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50 anys fent escola
Durant la dècada de 1960, en plena dictadura, en ple franquisme
una part de la societat catalana es mou per tenir una escola
adequada per als seus fills. Al final dels anys 50 i al llarg dels
60 neixen les primeres escoles actives. D’algunes d’aquestes
escoles neixen trobades de mestres per reflexionar sobre la
pràctica docent a títol individual. A l’any 1966 neix l’Associació de
Mestres Rosa Sensat. Rosa Sensat aglutina al seu voltant mestres
progressistes, famílies amb necessitat d’una escola diferent. Es
vol una escola més lliure i participativa, on els nens i nenes
siguin subjectes no objectes dins el centre escolar.
Dins d’aquest context neix l’Escola Tabor la nostra escola amb
una voluntat col·lectiva de sortir d’uns anys molt grisos, uns
anys de repressió on la nostra llengua i la nostra cultura no es
podien manifestar en llibertat.
A l’inici la nostra escola estava ubicada en una finca del carrer
Navas de Tolosa. Ocupàvem uns pisos i impartíem Educació
Infantil.
La implicació de mestres i famílies va ser molt gran. Confecció
de material educatiu, reparacions de mobiliari, pintar parets, tot
es feia de manera voluntària i molt sovint els caps de setmana i
les vacances. Tots hi posàvem temps i ganes
L’Escola va créixer i el 1972 es lloga una masia situada al Passatge
Oliva i es traslladen les classes d’EGB. Es van llogant diferents
casetes del passatge per permetre l’escola créixer. El curs 1977/78
s’ha completat els vuit cursos l’Educació General Bàsica.
Amb molt esforç per part de tothom havíem construït una
escola, però ens faltaven diners per mantenir-la. Els edificis
antics sovint necessitaven reparacions, el claustre de mestres
havia crescut i vegades mancaven diners per pagar nòmines a
temps i es demanaven préstecs que costaven pagar,... i en aquest
context l’any 1978 canviem la titularitat de l’escola ens constituïm
Cooperativa de pares i treballadors per tirar endavant l’escola
Aquest mateix any 1978 neix el CEPEPC Col·lectiu d’escoles per
l’escola pública catalana amb l’objectiu de construir una nova
escola pública catalana, democràtica, i de qualitat per a tothom
i ens hi adherim
Després d’anys de lluites al 1983 El Parlament de Catalunya
aprova la llei que permet iniciar el procés d’integració de les
escoles del CEPEPC a la xarxa d’escoles públiques. Finalment el
Setembre de 1987 Tabor va entrar a forma part de la xarxa. Vam
continuar als mateixos edificis. Edificis precaris que no reunien
condicions. Comencen un anys de nova lluita Aconseguir un edifici
nou. Després de reunions, propostes, trasllats provisional,... El
Setembre de 1996 estrenem aquest edifici del carrer Cartagena.
Tots aquests anys tots els canvis totes les lluites han anat perfilant
el tarannà de la nostra escola. 50 anys que els claustres, les
famílies, monitors han estimat l’escola i han anat omplint la
motxilla Tabor. Ara toca a la generació actual i a les futures
estimar i anar omplint aquesta motxilla.
Un record especial a les persones que han estimat l’escola i avui
no els tenim amb nosaltres però ben segur que els tenim molt
present a la nostra memòria
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Les entrades
relaxades
A educació infantil fem entrades relaxades.
Quan els nens i nenes arriben a les aules es troben amb diferents propostes de joc que deixa
la mestra preparades, i que van canviant cada
setmana. Comencen amb els hàbits de treure’s
abric i motxilla, i un cop han fet això comencen
a jugar lliurament. Durant aquesta mitja hora els
nens i nenes s’organitzen i cadascú va fent al
seu ritme. Això també permet que la mestra es
pugui dedicar de forma més individualitzada a
saludar, escoltar i a cobrir les necessitats que
pugui tenir cadascú.
Al llarg del dia també s’ha establert un espai on
es potencia la lectura. Poden ser contes explicats per les mestres o els alumnes, poemes,
endevinalles, anar a la biblioteca… Pensem que
fer de la lectura un hàbit diari és molt important.
Les actituds que els nens i nenes manifesten
envers els llibres i la lectura en general no apareixen, ni es configuren, d’un dia per altre. Es
conformen amb el temps i a partir de les experiències en què la lectura i els llibres n’han estat protagonistes en els entorns familiar, social
i escolar. Per això la freqüència, la intensitat i el
sentit amb què es visquin les activitats al voltant
de la lectura aniran conformant el sentit de les
actituds lectores. Pensem que destinar un temps
al llarg del dia aquesta tasca és del tot necessari. Animem a la lectura, apropem els llibres als
alumnes i els ajudem a fomentar l’afecte envers
aquestes.
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Tallers
Els nens i nenes de P4 i P5 fan tallers! Aquests tallers de
temàtiques variades permeten que els/les nens/es experimentin, investiguin i aprenguin, propiciant l’estímul que pot
suposar per a tots ells el fet de fer una activitat amb grups
heterogenis. Els facilita una millor coneixença i comunicació, afavorint la interacció, cooperació i col·laboració entre
ells.
Els tallers de llengua ofereixen diverses propostes de traç
amb diferents materials que apropen als nens i nenes a
l’escriptura, i també diverses propostes orals i/o de conversa espontània a través de contes, titelles i imatges amb la
finalitat de comunicar-se.
Els tallers de matemàtiques ofereixen diverses propostes
manipulatives, on els/les nens/es s’endinsen en el món de
les matemàtiques treballant la numeració, la seriació i la
geometria.
El taller de llum i color té com a finalitat que els/les nens/es
coneguin les propietats de la llum i experimentin amb ella a
través de materials diversos, com la taula de llum, el projector d’ombres, les llanternes o d’altes materials fluorescents
(contes, cubs de construcció...).
En ell taller de joc simbòlic els/les nens/es juguen per
plaer i agafen diferents rols a través del joc.
En el taller de psicomotricitat els/les nens/es treballen el
cos a través de l’expressió corporal, jocs tradicionals i danses.
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cicle INICIAL

