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De la integració a la inclusió:
una escola per a tothom
Teniu a les mans el primer número de la revista d’aquest curs
2017-2018. Un curs que serà, com tots, especial en algun sentit.
Però, sobretot, un curs en què hem de celebrar l’aprovació, el
mes d’octubre, del nou decret de l’escola inclusiva que ha tirat
endavant la Generalitat.
La nova normativa, que actualitza el decret del 1997, preveu que
tots els alumnes amb necessitats educatives especials s’escolaritzin en centres ordinaris. I que, de forma excepcional, les famílies
de l’alumnat amb discapacitat greu o severa puguin demanar la
seva escolarització en un centre d’educació especial. Garanteix,
per tant, el dret de qualsevol alumne a créixer en el sentit més
ampli de la paraula, i a fer-ho amb tots els altres nens i nenes,
sense cap mena de distinció.
Es tracta de passar pantalla. De l’escola inclusiva al sistema educatiu inclusiu: amb centres per a tothom i projectes per a cadascú. I amb ganes, amb moltes ganes de tothom, de que un projecte d’aquest abast sigui possible. La dimensió és enorme, però és
feina de tothom que es materialitzi i no acabi en el racó de les
bones intencions.
De les famílies, que han de poder escollir un centre sense cap
mena de restricció, siguin quines siguin les capacitats del seu fill.
Dels mestres, que han de poder tenir les eines per atendre els
alumnes amb necessitats educatives especials.
I de les escoles, que han d’acollir sense cap mena de recança i
amb totes les garanties els alumnes que així ho necessitin.
A l’escola Tabor no ens ve de nou, fa molt de temps que treballem des de la perspectiva inclusiva. La feina del Claustre, de les
famílies i de la Comissió Escola Inclusiva de l’AFA així ens avala.
Però mai és suficient. Treballem, doncs, per l’èxit d’un sistema
educatiu inclusiu que aquest decret ens acosta. Fem-ho. No podem renunciar al dret a tenir les mateixes oportunitats, siguin
quines siguin les nostres capacitats.

educació INFANTIL

Racons de treball a Educació Infantil
Tenint en compte la innovació metodològica
que es planteja com a línia d’escola, a Educació Infantil hem continuat consolidant els racons
de treball, que ja es van començar a introduir el
curs passat.
Aquests racons consisteixen en treballar en
equip, a col·laborar de forma cooperativa, i a
compartir coneixements. També potencien la
iniciativa dels infants i, el sentit de la responsabilitat.
Des d’aquest plantejament l’infant té un gran
protagonisme, ja que participa activament en
el seu aprenentatge, i pot ser model i guia dels
seus propis companys/es. Es potencia el diàleg
entre iguals, pren consciencia de les seves possibilitats, accepta i aprèn dels seus errors.
En aquests racons de treball incidim sobretot, en
la llengua i les matemàtiques utilitzant diferents
dinàmiques de joc.
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cicle INICIAL
Racons de colors
al cicle inicial
Els racons de colors han arribat al cicle inicial. Tot i que la filosofia i el nom són els
mateixos que a Educació Infantil, la nostra
aproximació als racons no és la mateixa.
La proposta que presentem no és tant
d’exploració de l’entorn i de relació social,
com passa durant l’educació infantil. A cicle inicial, els racons els fem servir per potenciar el treball cooperatiu i l’aproximació
més manipulativa i experimental als continguts curriculars. Aquest curs disposem
de 7 racons, 2 dels quals tenen l’anglès
com a llengua vehicular i 2 utilitzen les tauletes com a eina principal de treball.
Al racó de Board Games aprofitem per jugar
als jocs de taula tradicionals en anglès,
al racó Kinesiology aprofitem els iPads
de l’escola per treballar sobre l’orientació
espacial i la consciència de moviment dels
infants. Al racó de construcció, aprenen a
reutilitzar materials diversos per construir
plegats peces dissenyades per ells
mateixos. El quart racó, de comunicació,
els nens i nenes generen nous relats de
manera col·laborativa a partir d’uns daus
on apareixen objectes i situacions a l’atzar.
Tenim un racó al laboratori de l’escola
on l’alumnat comença a treballar amb
el mètode científic: elaborar hipòtesis i
observar i experimentar amb la realitat per
comprovar si són certes o no. També hi ha
una aula que es converteix en una botiga,
on comencen a jugar de manera simbòlica
i fan el treball matemàtic al voltant dels
diners, les monedes i les operacions de
suma i resta. Per últim, un racó inspirat en
l’eix transversal de l’escola, el cinema, on
elaborem un petit curt utilitzant la tècnica
de l’Stop Motion per animar objectes
i personatges construït per nosaltres
mateixos.
Cada racó s’allarga 6 hores distribuïdes
en tres sessions. Al final de cada racó hi
ha una autoavaluació i una reflexió sobre
els processos i els aprenentatges realitzats
que es formalitzen en una rúbrica. D’aquesta manera, els infants es comencen a fer
conscients de com aprenen i per a què serveixen les activitats que proposem.
Els infants responen d’una manera molt
positiva a la nova proposta i es mostren
molt motivats a l’hora de fer els racons.
Participen molt a les activitats i estem
aconseguint uns resultats molt satisfactori.
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cicle MITJÀ

