
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2n FULL INFORMATIU 
2018 - 2019 

 
Benvolguts/des pares i mares: 
   
Us fem arribar el 2n full informatiu d’aquest curs escolar 2018-2019. 

Tot seguit us fem arribar totes aquelles informacions sobre les sortides, tallers i projectes  que 

tenim programats per aquest curs :  

 
 

 TALLERS  

A) Tallers d’EI i Primària a nivell d’ESCOLA  

 Taller de música: A càrrec d’en Pep Puigdemont i l’Anna Torrent. Es  treballaran 

diferents cançons relacionades amb el mar. A la festa de l’escola i de l’Ampa tindrà 

lloc la cantada de cançons al casino del poble. 31 de maig. 

EI 

 Cuidem el nostre planeta a càrrec de l’IME. Taller per a conscienciar els infants que 

han de respectar i cuidar el món on viuen. Des de l’ecologia emocional apropem 

aquests valors als nostres infants . 16 d’octubre.  

 Educació afectiva i emocional –Descobrim. Consorci de Benestar Social .Taller de 3 

sessions durant el curs per a treballar les emocions , el cos i la família.  

 Hàbits saludables (KitCaixa). Recurs educatiu adreçats als alumnes de P3-P4-P5 per 

promoure una alimentació sana i equilibrada i una vida activa. Es treballen aspectes 

com conèixer el nostre cos i tenir-ne cura, i saber com funcionen els sentits i les 

emociones.  

CI 

 Cuidem el nostre planeta a càrrec de l’IME. Taller per a conscienciar els infants que 

han de respectar i cuidar el món on viuen. Des de l’ecologia emocional apropem 

aquests valors als nostres infants . 16 d’octubre.  

 Convivència i cohesió grupal - I la nostra música sona així!. Es treballarà de forma 

participativa i a través d’activitats la convivència i la relació entre iguals a nivell d’aula. 

1 sessió d’1 h 30’. 5 d’octubre 
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 Hàbits saludables - Alimentació en infants i joves. Activitat de conscienciació de la 

importància de portar una alimentació variada, equilibrada i saludable. 1 sessió d’1 

hora. 

 

CM 

 Enfilant botons (diversitat, inclusió, acceptació...): Divendres 26 d’octubre (pendent de 

confirmació).Es pretén treballar de forma participativa a través de diferents paraules 

clau continguts com diferència, diversitat, inclusió, discapacitat, habilitats i limitacions. 

Mitjançant l’activitat es pretén fer reflexionar, sensibilitzar, entendre, comprendre i 

acceptar als altres sense cap mena de discriminació.  

 Més important... per a qui? (Drets humans). Divendres, 1 de febrer de 2018 (pendent 

de confirmació).Parlant de situacions quotidianes i analitzant diferents dibuixos es 

treballaran els drets dels infants.  

 La nostra cançó (convivència, relacions, cohesió de grup...). Divendres, 3 de maig de 

2019 (pendent de confirmació). Amb aquest taller es pretén treballar de forma 

participativa i a través d’activitats la convivència i la relació entre iguals a nivell d’aula. 

Es treballaran els següents continguts: convivència i cohesió de grup, relacions entre 

iguals saludables i divertir-se amb el grup/classe independentment del vincle afectiu. 

CS 

 A les teves mans... a càrrec de l’IME. Dimecres 1 d'abril de 2019. 

El pas de primària a secundària és un canvi important pels alumnes ja que passen 

d’un context acollidor familiar a un entorn que desconeixen tant físicament com de 

relació entre les persones. En aquest punt és important poder identificar conductes de 

risc. En aquest taller es treballarà: identificació de situacions d’agressions, efectes 

que pot provocar la violència en la part emocional i estratègies de protecció davant de 

situacions de risc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

B) Tallers de ZER d’EI i Primària a nivell de ZER 

EI:  

 Taller de música a càrrec de Nan Vila (Somisons). Es un taller/concert participatiu 

pensat per a treballar la Música des de la part més creativa. 