Tió

Racons de colors
Aquest curs, als racons de colors hi participem tots els
infants de 1r, 2n i 3r de primària. L’any passat ja vam
començar amb aquesta proposta, aquest any tots els
racons són diferents i, com que som un curs més participant també tenim més racons que l’any passat. La
proposta és treballar d’una manera més experimental i
en grups més reduïts per tal de poder fer activitats més
competencials i motivadores. Així, desenvolupem capacitats i tenim experiències que d’altra manera serien més
complicades.
Durant aquest trimestre i al llarg de tot el curs treballarem
en aquests nou racons:
● Tabhort (Laia Omella): En el racó de l’hort els infants
són els encarregats de tenir cura l’hort de l’escola, així
com també aprenen a fer planter i compost. Lligat al compost reflexionen sobre els residus i el seu impacte en el
medi.

Quina sorpresa!
Aquest any el tió ens ha sorprès. El dia 20 de desembre els nens i nenes de 1r i 2n de primària vam fer
cagar el tió… vam cantar, vam picar i… quina emoció!
El tió ens va cagar un paquet de jocs per cada classe.
Al principi ens va sorprendre, perquè fins ara el Tió
cagava un detall individual. Ara que ja fa setmanes
que juguem, però, estem contents d’haver rebut paquets per compartir. Així descobrim noves propostes
a la vegada que aprenem a passar-ho bé tots plegats.
Saber conviure i estar els uns amb els altres és un
dels grans reptes de l’escola, i ens agrada aprofitar
totes les ocasions que el curs escolar ens ofereix per
aprendre’n una mica més!

