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INSTITUT ESCOLA SALVADOR VILARRASA
Passeig Pare Pujiula, 29 · cp 17850
Tel. 972 590109
Lloc web: http://www.iebesalu.cat
Correu electrònic: iebesalu@iebesalu.cat
Recordeu que totes les dades més importants
de l’Institut Escola les podeu consultar a la
pàgina web del centre.
També ens podeu seguir a través de les xarxes
socials de facebook i instagram.
http://www.facebook.com/iebesalu.3
http://www.instagram.com/ie.besalu.3

AMPA:
Adreça electrònica: www.ampabesalu.cat
Correu electrònic: ampapresident@besalu.cat
Servei d’acollida matinal:
cada dia al matí de 8 a 9.
http://www.ampabesalu.cat

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR:
L’Ajuntament gestiona el menjador escolar de
l’Institut Escola.
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SI ALGÚ TÉ INTERÈS EN ANUNCIARSE A LA REVISTA ENS POT ENVIAR
UN CORREU A
secretaria@iebesalu.cat
PER A COL·LABORAR AMB LA REVISTA
PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE AMB
EL CORREU ELECTRÒNIC DE L’ESCOLA:
secretaria@iebesalu.cat, ENVIANT-HI UN
TEXT AMB UNA IMATGE QUE OCUPI
UNA PÀGINA. S’ANIRAN PUBLICANT A
CRITERI DE LA COMISSIÓ.
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Editorial
L’Institut-escola impulsa un projecte per
conèixer el patrimoni històric de Besalú
Besalú té un dels nuclis històrics i patrimonials més extraordinaris de Catalunya. Per aquesta

raó des de l’Institut-Escola s’ha impulsat un projecte per posar en valor la riquesa patrimonial
del poble de Besalú i del seu entorn proper.
La seva finalitat és donar a conèixer la importància històrico-artística dels monuments de la
zona de la Baixa Garrotxa i treballar-los de forma competencial a partir de les experiències pedagògiques i en les metodologies d’aprenentatge servei. D’aquesta manera es busca que els
alumnes coneguin el patrimoni proper i que el valorin.
S’han seleccionat sis elements rellevants testimonis de diferents moments de l’evolució històrica de la zona, sobretot de l’època medieval, perquè és el període amb major valor patrimonial.
Cada any es farà un catàleg d’activitats centrat en un bé monumental, que es treballarà en
totes les etapes educatives, des d’infantil fins al darrer curs d’ESO.
Aquest projecte va més enllà del centre educatiu, buscant la participació d’entitats i associacions del poble que puguin enriquir l’experiència. Qualsevol aportació serà ben rebuda i ens les
podeu fer arribar.
Aquest curs 2020-21 s’ha escollit el monestir de Sant Pere per començar, així doncs a partir
del mes de març des dels diferents àmbits coneixerem de ben a prop aquest edifici emblemàtic del municipi.
LA COMISSIÓ DE REVISTA
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L’AMPA de l’IE
La comunitat educativa com a model en
temps de crisi
Vivim temps convulsos. La nostra societat pateix una crisi de dimensions desmesurades
que ha canviat radicalment molts dels escenaris de la nostra quotidianeitat. Una terrible
distopia que ha transformat el nostre paisatge vital en un escenari dantesc en què es
restringeixen les relacions socials en pro de
la salut, i per intentar evitar l’expansió d’una
pandèmia que ara mateix assetja cada racó
del nostre petit món. Una crisi sense precedents propers que ens obliga a prendre mesures per a les quals no estàvem preparats.
I és en aquest context on tota la comunitat
educativa que formem part del procés d’aprenentatge dels nostres fills i filles ha d’esdevenir model de convivència i civisme, perquè el
que està en joc és el futur d’una societat que
ja mai tornarà a ser com l’hem coneguda fins
ara. I per això mateix, hem de demostrar que
a pesar de les dificultats, estem disposats a
fer front amb tota l’esma del món a les dificultats i els canvis que aquesta situació ens
exigeix.
Deia Albert Einstein que “en moments de
crisi, només la imaginació és més important
que el coneixement”, i el millor lloc per a desenvolupar aquesta estratègia és sens dubte
la nostra escola, la de totes i tots els que formem part activa del nostre poble. I ha de ser
així malgrat tots els problemes que emanen
d’una situació tan perversa. Ara mateix, no
som capaços de reconèixer els nostres carrers orfes de vida, un espai vital on ens cobrim el rostre per impedir que el nostre alè
més profund perjudiqui els amics i amigues,
els familiars, els éssers més estimats… Però a
pesar de tot plegat, ens hem de refer i construir el nostre propi futur, i no hi ha millor eina
al nostre abast que l’escola,
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Cal que pensem que formar part d’una comunitat educativa és una responsabilitat que va
més enllà de tenir ocupada la mainada durant
unes hores al dia. I en aquest temps que ens
toca viure, és fonamental ser part del procés
educatiu que s’executa a l’escola i també a
casa. Ara mateix, el nostre alumnat pateix un
bombardeig de restriccions que ha canviat la
dinàmica de proximitat a què estaven acostumats. Cada dia han d’escoltar que formen
part d’un grup “bombolla”, que no es poden
relacionar amb la resta de companys i companyes al pati, que les activitats extraescolars
es poden fer amb mesures de seguretat estrictes en el millor dels casos, que s’han de
cobrir mig rostre, que no es poden abraçar ni
tocar ni besar perquè tothom hi correm el risc
de contagiar-nos… Tot una allau de mesures
que cal executar, òbviament, però que poden
tenir un efecte nociu si no proposem una alternativa pedagògica que els ajudi a redescobrir els avantatges de les relacions socials
i de proximitat, sobretot, si parlem dels més
petits i petites.
I potser l’estratègia a seguir té molt a veure
amb la imaginació, com destacàvem abans
amb la cita exposada. És cert que la pandèmia ha afectat greument el benestar de moltes famílies, que ara per ara pateixen greus
problemes econòmics, de salut, o de qualsevol altre espectre de la nostra vida. I també
ho és el fet que l’escola és un fidel reflex de la
societat per a la qual es prepara l’alumnat. Per
tant, és el moment de fomentar valors que
ajudin a reconstruir la nostra vida com la solidaritat, l’empatia, el civisme o la convivència,
i no hi ha millor lloc que la nostra escola per
fer-ho possible.
AMPA de l’IE Salvador Vilarrasa
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“LA NOVA NORMALITAT”
Estratègies per acompanyar emocionalment els fills
Des del març del 2019, a causa de la Covid, hem passat per confinaments, proves PCR, distància social,
pèrdues de familiars, suspensió de les activitats extraescolars, entorns virtuals d’aprenentatge i moltes
més situacions.
La pandèmia de la COVID-19 és considerada una situació d’emergència perquè està afectant el funcionament quotidià de la nostra comunitat, generant
víctimes i afectant l'estructura social i econòmica del
país. Qualsevol emergència té un impacte psicològic
i aquesta té un impacte ampli, independentment de
la situació social i cultural de la família, i és de llarga
durada.
Les víctimes no fan referència únicament a les persones que han patit el coronavirus, sinó també als
familiars, als amics i als professionals. Els nostres
fills poden haver passat per la pèrdua d’un familiar,
la malaltia d’un dels pares, estar en contacte amb un
positiu o ser ell mateix el positiu. Cadascú ho afronta
d’una manera diferent segons la seva edat, situació
i/o personalitat.
Les reaccions psicològiques en nens de 3 a 6 anys
davant d’una emergència com la Covid es poden
manifestar amb fer rebequeries, a xuclar-se el dit,
no controlar esfínters, voler dormir amb els pares,
augmenten les pors i les inseguretats, canvis en el
comportament, mal de cap, dificultats amb el son,
problemes per anar-se'n al llit, problemes amb l'alimentació... Com a pares, hem d’entendre que aquestes reaccions són normals si no s’allarguen en el temps
i és aconsellable tenir en compte aquestes estratègies
per acompanyar el seu estat emocional:
- Mostrar calma i tranquil·litat: transmetre la idea
que l’escola és un entorn segur.
- Es bo animar els nens a compartir sentiments: podem fer-ho amb preguntes senzilles (com et sents
avui?) utilitzant una història preferida o conversar
sobre les seves vivències, això ajudarà nens i nenes
a sentir-se més segurs i tranquils.
- Compartint jocs per observar com està i quins
sentiments atribueix als personatges.
- És important legitimar els seus sentiments (jo
també he tingut molta por), posar paraules a les
seves emocions ja que moltes vegades no saben
verbalitzar què els passa (et veig nerviós/a…).
Els nens de 6 a 11 anys poden tenir les mateixes reaccions anteriorment descrites, però són més capaços d’entendre l’impacte de la situació. Tot i això, la

