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PRESENTACIÓ
Tenim el privilegi de viure en un poble on les distàncies són amables, amb una qualitat
de vida envejable, envoltats de natura i a cinc minuts del mar. Aquestes característiques
fan que els arenyencs i arenyenques tinguem un tarannà determinat; ens coneixem tots
i gaudim compartint el nostre temps amb els altres; som un poble actiu, senzill i acollidor.
Aquesta proximitat facilita la relació entre les persones i aquest fet es trasllada també a
les escoles.
Tenim el goig de tenir una col·lectivitat educativa amb un alt nivell de qualitat, compromesa,
competent i facilitadora.
De les escoles bressol a batxillerat, passant per l’educació d’adults, la música, la pintura,
alumnes de totes les edats ens han donat moltes satisfaccions al llarg del curs i n’hem
d’estar orgullosos!
Joves músics emergents, joves que guanyen concursos universitaris de llengua,
de matemàtiques,

ex-alumnes experts en física quàntica, infants d’escola bressol

experimentant per primera vegada petits reptes tan importants per ells, adults que
s’esforcen per aprendre un idioma nou, aquell instrument que costa tan i que amb
paciència i perseverança s’aconsegueix que surtin les notes de manera harmònica ...
són exemples de la vida educativa del nostre poble i que el fan i ens fan millors.
I no oblidem els nostres mestres i professors, que en una societat tan líquida i canviant,
han d’adaptar-se contínuament als nous reptes que demanen els alumnes, reciclant-se
i formant-se permanentment per donar tot els seus coneixements als nostres infants i
joves. La seva tasca és tan important i malauradament a voltes tan poc valorada, que
hem d’esmerçar-nos en tornar a reconèixer el prestigi que es mereix la seva feina.
Tampoc no podem oblidar la feina que porten a terme les AMPA de les escoles, donant el
seu temps de manera generosa, col·laborant estretament amb els centres i organitzant
activitats que cohesionen la comunitat educativa del poble.
Per tots aquestes petits reptes, per tota aquesta feina ingent, paga la pena creure en
l’educació. Per què com va dir Nelson Mandela “l’educació és l’arma més poderosa per
canviar el món.”
Que tingueu unes bones i merescudes vacances d’estiu!

Tònia Vila i Paituví

Regidora ensenyament, cultura i festes
Ajuntament Arenys de Munt
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UN CURS AMB MOLTES NOVETATS
Al setembre, quan vam començar, els infants es van endur una gran sorpresa: teníem una NOVA JOGUINA AL PATI!
L’han gaudit molt durant tot el curs!
També gaudim d’un nou tendal i més arbres per fer ombra al pati, un nou sistema per optimitzar la temperatura dels
espais de l’escola i una altra sorpresa… UNA PISSARRA DIGITAL!

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
La relació amb les famílies continua sent un dels pilars fonamentals de l’escola i forma part de la nostra manera
d’entendre-la. Establim un autèntic diàleg i cooperació perquè els infants creixin en un ambient acollidor i pròxim.
Les famílies entren a les aules per acompanyar els seus fills/es, ens proposen activitats, participen de les festes, aniversaris i activitats que fem a l’escola. Creiem que d’aquesta manera l’escola creix, enriquint-nos mútuament de les
experiències de tots els que en formem part.

Gaudim dels animals de la granja amb una família que ens porta els seus
ponis, rucs, gallines i conills
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LES FESTES I LES TRADICIONS A
L’ESCOLA
A l’escola celebrem intensament les festes i tradicions
populars. Ens agrada que les famílies ens hi acompanyin, compartint així, uns moments inoblidables amb els
infants.
Un any més hem pogut gaudir de les festes de Nadal i
Sant Jordi amb les escoles Sant Martí i Sobirans. Ens
han cantat nadales i ens han explicat contes i la llegenda
de Sant Jordi. Abans de tornar cap a la seva escola hem
pogut compartir plegats una estona de joc al pati, vivint
moments molt especials.

Els infants i les famílies fem
cagar el Tió

L’AULA DELS NADONS
A més dels massatge i jocs de falda, bàsics per enfortir el
vincle entre infant i educadora, a l’aula dels nadons, les
paneres dels tresors tenen un paper molt important. Amb
elles els infants desenvolupen els sentits i la motivació
per a la descoberta.
Aquest curs, a més de la panera dels tresors i la panera
vertical habituals, els infants han gaudit amb la panera
natural, la musical, la de Nadal, la de la tardor i la dels
cítrics.
Aquest curs hem estrenat una joguina que esperàvem
amb moltes ganes: un conjunt de rampes Pikler, ideals
per a la descoberta del propi cos. Els infants hi passen
estones molt divertides.

Anem a la fira

Els nens i nenes de P2 expliquen la llegenda de Sant Jordi als
seus companys de P0 i P1

Famílies i infants ens disfressem per celebrar junts el
Carnestoltes a l’escola
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LABORATORIS
Juntament amb els racons d’aula, els laboratoris constitueixen una part de la metodologia que defineix l’escola.
Continuem tenint els d’aigua, llum i foscor, enginy, construccions, psicomotricitat, art i natura. Al treballar-hi en
petit grup permet que els infants investiguin i descobreixin el seu entorn de forma autónoma, guiant-se pels seus
propis interessos i motivacions.
En aquests espais les educadores ens sorprenem constantment de les possibilitats infinites que els infants troben en objectes que per nosaltres són ben quotidians.

Estona de joc en el laboratori d’aigua: veiem la gran capacitat de concentració i constància per aconseguir l’objectiu que aquesta nena
s’ha proposat. Després de molta estona ho aconsegueix.
Aquest tipus de situacions són les que promovem amb els laboratoris. Els infants es senten motivats i capaços d’anar aconseguint
reptes, aprenent de forma autònoma des de la descoberta i la diversió.

PROPOSTES D’APRENENTATGE I
ACTIVITATS
Les propostes d’aprenentatge continuen sent una de les
activitats característiques del nostre projecte educatiu.
Aquest curs hem gaudit descobrint les textures, els colors i totes les possibilitats que ens ofereixen les fruites
de la tardor, les fulles, els cítrics, les verdures, les plantes
aromàtiques, la farina,el gel…
Un dels projectes que realitzem a l’escola és l’hort.
Aquest curs, abans de plantar-hi, hem observat el desenvolupament de les llavors plantant una mongeta en un
got. Després d’això hem anat a comprar plantes i llavors
per plantar-les al nostre hort.