● Geometria experimental (Maribel Piñol): Desenvolupem les habilitats matemàtiques i el nostre enginy amb
el Tangram i el Katamino. Combinant les seves peces
trobem múltiples figures i/o construccions. Classifiquem
cossos geomètrics partint de diferents objectes reals i els
reproduïm, utilitzant canyes i escuradents.
● Outdoor games (Manuel Enrique-Tarancon): pretenem donar a conèixer nous jocs perquè l’alumnat hi pugui jugar al seu temps de lleure. També potenciem l’activitat física i el moviment i l’expressió i la comprensió en
llengua anglesa.
● Experimentació i Construcció (Gemma Albi): fem
hipòtesis, investiguem, experimentem i ens enfrontem a
reptes científics i constructius i ens enriquim amb les idees dels companys i companyes.
● Pervertim els contes (Mireia Pérez-Peitx): Treballem
l’àmbit lingüístic i l’artístic. A partir de narracions tradicionals transgredim els contes populars, canviant-ne algunes parts, i els representem col·lectivament.
● Expressió Corporal (Cristina Garrit): Potenciem l’expressió corporal i la interpretació com a eines per gestionar emocions i expressar idees. A través de diverses
dinàmiques comencem a aprendre a dir coses amb el
cos i a traduir missatges des de les nostres idees i paraules a moviment.
● Festivals (Mercè Montes): Acostem les tradicions anglosaxones, els seus orígens i les seves maneres de fer
als infants, convertint-les en una manera més lúdica i
atractiva per treballar la llengua anglesa.
● Robòtica (Mònica Camacho): millorem l’orientació espacial a través dels robots beebot, que també ens serveixen com a introducció al llenguatge de la programació i la
robòtica, tot veient-ne una aplicació directa.
● Fotografia (Joan Deulofeu): Hem rebut l’encàrrec d’un
fotògraf d’ampliar un dels seus llibres, “this equals that”.
Amb aquesta feina entre mans, ens dediquem a explorar
l’escola i mirar-la detalladament per poder trobar objectes, composicions i moments que ens serveixen per començar a desxifrar el llenguatge de les imatges.
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cicle MITJÀ 3r

cicle MITJÀ 4rt

Recapte d’aliments

Introducció
al context
i les TAC

Hola famílies:
Som els nens i nenes de les classes de
tercer de primària. Aquest any, abans de
res, ens agradaria felicitar a l’escola pels
seus 50 anys. Amb aquest motiu, volem
escriure sobre un projecte solidari que ja
fa anys que fem a l’escola i del qual ens
hem encarregat els alumnes tercer. Parlem del recapte d’aliments que fem per
la fundació privada Avismón Catalunya.
Aquest recapte té com a objectiu recollir
aliments pels més necessitats, i que en
una data tan especial, com ho és el Nadal,
ningú es quedi sense res per emportar-se
a la boca. Per això entre els dies 10 i 18
de desembre us vàrem fer una crida per tal
que portéssiu aliments com: pasta, arròs,
oli, llet, llegums, fruits secs... o productes
de neteja com: sabó, pasta de dents...
Cada dia, amb l’ajut dels nostres mestres, baixàvem al vestíbul per pesar i
classificar els aliments que ens anàveu
portant. Cada grup s’encarregava d’anar
fent la suma dels quiilos d’un tipus d’aliment i després ho sumàvem tot per obtenir el total diari. Va ser molt divertit
fer-ho i a sobre ho fèiem contents perquè sabíem que estàvem ajudant a gent.
En total vàrem recollir 170 quiilos i de
debò que en podem estar orgullosos però,
esperem que la pròxima vegada ho puguem superar. Estem segurs que amb
la vostra col·laboració ho aconseguirem!
Moltes gràcies per llegir-nos i per ser tan
solidaris.

