posat el seu granet 

d’arena per a ajudar-nos a emprendre un nou camí i ens han fet suport en tot. A la 

classe hem sigut molts, però gràcies a això hem après més i ens hem sentit com una 

sola persona. Sempre havíem somiat en les coses diferents i especials que faríem a sisè, 

però ara que ho penso tots aquests nou anys han estat igual de xulos.

Tot anava bé fins que el Covid 19 va arribar, aquest curs no el podrem acabar com 

voldríem però això també ens ha ajudat a entendre que en la vida hi han imprevistos 

i ens hi hem d’adaptar. Ens acomiadem d’aquesta escola com podem, sense petons 

ni abraçades, amb molts bons records que se’ns quedaran gravats al cor. Ens farem 

més grans i forts, però mai oblidarem com vam començar: una colla de nens amb 

tots els mestres, companys i família que ens han ajudat a créixer. Estic feliç per haver 

passat aquests nou anys de la meva vida a l’escola, al cap i a la fi són i seran com la 

meva segona família. M’encanta el primer dia de curs quan arribes i tornes a veu-

re als companys i companyes, i també coneixes als mestres nous. Confesso que tinc 

una por molt gran aquest nou curs, deixar tan ràpidament l’escola i anar a l’insti-

tut perquè serà tot nou i diferent i hi haurà molta gent nova i més gran que jo. Però 

penso que també hi va haver una vegada que vaig entrar per una porta nova i vaig 

veure un munt de persones que no coneixia A mi m’agradaria quedar-me més temps. 

Gràcies per als petits moments que ens han fet millors. Podem dir milers de coses 

de cada mestre. Us donem les gràcies per obrir-nos tantes portes, per estimar-nos i 

ajudar-nos tant quan ho hem necessitat, sempre us durem al nostre cor. Tots junts 

plegats, i amb somriures, ens n’anem!

Comiat 6è
ESCRIT PELS ALUMNES DE SISÈ Som un equip
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