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EL PROJECTE

Què és?

A 1r d'ESO formem part de Global Scholars, un
programa internacional d’aprenentatge en línia que
connecta estudiants d’escoles situades en ciutats
d’arreu del món amb l’objectiu de preparar-los per
esdevenir ciutadans globals. 

 

El primer projecte que hem fet és un vídeo per
presentar- nos, mostrar el nostre centre, la nostra
ciutat, la nostra cultura i tradicions. 

 

Aquí el teniu:

 
GLOBAL SCHOOLARS

Us anirem pujant els projectes que anem fent. Fins la propera!

Els nostres companys/es de Nur Sultan ens han
comentat el vídeo: 
 
Dear peers at school Coves d'en Cimany in
Barcelona city.

Thank you for sharing your video! Our class really
enjoyed the story of your city Barcelona, its
beautiful places and buildings.
Our cities are similar because we both live in big
cities with tall and modern buildings. Our children
also like sports and our boys enjoy playing soccer
too.

One thing about your city that is new to us is your
seafood which is very unusual for us. And the fact
that you go to school in the morning and in the
afternoon. We only go to school once a day from
2:30 p.m. to 8 p.m.

Please, can you tell us more about the culture
and traditions of your country? What is the
weather like in Barcelona? How cold is it in
winter? In Nur-Sultan, the temperature can be -40
C° in January.

Sincerely,

Your friends at gymnasium №6 in Nur-Sultan city
 
 
 

I nosaltres hem contestat:
 
Thank you for your email. Your video is awesome! We
like your building, your canteen your decoration.... The
subtitles help a lot to understand you, thank you for
that, too.
 
In fact, most of the high schools in Barcelona only go to
school in the mornings until 3 p.m., but our center is
also for primary and kindergarten and we share the
same school timetable. It's the first time we know about
somebody going to school in the afternoons....
 
We send you 2 links for you to know a little bit more
about Catalonia and some recipes you can try! They are
delicious! We have the Mediterranean diet, which is so
healthy!
 
The weather in Barcelona is pleasant. Today, for
example, it's raining a lot, but it's 18º C. We enjoy going
to the beach in Summer and to the mountain in Winter.
We attach a picture for you to see the weather in
September, this year we could even go to the beach at
the beginning of the season!!! But in November it’s
being freezing!
 
Nice to meet you.
See you!

https://www.globalcities.org/global-scholars


L'ACTIVITAT 
SETMANA DE LA CIÈNCIA

La Setmana de la Ciència s'ha celebrat del 12 al 21 de
novembre al Coves amb una diversitat d'activitats
obertes a tots els cicles, a infantil, primària i a
secundària.

En el marc d'aquesta setmana, s’han organitzat tot un
munt activitats de difusió de la ciència entre l'alumnat.
Fires, xerrades, tallers, experiments, exposicions, etc.

Una oferta científica en diferents formats a l'abast de
tothom. 

En totes les activitats han participat els alumnes del
Coves en la seva creació, l'organització i la realització.

Els més petits han gaudit de les activitats que els més
grans els han preparat.

La finalitat de la Setmana de la Ciència té com a
objectiu fonamental apropar la ciència i la tecnologia a
l'alumnat i fomentar les vocacions científiques entre
els més petits i entre els més joves.

I abans de la propera convocatòria de la Setmana de la
Ciència, el Coves es tornarà a omplir de ciència amb
noves jornades científiques monogràfiques, dedicades
a temes científics d'interès. Molts alumnes ja les estan
pensant...

CONDUCTOR O AÏLLANT?

T'has preguntat mai com és possible que l'electricitat
arribi d'un cable? Per què per fora és de plàstic?

Això i altres conceptes com els materials conductors i
aïllants, es van descobrir en aquest taller amb l'ajuda
d'alumnat voluntari de 2n d'ESO.

PUNT VERD MÒBIL

L'alumnat d'infantil i primària van visitar el
Punt Verd Mòbil:

VERMICOMPOSTADOR

Generem compost gràcies als cucs! La
Mariam i l'Ariadna ens els presenten. 

VOLCANS AL LABORATORI

L'alumnat de 1r d'ESO ens ajuda a entendre
com s'activen els volcans. 

A més a més, les famílies també van participar des de casa!



LA METODOLOGIA
AMBIENTS D'APRENENTATGE

Els ambients d'aprenentatge són diferents espais de relació i comunicació on a partir de diferents

propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir,

relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres. Amb aquests ambients al centre oferim als

infants un espai on poder investigar, observar i manipular de manera constant i lliure

sistemàticament.

En els ambients l'infant és el constructor del seu propi aprenentatge: Investiga, prova, assaja,

modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa, imagina i el docent fa de guia,

d'organitzador, de mediador per a facilitar el procés d'aprenentatge. 

A la Comunitat de Petits fa uns anys que fem ambients d’aprenentatge amb l’objectiu d’aprendre

els uns dels altres, fomentar els diferents interessos i necessitats dels infants respectant els diferents

ritmes d’aprenentatge. 

Fem dues franges a la setmana on primer s’explica l’ambient, després s’experimenta i finalment es

fa una conversa com a cloenda.

