
Aquest mes!
TERTÚLIES DIALÒGIQUES
CARNAVAL
ELS AMBIENTS

INFOCOVES
 

INSTITUT ESCOLA COVES D'EN CIMANY
 

F E BRER - MARÇ  2 0 2 2  |  NÚMERO  4

EL BUTLLETÍ



EL PROJECTE 
TERTÚLIES DIALÒGIQUES

Pròximament més projectes!

Una actuació d'èxit de la Comunitat
d'Aprenentatge
 
Les tertúlies literàries dialògiques són una de les
actuacions d’èxit que es desenvolupen a la
Comunitat d’aprenentatge de l’Institut Escola.

L’objectiu de les tertúlies literàries és dialogar de
tot allò que susciti una lectura atenta del llibre
acordat pel grup de lectors. Aquest grup de
lectors, els infants de cada curs de l’escola des de
P5 fins a 2n d'ESO, Es reconeixen com a “membres
de la tertúlia on tots som iguals i som diferents”.

Aquest punt de partida és clau per entendre el
respecte davant de totes les opinions exposades,

així com la creació d’ unes normes de participació
igualitàries. Això garanteix, per exemple, un torn
d’intervencions equilibrat i dinàmic.

Quan té lloc una sessió de tertúlia literària
dialògica veurem els nens i nenes de cada nivell
asseguts en rotllana, amb el llibre (o el text
adaptat, per als més petits) i una llibreta plena de
les seves anotacions, al davant. Tots participen de
la conversa col·lectiva sobre allò que han llegit,
senyalant aquells aspectes que volen comentar
amb els companys.

La mecànica és senzilla: ja porten llegit la part del
llibre que van acordar a la sessió anterior. Mentre
la van llegir, a la llibreta, van anotar-hi allò que els
cridà l’atenció – per la raó que sigui- i que volien
compartir durant la tertúlia. En el moment
d’iniciar la tertúlia, el moderador o moderadora
pregunta qui vol intervenir i ho anota. Cada
intervenció comença rellegint en veu alta, per
situar als altres participants, l’apartat que han
assenyalat. Un cop llegit, justifiquen raonadament
perquè l’han volgut compartir. Comença un torn
de paraules per poder dialogar sobre allò que
acaba d’exposar algun dels companys. És llavors
quan la màgia de la conversa apareix: nens i nenes
exposen, opinen, valoren, ratifiquen, contrasten…

sobre temes, continguts, idees, paraules,

situacions…. Qualsevol intervenció és ben rebuda i
comentada. Els participants van teixint un procés
d’interacció compartit en un espai solidari i
respectuós. 

 
 

Aprenentatge cultural i literari

Si allò que ha iniciat el diàleg ja no genera més
conversa, es dóna la paraula a la següent persona que
vulgui intervenir. I es va seguint aquesta dinàmica fins
a finalitzar la sessió, en què es procura recollir allò
més significatiu del que s’ha conversat.

No es tracta, doncs, de fer una anàlisi literària
tradicional. El que es busca és fomentar un espai
compartit de reflexió i diàleg a partir de les múltiples
interpretacions d’un text.
Per tot això, després d’una lectura individual, la
conversa, a través de les diverses i diferents
aportacions col·lectives, fa créixer l’aprenentatge
cultural i literari de tot el grup i sobretot, el
cohesiona. Aquests són els grans valors de la tertúlia
literària dialògica del centre.

 

Tertúlies a P5



L'ACTIVITAT 
EL CARNAVAL

ÀMBITS ARTÍSITICS
El mes de febrer és sinònim de Carnaval i de
festa esbojarrada.

El divendres dia 18 van arribar les seves majestats
La reina Carnestoltes "Estrella Mitxelin" i el rei
Carnestoltes "Llepafils" i ens van deixar unes
consignes que els infants i adolescents havien de
complir per a divertir-se aquests dies. 

Les propostes més repetides de vestimenta
sempre són venir amb el pijama, portar barret o
pintar-se la cara. El divendres 25 tothom havia de
venir disfressat del tema de l'any o d'allò que
més il·lusió el fes.

Des del centre proposem a alumnat i famílies
disfressar-se de manera casolana del tema de
l'any per evitar les disfresses comercials i sexistes. 

En general, els nens i nenes encaren aquesta
setmana amb la il·lusió de viure una experiència
festiva amb els amics i amigues, amb la
possibilitat de fer de la setmana uns dies
divertits. 