combinació de falta d'informació sobre les causes de
la situació i les explicacions "màgiques" elaborades
per ells mateixos poden generar sentiments de culpa
i accentuar la confusió, les pors i l'ansietat. És habitual
que realitzin jocs repetits relacionats amb la situació
i que en vulguin parlar i rebre informació més detallada. En l’àmbit d’escola, poden tenir dificultats de
concentració, atenció. Com a pares els podem ajudar:
- Limitant l’exposició a la informació que donen els
mitjans de comunicació.
- Aclarint qualsevol dubte d’informació que tinguin
per evitar que elaborin aquest discurs fantasiós.
- Utilitzant totes les estratègies anteriorment descrites pels nens de 3 a 6 anys de verbalització de
sentiments.
- Establir una rutina d’hàbits personals i d’estudi si
es dóna el cas del confinament del grup.
- Limitant el temps que dediquen a jugar als videojocs. Establir un horari personal.
- Estant alerta de les xarxes socials i de la informació que hi pengen. Cal seguir les orientacions
que els professionals han donat en relació al tema
d’internet segura.
- Facilitant la interacció social, sempre seguint les
indicacions del Procicat
- En el cas de la pèrdua d’un familiar és molt recomanable fer un acte d’acomiadament d’acord amb
les creences i valors de cada família per fer un
tancament o inici del procés de dol.
Els adolescents tenen un patró de resposta semblant
als adults i solen compartir els seus sentiments amb
el seu grup de relació, però no deixa que nosaltres,
com a pares, hem de poder establir espais de conversa que facilitin el compartir aquests estats emocionals i legitimar, sense jutjar, els seus estats d'ànims. En
aquesta etapa prenen molta força les xarxes socials i
poden expressar-hi els seus estats d’ànim. És important respectar la seva intimitat, sense deixar de fer-ne
una supervisió.
Els pares/mares som els models de conducta i de
resposta emocional davant aquesta pandèmia per
als nostres fills. És important que també ens cuidem
emocionalment per poder fer un bon acompanyament emocional als nostres fills. Penseu que no esteu
sols i que podeu comptar amb els professionals de
l’escola per ajudar-vos.
EAP La Garrotxa
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Notícies del centre
Projecte Innovamat: aquest curs escolar emprenem un programa nou de matemàtiques de P3
fins a 6è de Primària. Es tracta d'un projecte que
parteix de la idea de fer unes matemàtiques més
manipulatives i vivencials per tal que esdevinguin
més comprensives.
GEP: aquest curs seguim amb el projecte GEP.
Des del mes d’octubre fins a final de curs tenim
una auxiliar de conversa que passa per tots els
cursos del centre. Agraïm l’ajuda a tots els Ajuntaments i de l’AMPA. També ens han concedit dos
erasmus: un per a l’alumnat que participaran en
un intercanvi amb una escola de música de Lituània i l’altre per al professorat per fer formació i visita de centres a l’estranger.
Lluèrnia: un curs més el centre ha participat en
el festival de la llum i foc. Els alumnes aquest cop
han creat mosaics fets amb paper vegetal i de
seda i els hem enganxat en diferents finestres de
l’edifici. L’exposició s’ha pogut contemplar del 17
d’octubre al 28 de novembre i s’allarga fins Nadal.
Dotació portàtils: el centre ha pogut comprar
31 chromebooks pels alumnes de secundària i 30
tablets per a infantil i primària amb l’ajuda econòmica de l’AMPA. Amb aquesta nova adquisició
volem estar ben actualitzats informàticament i treballar l’App d’Innovamat sense límits.
Centre nou: a finals del curs passat el Departament d'Educació va aprovar la partida econòmica
per poder fer l'ampliació del nostre centre. La primera fase d'aquest projecte consisteix en un procés participatiu de tota la comunitat educativa per
recollir les opinions i idees dels alumnes, famílies i
professorat. Entre tots farem possible construir el
nou centre que esperem amb tanta il.lusió!

de suport a P5 i a la Mireia com a TEI (tècnica en
educació infantil).
Al llarg d’aquest trimestre hem fet diverses sortides pel poble:
Els alumnes de P3 han anat a mirar lletres i números pels carrers, els arbres i les fulles a la tardor.
Els de P4 han anat a mirar pisos i cases i els elements del carrer.
Els nens i nenes de P5 hem fet una visita guiada
als llocs importants de Besalú tot seguint la llegenda d’en Bernat Tallaferro.
Aquest any, degut al Covid-19, no podrem fer els
tallers intercicle però farem altres activitats i ens
ho passarem molt bé.
Hem començat a treballar amb les tauletes, l’app
d’innovamat, i ens agrada molt.

Cicle Inicial
En el cicle han començat alumnes nous: l’Ivet i la
Briany a 1r A, l’Anna a 1r B, la Laura a 2n A i en
Gael a 2n B.
Aquest curs tenim dos mestres que ens ajuden
en el cicle, són l’Àngel a 1r i l’Adrià a 2n.
Els alumnes de 1r hem fet el taller del projecte
sobre la família.
Els alumnes de 2n ja hem començat el projecte
de l’hort.
També hem anat a la biblioteca a veure l’exposició «emergència climàtica» i a escoltar un conte
molt bonic.
Aquest curs no podrem fer els tallers de plàstica,
ni fer activitats tots junts, però també ens ho passarem bé.

Educació infantil
Volem donar la benvinguda als 23 alumnes de P3
que han començat aquest curs, també a l’Erin de
P4, la Sofia i l’Estefanya de P5A i la Júlia i la Mia
Celeste de P5 B. També a les dues noves incorporacions al nostre cicle: l’Estefania com a mestra

Durant aquest curs hem d’aplicar les mesures de
prevenció per la Covid-19: portem mascareta,
ens desinfectem les mans, les taules, les cadires…
I ventilem la classe.
Hem gravat un vídeo pel dia de la castanyada,
així el podrem compartir amb tots els companys
de l’escola.
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Cicle Mitjà
Aquest nou curs 20-21 hem començat d’una manera diferent a causa del Covid-19. Hem de portar
mascareta a classe, mantenir la distància de seguretat, ventilar les classes contínuament, rentar-nos
les mans, mantenir el grup bombolla… .
Al curs de 3r tenim nous mestres: la Laura, la Irene
i en Toni.
Hem canviat de curs i de cicle i ens han barrejat. Ara tenim nous companys i podem fer noves
amistats.
Finalment, un altre aspecte a destacar és el canvi
d’ubicació, abans estàvem a l’edifici i ara estem
als mòduls.
Estem una mica tristos perquè no podem jugar
amb els nostres amics d’altres cursos i dos dels
nostres companys de 3r han marxat de l’escola, us
trobem a faltar ALOM i NOA!
Però tot i així, estem molt contents perquè…. JA
FEM 3r!!!!!
A 4tA ens han confinat uns dies però hem estat
bé de salut.
A 4tA tenim un nen nou a la classe que es diu Roger Falivene que ve d’Estats Units i a 4tB tenim
una nova alumna a la classe: la Kiara, ve de Colòmbia i ens agrada molt que estigui aquí.
Hem canviat la manera de treballar: tenim menys
llibres, treballem per projectes i fem innovamat.
És molt divertit i aprenem molt.
Tenim tots els quaderns i llibretes a la taula per no
aixecar-nos.
Tenim el nostre correu electrònic i classroom per
treballar online.

la volta a l’anella verda fins que vam arribar a la
riba del riu Fluvià. Un cop allà, vam esmorzar i jugar una bona estona. Els esmorzars eren aliments
típics de tardor: castanyes, panellets, raïm… Vam
saltar a corda, vam ballar, cantar, tirar pedres al riu
perquè fessin salts… Ens ho vam passar molt bé!

Aquest any, el ball de capgrossos, ha estat diferent a causa del Covid-19. Els alumnes de sisè
hem gravat el ball en vídeo perquè tota l’escola
ho pogués veure i vam decidir aprofitar els racons
més emblemàtics del poble. Vam ballar davant
de l'església de Sant Pere i al costat del pont de
Besalú. Va ser una experiència única. La Marieta
Cuetes i en Quimet Dentetes van estar molt contents de poder ballar al mig del poble.

ESO
El passat divendres 9 d’octubre vam realitzar, com
ja és tradició des de fa uns quants cursos, la sortida de coneixement de l’entorn.
Fins ara, acostumava a ser una sortida de convivència en què l’alumnat dels diferents cursos
d’ESO escollia entre diferents llocs emblemàtics
de la comarca de la Garrotxa per anar a fer una
caminada matinal. Això significava que, a cada indret proposat, hi coincidien alumnes de cursos i
grups diferents.
Tanmateix, aquest curs, per tal de mantenir l’activitat, se n’ha variat el format: cada curs va marxar
per separat cap els diferents llocs de destinació.
El temps va acompanyar en totes les sortides i,
en general, els alumnes van arribar cansats i contents.

