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THEATRE IN ENGLISH

Theatre is an important resource for students
throughout all school years. It provides them the
opportunity to practice real communication, as well
as the improvement of their listening and speaking
and is a really motivating activity for them.
Each year, a professional theatre company, “Blue
Mango”, comes to the school to perform several
plays for all the children, adapted to each age
group. It’s an educational theatre where the pupils
interact with the actors during the play. This year,
the plays have been: Pinky pig, Little Red Ridding
Hood, Robin Hood, Sherlock Holmes and Zapping.
Despite of these plays, the last 23rd of May, the
fourth level pupils performed their own plays to
show to their third level schoolmates, the plays
were: Around the World in 80 minutes and Stone
Soup. All the students participated, from presenters
to narrators and actors. They did very well, they
enjoyed doing and watching it.

Cursa d’orientació
El dijous 15 de febrer, els de quart vam poder gaudir d’una
cursa d’orientació a l’escola, organitzada per una família
del centre.
L’experiència va ser sensacional: vam poder treballar
orientació espaial a través de mapes, vam reforçar
el treball en equip, la coordinació, l’exercici físic,
l’autonomia… I tot plegat en un context conegut pels
infants i que alhora ens va servir d’entrenament per a la
cursa interescolar de Sant Cugat.
Va ser tot un plaer i una experiència molt enriquidora.
Des d’aquí, volem donar gràcies a aquesta família que,
amb tanta generositat i dedicació, ens va proporcionar la
tecnologia i la il·lusió necessàries per viure una tarda màgica.
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CANTÀNIA 2018 PARTÍCULES
Enguany, i per segona vegada a l’escola, els alumnes de cinquè han participat del projecte “Cantània”,
organitzat per l’Auditori de Barcelona. Consisteix en la preparació i realització d’un concert
conjuntament amb altres escoles. De fet, el funcionament és molt similar a la ja coneguda cantata
de segon, però té importants diferències. En primer lloc, la cantata interpretada està composada
especialment per a l’ocasió, en aquest cas Lluís Vidal ha composat la part musical i Sergi Belbel n’ha
escrit les lletres. En segon lloc, es compta amb la presència d’una important secció orquestral, així com
d’actors reconeguts. Per últim, la dificultat en la interpretació i la possibilitat d’actuar en un concert
tan professional aporta un extra de motivació a tothom.
Després de suar en l’aprenentatge de les cançons, que aquest any han estat especialment difícils,
recollim algunes de les impressions dels alumnes participants.

«Els materials
i il·luminacions
diferents per a cada
cançó feien que
l’escenari canviés
molt d’aspecte en
funció de la cançó.»
Gina
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«Va ser increïble
participar d’un
concert tan gran
i professional.»
Sara Suñé

«Em
molt va agrad
esce compar ar
i nen nari ambtir
esco es d’altr nens
es
les.»
Salm
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«Va ser molt bonic
l’escenari amb totes
les llums.»
Laura
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Setmana cultural
Enguany, el centre d’interès de les activitats del
temps del migdia ha estat la casa. És per això
que, després de transformar el nostre menjador
de l’escola en cadascuna de les estances d’una
casa, ara, per la setmana cultural, ens hem
engrescat a descobrir altres tipus de casa o de
formes de viure, d’altres països o cultures.
Al llarg del mes d’abril, els nens i nenes han
estat aprenent amb els monitors i les monitores els
trets més característics d’aquestes altres cases:
• COM SÓN PER FORA (materials de
construcció, si tenen mobilitat...).
• QUINA DISTRIBUCIÓ TENEN PER
DINTRE (si tenen lavabo, cuina, menjador,
i habitacions per dormir).
• QUINS ESTRIS UTILITZEN DINTRE DE
CASA (si tenen llits, taules, cadires, forn...).
I TAMBÉ HAN OBSERVAT ALGUNS TRETS
DISTINTIUS D’AQUESTES CULTURES:

4

• COM S’ORGANITZEN (si viuen en nuclis
familiars petits o grans, si cada cabana té
una funció diferent o no...).
• DANSES O CANÇONS
• QUÈ MENGEN I COM
ACONSEGUEIXEN L’ALIMENT
• TRADICIONS
AQUESTS SÓN ELS TIPUS D’HABITATGE
QUE HA TREBALLAT CADA CURS:
P4.................................... TIPI (INDIS)
P5.................................... CARAVANA DE CIRC
1r...................................... CASA JAPONESA
2n.................................... IGLÚ (ESQUIMALS)
3r..................................... HAIMA (BEREBERS)
4t.....................................	PALAFITO (CASA
FLOTANT)
5è....................................	CABANES
AFRICANES
6è.................................... VAIXELL

visiteu la web de l’escola http://agora.xtec.cat/escolajaumeferraniclua/

Amb tota la informació que han anat recollint,
hem fet uns murals molt interessants... i unes
maquetes molt boniques de les diferents cases i
habitacles.
I com no podia ser d’una altra manera, cada
classe ha compartit els seus coneixements amb els
nens i nenes dels altres cursos, fent una exposició al
pati.
El calendari de la setmana cultural ha quedat així:
Dilluns 23: Diada de Sant Jordi
Entrega dels premis del concurs literari:
5è i 6è........................... 12’30 al porxo
3r i 4t............................ 13’00 al porxo
1r i 2n............................. 13’30 al porxo
Representació de les obres de teatre amb els
personatges de Sant Jordi:
5è i 6è a 1r i 2n al gimnàs
Alumnes de 5è han fet una versió lliure d’un conte
que parla sobre el bullying, amb els personatges del
conte de Sant Jordi.
Alumnes de 6è s’han inventat un conte amb els
personatges del conte de Sant Jordi.
Dimarts 24: més obres de teatre
Representació de les obres de teatre amb els
personatges de Sant Jordi:
3rA a P5A al gimnàs 14’15
3rB a P5B al club 14’15

4tA a P4A a la classe 14’15
4tB a P4B a la classe 14’15
Les obres de teatre són adaptacions d’un conte
que parla sobre el bullying amb els personatges del
conte de Sant Jordi.
Dimecres 25: assaig exposicions
Cada classe va dedicar aquest dia a assajar les
explicacions i la posada en escena de l’exposició de la
seva casa o manera de viure.
Dijous 26: exposicions de 3r, 4t, 5è i 6è
Primer vam dinar tots els cursos a les 12’30:
3r, 4t, 5è i 6è al pati tancat
P3, P4, P5, 1r i 2n al menjador
Menú: Amanida d’arròs, bunyols de bacallà i
plàtan.
Després, a les 13’30 els/les alumnes de 3r, 4t, 5è
i 6è van fer les seves exposicions als/les alumnes de
P4, P5, 1r i 2n, que anaven passant per cadascuna
d’elles.
Divendres 27: exposicions de P4, P5, 1r i 2n
Primer, a les 12’30 vam dinar tots junts, des de P4
fins a 6è al pati tancat.
Menú: entrepà de salsitxes, croquetes, patates i
gelat.
Després, a les 13’30, els/les alumnes de P4, P5, 1r i
2n van fer les seves exposicions als/les alumnes de 3r,
4t 5è i 6è, que anaven passant per cadascuna d’elles.

CONCURS LITERARI
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SERVIM-NOS COM A CASA

«Servim-nos com a casa» és el nou projecte educatiu que 7iTria està portant a les escoles. Aquest
projecte està fonamentat en l’acte de servir-se un mateix el menjar. Està pensat per potenciar el procés
de creixement i l’adquisició d’autonomia dels nens i nenes en el menjador escolar, creant un espai
d’aprenentatge, convivència i participació, on l’infant és l’actor principal de l’acció educativa.
Hi ha quatre línies principals d’intervenció:
							
		
• Autogestió de l’àpat.
		
• Servir-se ells mateixos.
• Grau de sacietat.
• Tasques de responsabilitat dels
infants.
En aquest sentit, el monitor/a passa a
ser acompanyant i guia dels infants. I
com a tal, ha d’actuar conscient que,
és qui dona exemple, sent el mirall i la
pauta; el model a seguir per l’infant. El
monitor/a ha de facilitar un entorn i un
diàleg que afavoreixi el creixement de
l’infant.
Al mes de febrer, vam engegar-lo
a la nostra escola amb els alumnes
de cinquè i sisè, i ha tingut una molt
bona rebuda!
Al mes de maig, vam posar-lo
en pràctica amb els nens i nenes de
tercer i quart, i estan encantats!
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Carnestoltes
Aquest any s’ha creat una comissió per
organitzar la celebració de Carnestoltes
a l’escola. Va ser una festa de carnaval
on la convidada d’honor va ser la Reina
Carnestoltes, que va tornar al Ferran
i Clua després de molt de temps. El
pregó, va donar el tret de sortida a la
música, la gresca i la xerinol·la. Tothom
que va voler va poder ballar i fer unes
màscares més que originals. Va ser un
tastet divertit d’una festa que esperem,
que any rere any es vagi consolidant i
adoptant noves idees que engresquin a
més gent. Fins l’any que ve!”