Aquest curs hem tingut la sort de poder acabar el projecte de la
farina fent pa amb en Xavi i la Pili del forn de pa Can Puig.
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Presentem les propostes de forma atractiva per tal incentivar la
motivació dels infants i engrescar-los a participar en l’activitat
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escola Bressol municipal La Petjada

AMPA
Des de l’AMPA de l’escola bressol la Petjada, procurem estar dia a dia amb les famílies i educadores
per aconseguir un entorn agradable per als nostres
infants.

La nostra mongeta comença a créixer!

Som un grup de mares i pares, que ens reunim esporàdicament i fem reunions per posar en comú tot
allò que envolta l’escoleta tant a nivell intern com
a nivell extern (Consell escolar, Escola de família,
ajuntament i altres centres educatius de la vila).
Aquest any, gràcies a l’aportació de les famílies, tenim suficients diners per mantenir i consolidar les
activitats i propostes que s’han anat fent els darrers
anys.
Així doncs, hem continuat realitzant el Tria i Remena de roba d’infant, on les famílies aporten el que ja
no fan servir perquè d’altres en puguin fer ús.

Plantem pebrots vermells i enciams

Hem continuat fent música a P2, amb la intenció de
fer-ho a P1 l’any vinent amb l’ampliació de quota.
Seguim creient que la festa de final de curs, ha de
ser un bonic record, i apostem per un espectacle
d’animació amb un bon berenar.
A banda, també anem generant un racó de diners
per fer front a demandes del centre que puguin originar-se en un futur.

Anem a comprar planter i llavors
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S’acosta el final de curs i tenim la motxilla plena d’experiències, vivències, aprenentatges....
Hem fet moltes activitats a l’exterior, sobretot relacionades amb les estacions i les festes populars.
Tot això ens ha ajudat a pensar, crear, elaborar explicacions, observar i explorar l’entorn, i sobretot a tenir respecte i
estima per tot el que ens envolta.

Vam començar la tardor ben farcida d’activitats: vam poder observar els bolets de soca, collir gran varietat de carbasses, i fins i tot fer una verema ben curiosa.
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Per Nadal vam trobar el tió amagat entre les fulles i vam
decorar l’escola fins l’últim racó.

Hem fet activitats i jocs en grup que ens han ajudat a solucionar petits conflictes de manera pacífica i a conviure
en la diversitat, a no molestar els companys i aprendre a
compartir.. I de mica en mica hem anat aprenent a tolerar-nos i ajudar-nos els uns als altres.

L’hivern ha estat molt generós amb la collita de les taronges. Hem pogut tastar-les de diferents maneres, i fer
amb elles una pila d’activitats.
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ESCOLA BRESSOL LA CASETA AMAGADA
La primavera ha esclatat amb gran varietat de colors,
moltes olors i diverses sensacions.

L’equip de mestres hem continuat amb el cicle de tallers de cuina saludable i terapèutica per a adults i
molt motivades a continuar-ho fent, juntament amb altra
formació.

Hem viscut les festes intensament: Sant Jordi és una de
les més treballades i de les més gaudides per tots plegats.
Els nens de l’escola Sant Martí i l’escola Sobirans han
vingut a fer-nos un concert de Nadal i a representar-nos
la llegenda de Sant Jordi. Molt bonic i enriquidor!
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ESCOLA BRESSOL LA CASETA AMAGADA
Hem sortit a conèixer l’entorn més proper. Hem anat a
visitar can Rossell, a comprar a les botigues del barri, a
visitar els veïns...

Continuem fent anglès seguint el mètode Kids&Us i
aquest any estem preparant un final de curs ben divertit,
farem una storytime, un petit espectacle...

Els hàbits i les rutines del dia a dia ens han ajudat a ser
més autònoms, a sentir-nos més segurs, a actuar amb
més decisió.... i sobretot a facilitar, al més GRANS de la
casa, el CAMÍ cap a l’ESCOLA GRAN!!!

Les famílies
Els pares i altres familiars ens han explicat els seus oficis
i hem pogut viure’ls de ben a prop.

I com és tradició hem celebrat un Sant Ponç molt especial, collint-nos les nostres pròpies plantes i herbes remeieres, fent-nos una infusió per prendre i elaborant unes
bossetes d’olor.
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Vam tenir el privilegi de poder pujar dalt d’un camió de
bombers i sense haver-nos de desplaçar gaire lluny de
l’escola.
I gràcies a la col·laboració de totes les famílies hem pogut
comprar la caseta de la muntanya!!!
A més a més hem arranjat gran part de la zona de dalt
de l’escola, recuperant alguns racons i guanyant més espais.
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ELS RACONS
En els diferents cicles de l’escola es fomenta el treball
experimental, cooperatiu, tranversal i sobretot intentem
que sigui molt engrescador i motivador pels nostres
alumnes.
A l’ etapa d’educació infantil un dels racons més
atractius amb el que treballem és la TAULA DE LLUM.

sabó, escuma d’ afaitar, gelatina, sal, cossos geomètrics
translúcids, tubs...entre d’ altres, ja que anem descobrint
infinitat de possibilitats.
Una manera diferent i engrescadora d’ aprendre per als
nostres infants!

ELS PROJECTES INTERDISCIPLINARIS
Una altra forma d’aconseguir aquest treball més integral
i global és mitjançant els projectes interdisciplinaris
que realitzen els nostres alumnes de primària, cada

Permet crear un espai diferent i acollidor que anima als
nens a participar en activitats d’ aprenentatge a través
del joc. L’ infant aprèn a través dels sentits, s’ obre pas al
món manipulant i experimentant, provant i comprovant.
Està situada en un quartet fosc, on l’ única llum, que
pot ser blanca o de colors, procedeix de la taula, cosa
que crida l’ atenció del nen/a. Ho treballem una sessió
setmanal en petit grup d’ uns 5/6 alumnes acompanyats
d’ un mestre.
Sorgeixen infinitat d’ aprenentatges: motrius, cognitius,
afectius, socials, de relació...que engloben totes les
àrees.
Els infants interactuen, dialoguen, prenen acords,
descobreixen, comparteixen...
A sobre de la taula fem ús de molts materials comuns que
amb la llum prenen un altre sentit: pintura, fang, xocolata,
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any, on s’engloben totes les àrees. Aquests projectes
duren una o dues setmanes i a partir de 4t curs es fan
integrament amb ordinador. Us posem com exemple dos
dels projectes interdisciplinars que s’han treballat aquest
curs.
A cicle inicial, primer i segon, hem fet el projecte
interdisciplinar sobre Gaudí i el Modernisme. Hem
treballat el tema a l’escola, hem après molts aspectes
de l’època i dels edificis tan originals que es feien. Com
a cloenda del projecte vam anar de visita la Sagrada
Família, vam quedar meravellats.