Estem molt contents perquè podem fer mates
amb ordinador (l’APP d’ Innovamat)

Cicle Superior
Aquest any no hem pogut celebrar la castanyada
tal i com fèiem sempre per la situació del Covid-19
que estem vivint. Tot i així, aprofitant el bon temps
hem aprofitat per gaudir del nostre poble i dels
racons bonics que té. El matí del dia 31 d’octubre,
els alumnes de 5è i els nostres mestres vam donar
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Des de l’Assignatura de Tecnologia, en el context del treball per Projectes, un grup d’alumnes
de 2n ESO han culminat el muntatge i posada a
punt d’una nova impressora 3D de la marca Anet,
concretament el model A8. D’aquesta manera, es
contribueix al desplegament del 3D Printing Farm
de l’Institut Escola.

Puig Sacalm

Del 14 al 29 de novembre es celebra la Setmana de la Ciència. Aquests dies els alumnes de 4t
d’ESO que fan optatives de ciències han assistit
a diferents xerrades relacionadas amb la ciència.
Aquest any, degut a la situació que estem vivint,
hem participat en diferents programes: “Un dia
en la recerca de la UdG”, on Marcel Swart ens ha
explicat com és el seu dia a dia a la UdG fent recerca. Per altra banda la Gemma Marfany (UB),

Ruta ermites

que centra els seus estudis en genètica, ens ha
explicat com fer extraccions d’ADN i quines investigacions està portant a terme. També ens hem
apuntat al programa “Ciència km0: La recerca
del món a l’aula” on joves científics catalans que
estan arreu del món ens expliquen les seves experiències científiques. Totes aquestes xerrades i
activitats pretenen acostar la ciència als alumnes
i crear vocacions científiques. Han estat uns dies
molt intensos però hem après molt!
Mare de Déu del Mont
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Dins el Pla d’Acció Tutorial d’ESO es
participa, per segon any, en el programa “Sigues tu” de la Diputació de Girona Aquest programa
té per objectiu desenvolupar les
habilitats psicosocials d’infants
i adolescents (comunicació interpersonal, presa de decisions, pensament crític, autoestima i control intern...)
perquè puguin tenir més control sobre la seva salut i afrontar de manera positiva els desafiaments
de la vida quotidiana. Formar part d’aquest programa suposa poder gaudir d’algunes sessions
de tallers a l’aula impartides per un equip tècnic i
assessorament pels docents.
Per altra banda, també podem contar a les tutories amb una sèrie de tallers sobre violència, masclista i entre iguals, duts a terme pels professionals de l’empresa Identitats i subvencionats per
l’Ajuntament de Besalú dins un projecte presentat amb la finalitat de crear xarxa entre l'escola i
el Consell Municipal de Dones.
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Els alumnes de 1r d’ESO, com cada any, han confeccionat unes postals i elements decoratius per
felicitar la festivitat de Nadal als avis i les àvies de
la residència geriàtrica Edat 3. Enguany a causa
de la situació de pandèmia els alumnes no han
pogut anar a fer les manualitats amb els avis però
se’ls hi ha fet arribar. Esperem els hi faci il·lusió!
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QUÈ ÉS INNOVAMAT?
tigat (i posat en pràctica) el nostre equip
d'experts/es i doctors/es en didàctica de la
UAB, amb qui desenvolupem els materials,
ens basem en les recomanacions del CESIRE-CREAMAT, les publicacions de l'Institut
Freudenthal de la Universitat d'Utrecht, les
propostes de la iniciativa NRICH de la Universitat de Cambridge, els currículums oficials de diversos països com els EUA o Dinamarca i els estàndards i recomanacions
que recull PISA, entre altres fonts.

Innovamat som una proposta didàctica de
matemàtiques per a l’aula d’infantil i primària. Volem aconseguir un aprenentatge
més manipulatiu, competencial i significatiu per als infants, mitjançant materials
pensats i elaborats per un grup de persones expertes en pedagogia, enginyeria,
lingüística, disseny i, per descomptat, di- Amb els nostres materials, busquem que
els nens i les nenes construeixin concepdàctica de les matemàtiques.
tes matemàtics com el comptatge, la
De fet, l’equip d’Innovamat fa anys que
geometria, la lògica o l’estadística, entre
combinem la recerca acadèmica i la divuld’altres, i els descobreixin a poc a poc, magació amb la funció docent, tant a l’esconipulativament, per comprendre’ls, consola d’infantil i primària com a l’institut, la
lidar-los i aplicar-los en contextos signifiuniversitat i la formació de professorat. A
catius. És a dir: vetllem perquè els infants
més, participem en trobades i congressos
desenvolupin estratègies perdurables i
especialitzats, i treballem per estar al dia
un esperit matemàtic crític.
de les novetats més rellevants. Tot el que
proposem, per tant, no és un mètode, Posem un exemple: dominar l’algorisme
ni tampoc un experiment educatiu: fa tradicional de la divisió no implica saber
molts anys que aquestes idees funcionen dividir. De fet, molts no recordem aquest
en diversos països, i la recerca en didàcti- algorisme i recorrem directament a la calca de les matemàtiques ha avançat molt en culadora. ¿Quin sentit té, llavors, centrar
aquest sentit. Més enllà del que ha inves- tots els esforços al voltant d’aquesta mena
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d’algorismes? En lloc de començar per
això, podem abordar la divisió a partir de
fer grups o repartir objectes manipulativament; després, podem guiar una conversa
per compartir com ho ha pensat cadascú
i, a partir d’aquí, arribarem a un algorisme
transparent, que representi el que fem manipulativament i de manera comprensible.
Ja tindrem temps, una vegada comprenguem l’essència del que significa dividir, de
conèixer i aprendre algorismes més compactes i ràpids, com el tradicional. A més
a més, també treballarem el càlcul estimat,
el càlcul mental, l’ús de la calculadora o la
deducció, entre d’altres, i desenvoluparem
el criteri per triar quin tipus d’estratègia i
de càlcul són més adients en cada situació.
La proposta Innovamat contempla tots
aquests detalls de cada contingut, més

12

enllà del càlcul, amb idees ben fonamentades pel que ens diu tant la recerca com
la nostra experiència docent. És en aquest
sentit, per extreure tot el suc a cada idea
d’activitat proposada, que les guies didàctiques estan farcides de consells de gestió i didàctica. En trobareu mostres més
endavant.
La clau de tot plegat rau a transmetre als
infants una imatge de què és fer matemàtiques en tota la seva esplendor. Per
aconseguir-ho, fomentem a l’aula un ambient de resolució de problemes que gira
entorn de la conversa entre iguals, guiada
pels i les mestres. Així, procurem generar
oportunitats d’aprenentatge perquè els
infants desenvolupin els continguts curriculars alhora que guanyen competència matemàtica.

ACTIVITATS

UN DIA A L’AULA DE P3
ELS ALUMNES DE P3 HEM INICIAT
AQUEST CURS D’UNA MANERA BEN
ESPECIAL, AMB UNES MESURES
PREVENTIVES QUE HAN FET MODIFICAR EL NOSTRE DIA A DIA. QUAN
ARRIBEM, EL PRIMER QUE FEM ÉS
DESINFECTAR-NOS LES MANS, ENS
TRAIEM LA JAQUETA I PENGEM LES
NOSTRES COSES AL PENJADOR. DESPRÉS ANEM A JUGAR UNA ESTONETA.
CAP A 2/4 DE 10 COMENCEM LES RUTINES, ENS DIEM BON DIA, L’ENCARREGAT MIRA QUIN DIA ÉS I QUIN
TEMPS FA, PASSEM LLISTA DE MENJADOR I AIXÍ SABEM QUI VA A DINAR A CASA I QUI DINA A L’ESCOLA
I LA MESTRA ENS LLEGEIX QUÈ HI
HA PER DINAR. TOT SEGUIT FEM ALGUNA ACTIVITAT DE CONSCIÈNCIA
FONOLÒGICA, LLENGUA, MATEMÀTIQUES, ANGLÈS, MÚSICA O PSICOMOTRICITAT.

