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Oferir activitats de caire musical dins i fora de
l'horari escolar 
Garantir l'accés equitatiu a les activitats fora
de l'horari lectiu.

Acompanyar, motivar i donar suport a
l’alumnat i reforç de l’atenció educativa.

Menjallibres 2.0

És una activitat destinada a l'alumnat de segon i
tercer de primària. El realitza +Educació i ofereix
un reforç i apropament a la lectura d'una forma
lúdica els dilluns i dimecres. 

Programa Esquí 4t de Primària

Amb aquest programa destinat a l'alumnat de 4t
de Primària es subvenciona l'activitat d'esqui que
consisteix en dues sessions d'esquí de fons i dues
sessions d'esquí alpí o snowboard.

La subvenció inclou transport en autocar, lloguer
de material d'esquí, forfait i monitoratge i
assegurança d’accidents durant l’activitat. 

Des del centre pensem que és una gran
oportunitat per als infants de 4t i que gaudiran al
màxim. 

En Directe. Música a l'institut

Aquest programa que s'implementarà en els
propers mesos va dirigit a la secundària i té per
objectiu:

I això són alguns del programes que s'han posat
en marxa fins ara de Pla de Barris, però de ben
segur que arribaran més programes, activitats i
oportunitats per tots els infants i famílies del
centre. 

EL PROJECTE

Què és?

El nostre centre participa del Pla de Barris des
d'aquest curs. A mesura que passi el temps s'aniran
implementant projectes. 

Per ara alguns dels programes que venen de Pla de
Barri són:

Equip Social al centre:

Des d'aquest curs comptem amb la presència d'una
figura més al centre, l'Educadora Social, la Carla, 

 amb l'objectiu d'assegurar l’atenció global dels
infants i les seves famílies i que  facilita el treball
conjunt i la mirada comuna entre professionals de
l’àmbit educatiu, social i de la salut .

 
PLA DE BARRIS

En Cercle
És un programa que pretèn acompanyar als centres
educatius en un procés de transformació pel que fa a
l’acompanyament emocional a través de la gestió
positiva i restaurativa de les relacions i del conflicte i
generar un canvi de mirada en la gestió de la
convivència al centre educatiu per al benestar de tota
la comunitat educativa.

Amb el Servei del Suport d'Atenció Emocional, en el
nostre cas, el Carles, com a referent al centre. Una
altra figura educativa que tenim des d'aquest curs
gràcies al Pla de Barris. 



MARXEM A L’AVENTURA
MARXEM DE COLÒNIES

L’alumnat de cinquè i sisè marxarem de colònies
els dies 10, 11 i 12 de novembre a Cabrera de Mar,
en autocar, per relacionar-nos, gaudir i aprendre
en plena natura

Les classes de cinquè, Xefs i la de sisè, els

Massapans, marxem de colònies aquest mes

de novembre, els dies 10, 11 i 12. La casa de

colònies està ubicada a Cabrera de Mar, un

poble del Maresme al costat de Mataró.

L’alberg Torre Ametller està situat en una

finca del 1917 al costat d’un bosc i a prop del

castell de Burriac. A part d’altres

instal·lacions podrem gaudir d’un gran parc

amb jardí, sales per fer tallers, habitacions

molt lluminoses i un gran menjador.

Segur que ens agradarà molt. Ja us ho

explicarem a la tornada!
Alumnat de cinquè

L'ACTIVITAT 
COLÒNIES ESCOLARS

A l'Institut Escola Coves d'en Cimany fem colònies
desde P5 fins a segon d'ESO. Com a centre apostem
per les colònies com a experiència educativa, creiem
fermament que són una eina pedagògica i
socialitzadora i per això organitzem aquesta activitat
desde fa anys. El Covid ens havia fet aturar aquesta
activitat que ara reprenem amb molta il·lusió. 

I per què ens agraden tant?

ACTIVITATS DIFERENTS
Els infants quan van de colònies fan activitats diverses i
treballen aspectes que la situació i el caràcter estàtic
de l’espai-aula no permet. Durant les colònies es
segueix aprofundint en aspectes curriculars a partir de
l’experimentació i les vivències personals.

CONTACTE AMB LA NATURA
Estar en contacte amb la natura té efectes beneficiosos
per la salut física i psicològica, Afavoreix el
desenvolupament dels infants i el seu benestar general,
contrarestant d’aquesta manera el trastorn per dèficit
de natura que poden patir a les ciutats.