A 4t elaborem un treball per grups sobre una planta
remeiera, visitem el bosc de les olors, cuinem una
recepta feta amb la planta que estudiem,... Fem un
treball de recerca d’informació a l’aula d’informàtica i amb
els portàtils i fem la confecció d’un treball amb el google
doc. Cada grup fa una exposició de la seva planta i tots
gaudim i aprenem!

Vam poder veure de ben a prop totes les característiques
de les obres d’en Gaudí que havíem estudiat a la classe:
les formes ondulades, els elements de la natura, vitralls,
trencadís...
Finalment l’autobús ens va fer una petita volta pel
Passeig de Gràcia on hi ha altres edificis modernistes
importants: La Pedrera o Casa Milà i la casa Batlló.
A cicle mitjà realitzem el Projecte Interdisciplinari del
Poble i de les Plantes Remeieres. A 3r treballem el
poble des de ben a prop, fent una entrevista a l’alcalde,
una sortida per aprendre moltes coses de la nostra riera,
amb plànols...
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ESCOLA SANT MARTÍ

ESCOLA VERDA
Fa una bona colla d’anys que a l’escola Sant Martí
estem treballant diferents projectes mediambientals i de
sostenibilitat dins del currículum dels nostres alumnes. I
des de fa un parell d’anys hem posat fil a l’agulla per a
que l’escola tingui el distintiu de les feines que anàvem
fent: ESCOLA VERDA. Aquest proper curs 2017-2018 ja
el tindrem. Entre els diferents projectes que realitzem,
en tenim un ja força consolidat: L’hort escolar”. A més
l’escola fa anys que té el seu propi llibre de l’hort que
molts centres ens demanen per comprar-lo.

ELS EXPERIMENTS
Les classes de cicle mitjà són d’allò més experimentals
i vivencials. Realitzem experiments i disseccions per
observar de primera mà tot el que aprenem dels animals
i les plantes.
L’observació directa és la millor manera d’interioritzar els
continguts.

El projecte de l’hort fa ja uns vuit anys que el vam engegar,
els alumnes porten a la pràctica en aquest projecte les set
competències que s’han d’assolir a primària: fent articles
pel bloc de l’hort i per la revista treballen les competències
comunicativa lingüística i la digital; identificant les feines
a fer i duent a terme els treballs de manteniment treballen
la d’aprendre a aprendre. Fent les gràfiques d’evolució i
mesurant les superfícies necessàries per a cada planta
treballen la matemàtica. En la interacció amb l’espai
i l’observació dels fenòmens naturals assoleixen la
d’interacció amb el món. Repartint-se els treballs i els
productes obtinguts a l’hort treballem la social i ciutadana.
I finalment amb els treballs d’estampació i fotografia
treballen l’artística i cultural. És, realment, un lloc on
tots els alumnes assoleixen un grau de coneixement i
maduració molt interessant.
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FEM RÀDIO
En una societat com l’actual, on un
percentatge molt elevat d’informacions
ens arriben a través dels mitjans de
comunicació, no podem deixar de banda
el paper educatiu que la nostra escola
hem d’exercir per tal d’instruir els nostres
alumnes en la comprensió d’aquests
missatges i fins i tot en l’anàlisi acurada
del que pretenen. Els nostres alumnes
són, en molts casos, destinataris directes
d’aquestes missives.
El protagonisme que, d’una forma
accelerada i imparable, estan assolint
els mitjans de comunicació fan que
l’escola Sant Martí s’hagi plantejat ja
des de fa més de 15 anys l’elaboració de
programes de ràdio, on hi participa tota
l’escola i organitza i presenta en directe
l’alumnat de cicle superior.

escola SANT MARTÍ			

AMPA

Agafant el relleu que ens va deixar el Punt de llibre
guanyador (inspirat en un Petit Príncep meravellós)
del 1r Concurs Familiar de Punts de llibre que
hem organitzat, des de l’AMPA de l’Escola Sant
Martí sabem molt bé que “Els nens són els
únics que saben què busquen”. I, és per això
que, seguint sempre amb la línia marcada per
l’escola però sense oblidar-nos de ser objectius i
positivament constructius, treballem voluntàriament
per afavorir els interessos dels nostres nens i nenes
i els de les seves famílies.
Durant els últims anys hem intentat potenciar totes
aquelles activitats que ens permeten estimular la
inquietud natural que tenen tots els nens i nenes.
En aquest sentit estem molt contents i agraïts per
la bona acollida que han tingut les diferents “Hora
del conte” organitzades per l’AMPA però portades
a terme per pares i mares de l’escola. Gràcies!
Continuarem treballant per tal de facilitar les
condicions educatives necessàries perquè els
nens i nenes puguin ser qui ja són i us convidem
a tots a contribuir-hi entrant a formar part del nostre
grup.
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QUI HA VINGUT A L’ESCOLA?
Un dels trets que caracteritza la nostra escola és el dinamisme i la riquesa de les activitats que portem a terme. La
iniciativa, no només dels mestres sinó també dels nens i nenes fa que constantment ens engresquem amb molta
il·lusió a fer activitats que ens enriqueixen com a persones i alhora ens permet estar en constant aprenentatge.
Sota el títol “Qui ha vingut a l’escola?” volem fer extensiu algunes de les activitats més rellevants que hem realitzat
aquest curs en les que els protagonistes han estat persones vinculades al poble i a l’escola.

UNA VISITA MERAVELLOSA!
A l’escola ens vam plantejar la necessitat de demanar
la intervenció dels avis per a tot allò que poden aportar
als infants i, també, per allò que poden rebre d’ells. Ens
referim a valors, hàbits, vivències, experiències, saviesa,
emocions...