Introducció al pla de
treball de llengües
Aquest any, durant el segon i tercer trimestre, els i les alumnes de
tercer de primària tindran el primer contacte amb una novetat metodològica en la dimensió de les llengües. El pla de treball de llengües
engloba tant la llengua catalana com la llengua castellana i, intentem
d’aquesta manera, poder optimitzar les estructures comunes de les
dues llengües.
Aquesta manera de treballar intenta estimular bàsicament l’autonomia
de cada alumne i facilitar el seu progrés personal sense que el ritme de
treball de cadascú sigui un inconvenient. Això els porta a prendre decisions constantment sobre què fer, com fer-ho i, sobretot, quan fer-ho.
Els nens i les nenes, malgrat el canvi que això els ha suposat han
agafat la mecànica ràpidament i és fàcil veure›ls ja treballant cadascú
al seu ritme intentant completar, en l›ordre que ho prefereixin, itineraris
que obligatòriament els obliguen a passar, de moment, per la comprensió lectora, per l›expressió escrita i per la ortografia tant en una llengua
com en l›altra.
Els alumnes poden dedicar indistintament la quantitat de temps que
ells o elles creguin necessària per assolir uns objectius mínims i a la
vegada comuns en el que seria el desenvolupament de la dimensió
lingüística.
Esperem que en gaudeixin i que li›n sàpiguen treure un bon profit.

Sortida al CaixaForum

Hola, som els nens i nenes de quart
i us volem explicar la nostra sortida
al CaixaForum. Abans que res hem
de dir que ens ho vam passar d’allò
més bé en els viatges d’anada i tornada, ja que vam agafar el transport
públic, que ens va permetre arribar
ràpidament i també ajudar a reduir
la contaminació. Ens van donar una
targeta de dos viatges, un per l’anada i un per la tornada. Després ens
vam distribuir en equips de dotze,
cada equip amb un mestre o monitor
i per tal de no emplenar els vagons
del metro, cada equip pujava a un
vagó diferent.
En arribar al CaixaForum vam
tenir mitja hora per esmorzar, i després ens
vam separar en
dos grups perquè havíem de
fer dos tallers.
El primer taller
consistia en fer
una volta per
l’edifici per a
veure i comparar les diferències entre la part
antiga de l’edifici i
la part modernista. Sabíeu que abans era una fàbrica? Ens va agradar més la part
modernista. Després amb diferents
materials vam intentar construir en
miniatura algunes parts de l’edifici.

Però, el taller que de debò ens va
agradar va ser poder entrar a veure
l’exposició Andy Warhol: L’art mecànic, ja que l’havíem estudiat a plàstica durant el primer trimestre centrant-nos amb el Pop Art en general i
en Warhol en particular. La visita era
guiada i la nostra guia era molt simpàtica i ens ho va explicar tot molt
bé. Tot i que hi havia coses que ja
sabíem.
A banda d’explicar-nos la història
d’Andy Warhol, també ens explicava la de cada obra seva. Sabíeu
que les llaunes de sopa de tomàquet
Campbell simbolitzen l’inici del consumisme? Ja que van ser dels
primers aliments en conserva que es varen comercialitzar i a casa
de Warhol sempre
es menjaven per
sopar.
Després vam
dinar i jugar
una estoneta al
parc fins l’hora
de tornar a l’escola. Ens agraden
molt les sortides i ja
estem esperant la següent.
Esperem que us hagi agradat el nostre article.
Les classes de 4tA i 4tB
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cicle SUPERIOR 5è

