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Presentació
Descobrim
- L’Art i l’esport
- Mirar, pensar i comunicar-se a través de l’art amb el VTS
- Mapa de recerca: Aquest any tots guanyem la copa!

Investiguem
- P3: Pilotes en moviment
- P4: Ponis i cavalls de tota mena
- P5: Històries de bicicletes
- Primer: Capbussem-nos amb la natació
- Segon: Esports a la ciutat
- Tercer: Quin significat té la torxa olímpica?
- Quart: Apunts per dibuixar el cos!!!
- Cinquè: De Barcelona 92 a Rio 2016
- Sisè: XXXVII Cross Popular de Sants

Compartim
- Projecte col·lectiu: L’esport és una festa
- Moments en família
- Entrevistes: Entrevista a els mestres més esportistes de l’escola. Periodistes per un dia. Entrevista a Philip Yenawine
- Las familias opinan...
- L’esport a la Xina
- El patrimoni convidat: Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samarranch
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Enguany dediquem la nostra revista a l’esport i els Jocs Olímpics. Durant aquest curs 20152016, els nens i les nenes de l’escola han investigat al voltant d’aquest tema. A la revista trobareu
tres grans apartats. A “Descobrim”, parlem sobre la relació entre els mons de l’art i de l’esport,
i dels temes que han interessat els alumnes en les seves recerques. En aquest apartat mereix
una especial atenció l’article dedicat al mètode Visual Thinking Strategies (VTS), que
implementem a l’escola des del curs passat, i a través del qual els infants entren en contacte
amb el món de l’art com a protagonistes.
A “Investiguem”, us presentem una mostra de les recerques que ha fet cada curs a partir dels
interessos dels nens i les nenes.
A “Compartim”, es mostren les activitats que hem realitzat entre tots: alumnes, mestres, famílies
i menjador. Destaquem, en aquest apartat, les entrevistes fetes a esportistes d’elit, als mestres
esportistes de l’escola i al cofundador del mètode VTS, el Sr. Philip Yenawine.
Aquesta edició de “Creixem amb l’art”, pretén ser un viatge a través de l’art i de l’esport. A
primera vista pot semblar que aquests dos mons no tenen gaire relació, però si continueu llegint
segur que la descobrireu i en quedareu tan fascinats com nosaltres..
Comisió Tàndem
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L’ART I L’ESPORT
Des de temps llunyans l’esport ha estat
una rica font d’inspiració per a l’art.
En la cultura grega, els Jocs Olímpics
exaltaven les grandeses dels atletes. El
Discòbol de Miró, per exemple, és una
de les obres mestres de l’escultura. Va
ser realitzada 455 anys abans de Crist
i representa el cos d’un atleta en el
moment de llançar un disc. A final del
segle XIX es restableixen les Olimpíades, i
es recupera amb força aquesta connexió
entre l’esport i l’art. Tota mena d’esports
apareixeran en creacions de pintura,
escultura, fotografia, medalles, revistes,
publicitat i, fins i tot, joieria. Vegem-ho.
1-El ciclisme, un dels esports favorits
dels artistes: A començament del
segle XX les activitats esportives eren un
atreviment reservat a una minoria de la
població. Malgrat això, el ciclisme va ser
un dels més populars a Barcelona i va ser
practicat pels artistes modernistes, com
ara Ramon Casas i Pere Romeu, que
veiem pedalejar en aquest tàndem.

Ramón Casas, Ramón Casas i Pere Romeu en un tándem, (1897),
Museu Nacional d’Art de Catalunya

Miró, Discòbol, (460-450 aC), Museus Vaticans
3

Joan Llaverias, Real Club de Barcelona, (1902), Museu Nacional d’ Art de Catalunya
Il.lustracions de Xavier Gosé

2-Els esports a les revistes: Les imatges esportives ocupen
espais en les revistes, i l’il·lustrador Xavier Gosé, establert a París,
rep el 1902 l’encàrrec de fer un número monogràfic dedicat
a Les Sportmen a la revista L’Assiette au Beurre. Per les seves
il·lustracions en aquesta revista (que tenia fama de no pagar als
seus dibuixants) va cobrar en espècies una bicicleta. També va
retratar els patinadors a les pistes de gel, noies practicant el golf
o els espectadors elegants que assistien a les curses de cavalls a
l’hipòdrom de Longchamp de París.

