
EL MUSSOL 
L A  N O V A  P U B L I C A C I Ó  M E N S U A L  D E L  T E I D E  Q U E  S E M P R E

E S T À  D E S P E R T A  

L 'estiu ja s 'ha acabat i , una vegada més , l 'Escola Teide ha

obert les seves portes per engegar un nou curs acadèmic .

Un curs que es presenta ple de reptes , dificultats i

obstacles però també de canvis , novetats , il ·lusions

renovades i moltes ganes . 

 

Aquest any l 'escola vol ser més transparent i

comunicativa que mai , i per això , s 'estan dissenyant tot

de mesures i propostes per obrir l 'activitat del centre al

món . Amb aquesta voluntat , ha nascut una publicació

mensual digital pensada per informar a les famílies del

dia a dia de l 'escola . Un espai d 'expressió on , a partir

d 'ara , hi tinguin  cabuda professors , alumnes , pares ,

mares , AMPA , etc . Benvinguts al #NouTeide . 

 

 

Benvinguts a un nou curs 

D'ON VENIM I CAP ON
ANEM? 

ALGUNS PROJECTES QUE
ENGEGUEN 
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Q U È  S ' H A  F E T  D U R A N T
L ' E S T I U ?  
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Hi ha molts més canvis dels que es veuen! 

Aquest estiu, l'equip directiu i la Junta Rectora van treballar de valent per tal de començar a
assentar les bases del nou projecte educatiu. A principis de juliol, per exemple, van
començar les obres de remodelació de l'escola. Unes obres que, tot i que no han pogut
donar resposta a tot el que necessita el nostre centre i que encara queden moltes coses per
polir, han estat molt positives.  
 
Per exemple, a l'exterior, s'han reparat les humitats i esquerdes de les façanes i s'ha pintat
tot l'edifici; s'han reparat alguns desnivells de la pista del pati i s'ha pintat de nou; s'han
instal·lat canalitzacions a la pared del rocòdrom per evitar properes humitats; s'ha reparat
l'escala que comunica el pati d'infantil amb l'aula de música amb esglaons de ferro, ja que
molts dels esglaons antics i la plataforma superior eren de fusta i estaven perillosament
podrits; s'ha reparat i pintat el sostre ja que quan plovia hi havia moltes goteres; i s'han
reparat les portes i rajoles trencades dels lavabos del pati.  
 
A més, a l'interior, s'han substituït totes les finestres trencades i antigues per finestres
hermètiques; s'han sanejat les aules de l'ESO i s'han comprat guixetes i taules noves; s'ha fet
una instal·lació nova i moderna del servei de WIFI per tal de que arribi a tots els racons del
centre; s'ha fet una gran inversió en material de laboratori, apostant per un aprenentatge
més vivencial i pràctic, s'han substituït les pissarres digitals de les aules d'infantil per
televisors tàctils ajustables a la seva alçada; i s'han substituït tots els projectors en mal estat. 

Què s'ha fet 
durant 
l'estiu? 



Les arrels de la nostra escola són profundes i fortes, ja fa

quaranta anys que creixen. És certament un honor i una

responsabilitat prendre el relleu de tantes i tantes persones

que han contribuït a construir l’escola i que han portat al

Teide fins aquí. Vull enrecordar-me especialment de

l’Imma, i agrair-li la seva dedicació al Teide en cos i ànima

durant nou anys; i de la Junta Rectora, per la confiança

dipositada en mi i en el projecte que represento. 

 

Aquest estiu no s'han fet només canvis estètics o materials,

sino que l'equip directiu portem mesos treballant en la

concepció d'una nova estructura educativa i un nou camí

pedagògic que portarà uns anys desenvolupar. Aquest

projecte parteix de l'anàlisi real i sense prejudicis de qui

som i què podem oferir, de què tenim entre les mans i cap

a on ho volem portar. Hem treballat de valent per a

conformar un equip de docents amb talent que pugui

conjugar l'experiència dels veterans amb la motivació i

innovació dels nous. 

