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1.- Els patis de l’escola Antaviana a la primavera
2.- La bassa i l’hort de l’escola Antaviana

Curs 2015-2016

Núm. 20

PANCARTA
CONSULTA

MESA ELECTORAL

AGENDA ACTES TERCER TRIMESTRE
ACTIVITAT

NIVELL/S

DIA
SETMANA

DATA

HORARI

LLOC

DANSA ARA

2n

Dimarts

12/04/2016 09:00h a 13:00h

Palau de Sant Jordi

CANTÀNIA: CONCERT

5è

Dilluns

02/05/2016 20:00h a 21:00h

Auditori

PROJECTE BAULA: ACTE CLOENDA

5è i 6è

Divendres

20/05/2016 15:00h a 16:30h

JUNTS BARCELONA - CHENG DU Festa cloenda

3r

Dimarts

24/05/2016 17;30h a 18:30h

Teatre Ateneu Popular de
Nou Barris
Auditori a la Illa Diagonal

JUNTS BARCELONA - CHENG DU Visita escola

3r

Divendres

27/05/2016 Dia lectiu

Escola i entorn: Torrebaró

FESTA CLOENDA COMUNITAT EDUCATIVA

Escola

Dissabte

28/05/2016 Jornada no lectiva

JA SÉ LLEGIR

2n

Dilluns

30/05/2016 15:00h a 16:30h

PROGRAMA “IGUALTAT I NO-DISCRIMINACIÓ”
FESTA DE LA DIVERSITAT

1r, 2n, 3r,
Dimarts
4t i 5è

31/05/2016 Jornada lectiva

COMIAT DELS ALUMNES DE SISÈ

6è

20/06/2016 16:00h a 18:00h

Patis escola Antaviana
Sala multiusos escola
Antaviana
Complex Esportiu Municipal
Mar Bella
Sala multiusos i pati escola
Antaviana

Dilluns

PÒRTIC ANTAVIANA
Editem, un any més, la revista ANTAVIANA que desitgem que llegiu i gaudiu amb
plenitud per tal de poder copsar, mínimament, les vivències, les emocions, el feineig,
les il·lusions... que vivim a l’escola quotidianament i que alimenten l’anima dels seus
membres: alumnes, personal, famílies, entorn...

A part del delit que us pot proporcionar aquesta eina, també és molt important copsarhi el rere fons educatiu que vol promoure i que justifica del tot la seva edició anual.

Amb el temps, anem caminant i vencent reptes. Els darrers, uns vestuaris nous a la
zona esportiva del centre, una millora substancial de la zona sostenible: hort, galliner,
ànecs, bassa, arbres fruiters, etc. Tanmateix, una consulta popular el dimarts dia 19
d’abril de 2016 per tal de constatar si hi ha o no consens pel que fa a la jornada
continuada i la bona notícia que Antaviana, finalment, pugui esdevenir un institut
escola a partir del curs 2017-2018 i que, per tant, els alumnes que actualment fan
cinquè ja puguin cursar 1r de’ESO al propi centre... Tot plegat bones notícies que
ajuden a cohesionar la nostra comunitat educativa i a millorar el sentit de pertinença
dels seus membres.

Evidentment, hi ha moltes coses encara per millorar. Reptes que cal vèncer. Il·lusions
que cal potenciar. Si ens ho proposem, junts, ho aconseguirem!

Els infants i joves es mereixen unes mares i uns pares lluitadors i un professorat tossut
en millorar la seva educació. I la línia vermella que ningú, ni educadors professionals
ni educadors familiars no hauríem de passar mai és aquella coneguda premissa: límits
i afecte. Els infants agraeixen l’exigència, sobretot si aquesta s’arrela en l’estima i el
respecte.

Plegats i treballant en xarxa arribarem lluny, molt lluny...
L’objectiu de l’educació és crear persones que puguin fer coses noves enlloc de
repetir les que altres generacions han fet.
J. Piaget
Escola Antaviana. PÒRTIC
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ELS NENS I NENES DE L’AULA DE COLORS APRENEM I ENS HO PASSEM D’ALLÒ
MÉS BÉ

ENS HEM FET UNES MASCARES MOLT XULES I HEM JUGAT A DISFRESSARNOS!!!

ENDEVINEU QUI
ÉS QUI???

ISABEL

ADRIÁN ESPINOSA

CAROLINA

JOSEFA

EVA

THAIS

Aula de Colors.- (USEE –Unitat de Suport d’Educació Especial-)
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SAMIRA
CORAIMA
ADRIÁN BARONA

POL
MOISÉS
SAMUEL

ADRIÁN ESPINOSA
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ELS GEGANTS I CAPGROSSOS TREBALLEM LES EMOCIONS
L' ESTAR CONTENT O TRIST, EL PLORAR O RIURE, ENFADAR-SE O TENIR POR, SÓN EMOCIONS QUE SENTIM AL LLARG DE
TOTA LA NOSTRA VIDA. LA MAJORIA D'ELLES, JA ES COMENCEN A EXPERIMENTAR DE BEN PETITS. ÉS PER AIXÒ QUE CREIEM
QUE, NO NOMÉS A L'ESCOLA PERÒ SOBRETOT EN AQUESTES EDATS, ÉS MOLT IMPORTANT PODER-LES TREBALLAR PER
IDENTIFICAR-LES, ENTENDRE-LES, ACCEPTAR-LES I CANALITZAR-LES.
AQUEST CURS INICIEM, DONCS, UN TREBALL DE RECONEIXEMENT DE LES PRÓPIES EMOCIONS I LES DELS ALTRES,
MITJANÇANT CONTES I IMATGES , QUE DONEN PEU A PARLAR I REFLEXIONAR AL VOLTANT D'ELLES.





ÉS UN NEN TRIST
"LE CAEN LÁGRIMAS"...ESTÀ PLORANT!
ÉS AIGUA...TÉ GOTETES D’AIGUA A LA CARA...LI CAUEN DELS ULLS
LES CELLES LES TÉ CAP AVALL...I LA BOCA TAMBÉ

(PER QUÈ POT ESTAR TRIST, AQUEST NEN?)












