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Des de l’escola sovint ens demanam si l’educació que reben els nostres infants, els       

ajudarà a adaptar-se a un món que canvia constantment a un ritme quasi vertiginós. No 

sabem amb quin panorama laboral es trobaran aquests nins i nines que hores d’ara     

cursen l’Educació Infantil  i l’Educació Primària. Les competències laborals que avui     

s’exigeixen han canviat respecte a les que s’exigien temps enrere i, segurament, no seran 

les mateixes que s’exigiran en un futur més o menys immediat. Però sí que veim clar que 

l’educació és transformadora i que no solament és essencial per resoldre els reptes del 

futur sinó que és la clau per construir una societat més pròspera, més justa i més         

cohesionada. 

Tots el que tenim la sort i el privilegi de poder formar a aquestes persones petites,      

però que tenen un potencial increïble per desenvolupar, som molt conscients de la               

importància de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge. És un tema que ens ocupa i 

preocupa. Sabem que les bones mestres i els bons mestres han de ser uns apassionats de 

l’educació, han d’estar obsessionats amb provocar la motivació constant dels alumnes 

fins arribar a aquest moment màgic en què els nins/es connecten amb l’aprenentatge i 

són capaços de  descobrir i comprendre el perquè de totes les coses. També sabem que la 

millor manera d’aprendre és despertant i fomentant la curiositat, estimulant la            

imaginació, provocant la creativitat  i posant a l’alumne en el centre, impulsant les seves 

capacitats i habilitats. Hem de tenir molt en compte que no es pot desacreditar, ni       

etiquetar ni desaminar. Hem de saber ser exigents, però respectant els ritmes              

d’aprenentatge de cadascun i tenir l’habilitat de descobrir el talent que té cada nin/a i  

que el fa únic. No podem permetre que els alumnes tenguin por a  equivocar-se. Hauríem 

d’ensenyar-los a aprendre dels errors. La por mai dur res de bo. 

Què feim des de l’escola per ajudar als nins i nines a aprendre a conviure i interpretar 

aquest món tant canviant? Apostar pels valors sòlids i segurs, el sentit comú, educar amb 

col·laboració amb les famílies i amb el respecte a les diferències. Ensenyant a tolerar la 

frustració i a ser crítics. El Projecte Educatiu dels centres CSFA ja contempla aquests nous 

reptes. L’aprenentatge de l’anglès ja des d‘edats primerenques, la consolidació dels    

espais d’aprenentatge com a alternativa a l’aula tradicional, el treball per projectes...     

en són alguns exemples així com l’educar la interioritat. No podem deixar de banda una 

part essencial de l’esser humà que és el seu món interior. És prioritari per a nosaltres  

ensenyar als infants a gestionar i interpretar les emocions, a retrobar-se amb ells         

mateixos, a aprendre a mirar cap endins per viure cap a fora i, així, ser capaços de       

projectar-se als demés companys i a la família. En definitiva, educar des del ser per ser. 

Sí, tenim un gran repte, però segur que entre tots, mestres i famílies, des del respecte, el 

diàleg, la confiança mútua, la coordinació... serem  capaços de construir aquest futur   

esperançador que tots desitjam. Gràcies! 

Educam des del ser  
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Els infants d’1 any són autèntics protagonistes del seu aprenentat-
ge gràcies a les experiències viscudes en el seu dia a dia. Represen-
ten el moviment i l’acció en essència! Desitgen conèixer el món 
que els envolta, observen el seu entorn, manipulen els objectes 
que estan al seu abast, experimenten amb diferents materials... i 
tot un seguit d’accions que fan augmentar el seu bagatge sensori-
al! Amb aquestes imatges vos volem donar a conèixer que feim 
possible experiències amb propostes engrescadores i agradables.  

gaudeix 
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Cada dia i cada moment és nou i diferent. Enguany els nins i nines de 2 anys 

hem après moltes coses: compartir, imaginar, descobrir, manipular...  