cicle SUPERIOR 6è

Visita al Museu Picasso
El dia 1 de desembre vam anar tot el curs de 6è al Museu Picasso en metro.
Quan vam arribar unes noies ens van posar una etiqueta amb el nostre nom per
saber com ens dèiem. Després vam començar a visitar el museu, vam veure
diferents quadres de Picasso i vam anar comentant què hi veiem. Les obres eren
de diferents etapes, la rosa, la blava…
En acabar, vam fer un taller. Ens van repartir en quatre grups. Cada grup tenia un
plat amb fruites. Un grup l’havia de pintar en tons blaus, un altre dibuixar-lo amb
llapis, un altre fer un collage amb cartolines i un altre pintar-lo amb puntets.

El passat dijous 23 de Novembre, els alumnes de 5è juntament
amb els companys de 6è vam anar al cinema Verdi Park, a Gràcia, per gaudir de “EL MEU PRIMER FESTIVAL”. Prèviament a
les tutories ens havíem fet els nostre passis/carnets de crítics de
cinema, que ens permetrien accedir a la sessió matinal on es projectaven una sèrie de curtmetratges d’animació.
Després d’una passejadeta vam arribar al Verdi Park. Allà ens va
rebre el senyor Claqueta. Un personatge que ens va donar la benvinguda, i juntament amb els alumnes de l’escola Tàber, ens va
acompanyar a l’interior. Ens vam acomodar a la sala i van triar un
mestre per llegir el pregó de benvinguda. Acte seguit van començar les projeccions.
La primera era un curt animat on el personatge principal era un cub
de Rubick que vivia en una estació de tren i que interactuava amb
els diferents personatges que hi arribaven.
La segona era un curt animat en blanc i negre que representava

una mestra amb els seus alumnes anant a un teatre a veure Hamlet. Durant la sessió els passaven diferents coses més o menys
divertir-se.

La visita i el taller ens van agradar molt, vam aprendre moltes coses sobre Picasso
però el més divertit va ser dibuixar aquelles fruites. Una sortida genial!!!

Un matí de doblatge

Un cop acabat aquest curt vam sortir a esmorzar a la Plaça de
la Virreina, i mitja horeta després vam tornar a entrar disposats
a veure el tercer curt. En aquesta ocasió es tractava de la vida
en una llacuna on hi conviuen diversos personatges (alguns més
egoistes que d’altres), i que veuen com el seu ecosistema es veu
amenaçat per la mà de l’home.

El dia 14 del novembre a primera hora del matí, va venir un senyor especialista
en doblatge de pel·lícules. Quan vam entrar ens vam trobar al senyor preparant
uns micròfons molt estranys, eren massa grans!!! Es deia Francesc, era molt
simpàtic i molt divertit. El primer que vam fer va ser posar el nostre nom a
una etiqueta i enganxar-nos-la a la samarreta. Després ens va explicar com
funcionaven els micròfons i l’aplicació. Tot seguit, ens va fer anar un per un
davant del micròfon a recitar el nostre nom. Un cop vam acabar tots, el Francesc
va posar el recital de tots els nostres noms, quina veu més graciosa va sortir!!!

La quarta projecció era un curt fet per alumnes d’una escola de
Barcelona i que havia guanyat uns quants premis. Va ser molt interessant veure el què nens i nenes de la nostra edat havien fet.

Llavors va fer sortir una parella composta per un nen i una nena, i van doblar
una escena d’intriga posant les seves veus. Quan van acabar de doblar, va
sortir una altre parella i van fer el mateix. A continuació, vam sortir totes les
noies al micròfon i ens van fer dir amb veu molt greu el títol d’un reportatge i
després van sortir els nois parlant amb veu molt aguda, presentant un programa
infantil. Seguidament, tots junts vam presentar el començament d’ una pel·lícula
de piranyes i, per últim, va fer sortir a un alumne al micròfon i els altres el
responíem amb una cançó; ens ho vam passar molt bé. Finalment, ens vam
acomiadar del Francesc, i va venir 6èA a gaudir del taller.

