
EL RACÓ DE L’EXPERT 

JA FA UN CURS QUE FEM PROJECTE JUNTS! 
 

L’Escola i l’Institut compartim espais, així que pensem: Per què no aprofitar aquesta 

oportunitat per fer activitats tots plegats? Pensem que això és una bona i productiva 

experiència, ja que l’alumnat de primària i secundària aprenem uns dels altres. 

 

Fem tot tipus d’activitats junts, de diferents àmbits, com ara Música, matemàtiques o 

llengües.  

 

Matemàtiques: Els nois i noies de primer i segon d’ESO, un dimecres cada 15 dies, ens 

ajuntem amb els alumnes de quart de primària, i ens dediquem a fer tasques juntament amb 

ells, ajudant-los en qualsevol dubte i ensenyant-los noves tasques i projectes.  

 

Llengües: A llengües,  primer d’ESO, fan, també cada quinze dies, un projecte amb els Nens 

i nenes de segon de primària. El projecte, té el nom d’apadrinament lector, i els ajudem a 

llegir, a comprendre el que estan llegint i finalment fem unes activitats junts a les seves 

llibretes.  

 

Festes: Celebrem la festa de la Primavera conjuntament amb (Escola Elisa Badia i Escola 

Bressol La Rondalla i Institut Bitàcola). La celebració consisteix en fer alguna activitat comuna 

sobre la primavera  i al final, tots asseguts, formem una paraula, fem una percussió corporal i 

finalment formarem la frase “Junts anem més lluny”. (Aquest any toca fer la paraula  

“Anem”) 

 

Per Nadal també  vam anar a cantar les Llúcies de Nadal a l’Ajuntament, tots plegats. 

 

Experiències com aquestes, creiem que aporten molts valors als estudiants del Bitàcola, com 

ara paciència i delicadesa i també ajudant molt l’ alumnat de primària a agafar seguretat i 

aprendre. I és cert que només demostres que has après quan ets capaç d’explicar-ho a una altra 

persona! 
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Benvolgudes famílies, us presentem aquest nou espai dins el full informatiu que anomenarem EL RACÓ DE 

L’EXPERT.  Serà un espai on us mostrarem les opinions de diferents especialistes en diverses temàtiques, 

sempre tenint en compte aspectes que són del vostre interès, dubtes que en alguns moments ens heu plantejat 

com a pares o que com a mestres creiem que us poden ser d’utilitat. 

Començarem amb un escrit que us pot ajudar a intervenir amb els vostres fills/filles a l’hora d’utilitzar les 

noves tecnologies. Aquest article l’hem extret d’Internet Segura for Kids (IS4K) que és el Centre de 

Seguretat en Internet per menors d’edat a Espanya i que té per objectiu promoure l’ús segur i responsable 

d’internet i de les noves tecnologies entre els infants i els adolescents. Us recomanem que navegueu per 

aquesta web per ampliar aquesta informació i per trobar més assessorament al voltant de l’ús de les noves 

tecnologies entre el jovent.  

MEDIACIÓN PARENTAL 

¿Qué es? 

Internet forma parte de nuestro día a día, ofreciéndonos nuevas formas de comunicarnos, trabajar, aprender o 

divertirnos. Sin embargo, también conlleva algunos riesgos. Todos, para desenvolvernos en la sociedad, 

necesitamos desarrollar unas habilidades tecnológicas adecuadas. Enseñar a los menores a hacer un uso 

seguro y responsable de Internet es, por ello, una labor necesaria para todas las familias. 

Los adultos debemos enseñarles cómo utilizar la tecnología de forma segura, para que su entrada en el 

mundo digital sea progresiva y consciente. Para poder realizar esta mediación, no necesitamos ser expertos 

en informática, pero sí es imprescindible conocer mínimamente el entorno de Internet en el que se mueven 

los menores. De este modo será más fácil poder compartir con ellos sus experiencias y aconsejarles sobre 

cómo actuar. 

En general, hablar de mediación parental es hablar de dos tipos de estrategias, que son complementarias y 

deben ponerse en práctica simultáneamente: 

 Mediación activa: supervisión, acompañamiento y orientación.  