Els ambients que fem són el d’Arquitectes (construccions), Llums i ombres, Experimentació, Art i

Simbòlic. En cadascun dels ambients hi ha diferents propostes matemàtiques, de lectoescriptura,

de joc simbòlic i d’art per tal de treballar continguts d’una manera lúdica i engrescadora. Adaptem

les propostes als diferents nivells d’edat i de ritme d’aprenentatge.

A la Comunitat de Mitjans es realitzen ambients dues tardes a la setmana, ara estan oberts el

d'Experimenta, Simbòlic i Art, on es programen propostes diverses i motivadores pels infants. 

A la Comunitat de Grans es realitza una tarda a la setmana i ara estan oberts el ambient STEAM,

Taller i Comunicació on els grups van passant cada setmana per conèixer i tastar totes les propostes.



LES PERSONES
T'agrada cuinar? Quin creus que és el menjar que et surt més bé?

Si haguessis de triar entre llegir o anar al cinema, què triaries?

Ens recomanes un llibre o una pel·lícula?

Què t'agrada fer quan estàs de vacances? 

La veritat és que no m'agrada gaire. Només m'agrada fer algun postre o pastís
per compartir. 

Llegir, sens dubte!

Triar-ne un se'm fa molt difícil... "Aprendre a parlar amb les plantes" de Marta
Orriols em va agradar molt. També "Permagel" d'Eva Baltasar o "Vive como
puedas" de Joaquín Berges. 

El que més m'agrada és estar a prop del mar, ja sigui passejant, estirada a la
sorra, ficada a l'aigua o prenent alguna cosa a un "xiringuito". 

Què és el que més t'agrada de Barcelona? I el que menys? 

Tens algun esport preferit, quin?

T'agradaria continuar estudiant?

Si haguessis de triar una altra ciutat o població on viure, quina triaries?

El que més m’agrada de Barcelona és la gran diversitat cultural i la
conscienciació del medi ambient, respecte el reciclatge. El que menys m’agrada
és el trànsit que hi ha per desplaçar-te cap a qualsevol lloc.

El meu esport preferit és la natació.

M'agradaria seguir estudiant per arribar a ser psicopedagoga.

Si hagues de triar un altre lloc per viure, seria un poble, ja que les ciutats no
m’agraden per la gran quantitat de gent que hi ha.

Quant fa que vas arribar a l'IE Coves d'en Cimany?

Què és el que més t'agrada de l'institut?

Com és que et vas presentar com a candidata al Consell Escolar?

Què t'agrada fer en el teu temps lliure?

Vaig arribar a 1r de l'ESO, venia de l'Escola el Carmel.

M'agrada l'anglès i les matemàtiques.

M'ho van proposar i em va agradar la idea de ser representant dels alumnes.

M'agrada quedar amb els meus amics i amigues o estar connectada a les xarxes
socials amb el mòbil.

T'agrada viatjar? Quin és el lloc que has anat més lluny?

Ets més de dolços o de salats?

Si no fossis mestre quina professió triaries?

Quina estació t'agrada més?

 M'encanta viatjar! Conèixer llocs nous i cultures d'arreu del món és una de les
meves aficions. El lloc més llunyà ha estat el Japó, va ser una experiència molt
enriquidora. 

Soc més de dolços, m'agrada molt la xocolata, tot i que intento controlar i
menjar de tant en tant. 

Sempre m'ha agradat treballar amb persones i ajudar a la gent així que triaria
alguna que estigues en contacte amb persones. Potser psicòleg o infermer. 

M'agrada molt l'estiu, gaudeixo molt del bon temps. M'agrada molt anar a la
platja i gaudir de les nits d'estiu prenent algun refresc en alguna terrassa a prop
del mar.

ANNA BLANCH (coordinadora de menjador)

MARIAM MAKHCHOUN (Alumna de 2n ESO)

NATÀLIA MADRID (Tis Dual)

JORDI MÉNDEZ ( Tutor 2n de primària)



LA NOTÍCIA

El centre organitza un concert d’hivern el dia 22 de desembre a l’amfiteatre del centre.

Repartirem el concert en tres parts:

� Comunitat de petits de 9:30 a 10:20h.

� Comunitat de mitjans de 10:30 a 11:20h
� Comunitat de grans i els/les voluntaris/es de la Comunitat de Joves d’ 11:30 a 12:30h

Serà obligatori seguir les normes de seguretat (mascareta, distancia i neteja de mans...).

L’entrada al concert només podrà ser de 2 persones per alumne/a.

SORTIDES

El dia 7 de desembre és dia de lliure disposició del centre. 

Del  23 de desembre al 9 de gener són les vacances d'hivern. 

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

93.358.50.53
iecoves@xtec.cat

RECORDATORI

1r d'ESO (1 de desembre): Xerrada "Pantalles segures" amb la Guàrdia Urbana 

1r i 2n d'ESO (3 de desembre): Visita guiada "World Press Photo 21"

2n d'ESO  A (10 de desembre): Biblioteca Juan Marsé

P4 i 3r (13 de desembre): Sortida Cosmocaixa. 

4t (17 de desembre): "La casa de l'aire" (Can Massaguer, Sant Feliu de Buixalleu)

2n d'ESO B (17 de desembre): Biblioteca Juan Marsé

CONCERT D'HIVERN