3-Esports i jocs, alguns d’importació: El tennis, el foot-ball o
el polo eren jocs d’origen britànic. L’esgrima, l’alpinisme o la boxa
tenien també molts seguidors. Una ciutat portuària com Barcelona
va cultivar, des de molt aviat, l’afició pels esports marítims com ara
la vela, o les regates que fomentava el Real Club de Barcelona,
fundat el 1902.
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(1914), Museu Nacional d’Art de Catalunya
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Ricard Opisso Sala, Grup de joves jugant a la neu ,1ers s XX, Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Gabinet de Dibuixos i Gravats

4-Esports de risc: els navegants de l’aire: El desig de volar
és present en la humanitat des de temps remots. El 1906 l’aviador
brasiler Alberto Santos Dumont va convertir-se en una celebritat
quan va sobrevolar París amb el seu avió 14-Bis, fet de canya.
Aquí apareix retratat amb unes admiradores al fons.

5-Esports d’hivern i d’estiu per a majories: A partir de la
Primera Guerra Mundial, la gent té ganes de fruir de la vida a l’aire
lliure i de l’esport. Les revistes difonen l’esquí a la Molina, el golf a
Sant Cugat, l’esport del tennis o els banys a les platges del litoral
català. El dibuixant Ricard Opisso recreava joves “pixapins” tirantse boles de neu, i Ismael Smith dibuixava banyistes ben elegants.
5

Xavier Miserachs, Tennis a l’actual Anella Olímpica, (1959), Museu Nacional d’Art de Catalunya

Joan Colom, La Rambla: Jugant a escacs sota la pluja,
(1993), Museu Nacional d’Art de Catalunya

6- El carrer com a terreny de joc: Els fotògrafs de la postguerra van copsar instants de felicitat i evasió que tenen lloc
al carrer o a indrets com la muntanya de Montjuïc. Des d’uns jugadors d’escacs indiferents davant la pluja a les rambles de
Barcelona fins a la celebració d’un improvisat partit de tennis d’uns escolars a l’actual anella olímpica. Abans de l’aparició
de les pantalles, el terreny de joc de l’esport i la diversió era el carrer. I ara?
Mariàngels Fondevila, Conservadora Art Modern i Contemporani, Museu Nacional d’Art de Catalunya
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MIRAR, PENSAR I COMUNICAR-SE A TRAVÉS DE L’ART AMB EL VTS
El VTS és un mètode que utilitza l’obra
d’art per aprendre a mirar, a pensar i
a comunicar-se. Es va crear fa més 30
anys al Museu d’Art Modern de Nova York
i des de llavors escoles i museus d’arreu
del món, com l’Escola Miquel Bleach i el
Museu Nacional d’Art de Catalunya, el
fan servir com a recurs educatiu.
Com funciona?
Es mostra la imatge que correspon a la
sessió, s’observa atentament i es fan les
preguntes que donen pas a l’exploració
de l’obra i al debat, on tothom s’escolta,
es respecta i pot dir el que pensa.

- Què està passant en aquesta imatge?
- A mi em sembla que és l’anunci d’un campionat.
- Què hi veus que et fa dir això?
- Perquè hi ha dos equips que sembla que estiguin entrenant. Uns
tenen una samarreta blava i els altres vermella… o potser és una
cursa de rems
- Què més en podríem dir?
- Els vestits que porten semblen de fer esport, són iguals però tenen
els colors diferents

- Podríem afegir alguna cosa més
del que podria estar passant?
- Sembla que sigui l’estiu.
- Què hi veus que et fa dir això?
- Perquè hi ha una llum del Sol molt forta i
els núvols són molt vermells.