Aquest any els i les alumnes de
quart durant el segon trimestre
del curs tindran el primer contacte amb el context versat en
els Romans. Durant aquest
trimestre desenvoluparem les
sessions buscant dues fites importants: la sortida a Barcino el
proper 31 de gener i la sortida a
Tarraco el 21 de febrer.
Com a continuació del treball
iniciat el curs passat i seguint
les pautes de desenvolupament del currículum vigent
aquest curs realitzarem el desplegament de les competències en l’àmbit digital, atès que
és considera una competència
bàsica, per desenvolupar les
competències necessàries per
a l’ús de les noves tecnologies.
Per aquest motiu com activitat
inicial del context hem proposat als alumnes una activitat
mitjançant l’ús de les noves
tecnologies.
L’activitat, anomenada com a
Gimcana, consisteix en realitzar una sèrie de reptes fins arribar a contesta un qüestionari
mitjançant el Classroom.
El Classroom és una plataforma gratuïta educativa que forma part de Gmail. L’eina està
concebuda per crear aules
virtuals per tal de penjar continguts, activitats, qüestionaris,
etc. Això permetrà una millor
connexió entre el professorat,
els alumnes i pares en tots els
processos de comunicació.

Tabor 6

La plataforma està dissenyada
per ser utilitzada pels dispositius mòbils i els diferents lectors de pantalla.
Per tal d’entendre la Gimcana
us adjuntem el primer correu
rebut pels nostres alumnes.
«PRIMER CORREU: Aquest
és el primer dels diferents correus que anireu rebent si aneu
superant les proves que us
proposo. El que estigui amb
un color vermell ho ha de fer
una persona de la parella des
del seu compte de taborbcn.
cat i el que està amb un color
blau fosc ho ha de fer l’altra
persona de la parella des del
seu compte de taborbcn.cat.
Evidentment us podeu ajudar.
D’això es tracta. No rebreu el
següent correu fins que tota la
classe hagi superat aquesta
primera prova. COMENCEM!
1- La primera prova que haureu de superar serà crear una
carpeta compartida entre vosaltres i jo en la que vosaltres
pugueu editar i jo només pugui
veure. Recordeu que quan creeu una carpeta i decidiu compartir-la, podeu decidir què
podrà fer l’altra persona en
rebre-la. Feu aquesta carpeta i
compartiu-la tal i com us ho he
demanat.»
Esperem que en gaudeixin
de la Gimcana i segur que en
trauran profit.
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Cicle SUPERIOR 5è

Cicle SUPERIOR 6è
Padrins i fillols
Tocava Educació Física, i els
nostres professors van dir de fer
una activitat d’Acrosport per grups
cooperatius. Es tractava de fer les
lletres de l’abecedari amb el nostre
cos, i un cop feta la lletra, havíem
de fer una fotografia amb un iPad.
Vam començar a fer des de la
A fins a la Z. En acabar, ens van
dir que allò seria un regal per als
nostres fillols de primer.
Uns dies més tard, per la tarda,
vam anar a primer per donar-los
l’abecedari que havíem fet. Els hi
vam donar i... SORPRESA! Resulta
que els nostres fillols també tenien
un regal per nosaltres! Era un punt
de llibre amb un dibuix fet per ells!
Ens va encantar aquell present i la
tarda amb ells va ser molt guaï!

Fem una peli!
Hola! Som els nens i nenes de cinquè i us volem
explicar un projecte que
estem fent que es diu “Fem
una peli!”. Vam començar
a l’octubre, el dia que van
venir el Carles i en Sebastià, els encarregats d’ensenyar-nos el funcionament
de l’activitat.
L’activitat consisteix en
inventar-nos una història
protagonitzada per sis personatges i convertir-la en
pel·lícula. Durant les primeres setmanes de curs,
tothom va escriure el seu
text. Una vegada tothom
havia fet la seva història,

van ser llegides als nens
i nenes de l’altre classe,
n’havíem de triar 4 per
grup. Així, els nens i nenes
del grup A van triar les del
B i els nens i nenes del B
van triar las de l’A.
Les històries van ser repartides a cada grup i la nostra
missió era fer el guió tècnic.
És a dir, planificar les escenes i els seus plans i fer els
diàlegs de cada personatge. A més d’això, havíem
de pensar l’attrezzo de cadascú, els llocs on gravaríem cada escena i on es
col·locarien les càmeres.
Ens vam repartir els càr-

recs, cadascú feia alguna
cosa (director/a, attrezzo,
claquetes, càmeres).
Per una altra banda, a part
de preparar la nostra pel·
lícula, també seríem actors
de la pel·lícula d’un altre
grup. Per tant, tothom tenía
dues missions: organitzar
la seva pel·lícula i actuar
per a una altra.
Encara no hem vist el resultat però en tenim moltes
ganes de veure com ha
quedat i poder explicar-vos
el resultat final, segur que
queda genial!