PERQUÈ VOL LA MAMA
O PERQUÈ ES TRENCA UNA JOGUINA
UN BEBÉ PLORA PERQUÈ VOL EL “XUPETE”
TAMBÉ PODEM ESTAR TRISTOS PERQUÈ S’HA PERDUT ALGÚ
O SI CAUS...SI ENS BARALLEM...QUAN ET FAS SANG...O ET TIREN PEDRES
JO EM POSO TRIST QUAN NO EM DEIXEN JUGAR
EM POSO TRISTA QUAN “M’EMPUTXA” EL TETE
"CUANDO MI MAMA SE VA A TRABAJAR, YO A VECES LLORO"
JO EM POSO TRISTA QUAN LA MAMA S'ENFADA
I JO QUAN S'ENFADA EL PAPA I NO EM DEIXA VEURE LA TELE

(QUÈ PODEM FER QUAN ESTEM TRISTOS?)




JO VULL LA MEVA MAMA
"Y TE DA UNA MEDICINA"

(QUINA MEDICINA ENS PODEN DONAR PER NO ESTAR TRISTOS?)





MOUHAMED

COSQUILLAS
PETONS
CARÍCIES
AINA

DYLAN

ABRIL

AXEL

MIGUEL ÁNGEL
JUDIT

GABRIEL
ESTEBAN

YOMARA
EVELYN

KEILYN

Educació Infantil.- P3A i P3-B (Classes “Gegants” i “Capgrossos))
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ÉS UNA NENA I ESTÀ CONTENTA
ENSENYA LES DENTS PERQUÈ ESTÀ RIENT
NO TÉ LES CELLES CAP AVALL...ESTAN CAP AMUNT

(PER QUÈ POT ESTAR CONTENTA, AQUESTA NENA?)











PERQUÈ ESTÀ AMB LA SEVA MAMA
PERQUÈ JUGA AMB LES SEVES JOGUINES
O PERQUÈ POT ANAR AL PARC...I JUGAR AMB ELS SEUS GERMANS
JO ESTIC CONTENTA QUAN LA MAMA EM PORTA A CASA DE LA IAIA
JO QUAN VAIG A LA PISCINA
O QUAN ANEM AL CINE
JO VAIG AL CIRC I EM FAN RIURE ELS PALLASSOS
A MI M'AGRADA ANAR EN AVIÓ...A MI EN AUTOBÚS...I EN TREN!
TAMBÉ ENS POSEM CONTENTS QUAN ENS COMPREN COSES...REGALS!
FELIPE

JOEL

ALLYSON

ARAN

USMAN

BERTA

BLESSING

JANA

ALEJANDRO

YERAY

INDALECIO

MARDY
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Educació Infantil.- P3A i P3-B (Classes “Gegants” i “Capgrossos)
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LES CELLES ESTAN CONTENTES
NO! LES TÉ ALTES... AQUEST NEN ESTÀ ESPANTAT !
TÉ LA BOCA UNA MIQUETA CAP AVALL...I LA TÉ TANCADA...TÉ LA BOCA
D'ESPANTAT
ELS ULLS ESTAN MIRANT...I ELS TÉ MOLT GRANS I RODONETS...MOLT
OBERTS!
ÉS UN BEBE I FA CARA DE TENIR POR

(QUAN TENIM POR? QUÈ FEM QUAN TENIM POR?)











QUAN TENIM POR, TREMOLEM
DE VEGADES, CRIDEM I TENIM LA BOCA OBERTA
QUAN TINC POR EM FA MAL LA PANXA
JO NO CRIDO PERQUÈ ELS MONSTRES NO SE'M MENGIN
A MI EM FAN POR ELS FANTASMES...I LA FOSCOR...O EL LLOP...ELS
MONSTRES...ELS ZOMBIS...ELS TAURONS...ELS DINOSAURES...ELS BITXOS
DEL TERRA
UN DIA VAIG VEURE UNA ARANYA A CASA MEVA...JO VAIG VEURE UNA AL
SOSTRE I EM FEIA UNA MICA DE POR
A MI EM FA POR DORMIR SOLETA
...I A MI DORMIR SOLA SENSE LLUM
JO NO TINC POR DE DORMIR SOLA

(QUÈ PODEM FER PERQUÈ MARXI LA POR?)







DE VEGADES, ENS AMAGUEM
QUAN TINC POR, M'AMAGO...DINS L'ARMARI...DINS DEL LLIT DE LA MAMA...A
SOTA DEL MEU LLIT
JO TANCO ELS ULLS
I JO AGAFO L'AMPOLLA MÀGICA
EL PAPA O LA MAMA EM DIUEN "NO PASA NADA" I AIXÍ ESTIC MÉS TRANQUIL

MATIUS
DANIEL

EROS

LOUBNA

IVAN

SARA
MANUEL
ISRAEL
AYLEN

RUBY
FAUSTIN
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EL COLOR DE LA NOSTRA PELL
AQUEST ANY LA CLASSE DELS XIULETS HEM FET UN GRAN DESCOBRIMENT, LA
NOSTRA PELL NO ÉS ROSA O TARONJA COM ESTEM ACOSTUMATS A PINTAR
SEMPRE ALS DIBUIXOS SINÓ QUE HI HA UN GRAN VENTALL DE COLORS.
BOCABADATS PER AQUEST DESCOBRIMENT ENS VAM ANIMAR QUE CADASCÚ
POGUÉS TROBAR EL COLOR QUE MÉS S’ASSEMBLÉS A LA SEVA PELL.
VAM AGAFAR PINTURA DE MOLTS COLORS: BLANCA, NEGRA, MARRÓ, ROSA,
TARONJA I SALMÓ; I DESPRÉS DE MOLTES PROVES I BARREGES CADASCÚ VA
ACONSEGUIR TROBAR-NE EL SEU COLOR.
UN COP JA TENÍEM LA PINTURA QUE MILLOR IDEA QUE FER AUTORETRAT I
PINTAR-NOS TAL COM ENS VEIEM AL MIRALL.

VOLEU VEURE COM ENS VA QUEDAR?

HEM QUEDAT MAQUÍSSIMS!