P3

IE Salvadorr Vilarrasa. El Xerraire

ABANS D’ANAR A ESMORZAR ENS
RENTEM LES MANS I QUAN ACABEM
ENS PREPAREM PER SORTIR AL PATI.
ENTRANT DEL PATI ENS RENTEM LES
MANS I JA ESTEM A PUNT PER FER
RACONS, MATEMÀTIQUES O DESCOBERTA DE NOSALTRES MATEIXOS.
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UN COP PER SETMANA UTILITZEM
LES TAULETES DIGITALS PER TREBALLAR CONCEPTES MATEMÀTICS.
ALGUNS DIVENDRES AL MATÍ FEM
SORTIDES PEL POBLE.

ABANS D’ANAR A CASA ENS TORNEM
A RENTAR LES MANS .
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A LA TARDA TAMBÉ ENS DESINFECTEM LES MANS I JUGUEM UNA ESTONA I TOT SEGUIT FEM ACTIVITATS
DE MEDI, TREBALLEM AMBIENTS O
FEM PLÀSTICA

ACTIVITATS

ACROSPORT A P4

P4
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ELS NENS I NENES DE LA CLASSE DELS COETS HEM TREBALLAT LES MATEMÀTIQUES DE DIFERENTS MANERES.

UN DIA, APROFITANT QUE ENS TOCAVA FER PSICOMOTRICITAT, VAM ANAR
A FORA LA PISTA I VAM FER UNA ACTIVITAT QUE ENS VA AGRADAR MOLT.
CONSISTIA EN FER FIGURES D’ACROSPORT, SEGUINT UN MODEL I TENINT
EN COMPTE DIFERENTS CONCEPTES (NOMBRES FINS EL 4, SIMETRIA, ORIENTACIÓ, POSICIÓ...). PRIMER ENS VAM POSAR D’UN EN UN, DESPRÉS PER
PARELLES I, FINALMENT, EN GRUPS DE QUATRE. TOTS ELS NENS I NENES
DEL GRUP VAM HAVER DE CONSENSUAR QUINA FIGURA VOLÍEM FER I POSAR-NOS D’ACORD SOBRE QUINA POSICIÓ OCUPAVA CADASCÚ.
ENS VA AGRADAR MOLT PERQUÈ VAM PASSAR UNA BONA ESTONA PLEGATS I
VAM APRENDRE UN MUNT DE COSES!
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LA “FLORENTINA”

AQUEST ANY A P5 LA MASCOTA ÉS UNA VACA, LA “FLORENTINA”. I ENTRE
TOTS N’HEM VOLGUT APRENDRE MOLTES COSES. ALGUNES JA LES SABÍEM
I D’ALTRES LES HEM DESCOBERT TOT MIRANT CONTES, VÍDEOS I COMPARTINT ENTRE TOTS ELS NOSTRES CONEIXEMENTS PREVIS. TOT SEGUIT PODEU VEURE LES VAQUES QUE HEM DIBUIXAT I ALGUNES DE LES COSES QUE
EN SABEM. (S’HA RESPECTAT L’ORTOGRAFIA NATURAL DE CADA ALUMNE).
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A
DIEM PARAULES
BONIQUES ALS
NOSTRES COMPANYS
DE LA CLASSE

JOANA IVET

GUIU CARLOTA

ABEL PAU

POL AMIR

GUILLEM SARA

SALOMÉ ANIOL

ABRIL BRIANY

JUDITH LUNA

LAIA PERE

FERRAN

QUIM
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EXPLIQUEM ALGUNS CANVIS QUE HI HA QUAN
ARRIBA LA TARDOR

20
2
0

B

2n

IE Salvador
alvador Vilarrasa. El Xerra
Xerraire

Els nens i nenes de 2n de cicle Inicial vàrem fer una assemblea per parlar
a l''aula sobre les aficions dels alumnes i la igualtat de gèneres.
Ho vam fer a partir del vídeo d’un nen
nigerià ballant sota la pluja.
El seu ball s’ha fet tan famós que ara té
més a prop el seu somni: ser ballarí!
Aquí teniu algunes de les reflexions que
varen sortir a les assemblees.
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c/ 11 de setembre, 19 BESALÚ
Tels. 972 590 155 - 609 764 200
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LA NOVA ESCOLA
Durant el mes de novembre les classes de tota l’escola hem fet una Assemblea d’aula per pensar possibles idees sobre les diferents parts de la futura
escola.
Per poder fer l'Assemblea d’aula, a la classe de 3rB
vam explicar primer el funcionament i les normes
de l'assemblea. Després vam triar una moderadora i
una secretària. La moderadora apuntava a la pissarra
als nens i nenes que volien parlar i donava el torn
de paraula, mentre que la secretària s’encarregava
d’omplir l’acta de la reunió.
Primer, vam estar donant idees pel pati. Van sortir
moltes coses xules, entre elles que hi hagi més joguines, un rocòdrom més gran, uns gronxadors i, fins
i tot, una casa encantada. Després vam parlar sobre
com podrien ser les nostres classes perfectes i van
sortir diverses idees. Com per exemple, que la classe
fos dúplex, més alta, amb taules i cadires més grans
i còmodes, amb zones de calma.
Tot seguit vam parlar de com voldríem que fossin
els passadissos i vam dir que ens agradaria que fossin
més amples, amb radiadors, lluminosos amb zones
per fer exposicions dels nostres treballs, amb marques a terra per indicar les direccions,. . . Finalment
vam tenir temps de parlar sobre el nostre menjador
ideal i vam dir que el voldríem com un buffet lliure,
amb una carta digital per triar, amb taules més grans,
amb lavabos, sense goteres i ben net.
L'assemblea d’aula ens va encantar perquè va ser
una activitat que vam fer junts, vam poder donar la
nostra opinió sobre la nova escola fent sortir coses
molt originals i creatives i, a més, vam poder saber
quina forma tindria i ens ho vam passar d'allò més bé!
Desitgem que la nova escola la tinguem aviat i que
ens agradi molt!
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PROJECTE BESALÚ
Durant aquest curs,
els alumnes de 3r estem treballant amb el
PROJECTE BESALÚ.
Per començar-lo, cada
nen/a va fer diferents
aportacions sobre: Què

A més a més, també varem fer unes entrevistes a les nostres famílies (avis i àvies, pares
i mares i inclòs, els germans/es i nosaltres
mateixos) per saber la procedència i què sabíem tots i totes sobre Besalú. Mentre fèiem
el buidatge de les enquestes per veure tot el
que havien contestat les nostres famílies, vam
volíem anotar el següent comentari:

sabíem, què
aprendre, quins monuments hi havia o eren a
prop de la zona on vivíem, la seva fauna i flora.. Va ser una activitat
molt “xula” per poder veure, recollir i descobrir si tots coneixíem o no, el mateix.
Després, vam observar i buscar a diferents
mapes la informació que necessitàvem per
ubicar el nostre municipi. Els que vam utilitzar
van ser: El mapamundi, el d’Europa, el d’Espanya, el de Catalunya, el del Gironès i finalment,
el de la Garrotxa.

La majoria de nosaltres vivim a Besalú (Catalunya) i hi ha moltes famílies que també són
de fora. Gairebé tothom coneix el pont de
Besalú, però hi ha algunes famílies que no en
saben gaire res.
Un cop finalitzat el buidatge de les enquestes,
cadascú de nosaltres i amb col·laboració de
les nostres famílies, vam gravar un vídeo per
presentar el nostre barri o la zona en què
vivim per donar a conèixer el nostre entorn
més proper i perquè alguns dels companys/
es no son del municipi de Besalú.

Allà també vam situar els municipis que tenim
més propers i alhora, també vam descobrir
que Besalú és bastant petit respecte als altres
de la comarca..
Varem continuar el projecte informant-nos
de la història del poble, com és el seu nom
d’origen celta (Bisuldunum), la creació del seu
escut i de la seva bandera. Ens va agradar
Per acabar, us informem que pròximament
molt saber-ho.
anirem a fer una visita guiada/teatralitzada que
ens oferiran les noies de l’oficina de turisme
de Besalú. En tenim moltes ganes!
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CLASSROOM

Aquest és el primer any que s’introdueix el classroom a cicle mitjà. Aquestes són les seves
opinions sobre aquesta nova eina.