Robòtica
El dilluns 19 de Novembre a divendres 23 vam conèixer al Francisco, un professor de robòtica. Ens
va ensenyar a muntar, desmuntar
i programar els robots de LEGO
Mindstorm que ell havia portat.
Durant els següents dies vam estar fent varies activitats, com per
exemple:
Havíem d’intentar controlar el robot com si fos un cotxe i aparcar-lo
cap enredera.
Programar el robot com si fos un
“roomba”, que tingues uns sensors
que quan hi haguessin objectes
davant seu a certa distancia, gires
90º
Ens va ensenyar a posar veu als
robots.
També ens va ensenyar a fer bucles, una eina per repetir el moviment del robot constant ment.
Ens va fer moooooolta pena que
s’ acabes aquell taller de robòtica
que el Francisco ens va oferir. Ens
vam saltar algunes classes que
ens agraden , i algunes que no tant
però va valer la pena ja que va ser
molt divertit.
ENS VA AGRADAR MOLT!!!!!!!!!!

Tabor 8

Tabor 9

Apunts sobre EDUCACIÓ

Racó de música
Aquest mes d’octubre, el món de la música va patir una
gran pèrdua. Una de les sopranos més importants de la
història, Montserrat Caballé ens va deixar. La seva veu
inconfusible, la seva tècnica precisa i inigualable quedarà
en els seus enregistraments, però mai més la gaudirem
en directe.

Les intel.ligències
múltiples
Fins el moment, quan fèiem referència a la intel·
ligència d’una persona, sovint ens fixàvem en els
resultats acadèmics i les titulacions obtingudes per
a dir si algú era o no intel·ligent. És a dir, que eren
els mèrits acadèmics els que determinaven la intel·
ligència d’un individu.
Fa uns anys, un grup d’investigadors de la Universitat de Harvard (Howard Gardner i altres col·
laboradors), van dir que això no era suficient. Per
què hi havia persones amb excel·lents qualificacions que tenien seriosos problemes per relacionar-se amb la gent o per solucionar determinades
qüestions quotidianes del seu dia a dia? Realment
és més intel·ligent Stephen Hawking que Leo Messi? Ells van defensar que no, perquè no hi ha només
un tipus d’intel·ligència, si no que hi ha diferents
intel·ligències independents que tots i totes posseïm, en major o menor grau.
Per tant, la intel·ligència no és una facultat innata
que ens permet resoldre diferents tipus de problemes, sinó que, segons el tipus de problema que haguem de resoldre, cada individu aplicarà un tipus o
altre de capacitat. Tot i així, malgrat que tothom tenim, en diferent grau, aquest tipus d’habilitat o competència, cal exposar-nos als estímuls adequats per
a poder-la descobrir.
Segons això, trobem vuit tipus d’intel·ligències diferents, cap d’elles més important que les altres:

► Intel·ligència musical
Algunes zones del cervell executen funcions vinculades amb la interpretació i composició de música.
Això pot entrenar-se i perfeccionar-se. No cal dir
que qui destaca en aquesta capacitat són els i les
músics (capaços/es de tocar instruments, interpretar i compondre peces musicals amb facilitat).
► Intel·ligència cinètica i corporal
Permet tenir unes habilitats corporals i motrius que
es requereixen per fer servir eines amb destresa,
expressar certes emocions i sentiments mitjançant
el cos, etc. Són especialment brillants en aquest tipus d’intel·ligència ballarins/es, esportistes, actors/
actrius, i qui ha de fer servir de manera racional les
seves habilitats físiques.
► Intel·ligència intrapersonal
Permet comprendre i conèixer-se a un mateix, accedint fàcilment als nostres sentiments i emocions
de manera introspectiva i reflexiva.