Educació Infantil.- P4A (Classe “Coets”)
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TREBALLEM LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
A L’ESCOLA SORGEIXEN CONFLICTES DIARIAMENT PERÒ D’ELLS APRENEM, ENS
AJUDEN A CRÈIXER I ENS DONEN EINES PER ENFRONTAR-NOS A LA VIDA. JA QUE
EN TOTA RELACIÓ HUMANA SEMPRE HI SÓN PRESENTS.
PER AIXÒ HEM FET UN TREBALL QUE ENS AJUDA A SOLUCINAR-LOS. I COM ELS
SOLUCIONEM? DONCS SEMPRE A TRAVÉS DE LA PARLA I L’ESCOLTA , DOS
ELEMENTS NECESSARIS PER PODER RESOLDRE’LS.
I COM TOTS/ES TENIEM CLAR QUE A TRAVÉS DE LA BOCA PARLEM I A TRAVÉS DE
LES ORELLES ESCOLTEM…ENS VAM POSAR MANS A L’OBRA…
VAM REALITZAR ENTRE TOTS/ES UNA BOCA GEGANT I UNA ORELLA GEGANT

AQUESTS ELEMENTS ELS FEM SERVIR SEMPRE QUE VOLEM SOLUCIONAR UN
CONFLICTE…
EL QUE TÉ LA BOCA ÉS QUI PARLA I EL QUE TÉ L’ORELLA ESCOLTA,

DESPRÈS INTERCANVIEM ELS PAPERS. ÉS A DIR, EL QUE ESCOLTAVA ARA
PARLA I EL QUE PARLAVA ARA ESCOLTA.

UN COP TOTS/ES DOS HAN POGUT EXPOSAR EL SEU PROBLEMA I HAN
ESCOLTAT L’ALTRE, INTENTEM BUSCAR UNA SOLUCIÓ.

Educació Infantil.- P4B (Classe “Xiulets”)
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FEM RACONS!!
APROFITANT ELS GRANS ESPAIS QUE TENIM A L’ESCOLA AQUEST ANY HEM
VOLGUT MUNTAR TANT A LES CLASSES DELS XIULETS I ELS COETS COM AL
PASSADÍS DIFERENTS RACONS DE JOCS. ELS RACONS SÓN ESPAIS ON A TRAVÉS
DEL JOC PODEM JUGAR I APRENDRE MOLTES HABILITATS SOCIALS COM:
COMPARTIR, TENIR CURA DE LES JOGUINES, JUGAR TRANQUILS, ETC.

AQUEST CURS ELS RACONS QUE HEM CREAT SÓN: EL MERCAT, ELS METGES, LA
PERRUQUERIA I EL TEATRE.
LES TARDES DELS DIVENDRES LES DUES CLASSES DE P4 “COETS” I “XIULETS” ENS
BARREJEM I JUGUEM PLEGATS. CADASCÚ POT TRIAR EL RACÓ ON VOL JUGAR
AQUELL DIA I AMB ELS AMICS AMB QUI VOL COMPARTIR AQUESTA ESTONA TANT
MACA.
DURANT TOTA LA TARDA LES PORTES DE LES DUES CLASSES ESTAN OBERTES I
TOTS I TOTES PODEM ANAR PASSANT A UNA CLASSE O ALTRA I JUGAR ON MÉS
ENS AGRADI TOT I QUE CAL RESPECTAR UN SEGUIT DE NORMES QUE VAM
CONSENSUAR ENTRE TOTS COM PER EXPEMPLE: NO ES POT MARXAR D’UN RACÓ
DEIXANT LES JOGUINES SENSE RECOLLIR O CAL COMPARTIR.

A CADA UN DELS RACONS APRENEM MOLTÍSSIM JUGANT...
ÉS MOLT DIVERTIT ENS HO PASSEM D’ALLÒ MÉS BÉ!

RACÓ DE MAQUILLATGE I PERRUQUERIA:

ENS PENTINEM I MAQUILLEM I ENS POSEM MOLT GUAPOS/ES

Educació Infantil.- P4A i P4B (Classes “Coets” i “Xiulets”)
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RACÓ DE METGES:

EM TROBO MALAMENT I HE ANAT AL METGE. SEGUR QUE EM
CURARÉ AVIAT.

RACÓ DEL TEATRE:
UN GRAN ESPECACLE ESTÀ A PUNT DE
COMENÇAR! EN SABEM MOLT D’EXPLICAR
BONIQUES HISTÒRIES I SOBRETOT INVENTAR-LES!

RACÓ DEL MERCAT:

HEM ANAT A COMPRAR AL MERCAT PER FER UN BON DINAR.

13

ELS DINOSAURES

ELS NENS I LES NENES DE LA CLASSE DELS TIMBALERS P-5 A HEM
TREBALLAT ELS DINOSAURES . ÉS PER AIXÒ QUE US HEM PREPARAT
AQUESTES ACTIVITATS COM A ENTRETENIMENTS PER CASA.

MOTS ENCREUATS: BUSCA ELS NOMS D´AQUESTS DINOSAURES
BRAQUIOSAURE, VELOCIRAPTOR , ESTEGOSAURE I OVIRAPTOR

HI HA DINOSAURES TERRESTRES, VOLADORS, MARINS .PINTA´LS
MARI

TERRESTRES

VOLADOR

Educació Infantil.- P5A (Classe “Bastoners”)
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SEGUIU L´ORDRE DELS NÚMEROS FENT UNA RATLLA I TROBAREU EL
BRAQUIOSAURE I EL TIRANOSAURE REX QUE HI HA AMAGATS

FIXA´T CAP A ON VAN AQUESTS DINOSAURES TERRESTRES I PINTA´LS DE
COLOR BLAU (VA A L´ESQUERRA) O VERMELL (VA A LA DRETA)

15

Educació Infantil.- P5B (Classe “Bastoners”)
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EN PAPAGENO ÉS UN OCELLAIRE. LI
AGRADA
MENJAR,
BALLAR...
I ÉS UNA MICA MENTIDER.