4t

A

• És bo perquè no tenim problemes per treballar.(Roger Falivene i Manar)
• Es posen deures online.( Roger i Eliany)
• Ens agrada perquè si ens conﬁnen no gastem papers.(Lluc i Gerard)
• Està molt bé per aprendre.(Paula, Vinyet i Alba)
• Els mestres ens poden enviar feines pel programa.(Marina i Mariona)
• Podem fer feines i treballs
(Nora i Mont)
• És fàcil i senzill d’entendre
(Ferran i Bernat).
• Ens agrada molt més que el drive i va
molt bé per treballar (Júlia, Sira i Jordy).
• En el classroom hi ha coses que la
mestra ens pot ajudar (Grau )

4t

B

• Està bé per poder treballar des de casa.(El Mahdi)
• És més ràpid i s’entén més que el drive (Taylor, Blanca i Sara)
• Anirà bé si ens conﬁnen a casa (Nora)
• Va molt bé per que la mestra pugui valorar i nosaltres de seguida ho veiem
(Eloi i Ibra)
• Amb el classroom podem fer més ràpidament els powers perquè ens
comparteixen carpetes(Roc i Sandra))
• És més fàcil d’enviar (Alba)
• Amb el classroom pots fer moltes coses
(Joana)
• És una manera diferent de fer els deures.
(Adam, Elisei i Kiara)
• Va molt bé perquè t’avisen al gmail si han
posat alguna feina. (Martí)
• Pots comunicar-te amb la mestra
directament des de l’àrea.(Mireia i Naira)
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Estones de lectura
exterior 5è A i B

Els nens i nenes de 5è dediquem estones de lectura al
llarg de la setmana i sovint
anem a llegir al pati. Cada
nen o nena porta el seu llibre
de casa i sortim a diversos
llocs del pati, segons el dia i
els espais que hi ha disponibles. De vegades anem a la
zona de bancs o a la zona de
pícnic, també podem anar a
la zona del Mikado. Ens agrada molt perquè sortim a fora.
Ens agrada sortir a llegir amb
calma i així poder respirar
aire fresc!
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PLICKERS 5È A i B:

Fa pocs dies hem descobert un nou joc per aprendre, es diu “Plickers”. Cada alumne
té un codi QR enganxat a l’agenda i ens serveix per contestar unes preguntes que apareixen a la pissarra.
El codi QR té 4 opcions A,B,C i D i hem d’anar girant-lo segons la resposta que vulguem
donar. Quan sabem la resposta correcta, col·loquem el codi i la mestra els escaneja amb
el seu mòbil i així sabem si hem contestat correctament o no la pregunta. La idea és que
nosaltres aprenem mentre juguem, així estem molt més motivats i les classes són molt
dinàmiques. També aprenem coses sense escriure i ens serveix per repassar.
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JOCS DE PATI DE 6È A i B

Al llarg del primer trimestre, els alumnes
de sisè hem anat creant un recull de jocs
que s’han posat en pràctica a l’hora d’educació física. Cada alumne ha explicat un
joc a la resta de la classe informant sobre
el seu funcionament: normes, organització del joc, recursos per poder posar-lo en
pràctica… En relació al fet, a cada classe
d’educació física s’ha destinat a fer uns 3
jocs aproximadament i de diferents tipologies uns de més coneguts que d’altres…
Entre els jocs més destacats; són jocs que
han anat passant de generació en generació com ara: el cementiri, mataconills,
lladres i policies, l’avioneta, el joc de la
cadena, el joc de l’aranya, l’atrapa cues,
el futbol xinès, la bomba… Jocs que han
anat permès que les hores de pati es facin
posin en pràctica diferents activitats físiques fent ús de poc material i que puguin
jugar tots els alumnes d’un grup classe.
Destacar que, s’ha fet un recull de jocs
que s’ha compartit entre les dues aules i
que es pot mirar a la pàgina web per qui
vulgui interessar-li. En altres paraules i ja
per concloure, aquest trimestre les hores
d’educació física ens han servit per pensar
en jocs que compleixin amb les normes
COVID-19 i per tenir alternatives a les hores del pati per poder jugar.
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Horòscop dels aniversaris
Diuen que en temps remots, van denominar el que se’n deia el zodíac. El zodíac és
una regió de l'esfera celeste per on passa
l'eclíptica, i on s'hi poden trobar els planetes. El seu nom fa referència al fet que
les constel·lacions que hi veien els grecs
es corresponien, en general, a animals reals o mitològics.
A l’horòscop del zodíac hi ha 12 constel·lacions: Aries, Taure, Bessons, Cranc,
LLeó, Verge, Balança, Escorpí, Sagitari,
Capricorn, Capricorn, Aquari i Peixos.
Cada un dels quatre elements que constitueixen el zodíac fan referència a un dels
elements que, segons l'astrologia, dominen la personalitat de cada ésser humà:
foc, aigua, terra i aire.
Per tal de fer una activitat relacionant els
aniversaris amb l’horòscop del zodíac,
hem creat un horòscop general amb totes les dates dels aniversaris del tots els
dos grups classe. Les hem col·locat en
cada un dels símbols corresponents que
s’han distribuït per mesos en format circular. Per representar els aniversaris; és a
dir les dates, s’ha realitzat en format més
visual, una foto i amb un cartell de l’alumne mostrant el seu número. Llavors, sota
cada foto de l'alumnat, els alumnes hi han
escrit una paraula que els descriu amb ells
o que s’hi senten identificats.
Per exemple, tots els alumnes que han
nascut el juny s’han col·locat en aquest
mes entre els signes del zodíac que els
correspon com ara: bessons i cranc i han
enganxat la seva foto que mostra el número del dia i amb una paraula que per
ells és valuosa. D’aquesta manera tenim
present a cada mes tots els aniversaris de
l’alumnat que aquest any cursa l’últim curs
i hem après sobre el tema del zodíac.
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Maqueta del sistema solar a
escala i... Cooperativa!
Per treballar el Sistema Solar els alumnes
de 1r d’ESO hem construït una maqueta
a escala de manera cooperativa: ens hem
dividit en grups on cadascun era el responsable de construir dos planetes. Així,
amb la col·laboració de tots, hem pogut
construir una maqueta completa i a escala
del Sistema Solar!

Per fer-ho primer hem buscat la mida real
dels planetes i la seva distància respecte
el Sol. Llavors, ho hem passat a escala (1
cm = 10000 km). Tot seguit cada grup ha
buscat les característiques i els colors dels
seus planetes i els ha construït amb plastilina o porexpan.

Finalment hem intentat col·locar els planetes a la distància calculada si el Sol fos a
la nostra escola però... era impossible! Alguns planetes haurien d’estar escampats
per Besalú o fins i tot a pobles propers!

Per tant hem buscat a una pàgina web
(SolarSystemScaleModel) que ens dibuixava l’òrbita dels nostres planetes si el Sol
estigués a l’escola segons la nostra escala.
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Finalment hem construït entre tots la maqueta i un mural explicatiu i ho hem exposat a
davant del laboratori de ciències. Aquí en teniu imatges del procés i del resultat!
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El llegat del Al-Àndalus
Per descobrir quina era l'herència que ens
han deixat els musulmans que van viure
a la Península Ibèrica durant vuit segles,
els alumnes de 2n d’ESO han treballat diferents aspectes que cal conèixer i destacar de la religió musulmana i la cultura del
Al-Andalus.

Van treballar en petits grups i es van repartir les temàtiques de: societat, ciutat del
Al-Andalus, Art Islamic, ciència i tecnologia i activitats econòmiques. Finalment
van presentar a la resta de companys i
companyes tot allò que havien après
d’una manera ben original i entenedora.
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Quant sucre porten els aliments
processats?

Els alumnes de 3r d’ESO, dins la unitat didàctica de nutrició, hem treballat la quantitat
de sucre que porten els aliments processats. Per fer-ho hem buscat envasos de diferents
productes amb un alt contingut de sucre i n’hem calculat l’equivalència en terrossos.
Llavors, per divulgar els nostres descobriments, hem fotografiat l’envàs amb els terrossos de sucre corresponents per realitzar-ne un pòster. D’aquesta manera més població
pot conèixer visualment l’elevat contingut en sucre que porten aquests tipus d’aliments.
Cal recordar que la majoria d’aquests productes estan destinats a un públic infantil i el
consum elevat de sucre pot comportar problemes en la seva salut.
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Els fars de la Bauhaus
Aquesta tardor com ja va sent tradició
des dels últims tres anys els alumnes de
3r d’ESO hem participat en la proposta
de Lluèrnia, amb la proposta els Fars de
la Bauhaus. Centres de primària i secundària de la Garrotxa cobreixen els seus vidres
amb color inspirats amb els treballs dels
artistes de la Bauhaus.
La Bauhaus va ser una escola d’Arts i Oficis (d‘Arts and Crafts) que va durar els 14
anys de la República de Weimar. Del 1919
al 1933. El motor és l’arquitecte i veterà
de guerra Walter Gropius. Inicia el projecte
coeducatiu i democràtic de la Bauhaus en
una Alemanya destruïda per la 1a Guerra
Mundial amb la intenció de reconstruir-la.
Amb l'arribada dels nazis es va tancar l’es-