Per acabar, i fora de concurs, vam veure un curt d’en Buster Keaton anomenat “El guardaespatlles”. Va ser molt divertit. Un cop
acabat, vam fer les votacions i vam tornar a l’escola. Va ser un matí
diferent i entretingut.

Erasmus in school. Escola Tabor

Una jornada al MNACTEC
El 12 de gener de 2018, els dos grups de sisè,
vam anar al Museu Nacional de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya que es troba a Terrassa.
Allà, vam fer dues activitats en les quals vam
aprendre moltes coses.
El 28 de novembre els alumnes de
cinquè vam rebre la visita d’un grup
d’estudiants d’Erasmus de diferents
Universitats.
Al llarg de la tarda vam realitzar dues
activitats. Durant la primera hora els
alumnes d’Erasmus ens van passar
unes diapositives per explicar-nos
curiositats i costums del seu país
d’origen.
La segona part de la tarda la vam
dedicar a realitzar un circuit dividit
en quatre estacions on realitzàvem
activitats sensorials i motrius com si
fóssim nens/es amb algun tipus de
discapacitat (cecs, amb dificultats
motrius...). Ens van dividir en quatre
grups i vam realitzar les activitats
següents:
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1. Taula de les olors: amb els ulls tapats vam haver de descobrir que estàvem tocant amb les mans.
2. Taula del tacte: amb els ulls tapats
vam haver de descobrir que estàvem
tocant amb les mans.
3. Voleibol adaptat: es tractava d’un
mini partit de voleibol asseguts, sense
poder utilitzar les cames.
4. Gimcana: recorregut amb els ulls
tapats, on havíem d’esquivar diferents
obstacles.
Durant tota la jornada vam haver de
parlar anglès!!

Al primer taller de ciència vam experimentar
amb la pressió de l’aire, vam crear el buit a
diversos objectes i vam observar la reacció
que provocava en un globus, un timbre, un
got ple d’aigua, ... A continuació, vam provar
altres experiments per grups com ara: mirar la
llum a través d’un tros de CD, etc.
Seguidament, la segona activitat va consistir
en fer una visita per la fàbrica i, després
interpretar el primer dia d’un treballador/a
a la fàbrica tèxtil. Hi havia dos actors que
interpretaven diferents personatges, com
ara l’amo de la fàbrica, un treballador/a i el
cosí de l’amo. La vida a la fàbrica era molt
complicada i dura tant per als adults com per
als nens.
Finalment, vam anar a una plaça on vam dinar
i jugar. Al cap d’una estona de joc lliure vam
tornar cap a l’escola.
Aquesta va ser la nostra visita al MNACTEC.
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Racó de música

anglès
I’d like to teach the world to sing

Per Nadal cantem a les residències d’avis

I’d like to build the world a home
and furnish it with love,
grow apple trees and honey bees
and snow-white turtle doves.

I’d like to see the world for once
all standing hand in hand
and hear them echo through the hills
for peace throughout the land.

I’d like to teach the world to sing
in perfect harmony.
I’d like to hold it in my arms
and keep it company.

That’s the song I hear,
let the world sing today,
let the world sing today,
that’s the song I hear.

Wordsearch

El mes de desembre, entre les activitats musicals
que es realitzen a l’escola, els nens i nenes de
quart ofereixen un petit concert de nadales a
les residències que hi ha a la vora de la nostra
escola.
Els avis ens esperen cada any amb molta il·lusió
i amb ganes de passar una bona estona amb els
infants.
Al finalitzar l’acte ens van oferir un petit refrigeri
com a mostra d’agraïment.
Des de l’escola valorem molt positivament
aquest intercanvi cultural i intergeneracional.

Z C F N X T Y T H M U W G Z N
H M L I O A Z Z I P C Z I Z D
V A N M S E D C M W T Q B O H

FOOD

H S A G R H T M O Z N H Z I V

BREAD

U T E C S D V T E U A Y I G C

CAKE

O V Y G H D Q R A A P D Y X P

CHEESE

R D Y O G E B C P V O Y F H Q
O B W A J R E R A X K A N E F
E C U T T E L S E K U A O W W
Z O L R G S G U E A E R R Z Q
A A Z Y Q W P Y Z Z D F J J H
A B J H J L T A E M A V I Y O

