
SOM
Petit homenatge 

a algunes de 
les moltes dones 
que formen part 
de la nostra vida. 

ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES



	 A setembre de 2016 el nostre col·legi és seleccionat per coordinar un projecte 

europeu Erasmus+, aprofitant els potencials educatius de quatre Ciutats Creatives de la 
Gastronomia declarades per la UNESCO: Parma (Itàlia), Östersund (Suècia), i Bergen 

(Noruega).  

	 L’objectiu del projecte és la millora de les competències bàsiques de l’alumnat i 

l’aprenentatge amb metodologies innovadores, l’intercanvi de bones pràctiques i el 
treball cooperatiu a nivell europeu.  

	 Deconstruir és un terme utilitzat per l’avantguarda culinària. Es tracta de 
realitzar creativament un plat, separant o reagrupant els seus ingredients i provocant 

noves sensacions al comensal. Ara, per primera vegada, quatre col·legis públics 
europeus empren aquest terme per aplicar-lo a l’educació: aprendre de forma diferent 

per aconseguir nous aprenentatges, més competencials i amb un nexe principal d’unió: 
les Ciutats Creatives de la Gastronomia de la UNESCO.  

	 L’estructura del projecte es divideix en quatre blocs d’estudi:  

• Let's visit!: les diferents  ciutats creatives. 

• Let's cook!:  les nostres dietes (mediterrània i nòrdica). 

• Let's move! hàbits saludables. 

• Let's create! art&cooking. 

	 En tots ells trobem  activitats d’investigació cooperativa, visites de proximitat 
relacionades i ús de noves tecnologies en cada bloc. En cada apartat es treballaran 

multidisciplinàriament les diferents àrees curriculars: especialment llengua i 
matemàtiques, amb un alt grau d’aprenentatge competencial, i de forma inclusiva, 

garantint la participació de tot l’alumnat independentment de les seues 
característiques.  

	 Tenint en compte aquestes premisses,  a partir d'aquestos quatre blocs, i mantenint 

com a eix aquest treball de centre, a classe unim ambdós projectes i els treballem de 

manera conjunta. Incidim, doncs, en el paper de la dona en els diferents àmbits esmentats, 

treballant, alhora, diverses àrees curriculars de manera globalitzada i significativa. 

	 A continuació us mostrem una petita recopilació d'algunes d'elles. 



LET’S VISITE!  

Coneguem 
la nostra 

TERRA 

i les nostres 

 TRADICIONS. 



Maria Ibars:  
EL NOSTRE PAISATGE 

Maria Ibars va ser una poetessa del nostre poble. Amb ella, i les seves 
poesies, hem après a valorar molts dels racons de Dénia. 

	Entre tots els poemes, triem L’Aiguadolç ja que la versió cantada per Gemma 
Mut apareix en la nostra obra de teatre. A partir d’aquest, realitzem diverses 
activitats: 

- Visitem l’aiguadolç. Amb l’ajuda de les famílies, l’alumnat visita aquest 
element paisatgístic de la nostra costa.  

- Som poetes! Elaborem poemes. En l’àrea de castellà aprenem la tècnica 
del Haiku, i componem versos. 

- Composició plàstica: Dibuixem el nostre propi aiguadolç. 

- Música: Escoltem i aprenem la cançó (enllaç). Analitzem tots els 
versos. Utilitzem la mateixa a l’escola per a l’entrada i eixida de classe. 

- Coneguem el poema de l’aiguadolç. Busquem al diccionari aquelles 
paraules que no coneguem.  

https://www.youtube.com/watch?v=G7Cos3LUQUM


Poema a l’aiguadolç, per Cinta Ripoll  

Aiguadoç, d’aigua dolça 

fresca i sabrosa! 

Dóna’m l’aigua 

i refresca’m la boca! 

Aigua dolça 

com la mel 

que ens refresca 

i ens lleva la set. 

L’aiguadolç està a Les Rotes 

jo he anat moltes voltes. 

Vell aiguadolç, per Alba Inocencio.  

Vell aiguadolç 

que mai t’he vist, 

eres vell i bonic 

segons m’han dit. 

Quan vaja a visitar-te 

serà a l’estiu 

i voldré refrescar-me 

en el teu riu. 

