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En Escuela2 som una gran família, i això queda reflexat en moments
com el que vam viure fa unes setmanes: La Festa de la Primavera. Amb
aquestes celebracions es potencien vincles més propers i familiars. A
més, són aquest tipus d'ocasions les que fan que ens abellisca vindre a
l'escola. Exemple d'això, va ser dies abans de la festa, quan ens
reunírem tot l'alumnat en la pista coberta per a ballar junts una
coreografia creada per una mamà del col·legi. Aqueixa mateixa
setmana, vam reprendre les activitats amb els duados, cosa que ens va
agradar molt, ja que vam poder conèixer millor als més xicotets del
col·le. Aprenguérem uns dels altres, compartírem moments, gaudírem,
jugàrem i creàrem tota la decoració que va fer que el dissabte de la
festa l'escola lluira d'allò més bé.

D'altra banda, el fet de la participació lliure de paraetes i actuacions
fetes per pares, mares, professors, alumnes.. són les que fan que ens
coneguem i gaudim junts. “Reina Mora” és un altre exemple. Un grup de
música creat per ex-alumnes que sona súper bé i que ens va posar a
ballar a tots, pares, mares, professors, alumnes, xicotets i fins i tot no
tan xicotets. També la presentació de llibres que havien sigut escrits
per dos exalumnes i que amb tant d'orgull va presentar Jose, exprofe
que en el seu moment era profe de llengua dels dos. Com no, la
conversa entre famílies actuals amb exfamílies i exalumnat que ens
situa on està l'escola, on estava i on ens agradaria que estiguera. I per
últim, difícil no nombrar l'actuació màgica de percusió a càrrec de
l'alumnat d'ESO, entre altres moltes coses.

Després d’anys sense poder gaudir d’aquesta festa, s'agraeix molt
poder recuperar aquests xicotets i a la vegada grans moments, que tant
caracteritzen a l’escola. 

Festa Primavera

María García i Joao Abdulgani
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Escoleta

Visita a la residència

Després de la pandèmia el xiquets
d'escoleta van tornar a visitar la
residència i van poder tornar a
disfrutar d'aquesta entretinguda
activitat. La trobada va ser a l'exterior
on van jugar amb els iaios.
A partir d'ara fins a final de curs, tots el
dimarts, les diferents classes aniran a
veure'ls. 

 

Ritual de la primavera
L'altre dia els més menuts de l'escola
van celebrar "el ritual de la
primavera". Van estar tot el dia
festejant l'equinoci que és el moment
de l'entrada a la primavera. Totes les
famílies van col·laborar portant un
menjar o producte típic d'aquesta
estació. 
Una activitat molt xula que es va fer
amb un pal i que consistia en pedir un
deseo a la primavera.

 

Paula  Soriano i Blai



Primària 
Taller de cuina

Tots els dimarts i dijous els xiquets amb
diversitat funcional de primària,

participen en diferents tallers com el de
cuina, on aprenen a elaborar xicotets

plats o aperitius com  brotxetes de fruita,
batuts, sucs o  ensalades amb fruita. 

 

Els objectius d'aquest taller són diversos. En
primer lloc, es busca que  aprenguen a saber
planificar el que volen cuinar. En segon lloc,
que utilitzen els instruments de cuina i, per

últim, a recollir i escurar tot el que han
utilitzat. 

Cada  alumne que participa al taller pot
convidar a algun altre xiquet o xiqueta del seu

grup  per a què cuinen amb ells.

En conclusió, aquest taller serveix per a què
aprenguen a relacionar-se entre ells,

aprenent valors tots junts fora del que és
estrictament acadèmic.

 
 

Paula N i Kayla



SECUNDÀRIA
Alumnat a la festa de la primavera

Una setmana abans de la Festa de la Primavera, l'alumnat de
Secundària ens vàrem juntar amb els duats per a preparar la festa.
L'alumnat del TRI ESO es va juntar per edats i alguns van fer unes
papallones molt grans decorades amb diferents materials com film o
taulells. Els de 4rt estiguérem amb la classe d'Eva, Rodamons, i vam
preparar uns palets amb la paraula ART. Ens va agradar moltíssim
tornar a fer els duats després de tant de temps. 

  Per altra banda, per a recaudar diners l’alumnat de secundària va
preparar tendetes amb menjars com cookies, sandwiches i llepolies,
que van triomfar. Vam recaudar molts diners per a la nostra
cooperativa. El divendres els de 4t vam cuinar les cookies per a deixar-
ho tot preparat per a la festa, mentre que els del TRI van comprar els
ingredients. 

  Pel que fa a les activitats, el TRI ESO va estar tot l’any preparant-se
per a fer la seua actuació amb els gots i ventalls. Es va notar el seu
esforç, els va eixir super bé. Coordinar-se els 90 alumnes no pareixia
una tasca fàcil, però ells ho varen aconseguir i el més important, ho van
gaudir.
Ens va encantar veure’ls a tots i totes. 

 
Laura i Maria R.