 Mediación restrictiva: establecer reglas y límites.  

 

 

Niños y Niñas de 3 a 5 años Niños y niñas de 6 a 9 años Preadolescentes (10- 13 años) Adolescentes y jóvenes (+14) 

Siempre acompañados.   
Normas claras desde el 
principio.  
Selección de contenidos.  

Conexión a internet limitada. 
Contenidos adaptados y de 
calidad. 
Adaptación de las reglas y 
límites. 
Profundizar en el uso 
responsable de Internet. 

Entornos más abiertos. 
Selección de videojuegos. 
Establecer normas en familia. 
Establecer criterios para su primer 
móvil. 
Prevención ante los problemas más 
comunes (ciberbullying, sexting, 
grooming) 

Mayor autonomía. 
Uso responsable de las 
redes sociales y la 
mensajería instantánea. 
Animarles a mantener una 
reputación positiva. 
Consenso en las nuevas 
normas. 

 

mailto:escolaelisabadia@xtec.c
http://www.xtex.cat/escolaelisabadia


Aquí teniu els 3 guanyadors de desembre: 
- Ibrahim Ech-Chantoufyde 4t A 
- Leire Rivas Ruiz de 6è B 
- Martina Vilchez Sierra de 4t B 

 

CARNESTOLTES 
 

El passat dilluns 5 de febrer el Carnestoltes va arribar a l’escola fent un gran rebombori!!!! 
Els nens i les nenes de 6è ens van llegir el pregó per tal d’anunciar-nos quines serien les consignes que 
hauríem de seguir durant la setmana: dimarts portar un passaport penjat, dimecres un pentinat 
esborrajat i dijous gorra i bufanda.....quina alegria!!!! 
El divendres a la tarda tot l’alumnat es va disfressar seguint el conte de l’Elisa Badia que ens explicava 
l’alumnat de 6è. 
Finalment vam fer balls tots junts, gaudint d’aquesta festa  
que és Carnaval!!! 
Teniu el vídeo de tota la festa penjat a la pàgina web  
de l’escola: 

http://www.xtec.cat/escolaelisabadia/ 
       No us el perdeu!!!!! 
 
 

L’AMPA INFORMA: 
 

El 16 de desembre els nens que participen a la Coral de l’escola van fer el seu concert a l’auditori Maria 

Feliu convidats per la Coral “A quatre veus” dins de les activitats de la Marató de TV3, en acabar van rebre 
obsequis oferts per l’AMPA 

Un any més els nens i nenes de la nostra escola van celebrar el Nadal amb les seves cançons com és 

tradició el Cicle d’Educació Infantil al pati de l’escola, el  Cicle Inicial al mercat, el Cicle Mig a la Plaça del 
Teatre Cooperativa i el Cicle Superior a la Residència per a gent gran Sophos i finalment tots junts a la Plaça 
de la Vila, amb la participació de l’alumnat de l’Institut Bitàcola. 
Per finalitzar hi va haver xocolata calenta i melindros per a les famílies al pati de l’escola , on vam vendre 
joguines aportades per les famílies, colònies, sabons i articles de bijuteria entre d’altres. Tota la recaptació 
es va donar a l’escola. 
Aquest any a més la venda de colònies i articles nadalencs es va realitzar al llarg del mes de desembre amb 
molt bona resposta per part de les famílies, la qual cosa us volem agrair, ja que tot el que aporteu és en 
benefici dels nostres nens i nenes. 

