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LA BIBLIOTECA

Un exemple de col·laboració.

Al començament del present curs es va iniciar un projecte de renovació de la biblioteca del
centre. Aquest projecte va rebre el nom de Projecte Alexandria en honor a la famosa
biblioteca del món antic, i s'ha convertit en un exemple de col·laboració entre alumnes,
professors i famílies de l'escola. 
 
Els alumnes de 1r d'ESO van fer una primera esporgada de materials, seleccionant aquells
que eren útils i prescindint d'aquells que estaven en mal estat, desfasats o eren inadequats
per a una biblioteca escolar. També van fer tasques de neteja i habilitació dels espais per tal
de guanyar metres a la sala: van desmuntar prestatgeries, van treure armaris, van retirar
fotocopiadores antigues i van treure totes les portes de les prestatgeries per tal de que els
llibres no estiguin tancats amb clau i siguin accessibles.  Paral·lelament, van dissenyar
dinàmiques de promoció de la cultura i la lectura per als alumnes més petits de l'escola,
com els contes de Halloween que van interpretar o els carnets de préstec que han
dissenyat.  
 
A mesura que el projecte avançava entraven a escena altres participants, com la Manoli,
mare de 3r de primària, que va fer vàries intervencions per ajudar als alumnes a valorar els
contes i a practicar tècniques de relaxació i de dicció a l'hora d'explicar contes. O les mares
i pares de l'AMPA, que amb molt d'esforç han pintat i decorat la sala, juntament amb d'altres
famílies voluntàries.    
 
 
 

Imaginant 
el Teide del 
futur.



I ara què? Doncs queda molta feina per fer. Estem pendents de rebre uns petits sofàs de 
colors que, juntament amb els coixins i el terra d'escuma que posarà l'AMPA, donaran vida a 
una nova secció d'infantil. També des de l'AMPA s'acabarà de decorar la sala i es muntarà 
una nova prestatgeria de colors. 
 
Per part dels alumnes, actualment s'està fent un arxiu digital de tot el catàleg real de la 
biblioteca amb intenció d'ordenar els llibres i de poder fer consulta online dels materials 
disponibles. A més, juntament amb el projecte Missió Kènia, estan traduint contes populars 
africans al català i a l'anglès per fer dos grans àlbums il·lustrats, amb dibuixos de tots els 
cursos, un es quedarà exposat a la nostra biblioteca, i l'altre el compartirem amb els nostres 
companys de l'escola de Kithunti. 
 
Una vegada més, es demostra que quan tots treballem de la mà, aquesta escola es fa més 
gran. 
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Com és la sensació de treballar a una 

escola? 

La sensació és rara, l'horari és molt 

estrany comparat amb el de 

l'hosteleria. 

 

Tens més experiències fora d'aquesta 

cuina? 

Vaig treballar a un restaurant de 

Martorell on vaig començar de 

rentaplats i vaig acabar de cap de 

banquets. A més, també he treballat en 

un hotel de 4 estrelles com a segon cap 

de cuina i com a tastador de plats a 

Masterchef. 

 

Què et va inspirar per ser cuiner? 

Doncs em vaig inspirar jo sol, perquè ja 

des de petit em cridava l'atenció. 

 

Com va ser l'experiència a 

Masterchef? 

Doncs jo estudiava a una escola amb 

una estrella  Michelin i aquesta escola 

enviava 10 alumnes a la gravació dels 

programes per escollir els plats 

finalistes. Abans de gravar em vaig 

haver de prendre tres pastilles, per 

intoleràncies, intoxicacions i vòmits.

Et sents còmode amb l'ambient i els 

companys de feina? 

Molt còmode. Aquí, la gent amb la que 

treballo és molt educada, però he de 

dir que prefereixo treballar amb els 

nens petits, perquè si alguna cosa no 

els hi agrada, ho diuen. 

 

Com et veus en un futur? 

En un futur no gaire llunyà em veig en 

un restaurant o amb el meu propi 

negoci on pugui demostrar les meves 

capacitats i experiències que he anat 

practicant al llarg de la meva vida.