HAIKU per Clàudia Ballester 
Una poetisa 

María es su nombre 

en Dénia educó. 



Poema a l’aiguadolç, per Irene Lara.  

Al final de les Rotes 

trobaràs l’aiguadolç 

una cala ben bonica 

que impressiona a tot el món. 

Aigua de pluja 

que per les muntanyes arriba a la mar 

i la Torre del Gerro 

allí dalt està. 

El rap de l’aiguadolç, per Luís Abarca  

Hi ha en Dénia un raconet 

al final de Les Rotes, prou amagaet. 

Naix del Montgó i corre fins la mar 

per dins de la muntanya, com gotetes de mel. 

Aigua dolça, que es mescla amb la salada. 

Si vens a vorem, no em trobaràs, 

si vens a probar-me, potser no podràs 

perquè m’han barrejat les ones de la mar. 

Pel dia o per la nit 

l’aiguadolç sempre vol eixir. 



Els  iaios:  

 LES NOSTRES TRADICIONS 

S’acosten les vacances de Nadal, i rebem la visita d’alguns iaios i iaies de la 
nostre classe. Ells ens expliquen les principals tradicions d’aquestes festes, i 
com han canviat arreu del temps.  

Els escoltem atentament, preguntem i, junt amb ells brindem per un bon inici 
d’any. 



Aprenem moltes coses noves: 

- “Una de les coses que amb més il·lusió esperàvem era anar a casa de 
tots els familiars, el dia de Nadal, desprès de dinar, a arreplegar les 
estrenes” 

- “Quan arribaven les festes de Nadal, cada xiquet o xiqueta agafava el 
seu catre i se l’emportava a casa. A l’escola no els deixàvem. Si els 
Reis ens portaven una nina, jugàvem a sentar-la damunt d’ell” 

- “Els Reis no ens portaven tants regals com ara. Normalment, rebíem 
uns quants caramels i, si teníem sort, un plumier. Els més rics del 
poble tenien una bicicleta” 

- El dia de Cap d’Any ens ajuntàvem amb tots els amics. Sopàvem tots 
junts i a les dotze ens preníem el raïm. No teníem televisió, però ho 
sentíem al transistor” 

Busquem informació sobre les paraules destacades. Preguntem a casa, 
i les dibuixem. 

Aprenem la “fòrmula màgica” per rebre més regals. Els iaios ens 
l’ensenyen: 

“Senyor Rei estic ací 

guarde’m casques per a mi! 

Les garrofes i la palla 

per al seu rossí, 

i els joguets per a mi!” 



Carme Miquel: 
ELS RIURAUS. LES NOSTRES EDIFICACIONS 

	 Llegim el llibre de l’autora “Un estiu a La Marina”. Lectura col·lectiva.  
- Investiguem sobre el vocabulari relacionat amb la pansa i l’escaldà. 

Realitzem el nostre propi diccionari. 

- Visionat del documental sobre l’escaldà al veí poble de Jesús Pobre.  

- Visitem el Museu etnològic de la ciutat. Allí aprofundim sobre el procés, 
i la importància que va tenir a la nostra ciutat durant el segle XIX. 

- Elaborem les nostres pròpies maquetes de riuraus.  Amb totes elles, 
realitzem una exposició a l’escola. 

- Rebem la visita de l’autora, Carme Miquel. Ens conta diferents contes 
relacionats amb la nostra comarca. Firma de llibres. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qyOOTz2xN8w




Pepa  Romans: 
ELS NOSTRES CONREUS  

Pepa Romans ha estat una gran defensora d’un producte tan nostre com és 
l’arròs. Els seus plats tradicionals estaven realitzats amb aquest ingredient. 

Realitzem una excursió, en horari extra-escolar, i acompanyats per les 
nostres famílies, a l’Albufera de València. Allí passegem en barca i aprenem, 
«in situ», les peculiaritats d’aquest tipus de conreu.  

Aquesta excursió ens serveix, a més, per augmentar la nostra cohesió grupal 
i fer partícips a les famílies del nostre projecte. 



LET’S create! 

Art & Cooking 

Despertem 
La nostra 

CreativiTaT 



Frida Kalho: 

PINTEM LES NOSTRES REALITATS 

A l’àrea de plàstica treballem la vida de l’artista Arcimboldo. Creem, 
barrejant diversos elements gastronòmics, figures relacionades amb les 
nostres dones. Ens centrem en l’artista Frida Kalho.  