7

- Què podríem dir del lloc on està passant aquesta escena?
- A mi em sembla que és un port perquè hi ha molts vaixells atracats.
- Què més hi podríem afegir?
- Jo crec que potser és el port de Barcelona
- Què hi veus que et fa dir això?
- Perquè al final hi ha una muntanya que s’assembla a la que vam veure en
una sortida amb l’escola… No se si es diu Tibidabo o té un altre nom.
- Algú sap com es diu? … No col·lectiu
- Què podríem fer per saber-ho?
- A la classe podem buscar fotografies, entrar a Internet…

Joan Llaverias, Regatas Internacionales al Remo, (1902), Museu
Nacional d’Art de Catalunya

Per a què serveix el VTS?
Practicant el VTS s’afavoreix el desenvolupament de les habilitats I si us agrada aquesta activitat, us esperem al Museu Nacional
verbals i comunicatives i s’incrementen significativament les d’Art de Catalunya amb les vostres famílies per poder gaudir de les
habilitats de pensament crític.
obres i descobrir els secrets que amaguen.
S’aprèn a expressar les pròpies idees i es fomenta l’hàbit
d’argumentar i de considerar l’opinió dels altres per esbrinar entre
Montserrat Morales, educadora y formadora en la metodologia VTS. 8
tots els enigmes que plantegen les obres d’art.
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MAPA DE RECERCA: Aquest any tots guanyem la copa!
Els Esports i els Jocs Olímpics és el tema triat per als projectes d’aquest curs. Després d’un temps de
motivació i reflexió, mestres i alumnes vam decidir els temes de les recerques.
Els petitons de l’escola, els nens i nenes de P3, han tingut curiositat per saber més sobre els jocs de pilota.
La classe dels Ponis, de P4, s’han preguntat si amb els cavalls i els ponis es pot fer esport. Els nens i nenes
de P5 han volgut saber més sobre el món del ciclisme.
Entusiasmats amb la piscina, els alumnes de primer s’han capbussat en la natació, i els de segon han
investigat sobre la gran quantitat d’esports que es practiquen a Barcelona. L’alumnat de tercer s’ha
interessat en com es pot aconseguir xutar més fort i des de més lluny una pilota. Els seus companys de
quart han volgut saber què s’ha de fer per convertir-se en atleta. A cinquè els alumnes han aprofundit en
els Jocs Olímpics moderns, els que es celebraran aquest estiu a Rio de Janeiro. I, finalment, els alumnes
de sisè han centrat la seva investigació en els Jocs Olímpics de l’antiguitat.
En la nostra recerca hem pogut comprovar que el món de l’art ha anat reflectint al llarg de la història el
paper tan important que l’esport i l’activitat física han tingut en la vida de les persones.
Les investigacions estan sent molt interessants. Aquest any segur que tots guanyem la copa!
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P3
PILOTES EN MOVIMENT
Una de les coses que més ens agrada als
pollets és jugar amb la pilota, i en tenim
moltes a l’escola. Vam començar a fer
experiments. Tot jugant vam descobrir
quantes coses diferents podien fer amb
elles: xutar, botar, llançar amb peus i
mans, rodolar... Hem practicat molt totes
aquestes accions i ens hem adonat que
amb cada part del cos podem fer coses
diferents.
Hem conegut el quadre Football 1986,
de l’artista rus Zinshtein Aron, on els
esportistes juguen a pilota fent servir tot
el seu cos: cap, cul, cames, braços, pit,
esquena...Ens ha divertit molt veure una
animació on tot el quadre es posa en
moviment. El voleu veure?

Aron Zinshtein, Football (fragment), (1986), Erarta Museum
https://goo.gl/I2DIbs
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Hem observat que les pilotes fan recorreguts diferents segons
com les utilitzem. Hem decidit fer-les servir com si fossin pinzells.
Vam posar paper d’embalar a terra, i pintura a pilotes de diferent
textura i mida. Ens les hem anat llançant arran de terra. Hem
observat els diferents camins que anaven dibuixant.