LA REINA DE LA NIT EL MATA I LI
DEMANA A TAMINO QUE SALVI
LA SEVA FILLA PAMINA.

EN TAMINO ÉS UN PRÍNCEP.
UN DRAC EL VOL ATACAR!

LA PAMINA ESTÀ SEGRESTADA
PEL MALVAT MONOSTATOS.

A PAPAGENO LI REGALA UNES
CAMPANETES MÀGIQUES.

I EN MONOSTATOS
I LA REINA DE LA NIT...

TAMINO S’ENAMORA DE LA PAMINA.
LA REINA DE LA NIT LI REGALA UNA
FLAUTA MÀGICA.

PERÒ LA REINA DE LA NIT, NO ÉS EL QUE SEMBLA ...
LI DEMANA A LA SEVA FILLA UNA COSA MOLT DÍFICIL.

SARASTRO ÉS UN SAVI JUST.
DEMANA A TAMINO I PAMINA
QUE DEMOSTRIN EL SEU AMOR
AMB VALENTIA.

I PAPGAENO TROBA UNA
PAPAGENA

I EN TAMINO I LA PAMINA! TRIOMFA L’AMOR?
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A LA CLASSE DE PRIMER, DURANT AQUEST
CURS ANEM A L’HORT, ÉS UN ESPAI QUE
ENS AGRADA MOLT, DEDIQUEM UNA
ESTONA A ESTAR AMB NOSALTRES
MATEIXOS, SENTINT QUE FORMEM PART
D’UN GRUP AMB UN ENTORN NATURAL.

LES ACTIVITATS QUE
REALITZEM ENS SERVEIXEN
PER SENTIR LA CONFIANÇA
DEL GRUP, DELS
COMPANYS/ES, PER VALORAR
LES MARAVELLOSES
QUALITATS DE LA NATURA I
LA DE NOSALTRES
MATEIXOS. ENTRE TOTS I
TOTES FORMEM UN JARDÍ
ÚNIC I PRECIÓS.

QUAN SEIEM EN CERCLE
ENS FA SENTIR UNITS I
EL TOC DEL TRIANGLE
ENS RECORDA QUE ÉS
MOMENT DE PARAR, DE
SENTIR LA PLENA
CONSCIÈNCIA , DE
TORNAR AL NOSTRE
INTERIOR. AL INSPIRAR
PUC IMAGINAR-ME QUE
SÓC UNA FLOR, AL
ESPIRAR PUC SENTIR LA
MEVA FRESCOR, I COM
AQUEST AROMA
S’EXPANDEIX…

Educació Primària.- Cicle Inicial. 1A (Promoció “Indis”
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DE VEGADES ANEM A ESMORZAR I PARLEM DE TOTS ELS ELEMENTS QUE HAN
INTERVINGUT ABANS DE SER UN ALIMENT: LA MANDARINA, HA NECESSITAT
AIGUA, TERRA, CURA D’ALGÚ, SOL I MOLT DE CARINYO!

OBSERVEM EL
CEL, ELS
NÚVOLS I ENS
IMAGINEM
LES SEVES
FORMES…

L’HORT ÉS UN
ESPAI ON
DESCOBRIM
ASPECTES DE LA
RESPIRACIÓ I DE
LA CURA QUE
PODEM TENIR
D’UN COMPANY I
DE NOSALTRES!
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LA CLASSE DELS INDIS DE 1B FEM UN TÒTEM
Som la classe dels Indis i hem après moltes
coses d’aquesta
civilització. Sabem que els indis feien els tòtems per a espantar els
esperits malignes. Nosaltres els vam imitar i vam fer-ne un.

COM HO VAM FER?
Vam recollir moltes capses semblants de mides i de formes
geomètriques .
En un primer moment, els infants van fer una descripció de quina
figures planes estaven formades (quadrats, rectangle...). .Després
els va cridar l’atenció una capsa que tenia totes les cares quadrades
i per tant diferent a la resta. En aquest moment, se’ls va proposar
mesurar-les, i a mesura que anaven experimentat descobrien que
totes les capses eren PRISMES i la de cares quadrades s’anomena
CUB. (els nens van poder arribar aquesta conclusió gràcies al
treball previ que es va fer a classe sobre el tema).

Dibuixem
Animals

Pintem les capses

Imaginaris
fantàstics

Educació Primària.- Cicle Inicial. 1B (Promoció “Indis”
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Ara ja tenim les capses preparades
per a fer el tòtem però,
com ho farem?
El Toni
compta
les capses

Altres nens/es
van provant…
però, no surt...
surt…

Uff, què difícil!!

Sort de la Núria, ens
ha donat la solució!!

Les agrupa per
tamanys.!!
Podem

Comencem a
fer la torre
cada vegada
més alta

Fins i tot hem de
pujar a la taula

Aquest és el
nostre tòtem que
ens protegirà
fins que s’acabi
el curs.
21

ANEM A PLANTAR!
Els nens i nenes de segon hem treballat les plantes a Medi i hem plantat
diferents llavors; mongetes i caputxines; ens ho hem passat d’allò més bé,
observant directament tot el procés, ha estat emocionant descobrir cada
matí com anaven creixent les nostres plantes.
La natura és apassionant i és emocionant veure en directe aquest procés.
Us deixem un petit resum del que hem anat fent:

QUÈ SABEM DE LES PLANTES?
Per grups fem un recull de tot allò que sabem de les
plantes, del seu creixement, reproducció, alimentació...

Educació Primària.- Cicle Inicial. 2A (Promoció “Arbres”

22

Entre tots pensem què hem de fer per plantar una llavor i
aquests són els passos que vam decidir:
Anem a l´hort i agafem
terra que fiquem en un
pot de iogurt i plantem
les llavors.

A la classe les reguem.

Anem observant i enregistrant com creixen.
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QUÈ EMOCIONANT, CREIXEN MOLT RÀPID!!

L´ÚLTIM PAS SERÀ ANAR A L´HORT I
TRANSPLANTAR-LES. FINS AVIAT FAMÍLIES!!
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L’ESCRIPTOR PEP ALBANELL ENS VISITA
ENS HA VISITAT...
En PEP ALBANELL, l'escriptor del Follet Bambalambà.