Aprofundim en la vida de l’artista mexicana. Aprenem algunas de les seres 
frases en anglés. A partir de diferents materials relacionats amb ella, 
realitzem les nostres pròpies composicions plàstiques. 



 



Marilyn Monroe: 

POP-ART 

De la mateixa manera, estudiem l’artista Andy Warhol, i el moviment 
denominat pop-art. Realitzem els nostres propis treballs a partir de la figura 
de Marilyn Monroe.  

Exposem el nostres treballs. 



AndreaMotis: 

LES DONES A LA MÚSICA 

Busquem informació sobre les dones al món de la música. A partir d’ella 

realitzem exercicis de comprensió lectora. (Veure dossier didàctic) 

Rebem la visita a classe de Sara, mamà d'un alumne del col·le i part del grup 
Sara Gee & Ramblin Matt, que ens explica el gènere del Country, i com les 
dones han influït en ell des dels seus inicis. 

Passem una estona molt divertida… i amb molt de ritme! 

https://sarageeandtheramblers.jimdo.com/


Coco Chanel: 
CREEM AMB LES NOSTRES MANS 

Coneguem la tècnica de l’origami. Ens visita Dolors, mamà de Clàudia, i amb 
ella aprenem a realitzar diverses figures.  

Com que Coco Chanel és dissenyadora de roba, creem els nostres propis 
vestits amb aquesta tècnica. 

 



 



MariaMontessori: 
REALITZEM ELS NOSTRES PROPIS JOGUETS 

Investiguem sobre la vida de la pedagoga Maria Montessori. Aprenem que 
molts dels materials que tenim al col·legi corresponen a eixe tipus de 
pedagogia. 

Elaborem els nostres propis dòminos de colors, amb els quals juguem a 
classe, especialment aquells dies que plou i no podem eixir al pati. 

Redactem també, entre tots, les normes del joc, treballant el text per 
instruccions. 



LET’S cook!  

La cuina  

Com a 

Element 

d’aprenentatge 

         
        

                 

          

           

          Begoña Rodrigo

                          Carme Ruscalleda

          Pepa Romans 



Durant el curs realitzem diversos tallers de cuina. Destaquem, entre ells, la 
visita a un restaurant de la ciutat, la tasca Miguel Juan, on ens ensenyen a 
cuinar un dels dolços típics de la nostra comarca: pastissets de moniato.  

Coneguem la història d’aquest producte, així com el procés d’elaboració dels 
mateixos. 





Treballem la recepta com a tipus de text. L’alumnat practica a casa i, fins i 
tot, produeixen els seus propis vídeos, amb receptes típiques valencianes. 

Luís ens ensenya a fer arnadí, un dolç típic valencià. 

Cinta cuina per a nosaltres mones de pasqua. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gDMKU636HVY
https://www.youtube.com/watch?v=hiuytlzCtpc




 



Rebem també la visita de Paco, iaio de Cinta, que ens ensenya a cuinar 
mantegats, un altre dolç típic de Nadal. 

 



Berenar pedagògic: Quique Dacosta. 

Organitzem a l’escola un “berenar pedagògic”, on ens visita el cuiner Quique 
Dacosta, (3 estreles Michelín) per tal d’explicar-nos la seva trajectòria 
professional, així com aconsellar-nos en una dieta saludable al mateix temps 
que innovadora. 

A classe llegim el seu llibre “El secret de Quique Dacosta” (Reclam editorials), 
preparem preguntes relacionades amb la seva vida, i fins i tot Laura i Sofia li 
realitzen una entrevista a una de les dones més importants per a ell: sa mare. 

 



ENTREVISTA A ANA, MAMÀ DE QUIQUE DACOSTA, per Laura i Sofia 
Valencia Pinedo. 

Quique Dacosta és un dels nostre xefs més reconeguts. Són moltes les 
entrevistes que mitjans de comunicació nacionals i internacionals li han fet a 
ell.  