Els aliments, pinzells, pintures i el nostre cos, ens han ajudat a descobrir noves 

textures i gusts diferents. D’ells han sorgit obres d’art realment impressionants. 

Els espais també són importants, diferents i divertits (l’aula, el pati, la sala de 

psicomotricitat, l’arener...) i ens han ajudat a realitzar el nostre aprenentatge. 

Però la millor obra d’art d’aquest curs han estat els nostres AMICS i AMIGUES!!! 
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Hi ha dues coses innates i imprescindibles en cada infant: el joc i la curiositat. Per a aprofitar-les, hem de crear uns espais adients, 
amb materials estimulants, on es puguin moure i relacionar lliurement amb ells i els seus companys i companyes. D’aquesta mane-
ra, aconseguirem provocar, a través de la manipulació, que l’infant descobreixi les possibilitats que té en les seves mans. Cada nova 
experiència els aportarà aprenentatges significatius, sense deixar de gaudir en tot moment. L’adult té la funció d’acompanyar el 
procés d’aprenentatge de l’infant per tal d’aconseguir un desenvolupament global.  

ESPAIS D’APRENENTATGE 

A 

R 

T 

L’expressió lliure d’emocions, 
sentiments i vivències mitjançant 
diferents tècniques.  

Partint de materials 
manipulatius i sensori-
als s’inicien en la crea-
ció, el planteig i la re-
solució de problemes, 
manipulant fins a tro-
bar una possible solu-
ció dins una lògica ma-
temàtica.  

MATEMÀTIQUES 
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A partir de diferents materials ja siguin natu-
rals, de la vida quotidiana... els infants mani-
pulen i experimenten a través dels diferents 
sentits per a treballar la memòria sensorial 
com a base dels aprenentatges.   

EXPERIMENTACIÓ 

Un ambient creat per despertar la curio-
sitat de desxifrar els missatges del món 
que els envolta i el gust per la lectura.  

LECTOESCRIPTURA 



  RESSÒ ESCOLAR, núm. 21 

8 

Representació física 
del món que l’envol-
ta, construït des de la 
seva particular inter-
pretació.  

CONSTRUCCIÓ 

En aquest espai la curiositat i 
la imaginació dels nins i nines 
els convida a crear un món on 
és difícil separar la realitat i la 
fantasia.  

LLUM I OMBRA 
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Uns espais que ens ofereixen la possibili-
tat de poder gaudir de la natura i dels 
seus canvis en les diferents estacions de 
l’any, amb cura i respecte. Un lloc de tro-
bada on podem compartir diferents jocs, 
fent que cada experiència sigui única, i 
ens enriqueixi dia a dia.  

ARENER, HORT, JARDÍ I PATI 

Aquest any hem tengut na Denissa com a 
auxiliar de conversa d’anglès. Ens ha 
acompanyat dia a dia en els nostres hà-
bits i rutines. Gràcies a ella s’ha potenciat  
l’aprenentatge de la llengua anglesa a 
través del joc, converses, narracions, 
cançons… sempre amb un bon somriure.  See you soon Denissa! 

NA DENISSA, la nostra auxiliar de conversa  
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TALLERS A PRIMàRIA 
LA SALUT 

Aquest any, a Educació Primària hem volgut conscienciar-nos de la importància que té la salut 

per a una més bona qualitat de vida de les persones. 

Els alumnes de primer cicle (1r, 2n i 3r d’EP) hem fet cinc sessions rotatives per treballar diferents aspectes importants per una 

vida saludable: taller de cuina a partir de fruita; piràmide d’alimentació; hàbits d’higiene i prevenció corporal i bucal; memo de 

vocabulari de les parts del cos en anglès, prevenció de rics i seguretat vial. 
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Els alumnes del segon cicle d’Educació Primària (4t, 5è i 6è) hem fet quatre grups rotatius per treballar els blocs de continguts del 

tema de la salut. Aquests blocs de continguts han estat els següents: la higiene, l’alimentació, les activitats físiques i el benestar 

emocional. 