XOCOLATADA SOLIDÀRIA
El divendres 16 de febrer vàrem celebrar la Xocolatada Solidària al porxo de l’escola
per recaptar fons per a la investigació del càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de
Déu. Es varen recaptar 630 € amb la venda de xocolata i xurros, donació de la Xurreria
Valldoreix, i amb els pastissos de les famílies de sisè. En els temps del migdia, els nens i
nenes del Ferran i Clua varen fer dibuixos i cartes per al Centre de Dia de Sant Joan de
Déu. Aquesta iniciativa es va celebrar a 320 escoles i empreses de tota Catalunya i en
total es recaptaren 158.000 euros!!! Moltes gràcies a tots els que vàreu participar-hi!

FESTA BRICOLATGE
El diumenge 13 de maig es va realizar la festa del
bricolatge a l’escola.
Vam pintar diverses portes, vam acabar l’abecedari
del pati de P5 i es van netejar les jardineres, els
parterres i els voltants del camí sensorial.
Moltes gràcies a totes les famílies que van
participar, ens ho vam passar molt bé i vam acabar
amb un gran dinar de carmanyola!
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SORTIDA TEIA MONER
El 5 d’abril, els estels i les llunes
vam anar d’excursió al taller de
titelles Teia Moner, a Palau de
Plegamans.
Ens ho vam passar molt bé
coneixent diferents tipus de
titelles, manipulant-los i fins i tot
vam construir el nostre propi titella.
Per dinar vam anar a un parc super
xulo a fer un pícnic.
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Els Astronautes hem volgut
construir el nostre propi coet. Per
fer-ho, hem necessitat moltes capses
de cartrons que ens van portar de
casa. Un cop els teníem, havíem de
decidir com el faríem: com li farem
la forma? I de quin color
el volem? Ens vam posar
d’acord a la rotllana.
Estem molt orgullosos de
la feina feta, ja que solets
hem decidit el disseny i
després l’hem construït.
Ara a jugar!!
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L’hort de Can Mates

11

5
P
COLÒNIES P5

Els Volcans i els Planetes vam
passar dos dies a Sant Martí de
Centelles, a la casa de colònies
de Can Miqueló.
Vam fer activitats relacionades
amb l’espai. Teníem una missió
important: ajudar al Gru-gru, un
extraterrestre molt divertit que
havia tingut un accident amb la
seva nau.
Estem molt contents d’haver
compartit aquests dos dies
amb els nostres companys i
companyes; estones de joc,
d’aventura, gaudir dels àpats tots
plegats, i compartir habitació!!
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VOLCANS I PLANETES HEM GAUDIT
FENT EXPERIMENTS
Hem recreat l’erupció d’un volcà, hem construït i enlairat coets. Hem
descobert com fer geodes, hem fabricat pasta per modelar combinant
diferents ingredients, hem observat com una endívia pot canviar de color...
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EXPERIMENTACIÓ. EL COS HUMÀ
A primer vam estudiar el cos humà. Vam aprendre moltes coses. Vam fer molta experimentació
relacionada amb el cos.
Durant unes setmanes, vam tenir a l’escola la Maleta de les Dents i vam poder observar com és una
dentadura, com són els queixals per fora i per dins i com són les dents.
També vam poder escoltar el cor dels nostres companys amb un fonendo.
Ens vam mesurar l’alçada els uns als altres.
Ens vam pesar en una bàscula.
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DESCOBRIM VALLDOREIX

El primer trimestre vam
fer un projecte sobre
Valldoreix. Vam familiaritzarnos amb el mapa, les seves
institucions, el paisatge...
Algunes de les sortides
que vàrem fer van ser: el
Castell de Canals, l’EMD, la
biblioteca, Can Montmany,
el bosc de Collserola i
l’església de l’Assumpció
amb els geganters.

EGGDROP CHALLENGE

Tot combinant l’educació artística amb el projecte dels invents i els
materials que realitzem al segon trimestre, vam proposarnos el repte de llençar un ou des de ben amunt sense
que es trenqués. Per protegir l’ou podíem fer servir els
materials que volguéssim. Va ser una experiència molt
engrescadora!!!
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Sortida al Bosc tancat
(Cerdanyola)

Els nens i nenes de segon
hem fet una sortida al Bosc tancat
de Cerdanyola; ha estat una aventura
apassionant: tirolines, ponts tibetans,
lianes, troncs oscil·lants, xarxes, cordes...
Hem posat a prova les nostres habilitats i
destreses, tot gaudint de l’entorn natural.
Ens hem ajudat els uns als altres, ens hem
donat consells en els passos més complicats
i hem fet equip. Ha estat un dia inoblidable!!

