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EL BUTLLETÍ
Benvinguts i benvingudes al nou butlletí
informatiu mensual de l'IE Coves d'en Cimany. 

En aquest butlletí mensual hi podreu trobar
projectes, mètodes, activitats i novetats del
centre entre d'altres. 

La finalitat d'aquest és mantenir informada a la
comunitat, infants, famílies, docents, personal del
centre i veïns i veïnes dels projectes que es duen
a terme, de les metodologies que s'utilitzen a les
aules, d'algunes activitats i de notícies
destacades. 

Esperem serveixi perquè sentiu més proper el
vostre centre.

Equip docent
 

 

 



Al centre escollim cada curs un tema per
treballar-lo transversalment des de totes les
àrees. 

Al llarg de cada curs escolar es van
treballant el màxim de competències
prenent com a fil conductor el tema de
l'Any. 

Aquest curs el tema és L'ALIMENTACIÓ
relacionada amb els ODS 2, 3 I 12.

L’ODS 2 demana assegurar a totes les
persones una alimentació sana, nutritiva i
suficient durant tot l'any. 

L'ODS 3 té per objectiu garantir una vida
sana i promoure el benestar per a totes les
persones a totes les edats

L’ODS 12 posa el focus en les pràctiques de
producció i consum. Demana un ús més
eficient dels recursos naturals, reduir el
desaprofitament d’aliments i la producció
de residus en general, a través de la
prevenció, la reducció, la reutilització i el
reciclatge.

EL PROJECTE

El 2015, els membres de les Nacions Unides
van adoptar un conjunt d'objectius globals
per eradicar la pobresa, protegir el planeta i
assegurar la prosperitat per a tots. 

Són els 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, 

Els ODS afecten molts àmbits, des de les
polítiques locals, territorials i globals fins al
teixit econòmic, organitzatiu, social i
empresarial del territoris. Però l’èxit passa
també per acompanyar els infants i joves a
desenvolupar uns hàbits i adquirir una
consciència que pugui tenir impacte a curt,
mig i llarg termini i és per això que a Coves
d'en Cimany hem inclòs els ODS al treball
competencial del centre, als projectes i al
tema transversal del curs.

Tema de l'any
ALIMENTACIÓ

ODS 2 FAM ZERO ODS 3 SALUT I BENESTAR ODS 12 PRODUCCIÓ I CONSUM
SOSTENIBLE



El Consell d'infants i joves del centre
està format per infants i joves,  sembla
una obvietat, però és important
destacar que ser infant o jove és
condició per formar-ne part. Al Consell
només assisteixen i intervenen els
adults quan els seus membres ho
demanen expressament (per obtenir
informació...), a excepció de la
dinamitzadora  que està representada
per la Direcció i que té per missió
proposar les dinàmiques i actuar com a
mediadora entre els infants i
l’organització escolar.

Aquest curs els i les representants del
Consell d’infants i joves son:

1r: Bruna i Hassan
2n: Àlex i Sophie
3r: Sandro i Bianca
4t: Alicia i Mati
5è: Valery i Andrés
6è: Giorgi i Nerea 

1r ESO:  Ainoa i Hugo
2n ESO A: Pau i Alexia
2n ESO B: Mariam i Emily
Es reuniran mensualment per a tractar
temes que s'hauran decidit abans a les
assemblees de classe. 

Us desitgem bona feina!

L'ACTIVITAT 
CONSELL D'INFANTS I JOVES

El Consell  d’infants  i joves és un òrgan escolar que ha
de permetre la participació de l’alumnat a l’hora
d’expressar les seves opinions i els seus interessos en
tots aquells assumptes de la vida del centre que els
afecten. 

La Convenció dels drets dels infants, aprovada per les
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, atorga als
nens i les nenes el dret a expressar les seves opinions i
que aquestes siguin tingudes en compte en tots els
assumptes que els afectin, així com el dret d’opinar, el
dret d’expressió, la llibertat de pensament, la llibertat
d’associació i el dret a rebre una informació adequada. 