  RESSÒ ESCOLAR, núm. 21 

12 

L’ART 
L’expressió artística també va ser un dels temes principals dels tallers que els nins i nines d’Educació Primà-

ria realitzaren durant aquest curs escolar.  

En el segon trimestre, els nins i nines del primer cicle d’EP hem volgut ser artistes i a través de cinc tallers hem pogut conèixer la 

vida i les obres d’alguns pintors i escultors importants: Joan Miró, Frida Kahlo, Toni Gaudí, Vassili Kandinski, Van Gogh. Hem re-

produït algunes de les seves obres més importants.   
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El alumnes de 4t, 5è i 6è, en el segon taller treballàrem l’Art i es va continuar amb els quatre grups que ja havíem format el pri-

mer trimestre. Aquests 4 grups han estat: Gaudí i Miró (aplicació didàctica, arquitectura i mòbils), formes geomètriques aplicades 

a l’art, Miró i Van Gogh (estudi biogràfic, murals de pintura i collage) i Picasso (la seva pintura). 
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Els contes 
Els contes han estat presents en els tallers dels nins i nines del primer cicle d’Educació 

Primària.  

En el tercer trimestre, els nins i nines de 1r, 2n i 3r curs d’EP ens hem endinsat dins el món literari dels contes. A través d’ells hem 

pogut gaudir de la fantasia, la creativitat, la imaginació, la sorpresa, l’encanteri... Hem aprofitat la temàtica de cada conte per fer 

una manualitat representativa del conte: un trencaclosques, un titella, un instrument musical, un mòbil ... 

TREBALL PER PROJECTES 4t, 5è i 6è d’Educació Primària 

Durant el tercer trimestre, els cursos del 2n cicle d’EP realitzaren projectes a l’aula. Els temes sorgiren de les necessitats i interes-

sos dels alumnes. Aquests projectes foren: la Prehistòria, a 4t; els Terratrèmols i Sismes Submarins, a  5è; i l’Electricitat, a 6è d’EP. 
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Com a acte final del projecte de la Salut realitzàrem una Cursa Solidària, on hi participàrem tots els alumnes del centre. Tot 

el claustre de mestres vam decidir que tots els possibles guanys que esdevinguessin de la Cursa anirien destinats a ASPA-

NOB, l’associació que s’encarrega d’ajudar als nins i nines amb càncer a les Illes Balears.  

Quan vàrem plantejar i transmetre la idea a l’alumnat van ser ells que ens van engrescar encara més per a què tot sortís de 

la millor manera possible i, sobretot, que el nostre esforç a la Cursa (ja que una de les coses que remarcàrem va ser que 

deixéssim de banda la “competitivitat”) fos per ajudar a aquests nins i nines que pateixen aquesta malaltia. I així va ser, en 

grups de 4-5 alumnes, des dels més petits als més grans, vàrem fer voltes al circuit que hi havia marcat a la plaça del poble 

envoltat dels crits d’ànims dels pares i mares i familiars que varen voler acudir a la cita solidària de l’escola.  

Cadascun dels participants havia de cercar uns “patrocinadors” que els ajudassin a poder participar en la Cursa. Cada patro-

cinador aportava a cada participant una quantitat de doblers com a mostra de solidaritat amb aquests nins i nines. Cal dir 

que va ser tot un èxit aquesta recaptació i que els nostres companys/es d’ASPANOB estaren ben contents del nostre esforç i 

de la iniciativa de la Cursa. 
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LA CERDANYA 2018 
Partírem i arribàrem de nit, però, durant tres dies…un munt 
d’aventures inoblidables. La competició per equips per resoldre 
una gimcana en el bell casc antic de Puigcerdà. L’adrenalina de 
volar “sense” control per dues tirolines. La satisfacció de fer 
senderisme fins a una altura de 500 metres. L’experiència de 
descobrir els indrets de la Cova d’Anes amb l’ajuda d’una llan-
terna. La coordinació amb els rems en una piragua kayak. El 
valor de deixar-se dur per fredes aigües del riu Segre fent 
rafting en un recorregut apassionant. Tot això i més, amb l’aju-
da d’uns experts monitors i monitores i la millor companyia: els 
nostres amics i amigues i el nostre estimat grup de mestres. 
Sempre estarem agraïts a tots els que han fet possible aquest 
somni, especialment a les nostres famílies.     MOLTES GRÀCIES! 
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Nins i nines de l’escoleta (1 any) 