FEM JOGUINES SENSE PILES

Dins del projecte dels invents i els materials, ens han vingut a fer un taller que consistia
a fer joguines sense piles. Hem creat uns funambulistes que feien piruetes sobre unes
cordes. Que bé que ens ho hem passat!!!!
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COLÒNIES CASTELLAR DE N’HUG

Vam marxar de colònies a Castellar de N’Hug, on vam poder fer moltes activitats.
Va ser una experiència inoblidable i ens ho vam passar d’allò més bé!!
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CAPELLADES
Vam anar al Molí paperer de Capellades
i ens van ensenyar com es feia el paper
de forma artesanal per després elaborar
el nostre propi paper.

CASAL D’AVIS
Els alumnes de tercer vam fer una visita
al Casal d’Avis de Valldoreix, on vam
poder gaudir de diferents activitats:
dibuix, ping-pong, biblioteca,
billar i petanca. Fins i tot vam
fer una petita mostra de ioga!!
Tant els grans com nosaltres
ens ho vam passar d’allò més bé!!!

PICASSO
Vam conèixer les obres d’aquest pintor
i vam acabar fent un taller del retrat.

SANT CUGAT
Vam anar a Sant Cugat i ens van explicar
com ha canviat al llarg del temps.
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L’APRENENTATGE 4t

L’aprenentatge és significatiu quan experimentem
i compartim el propi procés amb els companys.
Per això la vida d’aula és una experiència rica
en cooperació, en intercanvi i en conversa, amb
espais de llibertat, de compromís i de respecte
que acompanyen el creixement dels infants.
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EL COS HUMÀ
Aquest any els alumnes de quart hem treballat el cos humà.
El fil conductor ha estat la idea “Energia que entra, energia que surt”. Així, hem pogut
treballar de manera holística tots els canvis que es produeixen en el nostre interior, però
també tot allò que ens relaciona amb l’exterior: l’alimentació, els sentits i la influència que
implica cadascun dels aparells del cos per tal de permetre la vida.
Aquesta feina a l’aula ha tingut també implicacions externes: la visita del “Mira’m”,
el joc dels sentits, la visita al Museu Nacional de la Ciència i la Tecnologia de Terrassa i
l’experimentació científica, guiada per una família de biòlegs de l’escola, per poder veure i
tocar parts del nostre interior.
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DISSENYEM ESPAIS D’APRENENTATGE
Al llarg del primer trimestre, els alumnes del cicle superior, a les sessions del Taller de mates,
hem dissenyat uns espais d’aprenentatge aprofitant que aquest estiu s’ha pintat l’escola i s’ha
comprat mobiliari nou.
• El primer pas va ser pensar individualment idees d’activitats a fer fora de l’aula.
• Després, les vam posar en comú i vam pensar quins espais crearíem. En van sortir: natura i
ciència, teatre i lectura expressiva, tecnologia, matemàtiques, lògica, relax, lectura compartida
i art, manualitats.
• Per grups, vam començar a pensar què ens agradaria fer, així com també els materials, el
mobiliari i accessoris que ens agradaria tenir, i les idees les vam representar en un mapa
conceptual.
• Vam fer un croquis dels diferents espais de la primera planta de l’escola fent servir el
nostre cos, fent passes, pams... i indicant les distàncies aproximades.
• A partir dels plànols de l’escola, vam aprendre el concepte d’escala, superfície, a donar
indicacions i a situar-nos en l’espai.
• També vam aprendre a dibuixar el nostre espai amb perspectiva, a partir de fotografies
i models de com fer-ho. Vam anar afegint al dibuix aquells elements que en agradaven.
• Més endavant, després de mirar idees a pàgines web, catàlegs, etc., vam fer el llistat del

ificant les
Espai de ciències. Observant, descobrint i class
rals.
mine
característiques de diferents
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Espai d’art. Fent unes titelles amb pedres per fer-le
.
a l’espai de teatre i lectura expressiva
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6è