24H AMB COMPANYS/ES I MESTRES
Conviure 24h amb el grup de companys i companyes
de classe i les mestres afavoreix la cohesió del grup, el
vincle afectiu i ofereix noves oportunitats de relació. 

AUTONOMIA, AUTOCONFIANÇA I AUTOCONEIXEMENT
Les colònies escolars reforcen l'autonomia,

l’autoconfiança, l’autoconeixement i la confiança en els
altres. Això fa que es reforci també l'autoestima i
benestar emocional, empatia i capacitat de
socialització, adquirint habilitats i recursos propis que
acompanyen els infants tota la vida i els ajuden a tenir
relacions més saludables i no violentes.

COLÒNIES A CAN RIBAS

L'alumnat de 1r i 2n de primària aniran de colònies els
dies 8, 9 i 10 de novembre a Can Ribas i faran activitats
seguint els eixos temàtics de "LA VIDA AL CAMP" i
"VIATGE A L'ESPAI"
L'alumnat de p5 s'estrena aquest curs passant una nit a
Can Ribas, i estarà de colònies els dies 9 i 10 i faran
activitats al voltant de l'eix temàtic "EL PAÍS DELS
CONTES"

COLÒNIES A MAS BANYERES

L'alumnat de 1r i 2n d'ESO aniran de colònies
els dies 17, 18 i 19 de novembre a Mas
Banyeres (Centelles) i faran activitats 

 d'aventura i de cohesió de grup, en un
entorn ple de natura.

COLÒNIES A EMPÚRIES

L'alumnat de 3r de primària anirà de
colònies al març els dies 9, 10 i 11 a Empúries
on s'endinsaran a travès de les ruïnes
romanes i altres indrets en un viatge a la
història antiga. Es posaran en la pell de dos
nens i nenes de l'epoca antiga i viuren
moltes aventures tot descobrint les costums
i activitats que si feien aleshores.

https://escoles.fundesplai.org/blog/colonies-a-la-natura-com-a-font-de-vida/


LA METODOLOGIA
CODOCÈNCIA

Model d'observació (un ensenya i l'altre observa)

Model coaching (com l'anterior, però l'observador ofereix assistència)

Model col·laboratiu (un ensenya i l'altre col·labora)

Model de igual status (tots dos/totes dues tenen el mateix rol a l'aula)

Model equip (tots dos/totes dues tenen el mateix rol i comparteixen totes les responsabilitats)

La codocència és un treball de col·laboració entre més d'un docent a l'aula. Estan junts en el procés
de disseny de les activitats, d'aplicació, avaluació i reflexió.

L'objectiu és poder desenvolupar més eficaçment les activitats, donant més visions, permetent una
atenció més individualitzada i fins i tot un aprenentatge entre docents que permet un millor
desenvolupament professional que després permet millores en el procés ensenyament-
aprenentatge.

De tipus de co docència hi ha: 

Al centre apostem per aquesta metodologia i a l'horari de les aules existeixen espais de més d'un
docent a l'aula.



LES PERSONES
A què et dedicaves abans de fer de vetlladora al centre?

Què és el que més t’agrada de la teva feina?

A què dediques el teu temps fora de l’escola?

Treballava en un laboratori. Sempre m’havia agradat la psicologia i la psiquiatria
i vaig decidir estudiar. Finalment vaig formar-me per a ser vetlladora. Ja porto 3
anys al centre.

El que més m’agrada és l’acompanyament i suport personal que puc fer amb
cada infant. Sempre aprens noves coses en aquest acompanyament.

 Tinc tres fills de 18, 15 i 12 anys. També m’agrada llegir, la música i passejar.

Què t'agrada fer durant les vacances?

T'agradaria viure en un altre lloc que no fos Barcelona?

Ets més de te/infusions o de cafè?

Explica'ns un somni

Durant les vacances m'agrada viatjar, i com més llunyà estigui aquest lloc de la
meva realitat, millor. Em fascina conèixer noves cultures i formes de vida
diferents. 

Barcelona és preciosa i rica en diversió, però també en soroll i contaminació, És
per això que m'agradaria viure en un lloc més tranquil, a prop de la natura.

El meu cos s'ha acostumat massa a la cafeïna i malauradament ja no puc viure
sense ella però mai dic que no a un bon te Chai.

Un somni seria poder gaudir d'un any sabàtic i volar ben lluny amb tota aquella
gent que m'omple de vida i somriures.

Ets més d'anar a buscar bolets o de banyar-te a la platja?

T'agrada cuinar? Faries algun curs de cuina? 

Si et toqués la loteria, què faries amb els diners? 