 

Lluny queda la fila feta a classe preguntant els temps dels

verbs, esperant que el company que estava davant teu

fallés la resposta per a poder-lo avançar. La proposta

individual/competitiva centrada exclusivament en els

continguts ja fa anys que ha quedat definitivament

enterrada. El treball cooperatiu, el treball per projectes,

l’escola inclusiva i la multilingüe, els recursos TIC, l’atenció a

la diversitat, etc. són algunes de les evidències que estan

feliçment instal•lades en el nostre centre i que ara hem de

portar al següent nivell. 

 

Però, l'aprenentatge, que és l’objectiu de tots, transcendeix

els interessos particulars de cada professor, de cada

alumne, de cada família i de cada treballador del centre. Si

volem que aquest nou Teide tingui recorregut, necessitem

un projecte renovador i integrador, un lideratge compartit

on es produeixi una aliança entre tots els implicats,

famílies, alumnes i treballadors, i on els compromisos

individuals serveixin per assolir objectius comuns. 

 

 

D'on venim i cap on
anem?

MARIO  NÚÑEZ ,  DIRECTOR  DEL  CENTRE  

"No jutgis cada dia per la collita
que reculls, sinó per les llavors
que plantes" Robert Louis
Stevenson 

L'escola Teide va néixer fa 40 anys com escola catalana

i laica per donar resposta al desig d'una educació

diferent a la que proporcionaven la resta d'escoles del

municipi en el seu moment. Aquestes són les nostres

arrels i aquest ha de ser el nostre camí; una escola

diferent i propera on tothom treballa conjuntament

per educar les noves generacions.



PROJECTES QUE ENGEGUEN 
 
ESCOLA DE ROCK I MISSIÓ
KÈNIA 
 
Escola de Rock és un projecte
pedagògic interdisciplinari on a
través de l’arribada d'un grup de
música a l’escola cada trimestre es
proposen activitats i projectes
interdisciplinaris per a treballar
transversalment les competències
clau i el currículum pedagògic de
l'alumnat. 
 
A més, amb aquestes intervencions
de grups convidats i les activitats
que s'aniran realtizant durant l'any,
es composarà una cançó original
que formarà part d'un disc solidari.
L'objectiu és sumar forçes per a
construir una escola a Kithunthi,
Kènia. 

 
PROJECTE ALEXANDRIA 
 
 
L'esperit d'Hipàtia d'Alexandria ha
envaït els alumnes de 1r d'ESO, i
amb la mateixa febre de
coneixement i cultura que va portar
als grecs a construir la Gran
Biblioteca d'Alexandria, volem
recuperar la nostra biblioteca.  
 
Farem un espai multidisciplinar,
actualitzat i modern des d'on
fomentar el gust per la lectura i la
promoció de la cultura.  

 
PROJECTE DE LLENGUA
ANGLESA 
 
Un dels grans objectius del nostre
projecte educatiu és que la llengua
anglesa sigui realment una tercera
llengua vehicular al nostre centre.
Per això, comptem amb més
professorat d'anglès que mai i s'està
dissenyant una planificació unitària
des de P3 fins a 4t d'ESO que
coordinarà esforços per construir
un aprenentatge continu durant
totes les etapes. 



GRÀC I E S  

Des de l'Escola Teide volem agrair la col·laboració i dedicació de tots aquells

pares i mares que, de manera voluntària i desinteressada, treballen per

millorar l'escola; ja sigui a nivell de materials, instal·lacions, propostes

educatives o intervencions a les aules.  

VOLS SORTIR EN LA PROPERA EDICIÓ DEL MUSSOL? 

Si ets alumne, professor, pare o mare de l'escola i vols participar amb articles,

notícies, opinions, recomanacions, etc. pots enviar el teu text a

elmussoldelteide@gmail.com

Ens veiem amb més seccions, més notícies, 

més reportatges i més opinions en la 

propera edició! 


