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BESCANÓ PETIT
LLAR D’INFANTS

La nova llar a la
Sala Polivalent
L’inici d’aquest curs ha estat diferent per als més grans de la
Llar d’Infants. Una sorpresa ens
esperava a partir del dia 10 de
setembre: estrenàvem una nova
escola. Enmig de plors, rialles i
una gran il·lusió, anaven descobrint nous racons de l’escola: aules, canviadors, cuina, mobiliari
(cadires, taules), joguines (nines,
cuina, súper, contes, cotxes) i un
gran pati on passen unes bones
estones (pales, galledes, tobogan, caseta i sorral). Els afortunats són un grup de 55 nens i
nenes repartits en tres aules: Els
Sols, Les Estrelles i Les Llunes.
Junts vam rebre el dia 28 d’octubre la visita de la Senyora Castanyera, que ens va portar les
castanyes per celebrar la castanyada la setmana següent.

LLAR D’INFANTS

La visita de la Castanyera
Per les educadores de la Llar 1

Som els nens i nenes que ja hem fet
l’any i és la primera vegada que
anem a la llar d’infants. Vam començar al setembre i al principi ploràvem una mica, però ara estem més
contents que unes castanyoles! A casa no ens deixen tocar gaire res perquè tot es trenca, i a la llar ens ho
deixen remenar tot, tot i tot, i si ens
embrutim no passa res!
Aquest any les nostres educadores
han decidit que som una colla de
porquets, vaques, xais i gatets! A
més, elles, que són tan trempades,
ens han fet una granja molt xula a
l’entrada de la llar. Hi ha un xic de
tot: una masia on hi viuen els gatets,
un bassal de fang on juguen els porquets i molt de camp i muntanya per
pasturar les vaques i els xais.
Ens han explicat que aprendrem
moltes coses noves i tindrem moltes
sorpreses...
De moment ja hem tingut una visita:
va venir la Castanyera i ens va portar

moltes carbasses, castanyes i un dibuix d’ella mateixa per tenir-lo penjat a l’entrada, d’aquesta manera
segur que no ens oblidem d’ella i
dels seus esclops, que feien cloccloc! Més endavant us continuarem
explicant les coses divertides que vagin passant, perquè aquestes nostres
educadores sempre rumien quina
una en faran!

L’ESCOLA

Ens visita la pintora Dolors Serrat
Pels alumnes de Cicle Inicial

Els nens i nenes de Cicle Inicial hem començat a treballar en un nou projecte: el món de l’art. Aquest projecte ens permetrà conèixer aquest món a través dels treballs de classe, però també a partir de la visita d’alguns artistes i
de sortides programades.
La primera persona convidada va ser la senyora Dolors Serrat, una pintora
especialitzada en pintura a l’oli. Ens va ensenyar els materials que utilitza i
ens va explicar tot el procés que segueix per pintar un paisatge realista.
Li estem molt agraïts per la seva visita perquè ens va apropar a aquesta tècnica i ens va aclarir molts dubtes que teníem. Gràcies, Dolors!
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La vegetació de l’entorn de l’escola
Pels alumnes de 5è

A l’escola pensem que és bo que
els nens i nenes coneguin el país
on viuen i els seus trets més
característics, com ara els
costums i la geografia
La flora i la fauna formen part del nostre entorn, i és per això que ja fa uns quants anys
que participem en uns tallers subvencionats
per la Diputació de Girona i els ajuntaments
dels pobles que ajuden els nens a conèixer la
flora i la fauna que els envolten. Concretament, estudiem la vegetació més característica de l’entorn de l’escola, així com les restes
dels animals que viuen en aquests boscos.

Primer sortim de l’escola a aprendre coses sobre la vegetació i després
treballem a la classe tot el que ens han ensenyat.

Aquest taller dura tres dies i els nens i nenes
de 5è nivell el van fer els dies 13, 14 i 15 d’octubre d’aquest any. El primer dia es fa un treball de presentació del taller a l’aula. El segon
és de sortida i estudi de l’entorn amb la realització d’uns quants tallers molt adequats a fi
que els nens i nenes aprenguin la vegetació
predominant als nostres boscos així com les
restes dels éssers vius que hi fan vida. El tercer dia es fa a l’aula i allà es completa amb
l’estudi de les mostres de vegetació recollides
i amb un treball –que després es presentarà
als com panys– d’algun dels animals que
viuen als nostres boscos. És una experiència
interessant i que ens agrada repetir cada any
amb els nens i nenes de 5è nivell.

L’ESCOLA

Sortida a
Camprodon
Pels alumnes de 4t

El dia 24 d’octubre els nens i
nenes de 4t vam anar d’excursió
a Camprodon per estudiar el
curs alt del riu Ter
Després d’esmorzar, vam anar a la vora del
riu. L’aigua baixava ràpid i neta. Vam treballar diferents aspectes, com ara la vegetació
de l’entorn, la temperatura de l’aigua, l’amplada del riu, i vam buscar macroinvertebrats.

Els alumnes de 4t, a Camprodon.