El model de participació va ser liderat per l’italià
Francesco Tonucci. L’any 1991, F. Tonucci va posar en
marxa el projecte “La ciutat dels infants” a la ciutat
italiana de Fano. Una bona perspectiva per fer un món
millor per a tots és construir-lo, des del respecte i
l’adequació als més petits, i per fer-ho cal conèixer la
seva opinió. Es reivindica, així, la participació dels
infants en la vida i la democràcia escolar: la presa de
poder per expressar la seva opinió, les seves propostes i
les seves demandes com a ciutadans-infants.

 
 
 

Consell
d'infants

i joves

Representants de primer de primària del Consell d'Infants i
joves aquest curs.



L'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) és
una estratègia innovadora on s’aprofita 

l’aprenentatge cooperatiu i la codocència. 

S'utilitza com a recurs  les interaccions socials,

on tothom és conscient de que l’esforç personal
ajuda al grup per aconseguir l'èxit. El lideratge
és compartit entre tots els membres del grup
coresponsabilitzant-se de les tasques i accions. 

En aquesta metodologia, s'ofereix un espai per a
la reflexió individual i col·lectiva, provocant en
l’alumnat la pressa de decisions vinculades al
seu aprenentatge.

Per tant, a més de desenvolupar i adquirir
coneixements curriculars, desenvolupen
habilitats i capacitats socials i emocionals.

Alhora assegura la inclusió i fa que la relació
entre l'alumnat sigui més intensa i de major
qualitat. 

En aquest cas, es segueix un patró més proper a
l’utilitzat en l’aprenentatge informal, és a dir,
aquells que realitzem quan aprenem
autònomament. 

A la secundària s'implementa els dilluns i
dimecres durant 2h i es treballen projectes i
temàtiques des d'un punt de vista globalitzat, és
a dir, vinculat a tots els àmbits.

Us convidem a endinsar-vos en el Google Sites 

 de l'últim ABP realitzar durant el curs passat
sobre el concepte de NATURA i l'art que
l'envolta: 

LA
METODOLOGIA
ELS PROJECTES I ABP

A l'IE Coves fa uns anys que ens hem iniciat en
aquestes metodologies que impliquen que els
docents són orientadors i guies, l'alumnat és el
protagonista a l'aula, on es facilita la
comunicació i el diàleg dins del grup, on
predominen uns horaris més globalitzats i més
flexibles i una utilització dels espais canviant. 

Tot el que passa a la vida real, tot el que és
autèntic, no està fragmentat, sinó que és únic i
global. El treball per projectes és una
metodologia pedagògica que ens facilita aquest
aprenentatge globalitzat. 

El treball per projectes té unes característiques
específiques: 

• Parteix de problemes o reptes que es poden
trobar en la nostra vida quotidiana.

• Ofereix un treball interdisciplinari i significatiu
per l'alumnat. 
• Posa a l’alumnat en el centre, és subjecte
protagonista i actiu.

• Potencia el treball cooperatiu i individual.
• Respecta els interessos i els ritmes
d’aprenentatge.

• Motiva a l'alumnat al ser un aprenentatge
pràctic.

• Col·loca al mestre en el paper d'acompanyant,
guia i com a provocador.
• Facilita una avaluació contínua.

• Requereix una documentació del procés.



LES PERSONES

Què t'emportaries a una illa deserta?
Un llibre segur. M'encanta llegir, però me l'acabaria de seguida. També algun
joc per distreure'm.

Quina ha estat la primera impressió del Coves?
Que tinc un gran repte per endavant.
Cafè o Te? I amb quina persona famosa te'l prendries?
Te. Amb l'actriu Anna Castillo.

