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PRÀCTIQUES A L’ESTEL
Molt sovint heu vist nois i noies joves a les aules, al costat dels vostres fills, avui coneixerem una mica més
d’aquest projecte de Centre. L’Estel va prendre la decisió de ser centre formador, una decisió compartida
amb el consell escolar i la complicitat del claustre del professorat.
En aquests Secrets hem volgut conèixer una mica les opinions i les experiències d’aquests estudiants...
Com a Centre Educatiu tenim el repte que l’escola sigui un context enriquidor a nivell organitzatiu i
pedagògic per aquestes persones que viuen el primer contacte directe amb l’activitat educativa des de
la perspectiva del futur mestre.
“Veig les pràctiques que estic realitzant a l’escola l’Estel com una oportunitat per tenir un primer contacte
amb el funcionament d’una escola, el treball dels professors, les diverses metodologies que es duen a
terme a les aules, els diferents ritmes de treball, les diferents situacions a les que es poden enfrontar
diàriament els professors...
Crec que al final del període de pràctiques estaré una mica més preparat per quan tingui la oportunitat de
ser docent en una escola.”
“Per a nosaltres les pràctiques són una molt bona oportunitat per aproximar-nos al món laboral i
experimentar tota la teoria apresa durant aquests anys a la universitat. També ens permet veure diferents
metodologies i portar a la pràctica una Unitat Didàctica pròpia, tot adaptant-nos a la diversitat de l’aula.”
Com a equip de mestres acollim els mestres novells, fent-los participar activament en la vida de l’escola
“Valoro l’estada a l’escola molt positivament ja que m’ha ajudat a formar-me més i a ser capaç de analitzar
diverses situacions, com per exemple: aprendre a reconduir una classe o a gestionar un conflicte entre dos
alumnes. També valoro positivament la implicació del claustre, ja que m’han acompanyat en tot moment i
vull remarcar l’ajuda i el temps dedicat en la meva intervenció a l’aula.”
La Comunitat Educativa també es veu implicada en l’experiència d’estudiants que en contacte amb els
vostres fills i filles descobriran o no l'experiència de fer de mestre/a.
“La nostra experiència a l’escola és molt positiva. Estem en un centre que rep molts estudiants de
pràctiques i ens hem sentit acollits. A diferència d’altres centres, hem pogut ser partícips de totes les
reunions i això ens ha ajudat a veure el funcionament intern de l’escola.
Ens ha agradat molt poder formar part del projecte d’escola, que aquest any ha tractat els esports. Hem
pogut veure la relació entre l’escola i les famílies.”
“Segons el meu punt de vista, el que fa que funcioni aquesta escola és l’equip de mestres. .. Un altre punt
clau que fa que funcioni el centre i que m’ha sorprès molt gratament és la relació amb les mares i pares i
les ganes de col·laborar que tenen amb l’escola, ja sigui pels dies que es menja fruita a l’hora del pati o
l’ajuda que ens van proporcionar als tallers durant la setmana del projecte d’escola.”
És bo pensar que l’Escola fomenta la formació dels nous mestres ja que seran ells qui ajudaran a créixer
els futurs infants.
“L’experiència que he tingut en aquestes pràctiques és la més gratificant que he tingut fins ara. He après
molt... tenir tutores i tutors que et guiïn i t’ensenyin la seva manera de treballar a l’aula m’ha ensenyat un
ampli ventall de possibilitats en quant al meu futur com a mestra.”
“Gràcies a les pràctiques, sobretot les d’aquest any, he pogut agafar molta experiència. És el moment
perfecte per posar en pràctica tot el que aprenem durant el curs a la Universitat i per veure la realitat d’un
dia a dia en una escola. Les pràctiques és el moment en el que t’adones de si aquesta és de veritat o no la
teva vocació.”
Gràcies Laia, Eric, Betlem, Ariadna, Lyubov i Eric per la vostra il·lusió, implicació i energia... És una
satisfacció saber que l’ estada a L’Estel ha definit una mica més la vostra decisió de ser i de fer de
mestre.

DIUMENGE 27 DE MAIG d’11:00h a 13:00h: FIREM – NOS
Animar les famílies a fer una passejada i comprar objectes fets pels nens i nenes de les escoles del barri !!!

VINE A LA FESTA DE LA SOLIDARITAT I LA COL·LABORACIÓ ENTRE LES ESCOLES.

CAL RECORDAR ...
DATES ACTIVITATS MES DE MAIG:












Dijous 3 i divendres 4: Colònies a Mas Vilanna (2n)
Dijous 3 i divendres 4: Colònies a Can Caballé (4t)
Dimarts 8, dimecres 9 i dijous 10: Competències Bàsiques (6è)
Divendres 11: Guàrdia Urbana i itinerari pel barri (2n)
Dilluns 21: FESTA LOCAL A LA CIUTAT DE BARCELONA
Dimecres 23: Visita guiada Museu Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Terrassa. (4t)
Sortida Fundació Miró Educació Infantil (P4, P5)
Dijous 24: Visita guiada Museu Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Terrassa. (3r)
Congrés de Ciència (2n)
Teatre en anglès a l’Escola
Divendres 25: Taller Globus 2.0 al Caixa Fòrum. Cicle Inicial (1r, 2n)
Dimarts 29: Sortida SAT: La festa de la Nora. Educació Infantil (P3, P4, P5)
Dimecres 30: TELEDUCA (Mostra de produccions audiovisuals de Sant Andreu (5è)
Dimecres 30, dijous 31 i divendres 1 juny: Colònies al Pou de Glaç (6è)

PLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES:
Aquest mes de maig hi haurà subministrament de fruita el dimarts 22.
Recordeu que els nens i nenes no portin esmorzar: dimecres 23 i dijous 24 i divendres25.
L’entrega corresponent al mes de maig inclourà la següent fruita: albercoc, nespra, pruna i nectarina.

LA ROMANDRÀ
VEU DE TANCADA
L’AMPA
L’ESCOLA
EL DIA:
dilluns 21 de maig: festa local a Barcelona.

Benvolguts Estelencs i Estelenques…!!!!

Ja ens queda poc per finalitzar el curs, tot plegat un mes i escaig ...
En primer lloc l’AMPA vol felicitar als alumnes guanyadors dels premis de Sant Jordi d´enguany i donar les
gràcies als pares i mares que vau comprar llibres i roses a l´escola. La vostra aportació es molt important per
poder seguir fent coses!!!
Aviat tornem a tenir una cita important, el FIREM-NOS…, aquests any serà el proper diumenge 27 de maig,
l´escola sencera treballa de valent per tenir enllestits els objectes que podreu comprar.
Per als nou vinguts, el Firem-nos és una fira solidària del barri que es fa des de fa uns anys, on el beneficis
que es recullen són per ajudar als infants de les escoles del barri. Hi podreu trobar autèntiques meravelles
realitzades pels nostres infants.
També estem treballant en el proper sopar de pares, que serà el divendres 15 de juny, ja us anirem donant
més detalls.
Ahhh, i recordar-vos que s´ha iniciat l´activitat de Ioga pels pares el dimarts al gimnàs de l´escola, si hi esteu
interessats pregunteu-nos !!!
La junta de l’AMPA
US ANIMEM A FER-NOS ARRIBAR LES VOSTRES COL·LABORACIONS
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