EGG
FISH
LETTUCE
MEAT
PASTA

J L O G F R A T S A P W M A S

PIZZA

J J U O R C U E L D X O G A J

TOMATO

A U C J P I W I B I D B P O X
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ntrevista
a Carme Bel
i Maria Antònia Edo

“Dos dies que mai són iguals”
Seguint amb la tradició d’aquesta revista, en aquest número parlem amb mestres que ja
s’han jubilat de l’escola. La Carme Bel des del mes de novembre i la Maria Antònia Edo
només uns dies després de tancar l’edició, poc abans d’aquesta conversa.
Després de tant de temps, com va ser el primer dia
sense despertador, Carme?
El primer dia vaig venir cap a l’escola i a mig camí mitja
volta i cap a casa. Em van trucar per dir- me que la meva
substituta havia renunciat. Estava al carrer i vaig pensar
“i ara què faig”? Em vaig trobar a casa, a tres quarts de
nou del matí, vestida i arreglada... dient “i ara què faig?”.
No havia pensat res d’especial. L’endemà sí, vaig venir.
Vaig fer el traspàs i m’hi vaig passar tot el matí. Justament
aquest any no era tutora, tocava moltes tecles i havia de
dir-li moltes coses. La sensació era de la responsabilitat de
venir a l’escola.
I tu, Maria Antònia? Com te’l planteges?
Jo m’ho estalviaré. La meva substituta és la meva mitja. Ja
està a l’escola i ja hem anat fent el traspàs. El primer que
faré és no posar el despertador, que és la meravella de la
vida... I si em desperto per qualsevol cosa... mitja volta i a
dormir.
Quina ha estat la vostra trajectòria a l’escola?
C: Jo vaig arribar fa 6 anys, he estat 6 cursos sencers i tres
mesos. Venia d’una escola del Clot però em feia il·lusió
acabar la meva vida laboral en el meu barri. Per això sempre demanava la Tabor, a cada concurs de trasllats. Tenia
prop de 53 anys l’última vegada que el vaig demanar i en
aquell moment vaig pensar “si ara no em donen la plaça
ho deixo córrer”. No volia ser massa gran per arribar a una
escola nova...
Però l’experiència no és dolenta... al contrari!
MA: Els més joves tenen més empenta, però és molt important l’experiència. Fem canvis, innovem, però en el fons
l’experiència és un valor.
C: S’ha de valorar. Et dóna seguretat, tranquil·litat.... La
trajectòria et serveix per agafar una mica de tot. Et dóna
estratègies i recursos per a moltíssimes coses.
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I què passar quan vau arribar a la Tabor?
C: Res del que ens temíem. Els hi vaig agrair a tots el dia
que em vaig jubilar: els mestres em van acollir meravellosament, vaig anar a parar al cicle mitjà i em van acollir de
seguida. Canviar és bo, s’han de conèixer altres formes de
treballar
MA: Canviar de cursos també és important. S’ha de trencar
la rutina: els nens també ho noten i ho agraeixen. Jo vaig
començar a treballar a Mataró, impulsant l’escola pública
catalana. Allà vaig estar 6 anys, després 22 anys a la Pegaso. Quan vaig venir a viure al barri em va cridar molt
l’atenció l’escola... i vaig començar a demanar concurs de
trasllats. Era com la loteria: “algun dia em tocarà”. I em va
tocar.
I d’això quan temps fa?
MA: Doncs mira, el dia que em jubili farà 10 anys, 4 mesos
i 29 dies.

És una aula viva: quan veus que un nen ja està preparat,
s’incorpora totes les hores a l’aula convencional, que és on
fan la cohesió de grup.
C. L’aula d’acollida és vital per l’escola. Recordo un any,
que passava amb els mateixos nens de Tercer a Quart. No
ens havien assignat aula d’acollida i al mes de setembre
van arribar dues nenes de fora, de molt lluny. Va ser molt
angoixant, sobretot per a elles. Amb l’ajuda de les mestres
d’educació especial ho vam poder solventar.
MA. En aquesta professió, quan no et donen els recursos,
te’ls has d’inventar...
C. Exacte. També és molt beneficiós per la resta del
grup classe. Ells estan contents de fer d’amfitrions dels nouvinguts. D’ajudar-los, d’ensenyar-los on són les coses i com funcionen.
D’acollir-los, en definitiva.
És evident que la Tabor és una escola acollidora... També per als mestres?
MA: Molt. Des del primer dia com a
casa. I això que feia molt temps que
estava en una altra escola.
I què més és l’Escola Tabor?
C: Amb el nou equip directiu, és una escola molt innovadora. Com sempre, els
mestres ens hem hagut d’adaptar als canvis
socials. D’uns anys ençà tot ha evolucionat molt.
MA: I és una escola oberta als canvis. S’han d’introduir
coses noves, s’ha d’intentar millorar sempre.
C: Encara que representi inseguretat d’entrada. Si els resultats són bons, t’engresques. I la societat és diferent, els
nens són diferents. Hem d’estar al dia.
I tot això, com es viu a primària?
C: L’edat de primària és molt important per a la infantesa. S’ha d’optimitzar. El nen ha d’aprendre,
però també ha de ser feliç.