Però Laura i Sofia, les nostres reporteres més intrèpides, han aconseguit una 
exclusiva mundial! Li han fet una entrevista a Ana, la seva mamà, 
preguntant-li sobre la infància d’aquest cuiner. Ací la teniu: 

– L-S: ¿A qué le gustaba jugar cuando era pequeño? 

– A: A fútbol. 

– L-S: ¿Le gustaba la cocina? 

– A: Nooo! De pequeño quería ser futbolista. 

– L-S: ¿Cuál era su plato favorito? 

– A: Los canelones. 

– L-S: ¿Y el que menos le gustaba? 

– A: La sopa de pescado con tapioca. 

– L-S: ¿ Le gustaba ir a la playa? 

– A: No…íbamos a bañarnos al río.¡ En Extremadura no hay mar! 

– L-S: ¿Tenía alguna mascota? 

– A: Si. Un perrito que se llamaba «Terrible». 

– L-S: ¿Cuál era su merienda favorita? 

– A: El bocadillo de foie-gras. 

– L-S: ¿Y su juguete favorito? 

– A: Mazinger Z. 

– L-S: ¿Ayudaba en casa? 

– A: Si, sobre todo a su abuela, que era costurera. 

– L-S: ¿Y a su abuelo? 

– A: También. Le acompañaba y le ayudaba en la obra. 

– L-S: Un recuerdo de algo que les gustara mucho hacer: 

– A: Ir con su padre a recoger césped para el pesebre. 

– L-S: Y por último, ¡cuéntanos una travesura! 

– A: De pequeño, le gustaba tanto su profe que cogió un conejo de una finca, y se lo regaló. 



LET’S move!  

Aprenem  

a viure  

de manera 

saludable 

 

 



Almudena Cid:  

Educació postural 

Rebem la visita a classe d’Anke Schümmelfeder, experta en ioga i pilates 
infantil, qui ens imparteix una classe teòrico-pràctica sobre educació 
postural. 

De la seva mà aprenem conceptes bàsic d’anatomia, així com a saber 
exercitar una postura correcta en les diferents situacions quotidianes (quan 
utilitzem el mòbil, quan estem a classe asseguts, portant la motxilla a 
l’escola, etc) 

La sessió continua amb un circuit pràctic, amb diferents estacions en les què 
aplicar els continguts apresos als diferents moviments  diaris. 



 



Michele Obama:  
Alimentació saludable 

Cuidem el nostre hortet!  

Periòdicament visitem l’hort escolar, on aprenem a tenir cura i mantenir el 
mateix.  

També treballem el vocabulari bàsic associat a les tasques del camp, així com 
de les principals eines utilitzades. 

Plantem i sembrem diversos conreus, a partir dels quals elaborarem plats a 
classe, tals com amanides, faves sacsades, “chips” de moniato, etc. 

Visitem també els horts urbans de la ciutat, on els propietaris ens ensenyen 
les seves parcel·les i el funcionament de les mateixes. 



 Fruites i verdures: mengem saludable! 

Al llarg dels cursos realitzem diversos tallers 
relacionats amb el consum de fruites i 
verdures. 

Les plantem al nostre hort, les cuidem, les 
collim i ens les mengem. També elaborem 
diferents menjars amb les matèries 
primeres, tals com sucs de taronja, 
macedònia, etc. 



Aina Fornés: 
Superació en l’esport 

Durant el proper mes de febrer ens visitarà l’atleta dianense. Com que Aina 
és antiga alumna del centre, de segur que som capaços de veure en ella un 
exemple molt proper de superació i sacrifici. 

Realitzarem també una classe pràctica, en la qual ens explicarà els valors 
fonamentals de l’atletisme. 



Altres  ACTIVITATS 

Aprenem 
de manera 

globalitzada 

 

 

 

 



Elvira Lindo: 
Lectura comprensiva 

A l’àrea de castellà, durant una sessió setmanal, realitzem lectura en gran 
grup. Triem el llibre “Manolito Gafotas”, d’Elvira Lindo. A partir d’ell 
realitzarem, a més, activitats de comprensió lectora, elaboració de textos 
(descripció, narració, etc), i exercicis relacionats amb el currículum 
d’aquesta àrea (cerca en diccionari, anàlisis morfo-sintàctic, etc) 

Treballem amb material ja elaborat: 

- Activitats de presentació i descripció 

- Conceptes psicològics bàsics: atenció, percepció, comprensió. 