Un altre dia vam voler veure què passava quan botàvem una
pilota amb pintura i ens vam adonar que deixava una marca
diferent de la de llançar. Hem vist que l’empremta de la pilota
cada cop era més petita i acabava dibuixant una línia recta.
Quines coses més interessants hem après!
12
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P4
PONIS I CAVALLS DE TOTA MENA
Som la Classe dels ponis. Hem conegut
el Cobi, la mascota dels Jocs Olímpics
de Barcelona 92, fent molts esports
diferents. Hem descobert que també
munta a cavall. I com que els ponis i els
cavalls s’assemblen molt, hem decidit
investigar sobre els esports que es poden
fer amb cavalls.
A la classe hem fet una col·lecció de
ponis de joguina de molts colors i hem
descobert Franz Marc, un artista que
pintava cavalls blaus.
Hem volgut saber com són els cavalls
de veritat i hem anat a l’hípica de La
Foixarda. Hem pogut muntar en poni.
Ara sabem que els cavalls i els ponis
de veritat són de color marró, blancs,
negres... diferents dels ponis de fantasia
amb què juguem o dels que, de vegades,
s’inventen els artistes.

13

A l’estadi olímpic hem descobert dues escultures molt grans d’uns
atletes muntats a cavall: són Els Genets de Pablo Gargallo. Estan
situades als dos costats de la porta de Marató.
Les hem mirat molt bé.I per acabar mireu quins dibuixos ens han
sortit.
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P5
HISTÒRIES DE BICICLETES
Als monstres ens agrada molt fer esport i
molts ja sabem anar en bicicleta.
A l’escola, els reis ens van portar dos
tricicles i vàrem decidir investigar sobre el
món del ciclisme.
Vam anar al Museu Nacional d’Art
de Catalunya i, a través dels cartells,
vam descobrir com eren les primeres
bicicletes, com anava la gent vestida...
Aquests cartells del Museu tenen més de
100 anys, de quan la gent va començar
a fer servir les bicicletes com a mitjà de
transport.
Va ser una autèntica revolució per a
tothom, especialment per a les dones,
que van començar a vestir pantalons i a
ser més lliures per desplaçar-se on volien.
Els carrers estaven plens d’aquests cartells
que animaven la gent a comprar-se una
bicicleta.
Les primeres amb pedals es van construir
l’any 1839. Uns quants anys més tard es
van començar a celebrar esdeveniments
esportius com la primera Volta Ciclista a
Catalunya, l’any 1911.

Théophile Alexandre Steilen, Motocycles Comiot, (1899); Museu Nacional d’Art de Catalunya
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Al nostre barri de Sants es troben les oficines on s’organitza artistes com Miró, Picasso, Tàpies, Mariscal, Dalí, Cesc, Barceló...
aquesta cursa. Les hem visitat per saber més coses sobre les Fixant-nos en tots aquests cartells del Museu i de la Volta, nosaltres
curses de carretera.
també estem aprenent a dibuixar bicicletes.
També hem descobert que cada any un artista famós dissenya
el cartell que anuncia aquest esdeveniment. Hi han participat
16

I

N

V

E

S

T

I

G

U

E

M

1
CURS
CAPBUSSEM-NOS AMB LA NATACIÓ!
Cada divendres, els alumnes de primer
anem a la piscina del Poliesportiu de
l’Espanya Industrial per aprendre a nedar.
Ens ho passem tan bé que hem decidit
endinsar-nos en el món de la natació.
Investigant sobre aquest esport ens van
aparèixer moltes preguntes, com quines
parts del cos s’utilitzen per nedar, quins
estils hi ha, de quines maneres ens podem
tirar a l’aigua o a quins jocs podem jugar.
Fent recerca sobre les diferents maneres
d’entrar a l’aigua, vam descobrir que
hi ha competicions únicament de salts
per veure qui salta d’una manera més
bonica, difícil o divertida. Al Museu
Nacional d’Art de Catalunya hem vist un
cartell de Josep Renau que anuncia una
piscina amb un trampolí molt alt.

Josep Renau, Las Arenas,(1932), Museu Nacional d’Art de Catalunya

17

David Hockney, A Bigger Splash, (1967), Tate Gallery

A partir del treball sobre els salts, també vam estudiar un quadre
de l’artista David Hockney, A Bigger Splash, del 1967, en què es
veu una piscina, un trampolí i una esquitxada. Ens vam preguntar
què havia pogut passar abans i què podria passar després del
moment que representava el quadre.