D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Joana Pascual (mestra de suport); Laura Moreno; Jaume Moragues; Mireia Cifre; Soraya Gabaldón; Evelyn María Comas; Kika 

Llabrés (tutora); Pere Perelló; Maria del Mar Jerónimo; Blanca Ramis. Absents: Laura Gual; Jaume Sansó.  

Nins i nines de l’escoleta (2 anys) 

D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Catalina Quetglas (tutora); Joan Portell; Ugo Caimari; Leo Caimari; Isabel Peña; Jaume Maura; Josep Miquel Mateu; Marc Perelló; 

Jeyco Peña; Adela Perelló; Maria Àngela Rivas; Miquel Perelló; Marc Martínez; Marc Riera; Pau Valls; Lluc Ramis; Josep Maura;  Toni Ramis; Marc Juan; Elena 

García.  
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4t curs d’EI - A 

D’esquerra a dreta i d’alt a baix: Purificación Parrado (tutora); Toni Moragues; Caterina Llabrés; Anas Lahriga; Erik Jiménez; Maria Francisca Aguiló; Ilyas El 

Haddouti; Aina Muntaner; Manel Terrassa; Jaume Perelló; Dora Payeras; Emma Frache; Pau Planas; Yassin Loukili; Cristina Carrió; Nour El Housni; Gabriel Font. 

Absents: Marwa Abad; Raquel Ruiz.  

4t curs d’EI - B 

D’esquerra a dreta i d’alt a baix: Marga Socias (tutora); Antònia Maria Ripoll (mestra d’anglès); Judith Far; Xavier Perelló; Luzdivina Carbonell; Laia Mateu; Jesús 

Fernández; Jean Carlo León; Fátima Idriss; Farah Azarkane; Ilyas Loukili, Zineb Ghaddari; Chahrazad Hannoud; Guiem Martorell;  Júlia Navarro; Samuel Garcerán; 

Carla Gamundí; Biel Perelló; Malak Amine; Elena Ramis; Sergi Ariza. Absent: Hugo Menacho.  
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5è curs d’EI 

D’esquerra a dreta i d’alt a baix: Xisca Amengual (tutora); Miquela Font (ATE); Lucía Franconetti; Sofía Peña; Miquel Capó; Júlia Macías; Joan Toni Barceló; Dylan 

González; Alexia Payeras; Arya García; Auba Rotger; Joan Toni Rotger; Miquel Martorell; Ángel Hidalgo; Àngela Martorell; Toni Soler; Pau Toni Bermejo; Ariadna 

Sánchez; Maria Magdalena Font; Miquel Boned; Walid Azahaf; Mateu Carbonell; Jonathan Vergara; Abdessamad Hafian; Absent: Ana Yanelli Castro.  

6è curs d’EI 

D’esquerra a dreta i d’alt a baix: Margalida Oliver (mestra de música i religió); Jack L. Morley (auxiliar de conversa); Lina Sampol (tutora); Llorenç Capó; Hind 

Douhi; Kika Muntaner; Clàudia Luna; Meriam Assayhi; Joan Tugores; Sergio Nicolás Muñoz; Maria Llúcia Vallespir; Laia Cifre; Malak Saggaa; Mohamed El Haddouti; 

Alan Nicolás Nupia; Mohamed Sakhi; Mireia Font; Ariadna Lozano; Jose Manuel Sánchez; Jaume Castelló; Anouar Ghaddari; Nando H idalgo; Sebastià Ginel; Toni 