- El còmic 

- Juguem i aprenem a l’aula d’informàtica 

http://www.todoele.net/actividades/Actividad_maint.asp?Actividad_id=363
https://es.scribd.com/document/46334715/UNIDAD-DIDACTICA-el-comic
https://luisamariaarias.wordpress.com/2010/07/01/manolito-gafotas/


Marie Curie:  
La ciència 

A l’àrea de Ciències Naturals i Socials ens centrem en el món de la ciència, i la 
figura de Marie Curie.  

Estudiem la seva biog rafia amb els l l ibres “Me l lamo Marie 
Cuerie” (Parramon editorial) i “Petita i gran: Marie Curie” (Ed. Alba), i 
visionem la seva vida extraent les idees principals del mateix. Treballem en 
petit equip, fent les nostres pròpies investigacions. 

Ens centrem en la radioactivitat, i realitzem un taller pràctic en el qual 
elaborem les nostres pròpies radiografíes. Les exposem al corredor. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oa1C7StHldk




Gloria Fuertes:  
La Poesia 

En l’àrea de castellà, investiguem la vida de la poetessa. Portem la 
informació a classe i, en petits grups, elaborem diversos murals sobre 
ella. 

Llegim la biografia. Realitzem diverses activitats de comprensió 
lectora. Sopes de lletres. 

Treballem el poema “Cómo se dibuja un niño”. El llegim. Per tal de 
memoritzar-lo, anem recitant-lo de diferents maneres. Ens convertim 
en robots, cantants d’òpera, bandes de rock, etc. Acabem creant un rap 
entre tota la classe amb aquestos versos. 

Ens convertim en poetes! Per parelles, elaborem un poema a partir del 
títol “Cómo se dibuja una niña”. 

 “Blue Monday”. Un dels alumnes ens informa que avui (15 de gener) és 
el dia més trist de l’any. Llegim, copiem, il·lustrem i aprenem el poema 
“Cuando, cuando”, que ens parla sobre la tristor. 

Estudiem les parts d’un poema: vers, estrofa, rima, etc. Al llarg del curs 
anirem aprofundint en aquest aspecte, a partir de la figura de la 
poetessalala: 





Malala: 
Un món en pau 

Adquirim, per a la biblioteca d’aula el llibre «El llàpis màgic de 
Malala» (Alianza editorial). En l’àrea de valors cívics i morals el llegim a 
classe, i obrim un debat sobre el mateix.  

Imaginem el nostre propi “llapis màgic” i reflexionem sobre els desitjos que 
ens agradaria que es compliren.  





Teresa Perales: 
La dis-capacitat 

“Condenados al bordillo” és una associació de la nostra localitat enfocada a 
sensibilitzar i conscienciar sobre la supressió de barreres arquitectòniques, a 
partir de diferents projectes amb els què pretén la inclusió de persones amb 
discapacitat. 

Setmanalment col·laboren amb la nostra escola, en la realització de sessions 
lúdiques durant les activitats extra-escolars del menjador. 

En aquesta ocasió, rebem la seva visita a l’aula. Ells ens donaran una lliçó 
inoblidable sobre superació personal. 

Coneguem les seves històries individuals, i ens ensenyen a superar els 
diferents obstacles que la vida ens va posant. 

Acabem jugant tots junts a diferents jocs, creant un clima de total inclusió a 
l’aula. 

http://condenadosalbordillo.org/


Els Reis Mags: 
 Els joguets tenen gènere? 

S’acosten les dates nadalenques i ens disposem a escriure la carta als Reis 
d’Orient. Però, amb diferents catàlegs de joguets a les nostres mans, ens 
adonem de la clara discriminació sexista que trobem en ells. 

Decidim realitzar un anàlisis sociològic dels mateixos, amb el qual ens 
centrarem en els rols de xiquets i xiquetes, i amb els colors associats a cada 
gènere. 

A partir del treball en petit grup, arribem a conclusions generals, observant 
que, sistemàticament les dones son relacionades amb tasques de servei i cura 
(mestres, infermeres, perruqueres, etc) i amb colors rosats; mentre que els 
nens apareixen muntant cotxes, construccions, etc, predominant el color 
blau.