Es descobriran diferents sonoritats que van des del mateix cos, instruments de 

percussió, acústics-electrònics, Ukelele, teclats-sintetitzadors, tot plegat per aplicar-ho 

a diferents ritmes, cançons, i sobretot per a gaudir. Es realitzaran 3 sessions al mes 

de març.  

CI: 

 Taller de plàstica amb fang amb la Pilar Fontaniol. Ens ensenyarà a treballar amb el 

fang i modelarem un animal. 2 sessions al 2n trimestre. 

CM 

 Pintura de la figura humana: Es durà a terme durant el mes d’octubre o novembre 

(encara s’ha d’acabar de concretar) i serà impartit per la Pilar Fontaniol.  

Objectius: 

 Identificar els elements que intervenen en el dibuix i la pintura: 

 tècniques, mides, proporcions, perspectiva, materials... 

 Conèixer altres tècniques de pintura. 

 Creació de tapes per elaborar un àlbum. Es durà a terme durant el mes de març o 

abril i l’impartirà l’empresa “Scrapbook” (Còpies La Coma SL). 

Objectius: 

 Identificar els elements i el material necessari per l’elaboració. 

 Conèixer la tècnica de l’Scrapbooking per a manualitats. 

 Respectar el material i el treball propi i dels altres. 

CS 

 Taller de dibuix amb la Pilar Fontaniol. Tenint en compte els continguts de cicle 

superior de la dimensió artística es treballarà la perspectiva mitjançant els diferents 

usos reals que en poden fer.   Els dilluns: 1,8 i 15 d'octubre . 

 Setmana de la Ciència “A la recerca del món”: Taller científic per apropar la ciència a 

l’entorn educatiu. 15 de novembre a St Jaume de Llierca 

 



 

 

A totes les escoles de la ZER a l’etapa d’Educació Primària s’ha organitzat un Taller 

d’Esgrima des de l’àrea d’Educació física. Tindrà lloc durant el primer trimestre amb l’objectiu 

que els alumnes coneguin noves habilitats i noves formes de practicar activitat física. 

 

 SORTIDES  

Sortides d’Educ. Infantil  i Primària a nivell d’ESCOLA 

 Sortida a l’entorn proper del Parc Santaló En el present curs es realitzaran sortides 

sistemàtiques a tots els cursos de l’escola per tal de seguir la programació 

establerta per a tractar la biodiversitat d’aquest parc. 

-El  passat dijous dia 4 d’octubre va tenir lloc la 1ª sortida amb objectiu principal , 

el de la convivència entre tots els/les alumnes i mestres de l’escola. 

-Durant el curs escolar es realitzarà un taller amb l’Agrupació naturalista on es treballaran 

diferents aspectes de biodiversitat del Parc i de l’entorn proper de l’escola 

 Sortides a l’entorn proper l’escola-poble per part dels alumnes d’Educació Infantil i 

la resta d’alumnes de Primària : sortides al poble per visitar diferents espais 

naturals, centres de serveis del poble, per Nadal (Educació Infantil i Cicle Inicial)  i 

al tercer trimestre al Centre de dia (Cicle Superior).  

 

Sortides d’Educ. InfantilI i Primària a nivell de ZER 

 Sortida tots els alumnes de Escola Tortellà i alumnes de la resta d’escoles de la 

ZER en motiu de la Festa de la ZER al càmping St Miquel de Colera a l’Alt 

Empordà el dimarts 21 de maig de 2019. Les activitats estaran relacionades amb 

el mar .  

EI:  

 Teatre a Sales de Llierca: Els Cistells de la Caputxeta . Cia Samfaina de colors. 

Sortida matinal. 30 de novembre de 2018. 

 Espectacle de Circ a Girona : L’elefant d’Or. Al matí, esmorzar al Parc de la Draga 

de Banyoles i dinar a la Devesa de Girona. 15 de febrer. 

 Visita a la granja d’en Jaumet  de Batet de la Serra. Es realitzarà una observació 

de diferents animals de granja .30 d’abril de 2019. 

CI: 

 Visita al mercat de la fruita i la verdura de Figueres i al taller de Gegants i 

Capgrossos Ventura&Hosta de Navata. Al matí visita i observació directa de les 



 

 

diferents parades del mercat. Al migdia visita al taller Ventura&Hosta i descoberta 

de les tècniques i del procés d’elaboració dels gegants i els capgrossos. 20 de 

novembre. 