Fa vertigen, suposo
MA. Quan ho veus lluny, fa il·lusió. Quan ho tens a sobre,
ja és una altra història. I ara, que tornen els nens de les vacances de Nadal i t’abracen... T’agafa una mica de pena...
Els dos últims cursos he estat a l’aula d’acollida, que em
sembla una manera magnífica d’acabar: estàs amb pocs
nens i aprens molt. De fet, estic aprenent molt més jo d’ells
que ells de mi.

MA: És bàsic conèixer els nens, el seu
entorn, les famílies. A l’Escola, el nen se
sent com a casa.

Aprofitem per explicar com funciona l’aula d’acollida?
MA. Tens pocs nens, però has de preparar coses diferents.
Per a tots i cadascun d’ells, amb les seves necessitats
concretes. Tens nens que acaben d’arribar de fora de Catalunya i els has de reforçar unes hores, treballant vocabulari, explicant vivències, ajudant-los a superar un procés
de dol... la majoria estan enyorats de la seva escola d’origen. Es tracta que tinguin el més aviat possible les eines
necessàries per ser autònoms, sobretot en comunicació.

MA: Et saluden contents nens que ni has
tingut. Estan contents...

C: Quan passen a secundària, troben
a faltar el caliu de l’escola. És un canvi
important i ho troben a faltar. Hi ha dies
que venen aquí... només per a que tu
els saludis. Se senten bé.

Venim d’una tardor i molt intensa políticament. Com ha afectat això a l’escola?
C: El procés ens ha esquitxat, ha estat inevitable. El que sí
us puc assegurar és que en tot moment hem tingut present
que tenim molta diversitat en les famílies, que tenim moltes
sensibilitats a l’escola i que en tot moment s’ha respectat.

MA: Ni la Carme ni jo hem estat tutores durant tot el procés
i això et descarrega de responsabilitat. Però sempre hem
tingut present que aquesta és una escola amb una gran
pluralitat. Ara bé, quan passa una cosa i els nens ho veuen
has de ser capaç de canalitzar-ho. L’escola és al món, no
és una bombolla aïllada.
Sé que és molt complicat, però de totes els vostres
anys a l’escola... hem podeu destacar un dia?
C: En sentit positiu i emocional, em va impactar molt anar a
la residència d’avis a cantar nadales amb els nens. Veure
la seva actitud i la seva relació amb els avis em va emocionar molt.
MA: Jo això no ho he viscut mai directament, però sí
a través d’ells. Tornen molt contents.
C: Ells no saben ben bé què es trobaran fins
que hi van... però quan son allà és realment emocionant.
MA: Un altre moment emocionant també te’l trobes quan els nens preparen
els Jocs Florals de Sant Jordi. O la cantata de Nadal. Ho preparen amb una
intensitat brutal. I després arriba el dia
i els veus amb aquella il·lusió.... Se senten importants. Cada vegada acabo amb
la llagrimeta. Recordo un any que va sortir
als Jocs Florals una nena que era molt tímida. Vaig patir quan vaig sentir que li havien donat
el premi, pensava que es posaria davant del micròfon
i es bloquejaria. I no, va sortir i ho va fer la mar de bé. És
molt gratificant.
C: L’any passat també em va passar a mi. Als Jocs Florals
van anomenar una nena que jo havia tingut d’alumna en
cursos anteriors i que havia tingut dificultats amb la lectura
i l’escriptura a causa d’una dislèxia, que vam tractar a l’escola i a casa. Aquell dia diuen el seu nom.... i jo em vaig
posar nerviosa.... Va acabar llegint el seu text
tant bé que em va posar la pell de gallina. Em
va emocionar tant... va ser una satisfacció
i una felicitat molt gran.
MA: La nostra feina és vocacional i sovint molt estressant, però no hi ha dos
dies iguals. No hi ha rutina.
C: I els nens... la seva espontaneïtat,
la seva ingenuïtat... T’ho passes molt
bé. És el que més trobaré a faltar.
MA: Els nens són diferents. Tu programes una cosa i quan dius “bon dia” a la
classe ja veus com està el pati. No fas mai
dues classes iguals. No hi ha nens iguals.
MA: És una feina dura però molt agraïda.
Gràcies a vosaltres, Carme i Maria Antònia.
Us trobarem a faltar!
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Col·laboracions