Els avis van marxar de l’escola entusiasmats i, nosaltres,
agraïts per l’oportunitat de poder compartir una estona
amb ells.
Aquesta pràctica ha estat tot un èxit i, per això, a partir
d’ara i sens dubte, repetirem i ampliarem l’experiència.

I aquest curs, ben convençuts del benefici que en tindríem,
hem mirat de portar a la pràctica una experiència que
impliquen els nostres avis i àvies.
L’experiència d’enguany: avis i àvies del Casal d’avis
d’Arenys de Munt van fer una visita molt agradable
a la classe de P5. Ja feia molts de dies que s’estaven
preparant l’activitat pels nens de P5. Els nostres nens
i nenes ja esperaven el dia que aquells actors i actrius
vinguessin a la seva classe..
El dia en qüestió tots plegats estàvem molt nerviosos…
però de seguida es va crear un ambient càlid i confortable.
Els nostres avis van explicar la funció d’algunes plantes
remeieres i tot seguit el conte popular del Cargol i l’herbeta
de Poniol. Ens ho vam passar d’allò més bé!!! Va ser
molt entranyable veure com cada avi o àvia participava
d’aquest esdeveniment. No cal dir que la reacció dels
alumnes va ser molt tendre. Tots van escoltar amb interès
i van participar , entre rialles, d’aquell moment tan màgic!

16

L’AJUNTAMENT INFORMA | ESPECIAL ENSENYAMENT

LES CARABASSES TENEN CABELL?
Com a escola verda una de les activitats que portem a
terme és l’hort mitjançant el qual pretenem apropar els
infants al món de l’agricultura ecològica, l’alimentació
saludable i la conservació de l’entorn, entre d’altres.
Aquesta activitat es treballa de manera interdisciplinar
i en estreta col·laboració amb la Fundació Marpí de
Pineda de Mar, afavorint i propiciant el contacte i el treball
en equip entre l’alumnat, les persones que treballen en
aquesta fundació i els diferents professionals (mestres i
monitors) .

Enguany, els alumnes de 3r han pogut no només recollir
les carabasses que varen sembrar sinó que a més han
pogut experimentar i alhora conèixer quin ús en podem
fer.
“Tot estava a punt...vam rentar les carabasses, les vam
tallar, pelar i posar al foc. Poc a poc van anar sortint uns
fils blanc...molts!!! Va ser màgic!”
Vet aquí que sí que tenen “cabells” (no totes les
carabasses). Popularment s’anomena “cabell d’àngel” i
amb ells es poden fer un munt de plats per cuinar i menjar.
Una experiència que ,gràcies als monitors de la Fundació
Marpí, vam poder gaudir i tastar tots plegats.

ANEM A COMPRAR!!!
Seguint amb l’alimentació saludable els
nens i nenes de 1r van fer un esmorzar
saludable a la plaça de l’Església. Dies
abans, van votar els aliments que volíem
comprar i es va fer una llista de la compra.
El dia de l’esmorzar es van repartir per les
diferents botigues del poble per comprar
molta fruita, galetes, cereals, pa i una mica
de xocolata. Vam comprovar el pes de la
fruita, quants euros havíem de pagar i el
canvi que ens havien de tornar.
Va ser un matí molt profitós i vam gaudir
molt.
Moltes gràcies a les mares que ens vau
poder acompanyar!

L’AJUNTAMENT INFORMA | ESPECIAL ENSENYAMENT		
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ESCOLA SOBIRANS

UN ACTOR A L’ESCOLA!
Enguany l’eix temàtic de l’escola és El cinema. Al llarg del
curs es va treballant aquest projecte des de P3 fins a 6è.
Una de les activitats que vam portar ,a terme els alumnes
de 6è,va ser la visita d’en Kai Puig!
Aquest dijous vam tenir l’oportunitat de rebre a l’escola a
l’actor arenyenc Jordi Puig, més conegut com “Kai”.
Ens va explicar moltes coses sobre la seva trajectòria
professional i va respondre a les preguntes que li havíem
preparat.
Prèviament, havíem fet una bona feina de recerca per
conèixer-lo una mica i havíem contactat amb ell proposantli venir a veure’ns i a relatar-nos la seva visió personal del món del cinema, eix emàtic dels nostres projectes d’aula.
Vam passar una molt bona estona plegats. I des d’aquí li tornem a agrair la seva visita, les seves paraules i la seva
predisposició a fer-nos riure, aprendre i gaudir.

ENS FASCINA LA LECTURA
La lectura és una font d’informació, d’aprenentatge i de plaer..., llegim diferentment segons l’objectiu perseguit.
Fomentar la lectura ha estat sempre en la nostra escola un dels objectius principals del nostre treball. Sabem que si
provoquem i activem en els nens i nenes la curiositat pels llibres aquests estaran motivats per la lectura i assoliran
un hàbit lector de futur.
Enguany, els alumnes de 1r han pogut gaudir de la visita de l’autora del llibre de lectura de l’aula “Em venc el cigró”,
la Care Santos.
Molt emocionats de rebre-la i conèixer una escriptora de veritat!
Ja feia dies que ens havíem organitzat i preparat les preguntes que li faríem i així poder descobrir més coses del llibre.

18
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escola SOBIRANS		

AMPA
	
  

L’AMPA Sobirans és una associació sense ànim de lucre
conformada per totes aquelles famílies que, formant part de
la comunitat de l’Escola Sobirans, en vulguin ser membres.
Cada curs busquem nous projectes, noves activitats, noves
idees....tot pensant en millorar la nostra tasca com a associació i continuar donant el millor de nosaltres en benefici dels
nostres fills i filles i les famílies que fem possible aquesta
escola....la nostra escola!
Any curs tornem a participar en la “Bicicletada Popular de
les Escoles d’Arenys de Munt” que, per tercer any consecutiu, organitzem juntament amb l’AMPA Sant Martí, l’AMPA

El curs passat ens la van deixar pel bar que posa l’AMPA
el dia de la festa del final de curs, que ens ajuda a recollir diners que després s’inverteixen en benefici de tots els
nens i nenes de l’escola. És per això que volem fer públic
l’agraïment.
MOLTES GRÀCIES FAMÍLIA!!

de l’INS Domènec Perramon i Lleure 3D.
El dia 21 de maig ens trobarem per gaudir d’un matí d’esport en família per passar-ho súper bé!!