Comas, Miguel Ángel García. Absent: Albert Jiménez.  
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1r curs d’EP 

D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Jaume Seguí; Maria de la Pau Amer (PT); Jero Bibiloni (tutora); Sandra Mesa; Toni Ferrer; Mourad Idriss; Marina Mateu; Sheila  

Ferriol; Alejandro Carrió; Sonia Mateu; Marina Simó; Noemí Fernández; Toni Riutort; Tomeu Llabrés; Emmanuel Domínguez; Elena Núñez; Andrea García;      

Chaymae Tarfi; Imane Loukili; Najat Abad; Saray Capó; Margalida Martínez; Youssef Hannoud; Wafa El Hadouti; Aya Faris; Xavi Ramis; Toni Payeras; Nasima Sakhi; 

Marc Oliver; Ayoub Azar; Radouane Aouragh 

2n curs d’EP 

D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Aina Perelló; Catalina Seguí; Martí Pena; Fayrouz El Haddouti, Mariam Azahaf; Alejandro Pena; Bautista Fernández; Mireia    

Perelló; Daniel Cardona; Lucas José Cornalino; Antonio Moragues; María Nieves Rivera; José Miguel García; Waled Faris; María Encinas-Rey; Maria Àngels Riera; 

Ariadna Fornés; Francisco José García; Caterina Jiménez; Antònia Maria Ripoll (mestra d’anglès); Bàrbara Estrany; Maria Neus Gelabert; Farah Saggaa; Roser 

Cantallops; Elisabet Pujol (tutora); Ariadne Alzamora. Absents: Mohamed El Haddouti; Iván Polvarán.  
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3r curs d’EP 

D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Sara El Haddouti; Mohamed Laghzal; Joan Àlvarez; Joan Fornés; Samara García; Aina Cladera (tutora); Salima Aouragh; Nadal 

Vallespir; Virginia López; Mosaab El Housni; Mohamed A. Sakhi; Marc Maura; Gisela Membrives; Toni Àgueda; Bilal El Haddouti; Abderrazak Hafiane.  

4t curs d’EP 

D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Catalina Salamanca (Alumna de pràctiques); Maria Joana Cantarellas (tutora); Gabriel Rodríguez; Fatima Azahaf; Zainab Tarfi; 

Fatima Z. Amine; Mar Gisel Puppolo; Cintia Pena; Iara Cornalino; Josep Morro; Joan Moragues; Toni Fornés; Joel Bermejo; Caterina Perelló; Yassin Sakhi; Miguel 

Mesa; Josep Boyeras; Aina Maria Riera; Maria Magdalena Perelló; Paula Mihalik; Vanessa Valiente; Pedro Torres; Iman El Addouti; Marwa Sakhi.  
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5è curs d’EP 

D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Miquel Carrió (tutor); Laura Maria Bauzá; Hamza Idriss; Fatima Hafian; Maria Margalida Cloquell; Perla Sastre; Maties Vives; 

Francina Busquets; Adrian Capó; Miquela Maria Tauler; Llúcia Pomar (mestra de llengües); Lucía García; Antònia Riutort; Sheila García; Xavier Barceló; Biel     

Payeras; Matías Buckler; Alejandro López; Toni Marín; Miquel Àngel Sastre; Toni Tur. Absent: Pedro Pons-Estel. 

6è curs d’EP 

D'esquerra a dreta i d'alt a baix: Miquel Àngel Carrió; Miquel Àngel Álvarez; Esteve Florit (tutor); Raúl Gutiérrez; Adrián Mihalik; Margalida Torrens; Caterina 

Perelló; Catalina Carrió; Xavier Hernández; Aya Douhi; Lluís Perelló; Gabriel Darder; Mohamed El Addouti; Daniel Medina; Ibra him Tarfi; Joan Manel Moragues; 

Sanae Saggaa; Wiam Sakhi; Mohamed El Housni; Magdalena Perelló; Sabrina Sánchez.  
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