Els nens i nenes de 2n vam
conèixer l’autor Pep Albanell.
A la classe, vam llegir el seu conte:
El Follet Bambalambà.
Ell ens va explicar que el títol del
conte el va treure després
d’escoltar un nen cantant una
cançó en un mercat.

Uns dies abans que el Pep Albanell
ens visités, vam preparar unes preguntes
per fer-li.
També li vam fer un dibuix i li vam regalar.
Ell es va sentir content perquè els podria
penjar al seu despatx, que és on escriu
els contes.

Educació Primària.- Cicle Inicial. 2B (Promoció “Arbres”
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Estàvem en silenci i tranquils escoltant
un conte que ens va explicar el Pep.
Es titulava l’Enric i el Pau: eren dos
germans; un germà era ric i l’altre
era pobre.
Ens va agradar molt aquest conte.

El Pep ens va explicar que havia fumat
molt quan era jove i que no podia forçar
la veu. Ens va dir que fumar no era bo
per a la salut.
També vam aprendre que quan escriu
els contes utilitza un pseudònim:
Joles Senell.

Jo de Josep
Les de Carles
Sen de Senpau
Ell de Albanell

Ens va agradar la seva visita.

AUTORS
Josep Albanell
Carles Senpau

En Carles Senpau també ha estat mestre
de l’escola Antaviana actualment hi ve de
voluntari per a donar-nos suport.
25

VISITEM LA BIBLIOTECA DE ROQUETES
Els nens i nenes de 2n vam visitar la Biblioteca de Roquetes.
Allà vam resoldre un misteri. Un gat havia trencat un
còmic i nosaltres havíem de seguir unes pistes per trobar
un còmic igual.
Al final vam trobar totes les pistes i vam resoldre el cas. La
bibliotecària estava molt contenta amb nosaltres i agraïda.

Ens va sobrar una estona per remenar tots els llibres de la
biblioteca. En vam trobar de molt interessants!

Educació Primària.- Cicle Inicial. 2C (Promoció “Arbres”
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Alguns vam trobar llibres tan divertits que després vam
tornar amb els pares per emportar-nos-se’ls a casa.

En acabar vam anar a esmorzar i a jugar al parc. Va ser
súper divertit! El que més ens va agradar va ser la rodagronxador!
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L’ESCOLA ANTAVIANA, CENTRE D’AGRUPAMENT
D’ALUMNAT SORD
L’escola Antaviana és una escola d’agrupament d’alumnat sord en modalitat oral.
Actualment hi ha 12 alumnes sords integrats a l’aula ordinària que reben el suport de les
mestres d’Audició i Llenguatge (Malls) i de les logopedes del CREDAC Pere Barnils.

Escola Antaviana. Escola d’Agrupament d’alumnat sord, modalitat oral
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Us desitgem
molt bona sort!
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Activitats i aventures de 3r

Us oferim una petita mostra de les activitats que hem anat fent.

Barça kids
Vam jugar a futbol i vam aprendre els valors de l’esport. Ens van dir que si
perdem no hem d’enfadar-nos perquè només és un joc, que hem de practicar si
volem millorar. Vam veure el Camp Nou i ens van donar una revista i un
passaport amb les nostres fotos de grup. Vam fer jocs en grup i vam practicar
els valors amb els jocs.

CosmoCaixa
Vam anar al CosmoCaixa i hi vam
veure un submarí a l’entrada. Hi havia
dos maniquins que representaven
Einstein i Darwin, i també el cotxe
del futur, l’arbre més gran del món, el
bosc inundat, cavallets de mar i
peixos de colors en peixeres,... Ens
van separar per grups per fer unes
activitats i estudiar els éssers vius i
els inerts, i vam anar a un parc on
podíem fer experiments.

Educació Primària.- Cicle Mitjà 3A (Promoció “Dofins”
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Guàrdia Urbana
Vam sortir amb la guàrdia urbana
per a veure el mobiliari urbà, els
senyals de trànsit, les persones que
actuaven bé al carrer,... Vam veure
mobiliari en bon estat i en mal estat
(contenidors, semàfors, passos de
zebra, fonts, caixes d’electricitat,
els bancs, els fanals...). També vam
veure senyals diferents i iguals,
d’obligació i de prohibició.

El Petit Osset Panda
L’autora es diu Concha Vilar, i de
petita li agradava pujar als arbres.
Quan va venir vam anar a la sala
multiusos i ens va explicar un conte
sobre un os panda i un nen. També
ens va explicar que l’os panda menja
bambú, que és típic de la Xina, que
és blanc i negre i que és una espècie
que està molt protegida perquè n’hi
ha molt pocs en el món.

Fem Capgrossos
Encara no els tenim acabats. Els fem
en diferents grups. Vam començar
amb un projecte dibuixant cara, ulls,
boca,... Vam enganxar capses, oueres,
paper de diari encolat,... Cada cap
gros té la seva pròpia pintura per a la
pell, fent diferents barreges de
colors, com la nostra pell. Ara hem de
pintar el cabell, les faccions i
envernissarem.
31

PROJECTE JUNTS
BARCELONA-CHENG DU
Hola! Benvinguts i benvingudes!
Aquest any, ens ha tocat a nosaltres (alumnat de tercer) desenvolupar
el Projecte Junts amb una escola de la ciutat de Cheng-Du de Xina.
Com a novetat, ens hem d’aprendre una cançó tradicional catalana (Els
tres tambors) i una altra xinesa (Ge sheng yu wei xiao). Així mateix, els
nens i nenes d’aquesta escola xinesa també les han de cantar! Serà molt
divertit!
El primer que vam fer, va ser enviar-los una carta de presentació amb
les fotos de tots els alumnes de tercer i per informar com és la nostra
escola Antaviana. Aquesta carta, la podeu veure a l’adreça electrònica
del blog del Projecte:
http://junts-bcn-chengdu.blogspot.com.es/
D’altra banda, hem fet diverses activitats
relacionades amb aquest Projecte.
Per exemple, vam fer servir els “skylines” de
Barcelona i de Cheng-Du per decorar la tapa de
l’àlbum i la felicitació nadalenca.
Un altre dia, ens van enregistrar cantant la cançó de “Els Tres
Tambors” a l’aula de música tots plegats, però després, només van
gravar a dos nens (Mohamed i Pau) i a dues nenes (Sara i Ona) perquè
així, els alumnes de l’escola de Cheng-Du podran escoltar millor la
pronunciació i l’entonació d’aquesta cançó.