mobiliari i dels accessoris que crèiem que podrien anar bé. Per internet, vam cercar a
diferents pàgines els preus i vam fer un parell de pressupostos comparatius i ens vam
quedar amb el més econòmic.
• Per començar a dissenyar la nostra maqueta, vam sortir al nostre espai concret i vam mesurar
exactament les dimensions de què disposàvem i les vam passar a una escala inventada.
• Va arribar el moment de començar a construir la nostra maqueta a escala a partir de les mides
reals dels elements que la composaven, donant-li forma i afegint detalls que van fer que ens
sentíssim molt bé amb la feina realitzada.
• Vam fer una exposició oberta a tothom amb les maquetes de cada equip i l’explicació
documentada de tot el procés. Alumnes de tota l’escola vam fer les valoracions, i finalment,
vam poder saber quins elements de cada maqueta agradaven més per crear els espais
d’aprenentatge.
• Finalment, es va comprar i muntar tot el mobiliari incorporant material, llibres, activitats
i tot allò per fer possible que els Espais d’Aprenentatge es fessin realitat.
• Aquest últim trimestre ja hem posat en marxa els espais de Ciència, el Lògic-matemàtic
i el d’Art i està essent una experiència molt gratificant.
L’any vinent, més!

Espai de teatre i lectura expressiva. Representant
.
i llegint el text teatral: Quilos i quilos de Sant Jordi

Espai lògic-matemàtic. Descobrint els polígons,

els angles, el radi…
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ANDY WARHOL

D

urant el segons trimestre, va venir a visitar-nos una noia que ens va fer una activitat mot xula
sobre la vida de l’Andy Warhol.
Al principi de l’activitat, va repartir-nos uns objectes (de tot tipus) i a través d’ells vam anar
construint la vida de l’artista. Entre els objectes hi havia el disseny de sabates, ja que en el seus
inicis el van contractar d’una revista de Nova York per fer il·lustracions de sabates, també paper
de plata per explicar com era l’estudi que es va fer a Nova York quan va començar a ser famós, el
quadre d’unes pistoles, per explicar que una noia li va disparar tres trets durant una festa, però que
va sobreviure...
Al final, un nen de la classe es va convertir amb Andy Warhol.
A través de les seves obres, ens va explicar què era això del Pop Art i d’on venia.
La noia ens va ensenyar també algunes de les il·lustracions que l’Andy va fer per a alguns
cantants, com Aretha Franklin, The Rolling Stones, Velvet Underground...
Finalment, per acabar el taller, vam utilitzar una de les seves tècniques d’estampació per fer el
quadre de les flors (Flowers, 1965).
És un artista que ens ha sorprès, sobretot, per la seva capacitat d’acostar l’art a tothom.
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5è

OBSERVEM CÈL·LULES
AL LABORATORI

E

l alumnes de cinquè de l’escola estem treballant, a Medi natural, els éssers vius.
Hem anat al laboratori a observar una cèl·lula vegetal d’una ceba amb el microscopi.
Primer, hem tallat la ceba en trossets petits i hem extret la capa externa, i amb les pinces, l’hem
deixat sobre un vidre de rellotge.
Amb un comptagotes, l’hem humitejat amb una mica de iode barrejat amb aigua.
Li hem tret l’excés de iode amb aigua i hem agafat, amb unes pinces, el trosset de la pell de
la ceba i l’hem posat sobre un portaobjectes, que hem cobert amb el cobreobjectes per poder
observar posteriorment amb el microscopi.
Finalment, hem posat la mostra en el microscopi per observar les cèl·lules i hem pogut observar
la membrana vegetal i que les cèl·lules són allargades.

TALLER DE METEOROLOGIA
En Sergi, un geofísic molt interessat en tot el que ens envolta, ens va explicar diferents
curiositats sobre els elements meteorològics: com construir un pluviòmetre casolà, a
observar com augmenta la temperatura d’una aula amb un termòmetre de mercuri, vam
fer un experiment amb una llauna per comprovar la pressió que ens envolta, ens van dir
la gran quantitat d’aire que aguantem sobre el nostre cap...
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S’ACABA EL CURS...

A

questa setmana ha estat intensa, ja no tenim partits on gaudir de la feina
treballada al llarg de la setmana, on comença el compte enrere preparant les
diferents obres de teatre, on els nostres petits músics ens mostraran les cançons
apreses, on els dansaires aparcaran la vergonya per poder mostrar els passos apresos.
S’acaba el curs... i només queda donar les gràcies a totes les famílies que heu
confiat amb nosaltres i esperem que passeu un bon estiu.

ABRAÇADES I PETONS!!
Equip d’extraescolars

Teatre

Atletisme

Atletisme

`
Basquet

Batucada

`
Cuina en angles

Handbol

Futbol alevi´

Futbol benjami´
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visiteu la web de l’escola http://agora.xtec.cat/escolajaumeferraniclua/

Hip-hop

`
Kids angles

`
`
Plastica
angles

Multiesport

`
`
Plastica
angles

Robotica
`

Voleibol

Iniciacio´ esportiva

`
Robotica
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