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AVENTURA’T EN LA
LLENGUA

A l’escola estem actualitzant algunes de les maneres de fer amb els nostres alumnes. En aquest sentit des d’aquest curs
hem iniciat el TALLERS de LLENGÜES a Educació Primària.
Partint de les necessitats i interessos dels alumnes hem creat espais de trobada internivells dins de cada cicle, on les
llengües en la seva vessant d’expressió oral i escrita, són les protagonistes.
Creem històries col·lectives, elaborem poemes, juguem i experimentem amb les lletres i paraules, utilitzem les TIC i moltes
coses més.
Per fer aquest canvi de mirada, volem tenir en compte els enfocaments i vivències dels alumnes de l’escola i per aquest
motiu hem copsat l’opinió i valoració que fan els alumnes més grans...
La primera constatació positiva ha estat descobrir que tots i totes han expressat que “estaven aprenent” Aprenent coses
diferents segons el taller que han realitzat. “El que estic aprenent és com fer un guió i actuar. També a escriure millor i no
tenir faltes d’ortografia”. “He après a parlar en anglès i també a saber explicar-me i comunicar-me” “Estic aprenent com
preparar una obra de teatre, a escenificar, com posar la veu, fer diferents tipus de text...”
Els alumnes ens parlen de com es senten. “Hem trobo tranquil·la i bé amb el meu entorn i feliç i són tots molt amables.
M’ho passo bé” “Hem trobo bé treballant en grup, perquè així puc donar la meva opinió als altres” “Em sento bé, és divertit
i a la vegada has d’obrir la imaginació per crear una obra poètica...”
També hi ha algun alumne que expressa altres opinions: “M’agrada a vegades però altres m’avorreixo...” “És una mica lent
però aprenem a escriure diferents textos...”
A l’hora de valorar aspectes positius ens parlen de creativitat, treball en grup, col·laboració...
“És més creatiu, mogut, divertit i graciós” “M’agrada treballar en equip i aprenem molt” “Quan faig una activitat el temps
passa ràpid” “Quan estem en grup i ens ho passem bé el temps passa molt més de pressa...” “M’agrada treballar en grup i
que ens ajudem entre nosaltres” “M’agrada perquè faig amistat amb els de 5è i fomento el treballa en grup”
“A mi m’agrada fer les coses en grup perquè em poden ajudar amb les coses que no sé” “A mi m’agrada fer activitats en
grup, el positiu és que desenvolupa la meva creativitat”
Aquest plantejament de treball també comporta algunes dificultats que els mateixos alumnes saben que han d’aprendre
gestionar... “A vegades m’agrada fer les coses a la meva manera” “El que no m’agrada és que hi ha gent que no li agrada
treballar i perden el temps...” “No m’agrada...perquè si tu penses una cosa i l’altre fa una altra a mi m’agobia” “M’agrada
fer els treballs sola perquè crec que és més fàcil” “Hi ha gent que a vegades no fa res i que només vol jugar”.
Els alumnes són els protagonistes del seu propi aprenentatge, i aquest aprenentatge va més enllà dels continguts quan són
capaços de reflexionar i valorar aspectes més complexos i expressar quines són les dificultats que es troben així com també
els aspectes positius. Tanmateix són capaços d’avaluar-se perquè compartim amb ells quins són els objectius
d’aprenentatge.

Arriba el Drac Estelus!!
Una comissió de pares i mares de l’escola ha iniciat un nou projecte per tenir un nou company de camí. Es tracta del drac
ESTELUS. De moment ells han plantejat la creació d’aquesta fera amb algunes idees, però necessiten la participació de totes
les persones que formem part de la Comunitat Educativa de L’Estel.
Així doncs, tal i com vàrem fer l’any passat amb les vostres magnífiques aportacions per a l’elaboració del Cartell de Festes
de la Primavera de La Sagrera, us encoratgem a participar.
Des d’ara i fins després de festes, ens podeu fer arribar les vostres creacions i propostes de com us agradaria que fos el
nostre drac. Podeu fer volar la vostra imaginació i així donar un cop de mà a les famílies de la comissió.
Cal dir que no hi haurà un disseny guanyador, sinó que l’Estelus portarà una mica de cadascuna de les idees i propostes que
ens feu arribar.

La Sagrera Es Mou
L’Escola vol expressar la nostra gratitud al conjunt de les famílies
que han col·laborat en la recollida d'aliments.
L’entitat La Sagrera Es Mou, que també ha expressat el seu
agraïment, és qui s’encarrega d’entregar al Rebost Solidari
del barri els aliments que posteriorment reparteix a la gent més necessitada.

CAL RECORDAR ...
DATES ACTIVITATS MES DE DESEMBRE:
 Dimecres 12 de desembre: Cicle Superior Taller al Parc Científic de Barcelona UB
 Dimecres 19 de desembre Teatre a Infantil i Cicle Inicial “Màgica nit de Nadal”



Dijous 20 de desembre: Entrega d’informes a Primària
Divendres 21 de desembre: Concert de Nadal al gimnàs
Ed Infantil i CI, a les 9:30h
Cicle Mitjà i Cicle Superior a les 11:00h (aproximadament)
Fem cagar el Tió a Ed. Infantil i a CI

MODIFICACIÓ HORÀRIA
• Divendres 21 de desembre: horari lectiu de 9:00h a 13:00h, horari de menjador 13:00h a 15:30h

LA VEU DE L’AMPA
Benvingudes famílies de l´Estel, ja ha arribat el desembre i comença a fer olor de Nadal……
Volem donar les gràcies a les famílies que van assistir a l’assemblea del passat dilluns dia 3.
En aquesta reunió, entre d´altres temes, es va parlar de crear diferents comissions per tal de millorar
totes les activitats que gestionem.
En breu es publicaran uns panells informatius al vestíbul de l´escola, perquè tot aquell que vulgui,
s´apunti.
És molt important que assistiu a l’assemblea, es fa una vegada l´any i parlem de molts temes que ens
interessen a tots, si teniu idees noves o suggeriments, aquí ho podeu explicar.
Encara podeu comprar loteria de Nadal, les delegades de cada curs, la Vicky la Mireia i l’Ismael a
consergeria en tenen.
Dintre de les activitats que organitzen els alumnes de 6è, han preparat un “super” lot amb torrons,
neules, cava......., que es sortejarà el divendres 21 després del concert de Nadal.
US ANIMEM
A FER-NOS
ARRIBAR
LESgrups
VOSTRES
COL·LABORACIONS
El numero
guanyador
s´informarà
pels
de Whatsapp
dels cursos.
El berenar d´aquest mes, serà el proper 19 de desembre.
També, l’últim dia d´escola, hi ha jornada intensiva i no hi haurà extraescolars ni servei d´acollida, però
tindrem tarda de cinema, organitzat pels alumnes de 6è.
Els tiquets seran a 3€ amb crispetes i suc. En breu es posaran a la venda els tiquets de totes dues
activitats.
Que tingueu tots molt Bones Festes!!!!!!
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