cola. Alguns van morir, però molts altres
van emigrar per tot el món i van exportar
aquesta nova manera d’entendre la producció artística. D’aquesta escola en surt
renovada l’arquitectura i l’urbanisme, i
apareixen oficis com el disseny industrial i
el disseny gràfic tal com els coneixem ara.
Els alumnes de tercer hem decorat els vidres del hall de l’edifici. Hem readaptat
el disseny de l’Àlex Campàs basat en una
pintura d’en Kandinski. Abans d’arribar a
aquest punt hem treballat en grups diferents construccions d’obres de diferents
artistes de la Bauhaus amb els materials
que ens havien proposat: paper de seda
sobre paper vegetal. Treballar això des de
classe, al principi va ser una mica complex,
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ser la Bauhaus: una escola amb professors amb molt prestigi; també hem pogut
observar en quins ulls es mirava la majoria de la societat a aquesta escola: creien
que era molt rara i que, qui hi anava, era
gent desequilibrada; a part, els diversos
problemes que la Bauhaus va patir surten
també mencionats: hi havia dues bandes
en el sentit polític i això formulava moltes
crítiques, també podíem identificar alguns
Els nostres treballs de construcció han ser- comportaments masclistes… En resum,
vit de punt d’ajuda per a inspirar els pro- Lotte amb Bauhaus ens va crear una idea
jectes per a Lluèrnia dels cursos sobre els molt clara de la Bauhaus.
artistes de la Bauhaus de Primària i d’In- Ara estem preparant entrevistes de ficció
fantil.
en anglès a personatges de la Bauhaus;
Hem vist la pel·lícula: Lotte amb Bauhaus, Mondrian, Kandinski, Paul Klee, Gunta
una pel·lícula que tractava sobre una noia Stölzl, Alma Siedhoff, Marianne Brandt,
que estudiava a la Bauhaus i els problemes Margueritte Friedländer, Lucia Moholy,
que tenia. Mirar aquesta pel·lícula ens ha Walter Gropius, Johannes Itten i Joseph
ajudat a imaginar-nos el que va arribar a Albers. A veure què en surt...
ja que el paper de seda és un paper complicat a l’hora de retallar-lo, i per aconseguir les construccions havíem de retallar
moltes formes. Tot i això, un cop vam agafar pràctica ja se’ns va fer més fàcil i ràpid.
Vam dedicar-hi forces hores i a vegades es
feia una mica feixuc, però, si més no, un
cop vam poder observar el resultat final,
vam veure que totes les hores dedicades
van valdre la pena.
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A la seva pell

Els alumnes de 4t d'ESO hem dedicat les classes d'ètica del
primer trimestre a informar-nos a fons sobre un tema d'actualitat social, preocupant i penós, que requereix una urgent intervenció política en l'àmbit global: ens hem apropat a la realitat
dels refugiats.
Per abordar aquest tema hem dividit el procés en tres etapes:
el punt de partida, el viatge i l'acollida.
Hem conegut de molt a prop un dels conflictes que actualment genera més quantitat de refugiats en l'àmbit mundial:
hem treballat el conflicte de Síria. Hem assistit a la mostra
Olot.Doc escoles per visionar el documental For Sama, un testimoni colpidor d'una periodista d'Alep que lluita fins a l'últim
moment per la democràcia al seu país, però que finalment no
pot evitar, amb tot el dolor que això li suposa, convertir-se en
una refugiada, una entre milions. Aquest documental ens va
impactar molt, i posteriorment, a classe, el vam resumir amb
paraules plenes de contingut: frustració, realitat, esperança,
lluita, impotència…

Per conèixer de prop com viuen els refugiats quan ja han sortit
del seu país, hem pogut parlar amb la Mireia i la Mini, responsables de tirar endavant el projecte de l'ONG Habibi Works
als camps de refugiats del nord de Grècia. Vam connectar amb
elles per videoconferència i ens van respondre moltes preguntes sobre la seva feina, sobre el dia a dia en un camp de refugiats, sobre les seves motivacions personals i les seves opinions.
D'aquestes converses hem après que no cal ser un superheroi
per involucrar-se socialment en una causa, que les persones es
mereixen ser tractades com a tals, en tots els sentits, i que no
podem normalitzar certs tractes i conductes que menystenen
la integritat i la dignitat de les persones refugiades.
I per completar el procés, hem conegut una persona refugiada
a Olot, o com diu ell, al cul del món! En Juan va venir a la classe a explicar-nos la seva experiència vital com a refugiat de Veneçuela, ara fa tres anys. Aquest testimoni ha estat important
perquè en Juan només té disset anys, i ens ha pogut explicar
la seva vivència des d'un punt de vista molt proper al nostre.
Una de les reflexions més interessants que ens ha deixat ha
estat quan ha respost a la pregunta sobre què podem fer nosaltres des d'aquí. Ens ha dit que en realitat no "cal fer", sinó
que "cal ser"; cal ser tolerant, comprensiu, obert i respectuós,
aquesta és l'ajuda més gran que podem oferir a una persona
refugiada.
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I per posar punt final i una mica d'ordre a totes les idees treballades, hem fet el taller "Una
realitat refugiada", a càrrec de Resilience.Earth.org. Amb aquest taller, hem treballat de
forma dinàmica i cooperativa alguns conceptes teòrics sobre aquest fenomen humanitari
i hem plantejat algunes possibles actuacions.
I podria semblar que amb tot això tanquem el tema, però
us podem dir que tot just l'hem encetat. Ara hem obert la
mirada cap al nostre entorn, ens hem conscienciat a fons
sobre el que està passant, i estem llestos i decidits a passar a l'acció. Esperem que pròximament pugueu anar veient
alguna de les accions que estem planejant i ens ajudeu a
escampar la consciència i la responsabilitat individual i social tan lluny com sigui possible! Els grans canvis comencen
amb un primer pas.
Per començar-hi a pensar us deixem llegir algunes de les reflexions que hem pogut
escriure aquests dies de treball:

"Jo penso que els hem d'acollir, hem de tenir més empatia. Aquesta gent ho està passat realment molt malament i no els donarem res? Però què som? Animals sense sentiments? Em sembla molt injust que diguin que
els nostres diners han d'anar només per a nosaltres mateixos i que se'n tornin al seu país. Però si a nosaltres ens
sobra de tot, ho podem compartir." Maria Riera
Pensar que en un dia em pot canviar la resta de la vida em preocupa ﬁns al punt que cada dia agraeixo per dins
la vida que tinc i m’asseguro que no estic somiant. Des del dia que vam anar a veure el documental For Sama he
après a valorar molt més les coses que tinc avui en dia. Mei Sabater
Moltes persones han mort intentant buscar una vida millor per la seva família o per ells mateixos. No està bé
estafar la gent, fent cabre 100 persones en una barca de 50. No està bé donar-los salva vides amb un material
que, quan està en contacte amb l’aigua, pesi més, fent que la gent mori ofegada. No està bé matar milers de vides
a canvi de diners. Vivim en un món on els diners van per sobre de tot i no pot ser. No pot ser que, perquè unes
poques persones riques guanyin diners estafant-ne d’altres, gent innocent mori. Com poden tenir la consciència
tranquil·la aquesta gent tan malvada? Com poden dormir a les nits sabent que milers i milers de persones estan
morint per culpa seva? Mireia Guàrdia
En general tot m’ha sorprès i m’ha impactat, ja que cada vegada que veig coses com aquestes penso en el
documental que vam veure i em sento pitjor ja que, m'adono que, bàsicament, no fem res en comparació de tot
el que podríem fer. Maria Gutiérrez
Cal que ens mobilitzem per posar ﬁ a aquesta situació cap als refugiats. Per fer-ho cal la mobilització del poble
i dels funcionaris i que ens manifestem davant les institucions estatals, que són els òrgans de l'Estat que provoca
aquestes injustícies, perquè la mateixa existència de l'estat només provoca desigualtats. Jo no soc ni català ni
espanyol, ni europeu, jo sóc humà. Nico Costa
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Bonjour!