Aprofitem per animar a tots els pares i mares a formar part
de la nostra junta com a membre de la mateixa o participant
puntualment com a col·laboradors en les diferents activitats
que porta a terme la nostra AMPA.
També ens podeu fer arribar les vostres idees i propostes
contactant amb nosaltres a: info@ampasobirans.org

El proper 17 de juny celebrem la festa de final de curs de
la nostra escola i, com cada any, l’AMPA organitza un matí
ple d’activitats per gaudir en família....inflables, música, festa dels colors (Holi), festa de l’escuma, bar, exhibició de les
activitats extraescolars....tot pensat per passar un matí fantàstic, no cal ser família de l’escola per venir a gaudir amb
nosaltres....esteu TOTS convidats!!!
Des de l’AMPA Sobirans i en nom de totes les famílies de
l’escola, volem fer arribar el nostre agraïment a la família
Cuesta Sampera per fer-nos la donació d’una nevera gran
amb barra.
L’AJUNTAMENT INFORMA | ESPECIAL ENSENYAMENT		

19

INSTITUT
DOMÈNEC PERRAMON

C PERRAMON
E
N
È
M
O
D
T
U
IT
T
INS
Terra, s/n

n
Torrent d’e
t
ys de Mun
n
08358 Are
937939075
/
3
3
79513
Telèfon: 93 on.cat
am
www.dperr

Aquest curs 2016-2017 l’institut Domènec Perramon ha tingut un nou director, en Joan Duran, que és veí d’Arenys de
Munt. Ha estat un curs en què s’han continuat diferents projectes que s’havien dut a terme en cursos anteriors i que
estaven oferint molt bons resultats i també se n’han iniciat altres de nous amb l’objectiu d’enfortir els vincles amb la
població i obrir el camí cap a un canvi pedagògic i metodològic que millori la formació de l’alumnat.

PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ I VINCLE
AMB EL POBLE
Enguany l’alumnat del Domènec Perramon ha participat
en diverses activitats vinculades amb entitats del poble:
-Els alumnes de 4t d’ESO han col·laborat amb el Gran
Recapte organitzat per Càritas durant el mes de novembre.
-La Biblioteca Municipal ens ha ofert unes sessions de
formació d’usuaris de biblioteca per a l’alumnat de 1r de
Batxillerat en què els han explicat l’accés a recursos de
cerca i a diferents fonts d’informació per ajudar-los en
la realització del Treball de Recerca. També ens ha fet
arribar les bases de la Mostra Literària d’Arenys de Munt,
que hem promocionat entre els alumnes.

Pastorets

-Des de l’ajuntament s’impulsen diferents projectes en
què la comunitat educativa del nostre institut (alumnat,
famílies i professorat) hi pot participar, alguns fa temps
que es duen a terme, com les xerrades de l’Escola de
Família, les “d’Igualtat de gènere”, etc., i d’altres s’han
iniciat enguany, com el projecte RADARS.
-Des de la Revista el Batec també se’ns ha ofert la possibilitat de redactar un editorial mensualment i són els
nostres alumnes de 1r d’ESO els qui amb molta il·lusió
expliquen les activitats que cada mes realitzen perquè tot
el poble se’n pugui assabentar.
Xerrades a la biblioteca per a 1r de Batxillerat

-El centre Moral ens va oferir les seves Sales perquè el
nostre alumnat de 1r d’ESO pogués assajar i representar els Pastorets, que incloïen un mini concert a càrrec
dels alumnes de 2n d’ESO (que dies abans havien anat a
gravar a la televisió de Mataró). Els 446,32€ que es van
recaptar amb les aportacions altruistes dels assistents a
les representacions van ser donats íntegrament a la Marató de TV3.
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PROJECTES DE CENTRE
-Pel que fa a l’aspecte pedagògic i metodològic, les novetats més importants les hem començat a aplicar a 1r
d’ESO amb un projecte més inclusiu i globalitzador, basat en el treball per àmbits (a través d’unes matemàtiques molt més competencials i lúdiques i el Tractament
Integrat de Llengües, que pretén unificar el treball de les
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llengües catalana, castellana i anglesa en un enfocament
més competencial i unitari). I per millorar la gestió de
l’aula i l’atenció a la diversitat (tant dels alumnes amb un
ritme d’aprenentatge més ràpid com dels que tenen un
ritme més lent o més dificultats) hem organitzat el suport
de dos professors a l’aula, en dues de les 3 hores setmanals de les matèries de llengua catalana, castellana i
matemàtiques.
-Fa ja tres cursos que vam introduir el Projecte de Mediació com un dels eixos principals de la resolució de conflictes i la cohesió de l’alumnat del centre. És un projecte
que gràcies a l’ajuda de la mediadora municipal, dues
professores del centre i un bon equip d’alumnes s’ha consolidat i s’està duent a terme de manera molt efectiva i
oferint molt bons resultats.

torn natural d’Arenys de Munt amb un guia local, xocolatada, petit festival de poesia, cançons i balls, i la plantada
de dos arbres, a la qual van assistir-hi representants de
l’ajuntament i del Projecte Escola Verda.

CONCURSOS- SORTIDES-ACTIVITATS
-Les matemàtiques i la robòtica són un punt fort del centre i des de fa anys l’alumnat del Domènec Perramon
participa en diferents concursos com el Fem Mates, Problemes a l’esprint, Proves Cangur i First Lego League, en
els quals sempre solem quedar en posicions destacades.
L’optativa d’Impressora 3D i l’extraescolar de Robòtica
que oferim tenen molt d’èxit. I aquest any hem tingut una
alumna de 2n d’ESO i 4 alumnes de 4t que han assistit
a les classes d’ampliació de matemàtiques que ofereix
cada dimecres la UAB des d’octubre fins a març.

Equip de Mediació

-Des de les primeres accions d’Escola Verda també han
passat tres cursos i enguany s’ha consolidat el projecte
i hem esdevingut oficialment Escola Verda. Vam fer una
celebració a finals de març que incloïa caminada per l’en-

First Lego League

Festa d’Escola Verda
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INSTITUT DOMÈNEC PERRAMON
benestar i la salut (a través del programa Salut i Escola, i
amb centres de Gestió de les emocions) i s’han celebrat
el dia mundial de la mediació, el carnaval, el dia de la
dona treballadora i la diada de Sant Jordi. També s’han
realitzat viatges de final d’estudis: el de 4t d’ESO a Praga
i el de 2n de Batxillerat a Amsterdam.
Amb les sortides i activitats hem d’agrair la gran tasca
que ha dut a terme el professorat del centre i l’AMPA, ja
que entre tots hem aconseguit que els alumnes gaudissin
d’activitats de qualitat.

