
ENTREVISTA a Mireia Duart, coordinadora del Cicle Inicial d’EP 

 

 

“Els nens sempre s’emocionen quan arriba la       
tardor” 
Periodistes novells, 1r BAT 

El passat 30 d’octubre vam     
entrevistar la Mireia Duart, coordinadora del      
cicle inicial dels Salesians-Mataró, amb la      
finalitat de conèixer les activitats de tardor       
que es realitzen als dos primers cursos de        
primària.  

Mireia, com funcionen les activitats de      
tardor al vostre cicle? 

A les classes de    
1r i 2n, cada tutora els      
explica i els escriu a la      
pissarra digital les   
cançons. Divendres  
passat a la tarda van     
assajar les danses de    
tardor, que van treballar    
des de l’àrea de música, tant a infantil com 1r          
i 2n. En el pati de parvulari cada curs ballava          
una dansa i llavors arribava la castanyera.       
Com a activitat extra munten una paradeta on        
hi ha la castanyera, el lloc on la setmana         
següent faran un tastet de fruits de la tardor.         
Aquesta setmana enviaran la circular en la       
que es demana, de forma voluntària, als nens,        
que portin mandarines, castanyes…, i la      
setmana següent faran el tastet. El 31       
d’octubre van a l’excursió d’Arbúcies. 

Què es fa a la sortida a Arbúcies? 

És la primera sortida, per treballar la       
cohesió del grup. Passegen per la muntanya,       
miren els castanyers, si troben una castanya       
l’agafen, observen els bolets, perquè aviat      
començaran un projecte sobre els bolets. 

Feu alguna activitat que    
compti amb la participació dels     
pares? 

De cara als pares no, perquè les danses les         
fan a nivell intern. 

Teniu alguna idea per les activitats de       
tardor dels pròxims anys? 

Sempre se’ns acudeixen idees noves,     
però ara mateix encara no ens hi hem posat. 

 

Podem contribuir els alumnes de     
primer de Batxillerat a fer alguna activitat? 

Estem oberts a qualsevol    
proposta, com aquesta   
d’informar per nodrir la    
pàgina web que aquest    
any heu iniciat. 

.  