En aquest número de la revista el departament de francès us vol explicar una activitat
que hem fet amb els alumnes de 2n eso.
Amb els dos grups hem estat treballant la cultura francesa en general perquè els alumnes tinguin una visió més propera del país que es troba a només una hora de la frontera.
A partir del mapa de França hem situat les ciutats més conegudes i també les que ens
són més properes, hem descobert la seva bandera, alguns dels aliments francesos més
reconeguts (croissants, baguettes, ratatouille, crêpes, vichyssoise...) varis personatges
rellevants (escriptors, polítics, esportistes, personatges de còmic...), alguns monuments
destacats (la Tour Eiffel, Notre-Dame, le Sacré Coeur...) així com també l’esport francès
per excel.lència gràcies a Le Tour de France (le vélo) i expressions per saludar-se i expressar-se correctament en francès.
Tot això ho hem plasmat en un pòster (fet per cada grup) que hem penjat a la classe. La
veritat és que ha sigut una activitat interessant que ha permès a l’alumnat familiaritzar-se
una mica més amb la cultura francesa.
Continuarem...
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Musicoteràpia i Mindfulness a l’ESO
El curs passat, vam començar a oferir una matèria optativa a l’ESO basada en el treball entorn de la Musicoteràpia. Enguany li hem pogut donar continuïtat gràcies a
la bona acollida per part dels alumnes i a la necessitat,
cada vegada més creixent, de dotar al nostre alumnat
d’eines que els siguin útils en el seu dia dia i en la gestió
de les seves emocions, reaccions, actituds i pensaments.
Arrel de la pandèmia de Covid-19, s’ha fet encara més
palesa la necessitat de les persones de trobar espais de
connexió amb el propi món intern per a reduir l’estrès i
que contribueixin a viure de forma més conscient, plena i sana. Aprendre tècniques senzilles que ens ajudin
a relaxar-nos, a calmar els pensaments, a reduir l’ansietat i a connectar cos i ment , forma part del treball que
realitzem en les sessions de la optativa de Musicoteràpia i Mindfulness amb els alumnes de 2n ESO. L'escolta atenta de músiques relaxants, la pràctica de petites
tècniques de Mindfulness com la respiració conscient o
la connexió amb els sentits, passejades a la natura utilitzant pràctiques d’atenció plena, jocs de descoberta de la
pròpia veu, els massatges sonors… són algunes de les
pràctiques que fem i que sens dubte aporten un gran benefici tant a nivell físic com emocional ja que redueixen
els nivells de cortisol i generen dopamines. Per als adolescents que estan en ple creixement i tenen un desgast
molt gran, que a més a més estan immersos en el procés
de creació d’identitat, creiem que totes aquestes eines
els poden beneficiar moltíssim. I és que en definitiva, els
silencis formen part
de la música i la música arriba o no
p
raules…
arriben les paraules…
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ELECTIONS USA 2020: A native view

Yes definitely. Well, a lot of Americans got mad,
because he did not take action to protect people
right away.
As we have seen, the rural areas tend to vote
for Republican, why do you think the republicans win there?
In the south they are predominantly Republican
but I think it’s because in the past they were republicans so they are accustomed to following
their older traditions and ways of life, if that makes
sense.

Claudia Flores (26), Chicago, Illinois.
Our English assistant this school year is a former
marine in the US. She has a high school diploma and she is currently studying Business Management. Although she didn’t know she would
eventually work as an assistant in Besalú, she is
really happy to be here and so are we. And guess
what, she loves hiking and cooking! Yummy!
What do you think has to be the right attitude
for the president to govern?
I think he has to speak like a professional. I think
that there are some things that you shouldn’t say,
if you are the president of a whole country you
have the…, obviously, you have to understand
that it is diverse. You can’t be selective of one
specific group; so definitively those things.
What are the positive and negative points of
Trump and Biden?
I guess Trump, I mean during his presidency, he
decreased taxes for the citizens; and then Biden,
we have yet to see. I just feel like Biden is promising but we have to wait and see if he actually does
anything or not.
What’s your opinion about the people who
vote or support Joe Bidden?
I just think that it’s important that we get educated on both parties and what they actually stand
for, on what it is that they do, but I don’t have a
specific opinion, I mean that’s the citizens right to
vote for whoever we think it’s best.
What’s your opinion on Trump's actions in relation to COVID-19?
I think that he didn’t do enough. He had to have
taken immediate action. A lot of Americans are
falling ill and even dying because of COVID-19.
Do you think the people changed their vote
because COVID-19?

Do you think there are black people that will
vote for Donald Trump even though he has
made racist comments? If so, why?
Yes, because of the economy and they just have
opposite views, so they basically think that some
africanamericans like to stay in the past, they like
to be victims, and there are other afro-americans
than don’t believe that anymore, so it’s a complex
thing, it depends on the person and their personal views.
What about the LGTBI community? Do you
think they will vote for Trump or for Biden?
I can’t say for certain, but I think the majority of
them will not vote for Trump because he is against
what they stand for, really.
If Joe Biden is elected President, will there
be any consequences for the women in the
marine? For example, in the salaries or in the
women’s tasks?
No, nothing. Maybe less money for the military
but not anything against women necessarily.
What are the candidates’ position in regards to
the black lives matters movement?
Trump doesn’t care about exactly that specific
movement, and Biden has used the cause for his
election campaign.
Do you think that there are people that have
changed their vote after knowing the bad situation of the black people in America?
Not necessarily, because the American people
have always known.
Editor’s note: All statements above are personal
opinions, and so they must be read.
The Institut-Escola Besalú’s educational community would like to thank Claudia Flores for her
work and dedication.
Realitzat: alumnes de 4rt (ESO + Projecte Futur)
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Dinamització de pati

Com ja es habitual al nostre centre, aquest curs continuem amb el Projecte de Dinamització de patis per part
dels alumnes de 3r d’ESO dintre de les activitats d’aprenentatge-servei. Tots els protocols sanitaris que hem
d’aplicar en aquests temps que vivim ens han fet reinventar-nos a l’hora d’organitzar aquest Projecte. Les zones
de pati estan delimitades pels grups bombolles que formen cada classe, això fa que les activitats pensades pels
alumnes estiguin ubicades en una zona concreta i, a partir de la rotació que fan els grups al llarg de les setmanes,
les puguin gaudir tots els grups en un moment o altre.
Una altra novetat que hem incorporat aquest any és que,
a diferència d’altres cursos, on els alumnes muntaven les
activitats en base al material que tenim d’Educació Física al centre, aquest curs els alumnes d’ESO, en la seva
majoria, han construït el seu propi material per a realitzar les activitats que ells han triat, ja sigui inventades per
ells mateixos o bé com a adaptacions d’algunes que ja
coneixien. Per a la construcció d’aquest material han utilitzat objectes reciclats i en alguns casos hem fet alguna
compra específica.
Per evitar al màxim el contacte entre alumnes de grups
bombolles diferents, els alumnes d’ESO sempre mantenen les distàncies amb la resta d’alumnat, a més porten
mascareta en tot moment i desinfecten tot el material
abans i després d’utilitzar-lo, guardant-lo després seguint
la quarantena recomanada per aquest tipus de material.
El fet de ser una activitat a l’aire lliure és una avantatge a
tenir en compte.
Un cop més, els alumnes del nostre centre ens demostren que tenen una gran capacitat d’adaptació i, davant
de situacions noves complexes saben trobar solucions
creatives i enriquidores.
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PROJECTE DE LA CASTANYADA A
EDUCACIÓ INFANTIL
A Educació Infantil treballem les festes i
tradicions catalanes, i una de les més celebrades a l’escola és la castanyada. Aquest
any degut a les circumstàncies va ser una
mica diferent. El divendres 30 d’octubre
la vam celebrar, no vam menjar castanyes
però sí que hi vam jugar.
Al llarg de la setmana cada curs va anar
fent manualitats per treballar aquesta festivitat. A P-3 van fer una castanyera molt
divertida, a P-4 unes castanyes molt ben
decorades i a P-5 també van fer una castanyera amb una faldilla molt original.

I finalment va arribar el dia de la festa, a
la tarda vam sortir al pati i vam fer jocs de
punteria, curses i dibuixos amb castanyes,
glans i fulles. Ens ho vam passar molt bé,
però no va acabar aquí la festa, després
vam anar a les aules i vam mirar un vídeo
on els protagonistes eren els nens i nenes
de l'escola, es van veure ballant la dansa
«Torrem castanyes» del País de Xauxa, els
hi va fer molta il·lusió i la veritat és que tots
plegats són uns bons artistes.

Com cada any ens va arribar a la classe una
carta de la castanyera, estàvem molt preocupats per si no podia venir, però, per sort,
ens deia que els seus ajudants vindrien el
mateix divendres al matí a explicar-nos un
conte. I així va ser, van venir els amics i les
amigues de la Marieta castanyera. A P-3
els hi van explicar el conte "Castanyes
amb banyes", a P-4 "El llop Pepito i la castanyada" i a P-5 "La castanyera". Ens van
agradar molt.
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PROJECTE DE LES DENTS A CICLE
INICIAL
AQUEST CURS HEM INICIAT UN PROJECTE INTERDISCIPLINARI NOU, «PERQUÈ ENS CAUEN LES
DENTS?», PENSANT QUE A CICLE INICIAL ÉS QUAN CAUEN LA MAJORIA DE LES DENTS DE
LLET I ÉS UN FET MOLT EMOCIONANT PER A ELLS. APROFITANT AQUEST MOMENT, INTRODUÏM ASPECTES COM ELS DIFERENTS TIPUS DE DENTS, LA IMPORTÀNCIA DE LA HIGIENE BUCAL, ELS DIFERENTS PERSONATGES IMAGINARIS QUE SE LES EMPORTEN… EL TROBEN MOLT
INTERESSANT I ES MOSTREN MOLT MOTIVATS. PRESENTEM ALGUNES DE LES ACTIVITATS
D’AQUEST PROJECTE TAN ENGRESCADOR.