Educació Primària.- Cicle Mitjà 3B (Promoció “Dofins”
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Però el que més ens va agradar va ser la visita de Yang, una noia xinesa
molt amable que va venir a l’escola dues vegades.
El primer dia, ens va ajudar a pronunciar
correctament la cançó “Ge sheng yu wei xiao”
amb la seva música. Va ser molt emocionant!

A la segona sessió, ens va
ensenyar
algunes
expressions en xinès, les
vocals i un joc que consistia
en estar en silenci quan
pronunciava “u, dos i tres”
en la seva llengua.
D’altra banda, aquesta noia va agafar un paper i va fer una manualitat per
fer unes estrelles, doblegant-lo i retallant-lo.
En resum, ens va encantar la cançó xinesa i la Yang ens va dir que ho fèiem
força bé.
Ara mateix, només queda practicar aquestes cançons pel 5 d’abril perquè
serà el dia en que les gravarem. Estem segurs que ho farem perfecte!
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ÉS L’ESCOLA QUE VOLEM!
Recordeu la cançó...? Antaviana és la nostra escola, Antaviana és bonic d’imaginar...!
L’Escola Antaviana acollirà alumnes durant dos cursos més, a partir de 6è. És per això que hem estat
pensant a les classes de 4t. com ens agradaria que fos aquesta escola nova, que serà la nostra
escola...com serà per fora i també què hi farem a dins...Tenim la sort de conviure dos cursos més,
d’aprendre més coses, de tenir més moments per a compartir, per jugar i passar-ho bé.
Nenes i nens de 4t. A i 4t. B
Ens agradaria que l’edifici fos de color blau,
perquè és un color molt bonic, i que tingués
tirolina i tobogan de tub fins al pati! També aniria
bé una piscina, en un soterrani, per si fa mal
temps.
Ens agradaria aprendre més idiomes, i que el
dimarts i dijous hi hagués deures variats, de totes
les matèries... També volem fer més teatre i que
hi hagi disfresses per les obres que preparem.
Volem més educació física i posar una extraescolar
de cuina a l’hora del menjador!
Volem estar més estona amb els amics i més
sortides al circ i a alguna fira.
Cindy, Coral, Ibrahim i Nadia.

Podria tenir una tirolina al passadís,
que anés de les classes a la biblioteca,
i també una sala gran de jocs, amb
futbolí i billar!
Volem aprendre altres idiomes, com
el francès, el xinès, l’italià o el
colombià.
Ens agradaria tenir més animals a
l’escola, conills, xais i un poni! Volem
fer ciències en un laboratori. Ens
agrada treballar en equip i estar més
estona amb els companys. Voldríem
que també que les celebracions
d’aniversari fossin més llargues i fer
més sortides!
Antonio, Jose, Unai, Zaira G. i
Zaira Gu.

Educació Primària.- Cicle Mitjà 4A i 4B (Promoció “Músics”
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Ens agradaria tenir tobogans i tirolines que
vagin cap a tots els patis, i una nòria al pati
nou. Als lavabos un jacuzzi amb bombolles per
quan ens dutxem a educació física. Voldríem
un teatre, per fer “Els Pastorets” i també per a
que vinguin altres grups a representar obres.
Volem tenir un canal al Youtube ! Volem fer
més sortides tots junts i aprendre a conviure,
perquè no hi hagi baralles. Ens agrada molt
seguir amb els companys junts més cursos!
Estem molt contents!
Daniel, Magalí, Sofia H. I Rustam.

Al pati hi haurien de posar una pista de bàdminton
per jugar i divertir-nos i un spa per gaudir de l’aigua.
A la classe taules més altes perquè ja som grans.
També ens agradaria un dia de buffet lliure al
menjador.
Volem que a l’hort hi hagi sempre pollets, per poder
gaudir d’ells.
Voldríem aprendre més idiomes, per poder viatjar i
que vingués gent que parlés aquests idiomes per
aprendre a la classe, parlant. També volem aprendre
a fer coses, a cosir i fer roba. Volem conèixer més
nens i també més jocs, per aprendre jugant.
Volem estar més temps junts per conviure millor.
Arturo, Cleo, Naiara i Omar

L’escola ha de tenir tirolines per baixar al pati i una
infermeria per si ens fem mal, un tobogan d’aigua
per no passar calor. Les classes han de ser moltes: un
gimnàs per fer educació física, sala de ciències per
inventar, classe de dibuix per dibuixar i sala de cuina
per cuinar. Volem fer treballs a classe inventats per
nosaltres, que hi hagi més colònies i una classe
extraescolar de teatre per a tots els cursos.
També ens agradaria tenir unes taquilles per guardar
les nostres coses i una cafeteria que obrís a les
16,30, quan acaba l’escola i hi aniríem amb els
parents i amics. Volem aprendre disseny de moda,
idiomes nous, a estar sempre bé junts.
Jade, Manel, Maria, Moisés i Sofia G.
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COM VOLEM APRENDRE
Volem aprendre amb activitats divertides.
També volem aprendre tocant i experimentant.
Volem treballar amb tecnologies com: portàtils per fer
treballs,
pissarres
digitals
més
grans,
tauletes...treballant amb tot això, el món serà nostre.
COM VOLEM EL COLE I LA CLASSE
Per poder treballar així cal adaptar les aules.

Nosaltres hem dividit les nostres demandes en dos
grups:
Edifici i nova manera d’ ensenyar.
Primer parlarem de la nova manera d’ensenyar i
després intentarem adaptar l’edifici al que demanem.
ELS “NOUS” MESTRES
Volem més professors i que els professors siguin
més juganers .
Ens agradarien més cuiners.
També estaria bé que de tant en tant ens preguntessin
que volem fer a la classe de plàstica.