Certamen de Lectura en Veu Alta

-Es continuen projectes que ja s’estan duent a terme a
les escoles de primària de la població, per això ja fa uns
cursos que participem en un programa radiofònic de Ràdio Arenys de Munt. I aquest ha estat el primer curs que
hem participat al Certamen de Lectura en Veu Alta.
-Potenciem l’excel·lència en llengua anglesa participant
en concursos com The Fonix i amb l’Estada Lingüística,
que aquest s’ha realitzat a Edinburgh amb alumnes de 1r
d’ESO fins a 4t d’ESO.
-S’han fet moltíssimes sortides, activitats i xerrades relacionades amb les diferents àrees curriculars, amb l’emprenedoria i amb l’orientació acadèmica i professional,
(activitats del Número π, la visita al Museu de matemàtiques, a l’Hípica d’Arenys, al Montseny, al Mobile World
Congress, esquiada, etc.); d’altres relacionades amb el

Concurs The Fonix

Viatge a Amsterdam
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Estada Lingüística a Edinburgh

INSTITUT DOMÈNEC PERRAMON
AMPA
L’ AMPA és una entitat formada per pares i mares
orientada a ajudar tot l’alumnat de l’institut.
La relació família -institut, reforça l’educació que tots
plegats volem donar als nostres fills.
Enguany, tenim nou director, en Joan Duran, que ha
vingut amb molta empenta, amb noves idees pedagògiques i que ens dona molt recolzament amb l’ajut del
seu equip directiu.
Actualment, som una junta de 8 membres que intentem treballar amb esforç, respecte i compromís. Volem que tothom se senti lliure d’expressar les seves
opinions i volem conèixer les vostres inquietuds com
a pares.
Els objectius que ens proposem portar a terme com a
AMPA són els següents:
- Organitzar activitats extraescolars: robòtica, anglès,
preparació del B1 per alumnes de BAT.
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- Coordinar juntament amb el Departament Psicopedagògic classes de repàs, que els alumnes de BAT
imparteixen als alumnes d’ ESO, dins les instal·lacions
de l’ Institut.
- Reciclatge de llibres que significa un estalvi econòmic important per a les famílies
- Col·laborar en la compra de material per a l’ Institut,
subvencionar sortides, xerrades i festivitats (Jornada
esportiva, carnaval, Festa final de curs)
- Ajudar els alumnes de 4t ESO i 2n de BAT a organitzar activitats per abaratir el cost del viatge de final
d’estudis.
Les famílies som un membre més de la comunitat
educativa.
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AFA
ENRIC CAMÓN
FENT CAMÍ, PLEGATS
L’Aula d’Adults, antiga Aula Cultural, enguany compleix
25 anys. Una fita prou important que bé mereix ressalt.
Atès que en l’última comunicació vam fer un xic d’història,
avui volem dedicar l’espai a explicar-vos l’actual situació.
Després d’un llarg periple, quasi quatre lustres per a algunes persones, el setembre passat (2016) s’endreçava
el servei. La nostra plantilla, ara mateix 8 professionals
(secretaria, inclosa), passàvem a engruixir les files de
GUSAM. Un fet que ha suposat millores substancials.
Bàsicament: l’aixopluc d’un conveni laboral i una con-
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tractació laboral cenyida a l’ús. Per aquest motiu, volem
agrair a les regidories implicades i a l’empresa municipal
tots els esforços esmerçats.
Acte seguit, i a nivell organitzatiu, vam configurar el
claustre. Així doncs, disposem d’un equip directiu (direcció i cap d’estudis) i de 3 coordinacions (cursos d’Instrumental, GES/GM i GS/+25). Tot i això, restava pendent
batejar el centre. Com sabeu, després de passar per la
Comissió de Nomenclàtor, portem el nom d’Enric Camón: antic regidor de Cultura. Un càrrec que va ostentar fins just abans d’encetar el nou mil·lenni. Per dissort,
però, l’estimat professor de llatí traspassà massa aviat
(primavera 2004). En aquest sentit, el proper 20 de maig
(Can Borrell, 18.30 hores) se li retrà un sentit homenatge.
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D’altra banda, també ens hem preocupat de marcar un
parell d’objectius quant a la gestió. Primerament, la creació dels expedients acadèmics. Una tasca nuclear a
fi de disposar d’un registre bàsic. Aquest curs (2016/17),
per exemple, prop de 160 alumnes. I, segonament, redactar les Normes d’Organització i Funcionament del
Centre (NOFC). Un document clau per a intentar cercar
una bona convivència. D’igual forma, hem elaborat un
llistat d’assistència per a l’alumnat menor d’edat i major
d’edat (franja juvenil). En conseqüència, i en cas d’absentisme, tenim comunicació (a diari o bé setmanalment)
amb aquestes famílies.
Amb referència a la preparació per a les proves (lliures o
d’accés) s’han portat a terme dos exàmens simulacre
(cursos: GES/GM i GS/+25). A saber: proves termòmetre
dies abans de l’autèntica cita. El claustre, en la seva totalitat, ha valorat positivament la nova iniciativa.
Un altre aspecte que no oblidem és el treball en xarxa. Mantenim relació amb l’Institut Domènec Perramon a
diferents nivells: traspàs i compartició d’alumnat, participem del projecte Estada a l’empresa (tenim una alumna
en pràctiques) i sovinteja la informació d’un centre a un
altre. Igualment, també hem obert contacte amb l’Edifici
Cotxeria. La interlocució, aquí, passa per Serveis Socials
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i Inserció Laboral. I per últim, seguim amb les trobades de
l’Escola de Família i aquelles que –comarcalment– s’organitzen a través de les diverses aules d’adults.
Del passat, a inici de cada curs, continuem apostant per
les proves de nivell adreçades exclusivament al nostre
alumnat novell; i a final de curs, destinem els darrers dies
a presentar les memòries que clouen l’any escolar. En
un altre ordre de coses, de dos anys ençà (març 2015), hi
ha un conveni signat entre l’Ajuntament i el Departament
d’Ensenyament que ens autoritza dos paquets formatius:
Instrumentals i GES.
Fet i acabat, sols esmentar (a diferència d’altres edicions)
que enguany hem celebrat conjuntament la festa de final d’any. Una celebració que ha servit per a visibilitzar
i cohesionar tota l’arquitectònica –bo i oferint– un senyal
d’identitat comú.
No endebades, el vell adagi rebla: venim de lluny per a
anar més lluny!
De feina, esclar, no ens en falta.