 Visita al Mas Casablanca de Taradell. Observació de les característiques i els 

costums dels animals de granja. 9 de maig 

 Visita de l’escriptor: Resta pendent de confirmar la visita de l'escriptor Carles Sala i Vila. 

Biblioteca de Sant Jaume de Llierca. 

CM 

 Volcà Montsacopa i nucli antic d’Olot : El divendres 16 de novembre s’anirà a Olot i 

s’estudiarà el paisatge de la Garrotxa des del volcà Montsacopa. Després de dinar es 

farà un joc per descobrir el nucli antic de la ciutat, tot observant els seus edificis més 

emblemàtics.  

 Projecte del riu Llierca: El 8 de març es treballarà el projecte del riu Llierca i es farà 

una sortida que transcorrerà per diferents punts del curs del riu. Recorregut: Pont dels 

Aures (Plansarenes), església romànica de Santa Cecília, passadís de Plansarenes, 

Pont de Llierca i desembocadura a Sant Jaume de Llierca. En aquesta sortida 

s’analitzarà i s’estudiarà el medi natural, social i cultural.  

 Entrevista a l’escriptor Albert Juvany i Blanch :El dimarts 19 de març a la tarda s’anirà 

a l’escola Mont Cós de Montagut i Oix i s’entrevistarà a l’escriptor Albert Juvany i 

Blanch, atès que els alumnes de cicle mitjà s’estan llegint el llibre que ha escrit ell, el 

qual es titula: Qui necessita la foto de la fada? 

 Fira de les matemàtiques: Durant una matinal del mes de maig s’anirà a Olot a 

celebrar la fira de les matemàtiques, una trobada en què hi participaran totes les 

escoles de la Garrotxa i en la qual es treballaran les matemàtiques de manera 

vivenciada, en què el joc en serà el principal protagonista. Sudokus, enigmes, 

números, geometria, problemes, materials manipulatius... i moltes més activitats. 

 Teatre en anglès: El divendres 24 de maig anirem al teatre principal d’Olot a veure 

una representació teatral de llengua anglesa titolada “Time Apart”, de la companyia 

CIA English Theatre. 

CS 

 11 d'octubre (dijous) Sortida a Ca n’Oliver, Pontós. Activitats de la Prehistòria. Es 

realitzaran tres tallers en els quals els alumnes seran arqueòlegs, descobriran com fer 

foc i com elaborar eines prehistòriques. Aquesta sortida s’emmarca dins la part 

d’història de l’àrea de coneixement del medi. 

 4 d'abril (dijous) Sortida a Borgonyà.(Osona) Visita a la Colònia tèxtil i taller "filem i 

teixim".  



 

 

Visitarem la colònia tèxtil Fabra i Coats de Borgonyà, d’origen escocès i declarada Bé 

Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Explicarem la seva història, ens fixarem en la seva 

arquitectura, el seu urbanisme i, en definitiva, en tots els elements que la van convertir en 

una colònia de referència i una de les més importants de Catalunya. Un habitatge obrer, 

el teatre casino, les calderes de la fàbrica, la resclosa, el camp de futbol i els jardins, 

seran alguns dels espais que visitarem. 

Taller “filem i teixim”: Ens passejarem per l’antiga fàbrica cotonera de Can Sanglas i ens 

transformarem en els seus treballadors. Veurem el procés de transformació del cotó en fil 

amb l’ajuda de màquines experimentals. Descobrirem i manipularem les principals 

matèries tèxtils naturals (cotó, llana, cànem i lli) i, fins i tot, farem fil. Per als alumnes de 

cicle mitjà i superior, el taller es complementa amb una activitat de teixir. 

 Teatre en anglès: El divendres 24 de maig anirem al teatre principal d’Olot a veure 

una representació teatral de llengua anglesa titulada “Time Apart”, de la companyia 

CIA English Theatre. 

.  

 

  

     L’equip de mestes   

 

                Tortellà, dijous 11 d’octubre de 2018      