JORNADA DE 
PORTES OBERTES

Divendres 15 de març a les 15:15  

Dissabte 16 de març a les 11.00

Hi haurà botifarrada popular, tallers infantils i molt més. 

No t'ho pots perdre!



PROJECTES 
A BON 
RITME

HORT URBÀ
La feina feta pels alumnes de 1r i 
2n d'ESO comença a donar els 
seus fruits. Les taules reutilitzades 
van servir de vivers artesanals i 
les nostres plantes i verdures ja 
creixen amb força i salut.

EMPRENEDORIA
Aquest any fem emprenedoria per 
aconseguir beneficis dels productes que 
vendrem a la fira de Sant Isidre. Una part 
d’aquests beneficis els donarem a una 
ONG i l’altre part la farem servir per fer 
una excursió o un berenar. 
De moment hem escollit els càrrecs i el 
nostre logotip, hem fet tallers, amb el 
nostre padrí, que es diu David. També 
hem fet el taller de documentació de la 
cooperativa, hem fet l’estudi de mercat. 

EXPERIMENTS
Tant des del taller 
d'experimentació a primària com 
des de l'assignatura de ciències a 
secundària estem portant a terme 
més experiments que mai.

PROJECTE D'ANGLÈS
We are improving our skills in English in all grades, From 
P3 to 6th grade. For example, in P4 we have been learning 
the family vocabulary during these weeks. Also, in P5 we 
have been playing with some games, so we keep on 
learning new vocabulary while we enjoy playing. 
 
We want to communicate you that next monday at 16:40, 
our P3 pupils will perform a little play in english language 
at the gym.  
 
You are invited!



LA IMPORTÀNCIA DELS
ESPAIS
MARIO NÚÑEZ

No és, ni de bon tros, un tema nou. Des de fa dècades l'estudi del 

espai escolar i l'organització de l'aula interessa a molts

professionals: pedagogs, psicòlegs, arquitectes, mestres... però són

escasses les investigacions i trobem en els centres educatius poques

aplicacions pràctiques. 

 

Les característiques arquitectòniques d'una escola haurien d'estar al

servei del projecte educatiu del centre i els seus models didàctics, 

però la realitat, en la majoria de casos, és la contrària. És a dir, és

l'edifici el que condiciona el programa i les activitats, així com els

models d'aprenentatge. 

 

Els equipaments i els materials didàctics són importantíssims

perquè a través d'aquests es poden facilitar o dificultar l'assoliment

dels objectius, continguts, actituds, i valors que vol transmetre

l'escola.  

Hem d'organitzar 

racons i espais 

educatius fora de 

l'aula allunyant-nos 

d'un centre avorrit, 

uniforme, monòton. 

Qualsevol espai de la nostra escola és 

susceptible de ser espai educatiu i, per tant, 

haurem de organitzar aquest espai 

coherentment amb respecte als nostres 

projectes i programes. 

 

La creativitat pot ajudar a treure profit 

d'espais comuns com passadissos, racons, 

escales, vestíbuls, patis o jardins. El que ens 

permetrà establir espais per exposar, espai 

per aprendre, per mirar, per descobrir, 

racons d'activitats diferents i tallers per 

experimentar. D'aquesta manera 

multipliquem els recursos i ampliem la seva 

utilització. 

 

Hem d'organitzar racons i espais educatius 

fora de l'aula allunyant-nos d'un centre 

avorrit, uniforme, monòton, ple d'espais 

estàtics, iguals any rere any. 

 

Evidentment, tot això requereix una inversió 

econòmica important que no sempre es pot 

afrontar. Per això és tant important que, 

amb l'esperit cooperatiu, tant el professorat 

com les famílies ens mantinguem actius i en 

constant recerca, implementant a classe les 

novetats que puguin ser d'utilitat per als 

seus alumnes. Es requereix, per tant, un 

esforç no només econòmic, sinó personal de 

tota la comunitat educativa Teide. 