In amicorum numero,
Aula de Formació d’Adults Enric Camón
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AULA DE MÚSICA D’ARENYS DE MUNT
A l’Aula de música treballem amb la filosofia de fer que la música sigui assequible i accessible a tothom. Seguint
aquesta filosofia de treball incorporem els alumnes en diferents agrupacions instrumentals; aquest curs les nostres
agrupacions consten de 7 combos, la Big Band ReMeNuTs, la Big Band Menuts, la Big Band Arenys i el Cor en anglès.
Si ens voleu conèixer podeu trobar-nos a la web www. aulamam.com.

OFERTA

PROFESSORS

Rosa Conesa

Carles Escrig

Ferran Aguiló

Jordi Planet

Sito Millán

Josep Juan

Ragnhild Hjelmborg

Èrika Garcia

Míriam Marí

Adrià Sanz

Joan Torrentó

Ana Rossi

Héctor Jara
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ACTUACIONS
Durant el curs els alumnes de l’Aula
realitzen diferents concerts, alguns
d’ells vinculats a la vida social del poble.

• 11 de març: va tenir lloc la 3a trobada de Big Bands Infantils i Juvenils
amb formacions vingudes de Rubí i Santa Coloma de Farners, junt amb les
nostres Big Bands Menuts i ReMeNuts.

• 30 de setembre: Concert de swing
de la Big Band Menuts a la Sala Corrioles.
Vam comptar amb la presència dels
professors Diego Talavera i Mireia Ruiz que ens van ensenyar uns
quants passos de swing per poder
gaudir ballant aquesta música.

• 15 d’octubre: participació d’alguns
alumnes de l’Aula a l’homenatge a
Lluís Companys

• 25 de març: Concert de la Big Band Arenys al teatre Principal d’Arenys
de Mar

• 3 de desembre: taller de batucada
a la plaça de l’església
• 16 de desembre: Audició del cor
B-Sharp al celler de can Silveri a Mataró

• Del 3 al 6 d’abril: audicions de bateries i combos a l’Escorxardor. Aquest any vam tenir com a convidat un combo
de l’escola de Tiana.
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AULA DE MÚSICA ADM

NOVETATS

• 22 d’abril: concert de la Big Band Arenys per les festes del Remei

• Cor en anglès. Seguint la línia de
treball de les corals de les dues escoles, amb l’afegit de l’aprenentatge de
la llengua anglesa sempre a través
de la música.

• 22 d’abril: alguns combos de l’aula van participar al concert de la nit jove
del Remei fent de teloners de l’orquestra Mitjanit.

• Big Band Arenys. Per donar continuïtat al projecte de les Big Bands
dels més petits, les escoles de música dArenys de Mar i d’Arenys de
Munt compartim ara també la Big
Band d’Adults.

• Roda d’Instruments. els més petits
de l’escola fan un tastet dels instruments que poden aprendre a l’Aula i
triar aquell que més els agradi.