TAMBÉ ES FAN EXTRAESCOLARS

Trossets de migdia

AL MIGDIA....

Hi ha alumnes que a l’hora del migdia fan extraescolars
com:
Guitarra, percussió, piscina, escacs, informàtica, conversa en anglès, instrumental Pop-Rock...

QUAN ARRIBA EL BON TEMPS...

P3 s’acomiada de la migdiada i tots plegats comencem
els assaigs del conegut festival de fi de curs de Servitabor, on ballem, cantem i ens disfressem i que aquest
any 2018 serà el dia 8 de juny.... Esperem que tots ens
ho passem molt bé!

L’estona del migdia és un espai educatiu on mentre mengem i després juguem seguim treballant una sèrie d’hàbits a l’hora
de dinar i també és un espai on sociabilitzem, ens relacionem i seguim aprenent.
Resultat d’això, cada trimestre es realitzen informes que s’adrecen a les famílies on es contemplen les actituds i
aprenentatges adquirits en el dia a dia de l’escola.
Anualment el servei de mitja pensió que porta a terme Servitabor, juntament amb la comissió de menjador de l’AFA
(Associació de Famílies d’Alumnes) elaboren una enquesta per a què totes les famílies puguin opinar i aportar informació,
que és molt útil per poder seguir acompanyant als alumnes i millorant aquest servei per, així també, seguir creixent tots junts.

ON DINEM?

Al menjador de l’escola. A la part de dalt tot
Educació Infantil i a la part de baix tot Primària i ho fem per torns. A mida que anem acabant de dinar, i en petits grups, sempre anem
acompanyats per un monitor cap el pati, des
dels més petits als més grans.

I DURANT TOTA AQUESTA ESTONA DEL MIGDIA...

QUÈ DINEM?

Menjar molt sa, natural, equilibrat, amb productes de proximitat, tot elaborat per l’equip
de cuineres de Servitabor, i que està molt bo!
I hem introduït i consolidat alguns productes
ecològics com les llegums, els iogurts, la
pasta i l’arròs integral.
També es preparen tots els menús especials
(per al·lèrgies o per cultures) amb molta cura.

EN EL MENÚ DE L’ESCOLA...

Es pot trobar una recomanació de què menjar per sopar per completar un menú equilibrat i nutritiu, revisat per una dietista-nutricionista col·legiada.
I a més Servitabor ens explica quines fruites
ens han servit durant el mes i fa una mica de
recull d’algunes activitats fetes.
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I DESPRÉS DE DINAR?

Estem en tot moment amb l’equip de Servitabor, que cada
dia ens acompanyen, ens ajuden, ens eduquen i ens fan
gaudir d’uns trossets de vida que compartim dia a dia a l’escola Tabor!

Si teniu alguna qüestió o suggeriment que ens vulgueu fer
arribar a la comissió de menjador de l’AFA-Tabor, ens podeu
contactar a través del correu electrònic: menjador_afa@tabor.cat

Si voleu seguir l’actualitat de tot el que fa referència al menjador, podeu accedir al Twitter i al web de Servitabor.

