5

Pallerolins
REVISTA DE L’AMPA DE L’ESCOLA PALLEROLA
JUNY 2013

BENVINGUTS P3 CASTANYADA ANEM D’EXCURSIÓ BON NADAL
CARNESTOLTES ACTIVITATS A L’ESCOLA JOCS FLORALS
LA COLLA GEGANTERA EXTRAESCOLARS MENJADOR
PROMOCIÓ 2013 FESTA FI DE CURS ENTREVISTA

Donem la benvinguda als
nous alumnes de P3

Us presentem la classe dels Floquets de
Neu P3A i la classe dels Futbolistes P3B

La Castanyada
El passat dimecres 31 d’Octubre els nens i nenes de l’Escola Pallerola van celebrar la Castanyada, amb
la visita d’en Marrameu, la Castanyera i el seu marit el Castanyer.
Es van menjar castanyes que van torrar pares i mares de l’escola amb l’ajuda de la castanyera.

Anem d’Excursió…
P3 Can Bosc - Breda

Can Bosc, aula d’entorn rural a Breda
Un espai on es poden conèixer les
característiques de cada animal: cavalls,
ponis, gallines, ovelles, vaques, ases...
Els infants van col.laborar amb les
tasques diàries de la granja.

P3 Marineland – Palafolls
Un recorregut per les
instal.lacions per poder
conèixer diferents animals.
Al zoo marítim viuen a prop
de 300 animals que
pertanyen a 50 espècies
diferents, dofins, foques,
lleons marins i pingüins que
protagonitzen
diferents
espectacles.

Anem d’Excursió…
P4 Parc del Montenegre - Corredor
Boscos vora el mar.
El parc destaca per les
esplèndides pinedes de pi
pinyer del vessant litoral, que
es transformen en alzinars,
rouredes i suredes cap a
l'interior del massís.
Els dolmens neolítics, les
restes ibèriques i les esglésies
medievals s'insereixen en un
paisatge divers de conreus,
boscos i masies, producte dels
usos agroforestals dels darrers
segles.

P4 Port d’Arenys
El Port d'Arenys és un dels més importants de la costa catalana.
És l'exemple més evident de la llarga història i tradició marinera
de la vila. El Port concentra gairebé tota la flota pesquera de la
comarca.

Anem d’Excursió…
P5 Cosmocaixa
Al Museu de la Ciència s'hi ofereix
una oferta museogràfica permanent.
Una selecció de fragments de
realitat: experiments, objectes,
animals, plantes..., reunits per
proporcionar al visitant estímuls i
emocions en favor de la ciència.
Les exposicions temporals aborden
des de temes de gran actualitat fins
a temes de caràcter social.

P5 L’Aquàrium
Situat al Port Vell de
Barcelona el complex disposa
de 35 aquaris diferents que
contenen uns 11.000 animals
de 450 espècies diferents
Peixos, colors, formes,
sensacions, sons, emocions,
rialles, vivències i molt més
és el que van descobrir a
L’Aquàrium de Barcelona.

Anem d’Excursió…
1r. - 2n. Camp Nou

3r. - 4t Besalú
Besalú deixa veure una
estructura arquitectònica i
urbanística bastant coherents
amb el passat medieval. La
importància monumental de
Besalú ve donada
fonamentalment per la seva
unitat, que la determina com
una de les mostres més
importants i singulars dels
conjunts medievals de
Catalunya.

Anem d’Excursió…
3r. - 4t Navàs

El Centre d'Apropament a la Natura ofereix a petits
i grans la possibilitat de descobrir, tocar, veure,
escoltar i viure la natura a través d'instal·lacions i
tallers que ens aproparan a la vida dels animals.

5è. Cim d’ Àligues
La sessió de vol i la visita guiada a la zona d'aus són les
dues activitats principals de Cim d’Àligues.
Els objectius són promoure l’interès per a la protecció i
salvaguarda de les aus rapinyaires i els seus hàbitats. La
informació i el coneixement són fonamentals per aconseguir
actituds de respecte vers l’entorn natural.

6è. Rocòdrom
Sot de les Granotes

Anem d’Excursió…
6è. Parc Güell i Parlament de Catalunya
El Parc Güell és un gran jardí
amb elements arquitectònics
dissenyat per l'arquitecte
Antoni Gaudí, màxim exponent
del modernisme català,
construït entre els anys 1900 i
1914 i inaugurat com a parc
públic el 1926. El 1984 la
UNESCO el va declarar
Patrimoni de la Humanitat.
El Parlament és una institució
de la Generalitat de Catalunya,
és l’òrgan legislatiu que
representa al poble, és des
d’on es controla i s’impulsa
l’acció política i de govern.

Bon Nadal
Com ja és tradició, l’AMPA va oferir a tots els infants de
l’Escola una xocolatada per celebrar l’últim dia de classe
abans de Nadal. Hi va haver xocolata, magdalenes i croissants
per a tothom!
També vam tenir una visita molt especial, el Patge Reial, que
va recollir totes les cartes dels alumnes de l’Escola per fer-les
arribar als Reis d’Orient.
Els més petits de l’escola van fer cagar el Tió i van tenir un
munt de regals.
Va ser una jornada plena de festa i sorpreses.