PROPERES ACTIVITATS
- Setmana del 8 al 12 de maig: Audicions d’Instruments i el Cor a
l’escola Sant Martí i can Borrell.
- 13 de maig: Concert de la Big Band Menuts a Sant Cugat del Vallès.
- 26 de maig: Trobada de Corals.
- 27 i 28 de maig: Intercanvi de Big Bands amb La Seu d’Urgell.
Enguany Arenys de Munt acollirà els alumnes de l’escola de música
de La Seu d’Urgell.
- 4 de juny: Concert de la Big Band Menuts a Santa Coloma de Farners.
- 16 de juny: Concert de les tres Big Bands (ReMeNuTs, Menuts i
Arenys) al Calisay d’Arenys de Mar.
- 17 i 28 de juny: Concert de combos de final de curs a la Sala Municipal.
- 21 de juny: Concerts a la Masia Can Borrell amb motiu del dia
internacional de la música.
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PROGRAMA DE
CONVIVÈNCIA I
MEDIACIÓ A L’INSTITUT
DOMÈNEC PERRAMON
En el curs escolar que estem a punt de finalitzar, el
projecte de Mediació ha seguit creixent i millorant en
la seva implementació un any més, per tal de poder
incorporar la Mediació i la millora de la convivència dins
el centre.
Aquest projecte és el resultat de la voluntat i el treball
conjunt entre l’Ajuntament i l’Institut Domènec Perramon
que any rere any s’està portant a terme.
El curs escolar 2016/2017 ha estat un any que ha
permès consolidar accions ja iniciades en anteriors
cursos, però també començar-ne de noves per tal de
seguir implantant el projecte de Mediació.
Una de les millores del projecte durant aquest curs ha
estat poder crear i portar a terme durant tot l’any la
comissió de mediació i convivència. Aquesta comissió
és l’encarregada de poder vetllar per la implementació
de gestió dialogada i pacífica dels conflictes i de donar
impuls a accions de convivència dins el centre.
En aquest curs l’equip de mediació ha estat format per
un total de 20 persones que han estat les encarregades
de realitzar les diferents actuacions i activitats dins el
centre, les quals mereixen el nostre reconeixement.
Els alumnes mediadors són: Núria Calvo, Janna
Carrés, Hanna Hamanou, Anna Li, Jenifer Moltó, Eric
Matilló, David Giménez, la Judit Malonda, la Judit Calvo,
la Mariona Fernández, la Naiara Culebras, l’Anuar
Hmaimou, la Sara Cayuela, la Maria Sánchez, l’Alicia
Serrano, la Bianca Pedra, Laura Espino, l’Ian Puigverd
i Alejandro Dames; i les dues professores Laura Jordan,
referent del projecte, i la Teresa Corpas professora
mediadora. Alumnes i professores que han dedicat part
del seu temps i motivació a tirar endavant el projecte.
A través d’aquest equip de mediació s’han pogut realitzat
diferents actuacions:
- Han finalitzat la formació com a mediadors escolars
els nous membres de l’equip de mediació, en total 15
alumnes de 3r i 4t curs de l’ESO que han realitzat el curs
de 40h que els capacita com a mediadors.
- S’ha creat el nou equip de mediació.
- Una de les accions més important de l’equip és la
resolució dialogada i pacífica dels conflictes. Durant
aquest curs s’ha intervingut en diversos conflictes entre
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alumnes que s’han pogut resoldre tots ells a través de la
mediació i el diàleg i que han millorant les relacions i la
convivència entre ells.
- A la vegada també s’han realitzat accions de prevenció
de conflictes a través de l’acompanyament i el suport
per part dels alumnes mediadors a alguns alumnes de
menor edat.
- Una de les accions més valorades, tant pels membres
de l’equip com pels participants, són els tallers en
gestió dialogada dels conflictes que s’han realitzat a
tots els cursos de 6è de primària de l’escola Sant Martí i
l’escola Sobirans. Tots aquests tallers són impartits pels
membres de l’equip de mediació.
- S’han portat a terme els tallers de gestió de conflictes
als alumnes de primer d’ESO d’una durada de 3 hores
cada taller.
- En aquest curs també s’han realitzat accions de difusió
de la mediació i per a la millora de la convivència:
- Un mural humà a favor de la mediació on hi van
participar tots els alumnes, professors i personal del
centre.
- Treball a les classes de tutoria entorn el diàleg i la gestió
positiva dels conflictes.
- La creació de les grues de la pau dins aquestes tutories
que han estat exposades durant tot el curs escolar al
vestíbul del centre.
- La participació en el dia de l’eradicació de la violència
de gènere.
- I sobretot la promoció de convivència positiva dins el
centre.
Aquest projecte és la suma de molts esforços,
organitzacions i persones. Totes aquestes actuacions
no haguessin estat possibles sense la voluntat de
les regidories implicades: regidoria de Participació ,
Joventut i Ensenyament, ni sense l’impuls de la direcció
del centre, sense la complicitat de tot el claustre, sense
el suport de l’AMPA, sense la dedicació i el temps
dels alumnes mediadors i sense els coneixements i la
implicació de les professores i referent del projecte.
Feliç estiu i bona convivència !!
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ESCOLA DE FAMÍLIA
D’ARENYS DE MUNT
Segon curs de l’Escola de Família 2016-2017
El Grup Motor de l’Escola de Família segueix treballant
per oferir espais de reflexió per a les famílies i recursos
per acompanyar la seva tasca educativa.
Durant aquest segon curs, s’han realitzat 16 reunions de
treball on participen agents implicats en el projecte. En
aquestes sessions, es concreten temes relacionats amb
l’organització i els continguts de les activitats adreçades
a les famílies segons l’edat dels seus fills i filles.
S’han organitzat 5 activitats:
• En la sessió d’inauguració del curs, es realitza una activitat oberta a totes les famílies del municipi amb berenar
inclòs, a la Plaça de l’Església per donar a conèixer el
Projecte.
• Famílies d’adolescents:
- Taller Autoestima i adolescents. Participen 10 persones
- Taller A contracorrent. Participen 6 persones
• Famílies d’infantil i primària:
- Taller Educar sense cridar. Participen 23 persones
• Famílies d’Escola bressol:
- Taller Els petits es fan grans. Participen 11 persones.
Actualment, s’està treballant en la cloenda del curs i properament en la programació per al curs vinent.
L’equip de treball de l’Escola de Família, vol seguir treballant per:
• Seguir programant activitats diferenciades per edats
dels fills i filles de les famílies: secundària, primària i escola bressol.
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• Organitzar activitats de caire participatiu, on les famílies
puguin expressar i compartir tant experiències com dubtes, generant espais de suport a la criança.
• Millorar els canals de difusió de les activitats i motivar a
la participació de les famílies.
• Facilitar la recollida d’interessos de les famílies a partir de cartells, on es puguin escriure propostes, situats a
l’entrada dels centres educatius i dels locals de les Ampas.
En aquest projecte, hi participen les Regidories de Benestar Social, Ensenyament i Joventut i la Comunitat educativa del Municipi conformada per: l’Institut Domènec
Perramon, l’Escola Sant Martí, l’Escola Sobirans, l’Escola Bressol Municipal La Petjada, l’Escola Bressol La Caseta Amagada, l’Aula de formació de persones adultes i
l’AMPA Sobirans i l’AMPA La Petjada.
Convidem a les famílies del poble a dir-nos quin són els
temes que els agradaria tractar per al curs 2017-2018.
Per fer-ho, us podeu posar en contacte a través del correu electrònic: escoladefamilia@arenysdemunt.cat .
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SECCIÓ DE PINTURA

Aquest curs 2016/2017 hi ha hagut canvis importants a
l’Aula de Pintura. Pere Planells, qui va portar l’Aula de
Pintura des del seu inici, es va jubilar i el substitueix l’artista arenyenc Raimon Sunyer.
Raimon Sunyer (Barcelona, 1957) exposa individualment
de forma periòdica a la Sala Parés de Barcelona des de
l’any 1981 fins a l’actualitat. També a les galeries Clariana de Vic, Puchol de València, Benassar de Palma de
Mallorca, Art Dama de Calafell, AB de Granollers, Juan
Gris de Madrid, entre d’altres.
En l’àmbit internacional són representatives les exposicions a la galeria Trentadue de Milà i a Kouros Gallery
de Nova York. De les exposicions col·lectives, destaquen
el “Realisme a Catalunya” del Centre d’Art Santa Mònica
de Barcelona, el “Metarrealisme” itinerant per Barcelona,
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València i Nova York, així com “La parella contemporània” a la galeria Artur Ramon de Barcelona, entre d’altres.
La seva pintura parteix d’una mirada pausada sobre la
realitat que fa per extreure’n l’essència i plasmar-la en
un llenguatge realista que ens trasllada a la pintura italiana de la primera meitat del segle XX, i fins i tot amb el
cubisme.
Els temes preferits de Raimon Sunyer són els paisatges
aturats en el temps (fàbriques abandonades, edificis en
desús, nocturns, figures... ) Les seves obres meticuloses
transmeten una sensació d’harmonia i pau espiritual que
ens convida a la serenitat, al silenci, a la quietud.
Els i les alumnes han acceptat de bon grat aquest canvi,
que els permet endinsar-se en una altra manera de viure
i conèixer la pintura, amb diferents tècniques i maneres
de treballar.
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