A l’escola, quan ens hem assabentat de la seva mort, no
hem pogut deixar passar l’ocasió per escoltar la seva música i recordar-la un últim moment per desitjar que reposi
en pau. Tant la Núria, com el Joan i la Montserrat hem posat diverses peces que ella cantava de manera excel·lent
i que ens agradaria recomanar-vos.
Primer, l’ària “il mio babbino caro” de l’òpera Gianni
Schicchi de Giacomo Rossini, on Caballé, fent de Lauretta, canta una de les àries més boniques de la història de
l’òpera. També us voldríem recomanar que recuperéssiu
el Barcelona a duet amb Freddie Mercury que es va cantar
als Jocs Olímpics de Barcelona’92. I per últim, i en una
vessant més còmica, us recomanem el Duetto Buffo di
Due Gatti que canta Montserrat Caballé amb la seva filla,
Montserrat Martí, i en el que totes dues es converteixen en
dos gats per uns minuts.
També, ens agradaria tenir un record per Joan Guinjoan,
qui ens ha deixat durant l’aturada nadalenca i que ha estat
un dels compositors catalans més importants i influents
del s.XX i XXI.

► Intel·ligència interpersonal
Ens faculta per empatitzar fàcilment amb els altres,
és a dir, tenir l’habilitat per detectar i entendre les
circumstàncies i problemes dels demés. Professors/
es, psicòlegs/es, advocats/es i pedagogs/es són
perfils que solen puntuar molt alt en aquest tipus
d’intel·ligència.

Racó d’anglès

► Intel·ligència naturalista
► Intel·ligència lingüística
Ens permet dominar el llenguatge i comunicar-nos
amb els altres a través de la comunicació oral, escrita, gestual, etc.
Els polítics/es, escriptors/es, poetes, periodistes o
actors/actrius són qui millor dominen aquesta capacitat.
► Intel·ligència lògic-matemàtica
És la capacitat pel raonament lògic i la resolució
de problemes matemàtics. Els tradicionals tests de
quocient intel·lectual (IQ) es fonamenten en aquest
tipus d’intel·ligència. Un bon exemple són científics/
ques, economistes, enginyers/es i matemàtics/es.
► Intel·ligència espacial
Ens permet observar el món i els objectes des de
diferents perspectives, poder fer-nos imatges mentals, dibuixar detalls, etc. Destaquen els/les pintors/
es, escultors/es, fotògrafs/es, dissenyadors/es, arquitectes, taxistes…
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Permet detectar, diferenciar i categoritzar els aspectes vinculats a l’entorn (animals, vegetals, el clima,
la geografia...), i és essencial per a la supervivència
de l’ésser humà. Un clar exemple d’aquesta són els/
les biòlegs/es, geògrafs, topògrafs, etc.
Generalment cal dominar gran part d’aquestes intel·
ligències per fer front a la vida, i en canvi, tradicionalment, a les aules tan sols s’ha ofert continguts
enfocats a avaluar els dos primers tipus.
És per aquest motiu que podem trobar alumnes el
ritme d’aprenentatge dels quals a l’hora d’aplicar un
tipus d’intel·ligència, habilitat o capacitat concreta
(per exemple, lingüística o lògic-matemàtica) sigui
més lent que el de la resta, i en canvi, amb gran
talent en una altra (per exemple, musical).
Per tant, el nou paradigma educatiu del segle XXI
consisteix a educar individus en plenitud de les seves potencialitats, perquè a la vida necessitarem la
majoria de tipus d’intel·ligència, encara que sempre
destacarem en algun tipus per damunt dels altres.

Halloween a Tabor
Aquest curs a la nostra escola a més de La Castanyada, també hem celebrat
Halloween.
L’aula d’anglès s’ha transformat en un espai amb efectes de llum, color i so
terrorífics.
Spiders, Black cats, Skeletons, Jack-O-Lanterns... ens esperaven a la classe
per passar una estona ben divertida!
Tabor 11

Racó d’educació física
AGRAÏMENT A LES FAMÍLIES
Volem donar les gràcies a totes les famílies
que amb el seu ajut desinteressat han fet
possible fer del sorral un joc més acollidor
i atractiu per tots els nens i nenes.
MOLTES GRÀCIES!!!!!!!!