Aquest curs ha estat un Carnaval diferent, ja que
després d'un temps dur de pandèmia al que les
famílies no havien pogut entrar al centre per a
compartir una bona estona plegades aquest
divendres 25 el centre estava ple d'un alumnat
exultant i d'unes famílies desitjoses de veure els
seus infants dansant.

Per fi una festa amb les famílies, us trobàvem a faltar!

Cada Carnaval des de l'àmbit de música i
d'educació física es preparen diferents danses
on es poden treballar continguts com els ritmes,  

i que son compartides amb tothom.

Aquest curs també vam poder gaudir de la
Batukada que l'alumnat de primer de l'ESO ha
estat preparant aquest trimestre dins de l'àmbit
de música i ens van sorprendre ja que ho van fer
fantàstic i ens van demostrar que són uns grans
artistes.

La tradició sempre ha portat a fer el judici del
Carnaval amb un divertit espectacle per part de
la classe de sisè, però aquest curs donat que
s'havien de fer 3 "passes" per a complir amb les
normes de protocol Covid l'alumnat ha hagut de
simplificar i fer un espectacle més reduït. 

Des del centre vam estar molt contentes de
veure-us a les famílies i us volem donar les
gràcies per la vostra participació i per la
magnífica tasca de vestuari que heu fet amb
l'elaboració de les disfresses dels vostres fills i
filles. 



LA METODOLOGIA
TALLERS EN CENTRE- programa  la guàrdia urbana a l'escola
Des del centre treballem amb xarxa amb les entitats de l'entorn, entre elles la guàrdia urbana com a
complement a la feina tutorial que es realitza a les aules per part de l'equip docent.

PROJECTE "LA GUÀRDIA URBANA A L'ESCOLA
El centre amb col·laboració de la Guàrdia urbana dinamitza tallers per a treballar amb infants i
adolescents  aspectes relacionats amb el coneixement, la vinculació i la cura de l’entorn proper, la
millora de la convivència i de les relacions interpersonals, i la prevenció de les conductes de risc en
els àmbits de la conducció i la mobilitat segura, la violència de gènere i el consum de drogues.

L’enfocament metodològic del programa es basa en els principis educatius següents que lliguen
amb el projecte pedagògic del centre: 

• Principi d’activitat (aprendre fent). Aquest principi destaca la importància que té l’acció en el
procés d’aprenentatge, ja que és la mateixa persona qui aprèn. 

• Principi d’experiència (aprendre vivint). Aquest principi proposa partir de la vivència i l’experiència
per tal de desenvolupar aprenentatges significatius; és a dir, tot aprenentatge nou ha de basar-se en
coneixements obtinguts prèviament. 
• Principi d’integració. Aquest principi apel·la a la necessitat d’integrar diferents sabers en les
activitats educatives per tal d’aproximar l’alumnat a la progressiva comprensió de la complexitat del
món que l’envolta

EDUCACIÓ VIÀRIA

BULLYING
Per cicle superior fem el taller de bullying que parteix de la  proposta de base sobre la problemàtica
del bullying i ciberbullying. A la sessió es treballen els comportaments en les relacions entre iguals
dins l’àmbit de l’escola per fomentar el respecte i l’acceptació de la diversitat a fi d’evitar conductes
negatives, com l’assetjament escolar i les seves conseqüències.

PANTALLES SEGURES
A la secundària proposem el taller Pantalles segures que té com a objectiu principal poder veure la
nostra forma de relacionar-nos (expressió, empremta digital, etc.) dins les xarxes socials i les apps de
comunicació des de dues perspectives: la mirada dels factors de risc, realitats que ens provoquen
malestar (grooming, sexpreading, tecnoaddiccions, etc.) i la mirada dels factors protectors, elements
que ens ajuden a desenvolupar la nostra personalitat i identitat digital de manera saludable
(autoconeixement i autoimatge, judici crític, etc

CONVIVÈNCIA I CIVISME
L'argument principal és fomentar la convivència i el civisme reconeixent positivament les
diferències des d’una mirada igualitària i el qüestionament de creences i prejudicis. A més a més de
donar eines per actuar davant l'odi dins i fora dels centrees educatius.

Per cicle inicial es proposen tallers de coneixement de l'entorn proper que
apropen a adquirir els  coneixements bàsics sobre les principals normes
viàries i desenvolupar actituds vinculades a la mobilitat segura pel carrer
mitjançant activitats de simulació i representació a l’aula. (i en alguna
ocasió a fer la pràctica als carrers propers al centre. Es tracta d’identificar
diferents situacions i conductes de risc per analitzar-les i valorar-les.



LES PERSONES

Ivana, sabem que ets mestra d'infantil però t'hauria agradat triar alguna
altra professió?