Classes més arrodonides, els rectangles són avorrits
fem-les diferents. Els llums diferents, no volem
fluorescents poder estarien millor uns leds de colors
per diferenciar les diferents zones de la classe; per
exemple, la zona de lectura podria tenir al sostre
llums LED blavoses, la zona per relaxar-nos podria ser
verdosa, la zona de treball tirant a groc... .
Podria haver una sala de pati pels nens sords o amb
problemes per a què juguessin amb altres coses.
Volem una escola més divertida amb una sala per
festes com: aniversaris, Sant Jordi, l’últim dia d’escola
etc... De fet, seria una sala amfiteatre per poder
gaudir
i
aprendre
de
gust.
Per aprendre no cal estar sempre asseguts; Creiem
que s’aprèn millor en moviment .

COM HAURIA DE SER LA CLASSE
Volem una classe més divertida
i rodona.
Necessitem armariets personals i més material.
Estaria genial tenir un espai per fer ciències.
Necessitem cadires més còmodes i llums de colors.
Finestres més grans com les del dibuix de dalt, per
tenir més llum natural.
Un menjador ampli, i un hort on hi hagin fruites y
verdures.

Sofia, Bryan, David B., Erlin, Julian, Alvaro, Paola

Angela, Angie, Shakira
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Volem una escola on puguem treballar en grups les diferents
matèries.
Ens agradaria que hi haguessin més mestres en una mateixa aula
per poder preguntar tot allò que no sabem. També estaria bé una
pantalla digital al sostre que es veiessin les estels per relaxarnos.
Estaria genial i seria millor que hi haguessin més espais per jugar
i experimentar, perquè així també aprenem!!!
Al costat de les finestres, que serien immenses, hi tindríem fil
musical. Ens agrada treballar amb música, ens ajuda a pensar i a
estar tranquils.
Sostres alts, molt alts....
Necessitem una aula per fer manualitats o encara millor... que
l’aula fos tant gran que tinguéssim un espai on poder gaudir
pintant, o fer fang. Creiem que necessitarem aixetes dins la
classe.
CARTA ALS REIS MAGS DEL CONSORCI
D’EDUCACIÓ
Ei!!!
Sabeu que podeu fer per
nosaltres?
Us escriurem una llista de desitjos per
a aquesta nova escola que neix. Ens
hem portat bé, tant de bo ens els
pugueu concedir tots:
Volem professors propers a nosaltres.
Un lloc per relaxar-nos a dins del aula .
Ens agradaria que a la classe de medi
poguéssim sortir de l` escola per
explorar.
Que hagués una classe, és a dir, una
aula per cada matèria i una per posar
en comú.
Una classe per fer matemàtiques, una
per Català, una per medi.... igual que
ara tenim una per música. Que sigui
grans i multicolors.
L’edifici nou hauria de ser de dos
plantes amb pissarres digitals.
Cada nen tindria una tablet i en cada
classe seriem 27 nens i nenes.
Volem una pista de futbol i una pista
de bàsquet, pati sorra, pati nou, i que
hi hagi gel per patinar.
Necessitem un nou poliesportiu.
Volem més ordre a la classe,
necessitem taquilles (guixetes) grans.

Pensem que aules més grans i una escola sense tantes parets
podria estar millor, amb grans finestres i inclús claraboies al
sostre. Potser amb plantes...
Volem una classe on ens puguem veure tots millor, on nosaltres
puguem explicar les coses i no només els mestres ens les
expliquin i així poder imaginar com funcionarà el món del futur.
Necessitem un nou espai, una nova escola que s’ adapti a les
NOSTRES demandes, les NOSTRES necessitats.
ARQUITECTES ESCOLTEU-NOS I PENSEU.
Que hi
hagin
calaixos amplis i que
a les classes totes
les cadires siguin
iguals
i que les
taules puguin estar
més separades .
Que hi
hagin
lavabos grans.
Que puguem portar
objectes
tecnològics.
Que puguem tenir
una capsa a la classe
de objectes perduts.

Rong Rong, Ayla, Nayara, Chad, Susana, Lucia

Samuel, Xavi, Lola,
Núria, David A.,
Manu A
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TASTETS D’ESCOLA
En
Carnestoltes

Les castanyeres

La festa major: la Mercè

Caga Tió

Treball a l’hort de l’escola

Apadrinament lector

Escola Antaviana.- “Tastets d’escola

38

Taller de maquillatge (sisè i P3)
Acabant de construir el galliner

El galliner per fora

Collint olives

Cuidant l’aviram
El compost
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ENS VISITA L’ESCRIPTORA
JOSEFINA LLAURADÓ
A les classes de 5è A i 5è B, a l’estona de lectura, estem llegint llibres de l’escriptora
Josefina Llauradó.
El dijous, 10 de març, va venir aquesta escriptora a la nostra escola. Ens va presentar un
“power point” per explicar-nos: la seva vida, la seva trajectòria com escriptora i en què es
va inspirar per fer els contes i novel·les. Posteriorment, a l’aula vam fer una redacció
sobre la visita de la citada autora.