El divendres 14 de desembre estàvem fent Educació Física
quan van venir els pares a veure què estàvem treballant,
aprofitant la jornada de portes endins. Aquell dia els vam fer
una demostració de tot allò après durant el primer trimestre.
Ens vam ajuntar les dues classes i ens vam dividir en 6 grups
d’unes 8 persones aproximadament. Cada grup anava a un
espai diferent i realitzava la tasca que ens havien proposat
els mestres. A aquests espais li diem estacions i cada 6
minuts canviem d’estació. Així podem fer totes les activitats
el mateix dia. Les diferents estacions eren:
• Goalball: esport adaptat, on juguen 2 equips de 3 persones
amb visibilitat reduïda i que té per objectiu ficar un gol amb
una pilota de cascavells a la porteria contraria. Només es
poden utilitzar les mans per llançar-la.
• Sacs: Curses de sacs industrials. Anàvem 4 a cada sac!
• Volei adaptat: esport adaptat per persones amb disminució

Tabor 12

física al tren inferior. Les normes són similars al volei però
el camp és més petit i els jugadors/es no poden aixecar-se.
• Reptes cooperatius: Aquí ens van plantejar diferents
reptes, però la majoria vam triar superar el MUR. Es tracta
de passar tot el grup per sobre d’un obstacle sense tocar-lo.
Quan aquest obstacle era baix va ser molt fàcil, però a partir
d’1 metre la cosa es va complicar molt!
• Circuits invidents: Ens van deixar una sèrie de material
i nosaltres construíem un circuit que després havíem de
superar amb els ulls embenats.
• Bàsquet cooperatiu: Mitjançant una tovallola i en grups de
3 o 4, havíem d’aconseguir ficar una pilota a una cistella de
bàsquet. Va ser molt difícil però ens ho vam passar molt bé!
Va ser genial poder gaudir d’activitat física amb companys
de l’altra classe i amb els pares com a espectadors!

Tabor 13

Logos concurs 50 ANYS

Logo guanyador, Carlos Belmar

Cartell guanyador, Susana Mendoza

+ Tabor

La base del logo és una vella
pissarra: la pissarra de guix
de tota la vida. Imatge que
a molts ens ha acompanyat
sempre associada a l’escola
de la nostra infància. Eina
fonamental dels professors
d’ahir i d’avui, encara que
ara les pissarres han canviat
molt.

50 años dan para mucho. Para mucho Trabajo, para muchas risas,
para muchos proyectos, también para lágrimas, despedidas, reencuentros... y mucho trabajo. El trabajo que llevan a cabo las personas. Porque son las personas las que hacen de una comunidad
educativa algo vivo.
Profesores, monitores, administrativos, cocineros, familias, alumnos… cualquiera que forme parte de la historia de esta escuela.
Un logotipo en el que las personas hacen posible esos 50 años. Y
como comunidad viva, no importa el género, la raza, el idioma, el
credo, y nada que les impida formar parte de este lustro.
A nivel compositivo, las figuras h7umanas de diferentes alturas y
colores que se entremezclan refuerzan ese carácter plural de los
miembros de esa comunidad a lo largo de medio siglo. Una “mancha” que crea una sola forma y que dentro de ella se muestra el
número de la onomástica.
La tipografía del número y del texto es lo más suave posible para
homogeneizarlo con el resto del logotipo.

Tabor 14

Els diferents tipus de lletra
del lema també marquen el
pas del temps: lletra lligada,
lletra de pal... Ara s’escriu
diferent, s’ensenya d’altra
manera...

Cantata de Nadal

La pissarra s’enlaira en un
cel de globus de colors que
signifiquen joia i celebració
pel 50è aniversari, i a la vegada representen com l’educació, l’escola, és també divertida i ens transporta al cel
infinit del saber.

Tabor 15