Què és el que més t'agrada de la feina com a mestra?

T'agrada cuinar? Ens pots dir quin és el teu plat preferit?

Tornaria a triar la mateixa professió. Em sento afortunada de poder treballar en
allò que m'apassiona.

La interacció amb els infants. És una gran satisfacció poder veure i viure com van
evolucionant.

No m'agrada gens cuinar però m'encanta menjar. Tinc un paladar molt agraït i,
per sort, m'agrada tot.

Quin és el teu perfil professional i la teva funció a l’institut escola?

Quants anys seràs al centre?

Quina pregunta t’agradaria que et fessin en una entrevista?

Sóc l’educador emocional del centre i la meva funció és acompanyar la
comunitat per adquirir eines d’acompanyament emocional des d'una mirada
restaurativa.

En principi són tres anys. Però conec alguns companys de professió que han
pogut renovar algun curs més.

En aquesta entrevista m’agradaria que em preguntéssiu com em sento al Coves i
jo us podria respondre que estic molt agraït d’estar en aquest institut escola i
que s’hi respira un ambient molt maco. 

IVANA REDONDO (mestra d'Educació Infantil)

BLANCA MORÓN (Administrativa del centre)

GERMÁN RODRÍGUEZ (Educador emocional)

LOURDES UZQUIANO(Mestra d'educació física)

Digues un racó de Bcn on t’agradi molt anar-hi.
anar a la platja i seure a l’escullera amb un aperitiu i beguda.

Quin és el l’esport amb el que més gaudeixes?
M’agrada jugar al voley en equip. M’encanta anar amb els amics i amigues a la platja o
quan anem a una casa rural i jugar una bona estona. I no jugar amb finalitat
competitiva sinó amb la idea de fer el major nombre de passades possibles.

Quan eres petita què és el que t’agradava més a l’escola?
M’agradava moltíssim fer boletes de sorra amb fang i sorra fina. S’havien de mullar
amb delicadesa i les amagàvem al pati i l’endemà seguíem jugant i en fèiem més.

Quina feina fas al centre?

Quines aficions tens?

Has fet algun viatge llunyà?

Sóc l’administrativa de l’escola des de fa 3 anys. La meva feina consisteix en
fer la gestió dels alumnes, tramitar matrícules, baixes, ajuts, certificats...

També m'encarrego de l'arxiu del centre. 

M’agrada caminar, ja sigui fent excursions pels poblets de Catalunya com
prop del mar. M'agrada llegir, fer manualitats (espelmes, pintar bosses de
roba, crochett, etc.), cuidar les plantes que tinc a casa i també viatjar.

Sí, he viatjat a Bali i a Nepal. Són països dels que sempre m'ha cridat l'atenció
la seva cultura, ja que estan d'acord amb la meva filosofia de vida. Per allà he
caminat molt, he conegut molta gent local, he participat a una ONG amb
infants... Han estat experiències molt enriquidores. 



LA NOTÍCIA

SORTIDES

El 22 d'abril es farà la festa de Sant Jordi

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

93.358.50.53
iecoves@xtec.cat

RECORDATORI

L'equip que coordina el projecte que vam guanyar "Renovem el poliesportiu

obert al barri" dels Pressupostos participatius hem anat fent reunions amb

els tècnics a càrrec del projecte per anar acordant els punts que definiran els

arranjaments de la pista poliesportiva de l'Institut Escola Coves d'en Cimany.

També s'ha participat a la Comissió de Seguiment i Impuls dels projectes

Decidim del Districte per ser garants del bon desenvolupament de tots ells.

Després de les reunions podem compartir amb vosaltres que aquest estiu es

faran obres per a posar un nou paviment (amb una nova cimentació), canvi

de reixes, canvi de porteries i cistelles, remodelació dels vestuaris i adeqüació

d'una zona com a lloc de trobada.

Actualment estem a l'espera de rebre el projecte executiu per a validar-lo i

que s'iniciïn els tràmits per a que al juliol es puguin començar les obres.

Ja tenim ganes de veure'l acabat!

PROJECTE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

4 abril Museu Etnològic 2n i 3r

4 abril Teatre Les granotes Comunitat de petits, 1r i 2n

4 abril Ruta Medieval 1r i 2n ESO

5 abril  Dansa Ara 2n 

7 abril Teatre Musical al centre P4 i P5

21 abril Cantània 5è

25 abril Can Ribes P3 i P4

27 abril Cursa Orientació 3r

29 Casa de l'Aire 4r

29 abril Museu Miró P3 i P5

29 abril Auditori 5è i 6è