Carnestoltes 2013
El passat divendres 8 de Febrer tota l’Escola va
sortir al carrer per participar a la Rua de
Carnestoltes.

Dels més petits als més grans, tots vestits amb
disfresses fetes per ells mateixos. Dracs,
Timbalers, roses, llibres..personatges tots,
imaginaris i reals, del costumari català.

Carnestoltes 2013

A més del Rei Carnestoltes, cal
destacar la fantàstica actuació durant
la rua del grup de percussió de la
Colla Gegantera del Pallerola, que va
marcar el ritme de tota la passejada.

FEM DANSA - P5 i 2n. Curs

Activitats a l’escola

PROJECTE ROBÒTICA

III TROBADA D’ESCACS ENTRE ESCOLES
“Escola Avet Roig – Escola Pallerola”

Jocs Florals
GUANYADORS JOCS FLORALS 2013
2n.A - David Coris. Endevinalla
2n.B - Anuk Barbara. Els animals
marins
3r.A - Ona Juhe Arias. L’Escola
Pallerola
3r.B - Lucia N. L’Anna i el gat
4t.A - Irene Tirado. El Pallerola i la
meva superescola
4t.B - Annabel Cabezas. Música
5è.A – Ana Espinàs. El barret màgic
5è.B – Cèlia Sánchez. El somni
6è.A – Carlos Arnedo. Les tradicions
ja no són iguals
6è.B – Lucía Vila. Un malson

La Colla Gegantera
El passat dissabte 20 d’Abril es va realizar la II Trobada de Colles Geganteres de les Escoles de Sant Celoni,
aquest 2013 l’amfitriona ha sigut la nostra colla.
A les 5 de la tarda totes les colles van sortir al carrer encapçalades per la colla gegantera del Pallerola, un
munt d’infants i famílies van seguir la rua pels diferents camins de Sant Celoni fins arribar a l’escola, on la
festa va continuar amb la ballada dels gegants, animació, berenar i un piscolabis per als membres de les
colles convidades.
Finalment es va fer obsequi d’un mocador conmemoratiu per a cada colla i la nostra cap va ser qui es va
encarregar de passar el testimoni per el proper any a la colla gegantera de la escola Cor de Maria.

Extraescolars
TAEKWONDO

BATUKA

Us obrim les portes a les activitats dirigides que l’AMPA
ha realitzat el llarg de tot aquest curs...

PETITS ARTISTES

BALL ESPANYOL

JOCS MOTRIUS

ANGLÈS

PSICOBALL

EXPERIMENTA

HOQUEI PATINS

Menjador, balanç en el seu primer any gestionat per l’AMPA
Aquest curs que estem tancant hem tingut un canvi significatiu en la gestió del menjador de l’escola. L’AMPA
se n’ha fet responsable i ha introduït una sèrie de canvis i millores .
S’ha volgut crear un servei proper a les famílies amb una relació personal i directa dins de l’horari escolar.
La creació de la Comissió de menjador, integrada per AMPA, pares i escola, permet fer un seguiment continu
i transparent del dia a dia, generant un entorn de treball proper i unit.
El fet de baixar el preu també ha estat important per fer-lo més accessible a les necessitats del context
econòmic actual. Hem introduït un menú més natural i saludable, reduint els congelats i els fregits, tot
apostant pel producte de proximitat, seguint les directrius marcades per l’Agència Catalana de la Salut pel
que fa a l’elaboració de menús escolars.
Ha estat un primer pas , no sense dificultats, del qual l’AMPA es sent satisfet de la feina realitzada i amb
esperit de seguir millorant un servei que volem que sigui com hem definit des del primer dia : el menjador
que voldriem pels nostres fills!!!

Festa Fi de Curs
Festes i Tradicions
Catalanes

Aquest any el fil conductor ha sigut “Festes i tradicions
catalanes”
La festa va començar a les 10 del matí amb esmorzar per a
tothom, el programa va ser molt variat: exhibicions de
taekwondo i hoquei patins, cercavila gegantera, tallers (xapes,
maquillatge, globoflèxia i cistelleria) , inflables...Tot perquè
tothom s’ho passes d’allò més bé.
Al migdia el concurs de pastissos va obrir boca per començar
amb la ja tradicional fideuà.
La festa va tancar ben remullada amb la festa de l’escuma.

Inflables

Concurs de postres

Taller de maquillatge

Jocs

Fideuà

Festa de l’escuma

Promoció 2013

Després de nou anys a l’escola comenceu una nova etapa fora
d’ella. Us desitgem molta sort en aquesta nova aventura!
El passat dissabte 25 de maig, els nens i nenes
de 6è van marxar de colònies a Can Vandrell.
Aquest cop, la sortida va ser organitzada per les
famílies. Es dóna el cas que, enguany, des de
l’escola es va prendre la decisió, unilateralment,
de no fer-ne.
El curs passat sí que les va organitzar l’escola i
la valoració va ser molt positiva. Per aquesta
raó i sabent que és una bona experiència pels
nens i nenes es va fer de manera particular,
contractant monitors 24 hores.
No van assistir tots els alumnes per la dificultat
afegida d’organitzar aquesta activitat sense la
implicació de tota la comunitat educativa ,
malgrat això , tots els participants van gaudir
molt de la sortida.