Quants anys fa que treballes al Coves? 
12 anys

Amb quina anècdota divertida et quedes?
Doncs ja fa uns anys, una tarda, van començar a aparèixer al pati d'infantil

moltes abelles. Van fer un rusc en un moment. Vam patir perquè era el

moment de la sortida de l'alumnat. Vam trucar al Consorci perquè

vinguessin a veure el què podien fer. Al final va aparèixer una parella, pare i

filla, que després de molt d'esforç van aconseguir agafar el rusc per poder-

lo portar a una zona protegida. La situació però, va ser molt còmica perquè

els dos anaven vestits amb pantalons curts i xancletes i mentre feien la

feina les abelles els anaven picant. Una situació ben peculiar!

De tots els llocs que has anat de viatge a quin repetiries?
Uf, a molts...però si n'he de triar un diria la Costa Oest d'EEUU. Allà la natura

és espectacular!

SUSANA ORTEGA, orientadora escolar

ANABEL MARTOS, tutora de 6è de primària

Quants anys portes com a docent?
Porto 14 anys a l'educació pública i anteriorment havia estat treballant a la privada.

Estàs contenta d'haver-te incorporat a l'Institut Escola Coves d'en Cimany?
Molt, m'he sentit molt ben acollida amb l'equip de docents i tot el personal i valoro
aquest fet com a important per a poder treballar adequadament. Sé que hi ha
molta feina a fer però no m'importa. M'agrada la meva feina.

Què t'agrada fer en el teu temps lliure?
Llegeixo molt. M'agrada tant llegir que vaig acabar estudiant Filologia.

AURORA GONZÁLEZ, conserge

CARLA REBOLLAL , educadora social

Quines són les teves funcions?
Són les d'acompanyar i recolzar a les famílies. També faig suport educatiu
a l'alumnat.
Què t'agrada fer en el teu temps lliure?
M'agrada practicar esports com el paddle-surf i fer excursions.

Tens algun animal domèstic?
Sí, un gosset que es diu Marvel.



Durant el matí els cursos de la Comunitat de
Grans i la Comunitat de Joves van ocupar l'espai i
van realitzar diverses activitats: enquestes als
vianants, jocs de taula, lectures...

Tot i que els infants de la Comunitat de Petits i
Comunitats de Mitjans no van baixar a l'espai
ocupat si que van participar des de les aules, fent
activitats de sensibilització i preparant l'atrezzo
de l'espai.

Va ser una jornada reivindicativa que de ben
segur repetirem en els propers cursos. 

LA NOTÍCIA
PARK(IN)DAY
17 de setembre

PARK(ing)Day és una iniciativa anual a nivell
mundial on la ciutadania ocupa i transforma
temporalment espais privatitzats (places
d’aparcament regulat) en espais d’ús comú.

La iniciativa va sorgir a San Francisco el 2005, i
des d’aleshores, diferents ciutats s’hi han acollit
en tot el món. Aquest any, a Barcelona, entitats
ambientals, ecologistes, d’arquitectura,

artístiques, educatives, de salut i socials van
donar una nova funció més creativa, lúdica i
participativa a un espai habitualment ocupat per
un vehicle privat.

Al centre ens hi vam sumar ocupant el pàrquing
de la plaça Grau Miró, programant activitats sota
el lema: I TU? COM ET DESPLACES?

SORTIDES

Recordeu que el dimarts 12 d'octubre és festa, en motiu de La Hispanitat. 
El dia 29 d'octubre celebrarem La Castanyada al centre.

Contacte:
C/ Coves d'en Cimany, 54. Barcelona

93.358.50.53
iecoves@xtec.cat

I PROPERAMENT...

P3, P4 i P5 (15 d'octubre): Teatre en anglès (a l'escola)
4t i 6è (15 d'octubre): Teatre "La motxilla d'Ada" (SAT Sant Andreu)
1r d'ESO (8 d'octubre): "Les fonts d'informació en paper" (Biblioteca Juan Marsé)
2n d'ESO A (15 d'octubre): "Les fonts d'informació en paper" (Biblioteca Juan Marsé)
2n d'ESO B (22 d'octubre): "Les fonts d'informació en paper" (Biblioteca Juan Marsé)

CODOCÈNCIA, COLÒNIES, FIRA DE LA CIÈNCIA