Ens ho hem imaginat amb les escultures dels nedadors fetes pels
nostres companys de cicle mitjà, inspirades en l’obra de l’artista
Mark Jenkins. Què us sembla?
A l’escola, la Lara, mestra de cinquè, que va ser nedadora
professional, ens ha donat molt bons consells per aprendre a
nedar, com ara moure sempre els peus i les cames quan estem
dins l’aigua i, sobretot, no tenir mai por!
18
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CURS
ELS ESPORTS A LA CIUTAT
Va ser després d’anar a visitar el Museu
Olímpic i de l’Esport, de veure moltes
fotografies d’esportistes i de parlar dels
esports més importants als nostres països
d’origen que enguany ens hem interessat
per investigar per què es practiquen tants
esports diferents a la ciutat de Barcelona.
Per començar a fer la recerca, hem
elaborat unes enquestes i les hem passat
a grans i petits de l’entorn de la nostra
escola. Els resultats no ens han sorprès
gaire perquè s’han aproximat molt al que
nosaltres havíem pensat: a la majoria de
gent li agrada fer esport i el fa perquè es
diverteix.
El centre esportiu del Parc de l’Espanya
Industrial és un exemple de la varietat
d’esports que es practiquen al nostre
barri. Molts de nosaltres hi vam fer el
nostre primer any de piscina el curs
passat i alguns encara hi anem a fer
futbol o a nedar.
Per què practiquem esport?

19

Esports més practicats al poliesportiu de l’Espanya industrial:

Sabeu quants espais diferents hi ha al nostre districte de SantsMontjuïc per practicar esport? Sense comptar les instal·lacions
esportives de l’Anella Olímpica, hi ha 36 clubs, centres i associacions
on es poden practicar 24 esports diferents. A més, hi ha espais als

parcs o les places on es poden practicar esports a l’aire lliure
com el frontó, el tennis de taula, els escacs, el patinatge, el
monopatí (skateboard), córrer (running, footing)...
Us hi animeu?
20
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CURS
QUIN SIGNIFICAT TÉ LA TORXA OLÍMPICA?
Hem visitat el Museu Olímpic i de l’Esport,
i hem vist la seva magnífica col·lecció
de torxes olímpiques. Ens hem preguntat
què signifiquen?
Hem descobert que “la flama olímpica,
a més d’anunciar la celebració dels Jocs,
també és un missatge de pau i amistat”.
Però... com encenien la torxa, els
antics grecs?
Hem investigat i hem sabut que per
encendre la flama olímpica feien
servir la calor del Sol concentrada en
un mirall parabòlic. Nosaltres ho hem
volgut comprovar fent un experiment.
Hem sortit al pati i hem utilitzat una
lupa per “concentrar els rajos del Sol”
sobre un llumí, i EUREKA, funciona! Hem
volgut saber més coses sobre les torxes
olímpiques. Ens hem assabentat que una
empresa de Caldes de Montbui (Vallès
Oriental), Recam Làser, és l’encarregada
de fabricar la torxa olímpica dels Jocs de
Rio de Janeiro del 2016!

Col·lecció de torxes del Museu Olímpic de Barcelona.

21

Dissenyem la nostra torxa!
Per equips, hem començat a dibuixar com volíem que fos la nostra torxa. Hem triat els materials per construir-la: cilindres de cartó,
goma eva, diferents classes de paper i d’altres materials reciclables. Finalment, li hem posat un nom al nostre disseny. Aquí en teniu
els resultats. Us animeu a fer-ne una?
22

I

N

V

E

S

T

I

G

U

E

M

4t
CURS
APUNTS PER DIBUIXAR EL COS!
Per representar el món de l’esport és molt
important aprendre a dibuixar el cos
humà. Heu de tenir-ne en compte les
proporcions, la mobilitat que donen les
articulacions i que el cos està sostingut
per l’esquelet! Us donem algunes idees
per practicar.
LA SILUETA
Ressegueix la silueta del model sobre
paper o sobre un gran mirall, o bé
dibuixa’n el perfil a partir de l’ombra del
mateix model.
ANALITZAR L’ESTRUCTURA
Dibuixar al model traçant primer els eixos
del cos (esquelet), que després recobrim
amb cercles allargats (músculs).
DIBUIX RÀPID
Guixa un paper i dibuixa-hi el model amb
la goma.
PERDRE LA POR
Dibuixa sense por; fent empremtes amb
els dits plens de pintura.
GAUDIR
I ara ja estàs preparat per dibuixar qui
vulguis amb detalls. BONA SORT!

