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El espacio de la participación

La Pau plena el tauler al recollir les activitats organitzades al voltant d’aquest valor
tan important per escoles públiques com les
de Faura i Canet d’En Berenguer, o el CP
Ntra. Sra. del Carmen del Barri del Crist
i el Ricart Bonillo de Benetússer. Pag 3
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PRIMÀRIA

Descobrint a Leonardo
La classe de 2n de
Primària de la línia en
Valencià del CP Sant
Onofre de Quart de
Poblet ha realitzat un
projecte educatiu en
que han treballat la
figura de Leonardo da
Vinci.

Com treballar per
projectes a l’aula
L’EXPERIÈNCIA, PAS APAS
■ ASSEMBLEA. Setmanalment

ens juntàvem en assemblea
per veure com anava el treball, el que ens quedava per
fer i com organitzar-nos.

Sonia Aldea (*), Quart de Poblet

Som la classe de 2n de Valencià del
CP Sant Onofre de Quart de Poblet.
Durant el primer trimestre hem fet
un projecte al voltant de Leonardo
da Vinci. Era la primera vegada que
la nostra mestra i la nostra classe
feia un projecte. Cadascú de nosaltres va dir de què li agradaria ferho i després, entre tota la classe
vam decidir que el nostre projecte
seria de Leonardo da Vinci.
Per equips anàrem plantejant el
que volíem saber i el que volíem fer.
I sabeu? Hem aprés i hem fet un
fum de coses. En primer lloc ens
vam convertir en investigadors i investigadores per tal d’averiguar la
resposta a les preguntes que ens
havíem plantejat. Vam descobrir
que Leonardo no sols era pintor,
també va ser escultor, inventor, arquitecte… Li encantava observar
la natura i ja des de menut feia molts
dibuixos. Va nàixer a Anchiano, una
xicoteta ciutat de Florència l’any
1452, era vegetarià… Un dels seus
quadres més famosos La Mona
Lisa també és coneguda com La
Giconda envoltada de misteri amb
un sonriure que diuen que tal volta li’l produïen uns malabaristes circencs o algú que tocava un instrument mentre ella posava. Continua
sent un enigma que nosaltres tampoc hem aconseguit resoldre.

CP SANT ONOFRE

Votacions del projecte.
■ ESCULTORS. Decidirem fer

escultures i ens vam convertir en escultors. Amb el
fang que la mestra va dur
de la peroleria d’Alaquàs,
vam fer a La Mona Lisa i
uns altres a Leonardo.
CP SANT ONOFRE

EN EQUIP. Foto de grup de la classe de 2n de València i la seua mestra, Sonia, per a la carta d'invitació del pintor.

Un artista a l’escola

CP SANT ONOFRE

LA VISITA DE VENTO. Vento Gonzalez ens visita i ens ensenya a fer gravats.

un gravat, com podíem dibuixar i
ens va ensenyar escultures que
ell havia fet. També ens va contar

Per finalitzar el
tació. La sala
projecte muntadels quadres, la
rem un museu DONAR A CONÉIXER EL TREBALL
dels murals, la
on exposar el
de les figures de
que havíem fet,
fang i una xicoconvidar a les
teta biblioteca
nostres famílies
amb els llibres
i a la classe de
que havíem uticastellà. En prilitzat pel projecmer lloc vam
te. Cadascú de
veure que un
nosaltres explimuseu sempre
caria una part.
té unes normes i
Vam assajar, esCP SANT ONOFRE
vam fer les nostàvem nerviotres pròpies. Tot Els companys de castellà al museu. sos i per fi va
seguit havíem de decidir quantes arribar el dia de la inauguració.
sales anava a tindre el nostre mu- Vingueren les nostres famílies, viseu i com anàvem a fer la presen- sitarem el museu i tots gaudirem.

Un museu a classe

algunes curiositats sobre l’obra
de Da Vinci i per acabar va fer un
retrat de la nostra mestra. Des d’a-

LA TIRA DE CIRO
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Volíem saber més i vam convidar al pintor i escultor valencià
José Vento Gonzalez, que vingué
i el vam entrevistar. Ens va ensenyar, entre altres coses, com fer

cí volem donar-li les gràcies. Ens
va agradar molt!
A més d’escultors, també hem
sigut pintors i amb aquarel·les
hem fet els nostres quadres del
retrat de Leonardo da Vinci. Com
que volíem compartir tot allò que
estàvem fent i aprenent, per
equips i amb l’ajuda de les nostres
famílies, vam fer murals sobre la
biografia de Da Vinci, la seua pintura i els seus invents.
Totes aquestes activitats les anàvem fent amb l’ajuda de Sonia, Paloma i Inma (la nostra tutora, la
mestra de PT i la mestra de compensatòria). Ens ha agradat tant
això dels projectes que ja n’hem
triat un altre per al segon trimestre,
aquesta vegada anem a descobrir
a Frida Kahlo. Ja us contarem… Us
animem a que feu projectes a les
vostres escoles!
(*)

MESTRA DE 2N DE PRIMÀRIA

CP SANT ONOFRE (QUART DE POBLET)
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En fang ferem a Leonardo.
■ PINTORS. Amb el cercle cromàtic de colors ferem les
nostres pròpies mescles
per pintar les figuretes.

CP SANT ONOFRE

Fent els nostres propis colors.