L’Entrevista …

Sandra Pla Mir

Filosofía i valors educatius de l’escola? Sobretot la coeducació i educar en valors, que els nens puguin
compartir, gaudir de l’aprenentatge i sobretot ser competents, que se’n sortin de totes les coses que
s’enfronten a la vida.
Qui marca el programa d’estudis i com s’avalua als alumnes? El programa el marca el Departament i
s’evalua mitjançant el Currículum, un d’infantil i un de primària, aquí es marca les matèries que hi ha i els
mínims que han d’assolir els nens. L’avaluació és un dels temes més complexos de la educació, perquè un
nen és un tot i s’ha d’avaluar per parts.
Com es recolza als estudiants amb dificultats acadèmiques, socials o emocionals? Amb un Pla Individualitzat
(PI), està regulat pel Departament i és per a nens que compleixen uns criteris, l’alumne a part de la tutora
té un mestre d’educació especial que li dona classes de reforç.
El professor s’escull? No es pot escollir, ve designat. Es pretén que hi hagi autonomía de centre però
actualment no pot ser.
El professorat té oportunitats de desenvolupament profesional i com hi col.labora al centre? Tots som iguals,
som funcionaris, tenim a l’avast les formacions del Departament o en la part personal els serveis educatius,
on tu et formes i aquests coneixements els apliques a l’aula, també a nivell d’organització de cicles es on
treballem, i després al claustre. Però aquí la porta sempre està oberta i moltes coses ja es parlen a nivell.
Com ha cambiat l’escola i l’alumnat en aquests darrers anys? En molt, sempre en positiu. Fa 15 anys
l’escola no es coneixia i ara la gent creua el pont, el primer pas es conèixer una cosa i després valorar.
Les families i les seves exigències també han variat, es preocupen per l’aprenentatge dels seus fills, la
societat avança molt més ràpid que les escoles i són canvis que s’han d’assumir, i crec que es una de les
parts fortes del professorat que ha adaptat la seva forma de treballar.
L’escola coma instal.lació quines mancances hi trobes? Som uns privilegiats per tenir les instal.lacions que
tenim, sense cap dubte, sempre hi hà cosetes a millorar, en aquest aspecte, l’ajuntament ens recolza molt.
Què en pensa de l’augment de linies a P·3 per el proper curs? Amb els professionals que tenim a l’escola es
pot assumir, però el que sí que demanem es el recolzament de les families, perquè les retallades hi són, i
quan tens un mestre de baixa fins el sisè dia no envíen ningú i això ens suposa tot un muntatge per
cobrir-lo entre nosaltres sense que afecti a l’alumnat.
L’Institut-escola, projecte de futur, encara que sigui en barracons, o víctima de la crisi? Víctima de la crisi i
de la política, sobretot.
Què ens pot dir del nou plà de estudis? Primer s’ha d’aprovar i, com tot, tindrà de positiu i de negatiu,
encara que a nosaltres ens toca més de negatiu, la immersió lingüística se la carrega i jo no crec que hi

hagi cap conflicte real a l’escola, és més polític, canvien tant les coses que ja no saps què ensenyar i què
no.
Com definiries la figura del director? Pel Departament, som gestors de recursos humans. Jo crec que el
director ha de ser la imatge de l’escola i un líder pedagògic, però no per anar al devant de tot, si no per
poder unir, gestionar la part d’aprenentatge on el mestres no arriben, un mestre a d’arribar a l’aula amb
noves experiències i activitats que els nanos aprenguin i no per omplir paperassa, de la part burocrática ja
ens encarreguem nosaltres.
Balanç del primer any com a directora
Molt positiu, l’hem resistit, els tres estem aquí. Jo ja hi porto 14 anys, desde una vessant de tutoria, com a
coordinadora, com a cap d’estudis i ara com a directora. He fet un camí anterior i no m’ha resultat tan
feixuc, ja conec a la gent i ja sabem com dir-nos les coses i això és molt important.
Te’n portes més coses a casa però jo ho
vaig escollir, vaig presentar un projecte i les
ganes hi eren.
L’escola ha fet feina molt bona, la gent està
molt animada, els pares molt col.laboradors,
això pot suposar més queixes perquè si
obres la porta hi ha el risc de que passin
coses, però jo crec que s’ha d’obrir i tenir
en compte les valoracions negatives i les
positives, si no, una escola no avança, hi
hagi qui hi hagi.
Jo sóc una peça més de l’engranatge, som un conjunt: mestres, AMPA, personal no docent…
Jo marxo a casa molt contenta i torno a l’endemà amb ganes de treballar, de veure els nens. Tots estem
tirant d’aquest carro i que el grup de mestres vingui content és molt important.
Nosaltres no fem negoci amb l’escola, estem per educar, en cinc anys hem passat de poques famílies a la
jornada de portes obertes, a tenir més de vuitanta famílies. La gent ara ens coneix.

“La gent ara creua el pont”