La festa de Carnestoltes aquest any va comptar no tan sols amb un fil conductor (els continents) sinó 

amb un divertit guió interpretat per alumnes de sisè que ens va fer recórrer gairebé tot el món 
acompanyant els dracs xinesos, els ballarins de Thailàndia , els tigres de Bengala, els “mariachis” mexicans, 
els cowboys americans, els acolorits lloros de l’Amazònia, els originals senyals de trànsit australians, els 
escocesos amb el seu kilt, el canvi de la Guàrdia del Palau de Buckinham, la Torre Eiffel, i finalment les 
balenes, els pingüins les foques dels oceans amb l’ajut dels ecologistes... només va faltar Àfrica que queda 
pendent per a la Setmana Cultural. 
Propers esdeveniments: 

 16 de Març. Dinar de famílies a l’escola, on tindrem ocasió de tastar el menú que mengen els nostres fills, 

per ampliar informació o apuntar-vos podeu adreçar-vos al local de l’AMPA 

Per mantenir-vos informats o contactar amb nosaltres: 
www.xtec.cat/escolaelisabadia / ampaelisabadia@hotmail.com / 93 718 23 90 

        AMPA Escola Elisa Badia 
 

   

PETITS INVESTIGADORS 
Hola petits investigadors/es ! 
 
Esteu tots/es preparats per al segon enigma del curs? Doncs per a aquesta segona investigació 

necessitem que penseu una mica abans d’actuar.  

Això vol dir que, abans de buscar la resposta, penseu  on la podeu trobar.  

Pista: els núvols porten la pluja. Compte, no us mulleu! 

ENIGMA: Podeu ajudar a les mestres de P4 i P5 a saber:  

A) Quants nens i quantes nenes de P4A i P4B tenen el nom que comença per la lletra L ? 

B) Quants nens i quantes nenes de P5A i P5B tenen el nom que comença per la lletra A ? 

 
 
 
 
 
Es farà el sorteig, amb totes les respostes rebudes, el dijous 22 de marçl a les 12:45h al teatre de l’escola. Per recollir el premi 
cal que hi esteu presents. L’alumnat que es queda a dinar està representat per una monitora del servei.   

 

  
 

NOM: ............................ 
COGNOMS:  ................................................................  
CURS:................. 
              

 

P4: .................... amb L 
P5:..................... amb A 

 

 

SABÍEU QUE ..... 
 

 Si voleu veure la festa de Carnestoltes que vam celebrar a l’escola divendres 9 de Març , 
podeu visitar la pàgina Web de l’escola on s’ha penjat el vídeo amb tots els protagonistes. 
 

 El passat dimarts 6 de març, en torns de matí i tarda, la nostra escola va obrir les seves portes 
per a tothom que volgués conèixer-la millor, amb un gran èxit de participació. 
 

 Us recordem que l’escola disposa d’un contenidor de piles gastades que podeu trobar a 
l’entrada de l’escola. És important que anem prenent consciència d’un bon control dels 
residus per conservar el medi ambient. Continuem també amb les recollides d’oli i de taps 
de plàstics. Recordeu també que podeu recuperar peces de roba o objectes perduts al bagul 
que es troba a una de les entrades a l’escola. 
 

 La correspondència amb les famílies a través del correu electrònic funciona força bé. Si 
encara no hi esteu apuntats podeu fer arribar la vostra adreça electrònica a la secretaria de 
l’escola. 
 

 El proper divendres 23 de Març i també durant el període de juny (del dimarts 5 al 22) les 
classes es faran en jornada intensiva de 9 a 13 h. El servei de menjador serà fins a les 15 h. 
 

 Un curs més participem a la campanya “A la nostra escola mengem + fruita”. Durant el mes 
de febrer hem rebut  taronja, poma, kiwi i pera, i al març pera, poma, cirerols, maduixot i 
taronja.  
 

 El període de preinscripció de sol·licituds (de P3 fins 6è) per al curs 2018-2019 s’ha endarrerit a 
la segona quinzena d’abril. La informació més detallada s’anirà oferint, a mesura que ens 
arribi. 
 

 Durant el cap de setmana, del 2 al 4 de març, 36 mestres teníem planificat fer un viatge. Es 
tractava d’un viatge sorpresa, és a dir, la majoria dels assistents desconeixien el seu destí fins 
el moment de pujar a l’avió. Hi havia una comissió de 5 persones que s’havia encarregat de 
portar “en secret” tota l’organització. Voleu saber com va anar? Doncs....la fatal sorpresa va 
ser que la companyia aèria va anul· lar el vol ja que al destí, Brussel· les, hi havia dificultats 
d’aterrament per les nevades. 
 