Consells per fer un bon dibuix:
Sempre, abans de començar a dibuixar, has de
mirar bé. Tanca un ull i ressegueix bé el model
amb el llapis màgic: el dit.

Per aprendre a dibuixar, és important mirar, mirar i
mirar i practicar, practicar i practicar.
23

1. Ernest Soler, Motlles de guix, (1886), Museu Nacional
d’Art de Catalunya

2. Isidre Nonell, Acadèmia Artística Lliure de
Barcelona, (1894), Museu Nacional d’Art de
Catalunya

3. Anònim, Fotografies de nus per a escultors
i pintors (fragment) , cap a 1880, Museu
Nacional d’Art de Catalunya

Hem volgut saber com aprenien els artistes i hem anat al Museu Nacional d’Art de Catalunya, a la sala de “La Acadèmia”, on hi ha
obres d’art (pintures, dibuixos, fotografies) que expliquen com aprenien els artistes a dibuxar la figura humana fa aproximadament
100 anys. Algunes de les activitats que feien eren: 1. Copiar models de guix, 2. Dibuixar models del natural 3. Quan no tenien model, els
artistes compraven fotografies de persones i parts del cos per inspirar-se.
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CURS
DE BARCELONA 92 A RÍO 2016
Des que vam començar a treballar
sobre el tema L’Esport i els Jocs Olímpics,
ens ha sorprès quasi tot el que hem
anat coneixent. Sobretot, que una mica
abans de néixer nosaltres, a la nostra
ciutat es van celebrar uns Jocs Olímpics
l’any 1992.
Van tenir una gran repercussió gràcies
a la seva originalitat en les posades en
escena, la diversitat d’edificis i escenaris,
la ubicació geogràfica… Es van crear
barris nous com la Vila Olímpica, i es
van construir nous espais per practicar
l’esport.
Sabies que, al nostre barri, el Poliesportiu
de l’Espanya Industrial també va ser una
de les instal·lacions que es van construir
durant els Jocs Olímpics de Barcelona 92
per disputar una competició?

Si ets capaç de resoldre l’enigma,
sabràs a quin esport ens referim.

Ho sabíeu?
Al Poliesportiu de l’Espanya Industrial
L’any 1992
També va ser
Escenari de competicions
Relacionades amb el pes
Olímpica és aquesta disciplina
Força s’ha de tenir
I equilibri per sostenir
La quantitat de discs a afegir
I si vols saber de què estem parlant
Ara et toca llegir en vertical.
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Aquest estiu es celebren els Jocs Olímpics a Rio de Janeiro. Hem explorat els espais on tindran lloc les diferents proves
DEODORO: Ubicat a la zona
oest de Rio i envoltat d’espais
verds.

MARACANA: L’Estadi de Maracaná
acollirà les cerimònies d’obertura i
cloenda dels Jocs Olímpics i els Jocs
Paralímpics.
COPACABANA:
Zona molt coneguda per les
seves platges i muntanyes.

BARRA: Barra de Tijuca, cos dels Jocs
Olímpics i Paralímpics de Rio 2016.

Vinicius

Iris

Jerry

Tom

Hem conegut les mascotes creades per Luciana Eguti i Paulo Muppet:
Vinicius: Representa les diferents espècies d’animals del Brasil.
Combina l’agilitat dels gats, el balanceig dels micos i l’elegància
de les aus. Pot estirar els braços i les cames tant com vulgui.