Les Àligues amb la Josefina
Llauradó

Educació Primària.- Cicle Superior 5A i 5B (Promoció “Àligues”
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PROJECTE BAULA A 5è
Durant aquest curs tenim a L’Anna i al Marc de l’Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC) que han engegat un projecte per treballar amb els alumnes de cicle superior, on
s’integren les disciplines d’expressió corporal i música..
Tota la feina que hem fet al llarg del curs, quedarà reflectida en un espectacle que estem
preparant i que tindrà lloc al maig.
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CINQUÈ I SISÈ SE’N VAN DE
CONVIVÈNCIES A PRINCIPIS DE CURS
Les promocions de 5è. “ “Àligues” i 6è. “Els pirates” els dies vuit i nou d’octubre hem
anat de convivències al Masnou, població de la comarca del Maresme. Hi vam anar
amb transport públic, concretament amb metro i tren , després carregats amb les
motxilles vam anar pujant cap a la casa de colònies “J. M. Batista i Roca”. Quan hi
vam arribar ens va sorprendre una mica aquell estil colonial indià, que ens van dur
aquells que havien emigrat a Amèrica durant el segle passat.
Després d’ esmorzar ens
vam posar a pensar els
grups de les habitacions i
ens vam distribuir i
col·locar tot el material al
seu lloc.
Vàrem haver d’aprendre
les normes d’aquell nou
espai, dins i fora de la
casa.
Un cop vam situar-nos on estàvem i
tothom tenia posat el seu sac de
dormir , pijama, necesser, tot a punt
per anar a dormir, ens en vam anar a
dinar a la vora de la platja del Masnou.
Més tard vam anar a fer un vol pel
poble i vam visitar els llocs més
emblemàtics per tal conèixer el nostre
entorn, els llocs més visitats, la costa i
la seva platja i ens hi vam quedar a
jugar una estona.
En dinar a la platja vàrem gaudir d’ un bon bany, sempre amb mesures de precaució
que els nostres “profes” ens van explicar. Més tard vàrem haver de buscar un forn per
a organitzar un bon berenar, en el punt més alt del poble, en un mirador.
Educació Primària.- Cicle Superior 6A (Promoció “Pirates”

42

Les convivències serveixen per estar en grup i relacionar-nos entre nosaltres, per
establir lligams entre mestre i alumnes. També per passar-ho bé i divertir-nos moltes
estones.
Els mestres ens ajuden a estar millor amb els altres companys.
Aquests dies passem bons moments i descobrim coses noves, nous paisatges, indrets
molt bonics, escalem fem jocs de nit i gaudim més de la companyonia.
Com bé diu el seu nom a
les convivències aprenem
a conviure en un hàbitat
natural i coneixem noves
obligacions.
Com que estem lluny de
l’escola hem de cercar
informació per fer tasques
de medi, fer un dossier
amb diferents treballs que
fem a la classe en tornar,
dibuixos , planells...

Com que aquest és el
nostre últim any a l’
escola ho valorem
més, totes les sortides
i experiències que
guardarem de l’escola
Antaviana, la nostra
escola.
També esperem amb
il·lusió les últimes
colònies en aquesta
escola
que
tant
trobarem a faltar , a la
Vall de Núria, al
Pirineu.
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PROJECTES DE MEDI
Encara que en un primer moment sempre
ens costa d’organitzar-nos, als Pirates ens
agrada molt treballar en grup, investigar i
compartir amb la resta de companys/es el
que hem après!

Després de decidir el tema, ens
posem a treballar! Busquem
informació: a casa, a l’escola,
amb llibres, ordinadors… i també
aprenem molt a les nostres
sortides!

Ara ve el més difícil! Classificar la
informació i imatges, entendre-la bé i
decidir què és el més important. Aquí
sempre necessitem ajuda!!

Educació Primària.- Cicle Superior 6B (Promoció “Pirates”
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Fer els murals és el que més ens
agrada, ens hi podríem estar tot un
curs: decidint els colors,
títols,
imatges…sempre acabem necessitant
més lloc!

I ja arriben les exposicions…quins nervis! Practiquem i practiquem però mai en
tenim prou…al final sempre surt molt millor del que havíem pensat i ens en
sortim la mar de bé de les preguntes que ens fan els nostres companys/es!

Quan treballo en grup...
“ ... em sento bé perquè treballo amb els meus amics, tots junts com un
equip. M’agrada perquè quedem a la biblioteca o a casa d’un company per a
treballar junts.”
“ ... al principi estic una mica nerviós, el que ens costa més és organitzarnos. Estem molt embolicats per repartir-nos el treball. Després estem més
per fer feina, però normalment acabem les exposicions amb un bon treball.”
“ ... m’ho passo super bé! I em diverteixo molt!”
“... estic com més motivat per a fer la feina i més alegre perquè penso que
puc fer-ho bé. M’ajuden molt!”
“... em sento motivada, sí que és veritat que de vegades m’enfado perquè no
m’agrada el grup que m’ha tocat però acabem treballant.”
“... fem uns treballs molt bufons i increïblement millors.”
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PIRATES A L’ATAC!

Queda prohibit plorar sense aprendre,

QUEDA PROHIBIT

llevar-te un dia sense saber què fer,
tenir por dels teus records.

Queda prohibit trobar a faltar algú sense
alegrar-te, oblidar els seus ulls, el seu riure,

Queda prohibit no somriure als problemes,

tot perquè els seus camins han deixat d'abraçar-te,

no lluitar pel que vols, abandonar-ho tot per por,

oblidar el seu passat i pagar-lo amb el seu present.

no convertir en realitat els teus somnis.
Queda prohibit no intentar comprendre les persones,
Queda prohibit no demostrar el teu amor,

pensar que les seves vides valen més que la teva,

fer que algú pagui els teus deutes i el teu mal humor.

no saber que cadascú té el seu camí i la seva
felicitat.

Queda prohibit deixar els teus amics,
no intentar comprendre el que vam viure junts,

Queda prohibit no crear la teva història,

i cridar-los només quan els necessites.

no tenir un moment per a la gent que et necessita,
no comprendre que el que la vida et dóna, també

Queda prohibit no ser tu davant la gent,
fingir davant les persones que no t'importen,
fer-te el graciós per tal que et recordin,
i oblidar tota la gent que t’estima.

t'ho treu.
Queda prohibit no buscar la teva felicitat,
no viure la teva vida amb una actitud positiva,
no pensar que podem ser millors,

Queda prohibit no fer les coses per tu mateix,

i no sentir que sense tu aquest món no seria igual.

tenir por de la vida i dels seus compromisos,
no viure cada dia com si fos un darrer sospir.

Acomiadem la promoció “Pirates” (6è).

Pablo Neruda
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Visita, a l’escola Antaviana, de l’Hble. Consellera d’Ensenyament, la Sra.
Irene Rigau, el divendres dia 20 de novembre de 2015

Alumnes de 3r amb la
Consellera cantant una cançó.

Visita, a l’escola Antaviana, de la Molt Hble. Presidenta del Parlament de
Catalunya, la Sra. Carme Forcadell, el divendres dia 15 d’abril de 2015
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