Fins la propera!
Comissió de Menjador AFA-Tabor

Els alumnes de P3 fan la migdiada en una classe, en els seus
llitets i acompanyats per les monitores, que vetllen pel seu
descans, i així poden gaudir de la tarda amb més ganes.
La resta dels alumnes de P4 a 6è de primària, a mida que van
acabant de dinar, comencen el seu espai de lleure, on poden
escollir entre diferents opcions: joc dirigit, joc lliure, tallers on
deixar volar la creativitat (pintar, dibuixar, crear..), tallers on es
preparen les manualitats dels temes que es van fent a l’escola (Castanyada-Halloween, el cinema, el Nadal...), s’habiliten
racons per qui vulgui fer deures, també està a disposició dels
alumnes que vulguin anar-hi la biblioteca.
Per fomentar altres tipus de joc, els dimecres és el dia sense
pilotes al pati. D’aquesta manera ens obrim a altres formes de
jugar.
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Petit homenatge
al
Carles

Apunts sobre educació

Eduquem
en l’ús de les
tecnologies
Entenem per tecnologies digitals les eines informàtiques i dispositius digitals que fem servir per comunicar-nos o per cercar i utilitzar informació.

•

Procureu que l’ús de les tecnologies es facin servir
en espais comuns de la casa, per tal de poder supervisar l’ús adequat.

Els nens d’ara han nascut en una societat on les tecnologies estan integrades en la vida diària i són d’ús
habitual, a més els resulten molt motivadores.

•

Utilitzeu sistemes de control per bloquejar l’accés
a webs no recomanables.

•

Planifiqueu i limiteu l’horari d’ús dels aparells tecnològics, no han d’ocupar tot el temps lliure, és important potenciar altres activitats d’oci.

Un bon ús d’aquestes tecnologies poden aportar beneficis pels nens, permeten obtenir informació de manera immediata, ampliar i elaborar coneixements,
relacionar-se, desenvolupar capacitats intel·
lectuals…

• Pacteu les normes d’ús, per exemple
on i quan es poden fer servir.
• Eviteu fer sevir els aparells tecnològics durant els àpats per tal
d`afavorir la relació i comunicació familiar.

Però l’ ús inadequat d’aquestes tecnologies pot comportar certs perills
sinó estan supervisades i controlades per un adult, poden accedir a
continguts no adequats per la seva
edat o maduresa i la seva utilització durant molta estona pot generar dependència, sedentarisme i
fins i tot disminució del rendiment
escolar.

Els adults han de predicar amb l’exemple, fent-ne
un bon ús en l’àmbit familiar.

•

Escolliu programes i continguts adequats a la seva
edat.
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No ens ho acabàvem de creure, no
ens ho volíem creure. Vam sentir molta
tristor.... i encara faltava el més difícil:
explicar-ho als nostres fills que tan
l’estimaven!!
Tristesa, llàgrimes, i fins i tot ràbia debien ser-hi en tots els que a l’escola
el vàrem conèixer (nens i nenes, mestres, famílies, exalumnes, monitors...)
però va passar l’estiu, el curs havia
acabat i no vam poder compartir junts:
una estona de dol, un homenatge, una
dedicatòria, una cançó.
Per això, ara és un bon moment per
fer-ho i estem satisfets i agraïts de
poder dir en veu alta alguns records
que tenim d’ell:

Pel que ens explicaven els nens i nenes tenia art en combinar un bon ensenyament amb el bon humor, bromes,
acudits i “el posar-los a ratlla” quan
calia.
Li agradava molt ser mestre, i n’estava
satisfet. Li agradava llegir, la natura,
fer excursions, el seu jardí, la geografia... i tenia projectes i il·lusions per a la
seva propera jubilació.
Però, per sobre de tot, era un bon
mestre i una bona persona.
Com diu el vers de Miquel Martí i Pol:
“parlarem de tu, però no pas amb
pena”, perquè has deixat empremta,
per la teva alegria, senzillesa i energia.

Carles,mai
t’oblidarem!!!

C oncert
de N adal

•
No els utilitzeu abans
d’anar a dormir perquè estimulen l’activitat mental i dificulten conciliar el son.
•
Parleu de com cal actuar davant dels continguts inapropiats que es poden trobar.

Per fomentar l’ús responsable de les
tecnologies entre els nens seria recomanable tenir en compte aquests aspectes:
•

El passat més de juliol ens arribava un
correu de la Tabor: el Carles Escur havia mort.

•
Parleu amb els vostres fills i filles dels riscos de compatir informació personal o imatges a les xarxes socials i amb persones que no coneixen.
•

Vigileu que no participi en cap xarxa social sense
el vostre consentiment i supervisió.
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