 Què t'agrada més de l'IE Coves d'en Cimany?

Durant tot l'any m'encanta anar a la muntanya, encara que no trobi cap bolet és
un lloc on m'hi sento molt bé.

M'agrada cuinar plats saludables i fa temps que tinc pendent fer un curs de
cuina japonesa perquè a la meva filla li encanten el sushi i els fideus japonesos!

El que tinc clar és que no m'ho quedaria tot per a mi. Repartiria bona part del
que em toqués i després faria un viatge per Àsia durant un mes sencer! 

He de dir només una cosa? Doncs serà difícil, perquè hi ha moltes coses que
m'agraden! A veure...si he de dir una...doncs les persones que estic coneixent,
que són acollidores, creatives i amb moltes ganes de tirar endavant un projecte
fantàstic com aquest!

Quants anys fa que treballes al Coves?

T’agraden els animals? Sí. I En tens a casa? 

Quina pel·lícula recomanaries? 

QUINA (servei de neteja del centre)

Doncs ja  fa 26 que treballo al Coves i aquest proper mes de gener ja en farà 27.

Vaig tenir dues gossetes, la Blanqui i la Brita, però ja fa temps que van morir. I
no he volgut tenir més animals. 

Ui, n’hi ha moltes que m'agraden, però la que no em canso de veure és Ghost.

ESTHER PINIES (vetlladora)

SÍLVIA FONTANET (docent ESO)

SUSANA LAMIEL (Tutora 3r de primària)



LA NOTÍCIA
ARTS ESCÈNIQUES

TEATRE A 4T I 6È

El divendres 15 d’octubre l’alumnat de 4t i 6è vam
anar al SAT Teatre en Sant Andreu (Barcelona).

Vam veure l’obra “La motxilla de l’Ada”. Tractava
d’un nen que es deia Adam que volia ser nena però la
seva vida era complicada perquè ni els pares ni les
seves amistats ho entenien. Finalment, gràcies a
l’ajuda dels seus amics Carla i Teo, li ajuden a decidir-
se, perd la “m” del seu nom i es queda com Ada.

Ens va agradar molt perquè finalment l’Ada va poder
ser el que realment volia.

Alumnes de 4t.
 

CONCERT DE CLÀSSICA A 6È I 1R ESO

El dia 21 d’octubre els alumnes de 6è i 1r de l’ESO
vam anar a un concert de música clàssica a la
biblioteca Juan Marsé que està molt a prop del
nostre institut-escola .

Hi havia dos nois i una noia, Un dels nois era
pianista i l’altre cantava en un to molt greu, la
noia s'encarregava de fer les notes més agudes.

El tipus de música que van interpretar era de
bandes sonores de pel·lícules famoses.

En general ens va agradar molt i vam gaudir
d’aquest espectacle musical.

Alumnat de 6è

TEATRE EN ANGLÈS COMUNITAT PETITS

El dijous 14 d’octubre, els infants d'Educació
Infantil van poder gaudir d'una obra de teatre en
anglès "The clever little mouse" de la Companyia
La Maquineta. 

En la versió de la “Rateta que escombrava
l’escaleta” han treballat colors, personatges,

nombres i peces de roba.  L’obra ha estat molt
divertida i interactiva. 

SORTIDES

Recordeu que el dilluns 1 de novembre és festa!

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

93.358.50.53
iecoves@xtec.cat

I PROPERAMENT...

P3 i P4 (10 de novembre): sortida "la Granja"
De P3 a 2n ESO (17 de novembre): Punt verd mòbil escolar 
P5 (9 i 10 de novembre): Colònies a Can Ribas
1r i 2n (8, 9 i 10 de novembre): Colònies a Can Ribas
4t (5 novembre i 26 de novembre): "La casa de l'aire" (Can Massaguer, Sant Feliu de Buixalleu)
5è i 6è (10, 11 i 12 de novembre): Colònies a Cabrera de Mar
6è, 1r d'ESO i 2n d'ESO (16 de novembre): Monòleg científic (escola)
1r i 2n d'ESO (17, 18 i 19 de novembre): Colònies a Mas Banyeres (Centelles)
4t, 5è i 6è (19 de novembre): Sortida Bosc Turull
6è (22 de novembre): Sortida Calculem l'Eixample.
1r i 2n d'ESO (24 de novembre): Teatre "Frankestein" (Badalona)
1r i 2n d'ESO (25 de novembre): Exposició Banksy
1r i 2n d'ESO (30 de novembre): Tour - From the Romans to the Middle Ages