Estadística de les dents
que ens han caigut

Personatges que
s’emporten les dents

Carnet dels desdentats

Capsetes per guardar les
dents
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Buscar informació amb les
tauletes

També hem fet un kahoot

La Lourdes Torres,l’autora
del conte “Els angelets de
les dents i la Malva” ens l’ha
vingut a explicar a l’escola
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PROJECTE D’ART ESCOLA
BAUHAUS A CICLE MITJÀ
Un dels principis de l’escola Bauhaus era:

“L’OBJECTIU FINAL DE TOTA ACTIVITAT ARTÍSTICA
ÉS LA CONSTRUCCIÓ”
A Cicle Mitjà no només hem construït sinó que també hem desconstruit, hem treballat
els colors, els sentits i les formes geomètriques a partir de diferents mestres que van
formar part d’aquesta escola.
Un dels artistes treballats és Mondrian. Vam visualitzar les seves obres i a partir del
treball de formes geomètriques, línies i colors vam construir i deconstruir creacions
artístiques que estan exposades en el hall de l’escola.
No és l’únic professor que hem treballat. Hem conegut també Kandinsky, Paul Klee,
Annie Albers, Josef Albert, Johannes Itten i Gunta Stölzl. A través de les seves obres
hem realitzat diferents treballs deixant-nos guiar per la imaginació i la creativitat i transformant-nos ens uns artistes extraordinaris.
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HÀBITS SALUDABLES: TREBALL
PER PROJECTES A CICLE SUPERIOR
Durant el primer trimestre, a Cicle Superior, estem
treballant el projecte sobre els hàbits saludables.
Per tal d’aprofundir en el tema hem realitzat diverses activitats relacionades amb àmbits diferents: artístic, lingüístic, científic… Tot i que encara hi estem
treballant, de moment destaquem les següents:
- Experiment amb el midó: Els alumnes en petits
grup hem experimentat quins són els aliments que
contenen midó de forma natural. A través del mètode científic hem descobert que aquest component
és el sucre present en els hidrats de carboni com la
pasta, els cereals, el pa, l’arròs… Hem comprovat
que aquells aliments que porten midó reaccionen
quan entren en contacte amb el iode.
- Aliments de temporada: Cada grup classe hem
treballat les fruites i verdures d’una estació. A partir
d’imatges hem creat un collage en forma de silueta que ha servit per decorar les portes del nostre
passadís.
- Quanta aigua bebem? Durant 24h cadascun de
nosaltres hem mesurat la quantitat d’aigua que bevem. Després hem recollit les dades en una gràfica
de barres i hem pogut comparar la quantitat d’aigua que bevem cadascú. Creiem que molts ja ens
acostem al 1,5l de consum d’aigua recomanat.
- Pintem amb aliments: A partir de diferents aliments hem creat pigments i els hem utilizat per fer
creacions artístiques. Hem barrejat espècies amb
aigua per crear colors naturals. Ens hem adonat
que molts colors han sigut tonalitats de tardor.
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PROJECTE RIUS A ESO
Els alumnes de 4t d’ESO de l’optativa de Biologia i Geologia hem participat en el Projecte
Rius. Aquest projecte és impulsat per l’Associació Hàbitats i té com a objectiu observar
l’estat dels rius, fomentar l’educació ambiental i la participació ciutadana. Dos cops l’any
(a la primavera i a la tardor) grups de voluntaris de centres cívics, escoles... s’acosten als
rius del nostre país per veure aquests ecosistemes. El nostre centre ja fa dos anys que hi
participa.

colador i els podíem identificar. També vàrem buscar petjades i excrements d’animals
per poder identificar la fauna del riu i vàrem
observar les diferents espècies vegetals de
l’entorn.

Abans de començar ens van explicar en què
consistia el projecte, què havíem de fer i després ja ens vam poder desplaçar a un tram
del riu Fluvià per realitzar l’estudi. Tots disposàvem d’un manual d’inspecció de rius que
ens explicava detalladament tots els passos
que havíem de seguir per realitzar el projecte.
També portàvem botes d’aigua, salabrets, safates de plàstic, pots de vidre, reactius… per
poder realitzar l’estudi.

I per últim el tercer grup va mirar l’amplada i
la profunditat del riu, la velocitat de l’aigua i
varen calcular el cabal del riu.

Ens vam repartir en 3 grups per portar a terme les diferents tasques:
Un grup va analitzar la fauna i la flora de l’entorn de la ribera (les plantes, els animals...).
Va ser molt divertit, sobretot a l’hora d’agafar macroinvertebrats del riu. Primer de tot,
els macroinvertebrats són invertebrats que
es poden arribar a veure a ull nu. Els alumnes
més atrevits ens vam haver de posar dins del
riu, buscar pedres una mica grans, girar-les i
posar un colador al darrere. Amb l’ajuda de
la corrent de l’aigua netejàvem la pedra i els
macroinvertebrats quedaven recollits en el

Un altre grup va analitzar la qualitat de l’aigua (temperatura, pH, l’oxigen dissolt, els nitrats…). Vàrem agafar diferents mostres d’aigua i amb uns reactius que teníem podíem
quantificar aquests paràmetres.

A més a més a cada grup hi havia una persona encarregada de fotografiar tot el procés,
els reporters!
Vam anotar les dades que vam recollir en un
formulari i l’hem enviat a l’Associació Hàbitats
perquè puguin saber en quin estat es troba la
nostra ribera i fer un mapa de Catalunya amb
l’estat de salut dels nostres rius.
A la primavera haurem de tornar a realitzar
l’estudi per completar el projecte. Segur que
els resultats seran una mica diferents, suposem que hi haurà més animals, el cabal del
riu variarà, depenent de si ha plogut o nevat
molt durant l’hivern...
Segons l’estudi que hem fet ens sembla que
en aquests moments el Fluvià és un riu sa.
Però no hem d’abaixar la guàrdia i seguir cuidant-lo per evitar que es converteixi en un riu
poc saludable.
Alumnes de l’optativa de biologia i Geologia 4t d’ESO
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CRÉIXER A L’IE BESALÚ
Pels que no em coneixeu, em dic Joana
Cabratosa Pons. Actualment estic estudiant tercer de Periodisme i Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra. Fins
als 16 anys, però, de P3 a 4t d’ESO, vaig
créixer i formar-me a l’IE Besalú.
Quan em van demanar que escrivís sobre
què havia comportat per mi el pas pel centre em van venir moltes coses al cap: els
companys de classe i la petita família que
vam anar formant amb els anys, els professors i les professores que van acompanyar-me, els que em van ensenyar tantíssimes coses i els que fins i tot van convertir-se
en referents per mi. També em van venir al
cap les hores que havia arribat a passar jugant al pati de l’escola, les excursions i els
viatges, les jornades culturals i els projectes que em van anar fent conèixer poc a
poc el món que ens envolta.
Quan vaig venir a viure a Barcelona per estudiar la carrera va ser quan em vaig adonar de la sort que vaig tenir estudiant a l’IE
Besalú. A la ciutat la majoria d’escoles són
blocs de pisos i els instituts tenen tants i
tants alumnes que no crec ni que es puguin arribar a conèixer tots entre ells. Ara
puc dir amb orgull que vaig créixer en una
escola pública i de qualitat, i els moments
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viscuts allà m’han ajudat a formar-me com
a persona. Duc a sobre tots i cada un els
aprenentatges que em va donar l’IE Besalú, que són els que m’han fet ser qui sóc
ara.
Del meu pas per l’escola recordo amb especial afecte la germanor i la relació de
confiança entre els alumnes i el professorat. Recordo que van ser ells, els professors, els primers que em van recolzar quan
a l’ESO ja deia que volia estudiar periodisme. I és que és això, jo vull ser periodista,
conèixer món, marxar lluny. Sempre, però,
recordant on són les meves arrels: a la petita gran escola de Besalú.
Joana Cabratosa
Exalumne de l’IE Besalú
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ELS MÉS PETITS (P3)

"Que trobis tot allò que busques,
Que et sigui lleu la direcció.
I vinguin plens de melodies els nous dies.
Que siguis fort.
Que tot et vagi bé!
Que tot et vagi bé!"
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