Vam dinar al costat del típic pont Nou. Allà
vam jugar una estona i després vam fer una
passejada pel poble. Ho vam passar molt bé.
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La tardor a l’escola

Pels alumnes de 6è

En arribar la tardor l’escola
prepara diferents activitats
relacionades amb aquesta estació,
i aquest any els protagonistes han
estat les castanyes i els moniatos
El Concurs de Moniatos
Quan arriba la tardor es comença a sentir parlar
de bolets: «Se’n faran, aquest any?», diu la gent,
però també es parla de les castanyes torrades,
dels moniatos, de les Fires... De fet, per les nostres contrades això de Fires, castanyes i moniatos va força lligat, i potser ens costa una mica
destriar si hi ha castanyes perquè són Fires o bé
si són Fires perquè hi ha castanyes.
A l’escola ens agraden les tradicions i pensem
que les hem de conservar, i això ja fa anys que
ens ho sentiu dir. Pensem que és una manera de
fer país i que en aquesta època de globalització
ja ens va bé treballar i conservar les nostres arrels. Hem de conèixer els costums d’altres
països i altres cultures, però malament rai si
oblidem les nostres.
Doncs com que la tardor és temps de bolets, castanyes i moniatos, a l’escola hem tingut de tot.
Ja que sembla que no s’han fet gaires bolets, ens
n’han sortit per tots els racons... I, tot i que els
nostres no es podien menjar, feien força patxoca.

Imatges de l’exposició del Primer Concurs de Tardor i els nens premiats.

A més, hi va haver un dia que van aparèixer una
colla de moniatos disfressats i, com que vam
veure que les disfresses eren prou boniques,
vam decidir fer un concurs, i com podreu veure
el jurat ho va tenir molt difícil a l’hora de triar
les millors disfresses.

La castanyada
I per acabar va arribar el dia de la castanyada i
el Sr. Alfons, tal com ha fet els darrers anys, ens
va venir a torrar les castanyes i, com que hi té la
mà trencada, li van quedar molt bones. No ens
cansarem d’agrair-li l’esforç que fa.
El dia 31 d’octubre a la tarda vam poder estrenar
l’espai polivalent de l’escola amb els poemes,
cançons i danses que es van oferir els nens i nenes d’Educació Infantil i de Cicle Inicial de Primària. Va resultar ser un espai acollidor i amb
bona sonoritat. Hi cabem tots i l’escenari ajuda a
veure millor les representacions dels nens i nenes. Pemsem que en traurem un gran profit, i no
només a l’hora de fer activitats d’educació física.
Si voleu veure més fotografies, podeu consultar
la pàgina de l’escola:
http://www.xtec.cat/ceip-drsobreques
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LA LUDOTECA

ESCOLA DE PARES I MARES

L’escola de pares i mares
Per M. Àngels Fuentes i Albert Costa
Psicòlegs i terapeutes familiars

La regidoria
d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Bescanó
està duent a terme una
sèrie de xerrades
destinades a mares i
pares del nostre municipi
Aquesta peculiar escola, amb el suport del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l’Associació
Ventijol de teràpia familiar, té com
a objectiu principal oferir un espai
per enraonar, compartir i debatre
temes relacionats amb l’educació
dels nostres fills.
Amb l’Escola de Mares i Pares es
pretén informar i assessorar les famílies per resoldre dubtes i dificultats. Es donen pautes i estratègies
útils per poder abordar els conflictes familiars i sobretot poder prendre consciència de la importància
de la comunicació com a eina preventiva dins la família.
A través de la paraula distesa, el
diàleg, la reflexió i la participació,
s’incideix especialment en tres
franges d’edat: infants de 0 a 3
anys, nens de 3 a 12 i adolescents
de 13 a 18.

Les xerrades tenen lloc a l’Hotel
d’Entitats els dimarts de cada dues
setmanes a les 20.30 h i solen tenir
una durada aproximada d’una hora
i mitja.
La previsió és que fins al mes de
gener es realitzin les xerrades següents:
1. Rebequeries infantils. Com
educar en valors i emocions des de
ben petits.
2. Gelosia entre germans. L’arribada d’un nou bebè reestructura
de ple la família.
3. El repte de ser pares. L’amor
i els límits, els millors aliats.
4. El meu fill no em fa cas. La
responsabilitat, l’autoritat i la negociació com a eines clau a casa.
5. Ei, que no sóc tan petit! Amb
la preadolescència iniciem el camí
per fer-nos grans.
6. L’agressivitat i els desafiaments a l’adolescència. Un malestar que repercuteix sobre tota la
família. Parlem-ne.
7. Amistats perilloses. Parlem
de les relacions dels nostres fills
amb la seva colla d’amics.
Us hi esperem!

Jocs galàctics
Per les monitores

La Ludoteca de Bescanó
ha començat el curs amb
les piles ben carregades
El primer mes hem fet jocs i joguines diferents perquè els nens puguin experimentar la quantitat de
maneres diferents que tenen per
divertir-se. Una bona manera per
esbargir-se de tota una jornada escolar és jugant lliurement. Per això
a la Ludoteca hi ha molta varietat
de joguines amb les quals els nens
poden desenvolupar les seves habilitats imaginatives i creatives,
entre altres aspectes. Cada dia
programem jocs diferents per ajudar els infants a desenvolupar-se.
Al mes de novembre hem viatjat
per l’espai i ens hem convertit en
astronautes. Hem inspeccionat i
après tot allò que té relació amb la
galàxia, des d’un estel fins als planetes i el sistema solar, i sempre a
través de jocs, danses, tallers i
moltes més coses.
Aquest curs tenim un total de 60
nens inscrits de 3 a 7 anys. Recordeu que la Ludoteca està oberta els
dies que hi ha escola de 5 a 7 de la
tarda i que hi poden anar els nens
de 3 a 7 anys.
El preu és de 6 euros al mes. Però
també s’hi pot anar un sol dia pagant 1 euro.

15a Caravana
Solidària
Com ja fa anys, des de Bescanó
volem col·laborar amb la recollida de productes d’higiene personal per enviar amb la caravana
catalana d’ajut humanitari al poble sahrauí.
Es pot portar gel, xampú i sabó
als punts de recollida que trobareu a l’escola Dr. Sobrequés, a la
Biblioteca o al Casal d’Avis.
Col·laboreu-hi!
Xerrada entre pares, mares i terapeutes.

25