Tom: És una combinació única de la flora brasilera. Està
preparada per transformar-se constantment amb determinació
i alegria, ja que les plantes estan movent-se contínuament,
creixent i superant obstacles.
A partir de les seves característiques, tota la classe n’hem dissenyat aquestes altres.
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6è
CURS
XXXVII CROS POPULAR DE SANTS
Fem de reporters
Els alumnes de 6è hem estat reporters
durant un dia. Hem anat a cobrir el 37è
Cros Popular de Sants. N’hem recollit
informació, hi hem fet fotografies i hem
preparat aquest reportatge.
Trobareu aquest reportatge complet al
nostre blog:
http://escolamiquelbleach.org/
creixemamblart

Què és un cros popular?
Un cros popular és una cursa de
resistència, de llarg recorregut, per
un circuit tancat (camp o ciutat) on
poden participar tot tipus de corredors o
corredores.
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Sóc voluntari i la meva
feina es: guardaroba,
repartir
xips,
entregar
pitrals, preparar ampolles
...
El meu pare també fa de
voluntari

Participo a la cursa per
trencar la rutina diària i
perquè és l’únic dia que
puc fer esport. També
he participat a la cursa
de la Mercè

He guanyat la cursa. He fet
un temps de 32 minuts i 22
segons. M’entreno des dels 14
anys. Sóc del Barcelona
Athletic Club i he participat en
moltes curses populars

Disculpeu. No us puc atendre
perquè estic molt enfeinada.

La notícia
El diumenge 25 d’octubre de 2015 es va celebrar el XXXVII Cros
Popular de Sants.La cursa té quatre categories i s’hi pot participar a partir dels 6 anys.El recorregut per a adults era de 10 km,
amb sortida i arribada a la rambla del Brasil.

He vingut
la meva
competeix
cursa

Sóc un exalumne de l’escola Miquel Bleach.
Formo part de l’equip d’organització.
Després de moltes reunions, missatges
i trucades tot està enllestit: permisos,
programes, trofeus, megafonia, serveis de
seguretat i mèdics, voluntaris...

per animar
parella que
en aquesta

Els serveis mèdics de la cursa
estan formats per un metge,
dos ATS i una ambulància.
Estem preparats per atendre
qualsevol persona que ho
necessiti. En aquesta edició
hem tingut poca feina: no ha
calgut asistir a ningú.

En aquesta edició han participat 1.700 corredors, 1.500 dels
quals han completat el recorregut. Els guanyadors han estat:
Inés Carazo en categoria femenina i Juan Manuel Álvarez en
categoria masculina.
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L’ESPORT ÉS UNA FESTA!
En aquesta ocasió, el projecte transversal d’hivern està relacionat amb dues curses populars que
passen a Barcelona durant el Nadal: la Cursa dels Nassos del 31 de desembre i la Copa Nadal
de natació, que es fa en aigües del port de la ciutat i és una de les més antigues d’Europa.
Tots junts vam investigar sobre com podíem representar el nostre cos fent diferents activitats:
estudiant l’esquema corporal, la idea de proporció i la seva representació en moviment. Ens
vam inspirar en models escultòrics com les escultures de Pablo Gargallo, el relleu de la porta de
la Marató de l’Estadi Olímpic, les escultures d’atletes, els guerrers, el Dorífor o el corredor coreà
situats a la muntanya de Montjuïc.
Vam recrear la Cursa dels Nassos i la Copa Nadal de natació fent dues instal·lacions artístiques
al vestíbul i a les escales de l’escola. Educació infantil, cicle inicial i cicle superior de Primària
van dissenyar i crear la Cursa dels Nassos amb un plafó de cartró imitant el carrer i desenes de
corredors, que són els mateixos alumnes. D’altra banda, el cicle mitjà de Primària va representar
la Copa Nadal de natació fent un collage del port de Barcelona amb dues nedadores de mida
real en diferents moments de la cursa, utilitzant la tècnica del modelatge amb film transparent
de l’artista Mark Jenkins.
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MOMENTS EN FAMÍLIA
El 10 de març vàrem compartir amb les famílies el projecte de recerca d’aquest curs.
Cada classe va preparar una presentació per explicar els aspectes més interessants del projecte.
Tots plegats vam participar en una acció conjunta preparada pels alumnes de cicle mitjà inspirada en l’obra de l’artista Albert
Gusi (http://albertgusi.com), qui proposa accions artístiques sorprenents on el protagonista principal són les pilotes.
Al llarg de la setmana, tothom a l’escola va fer una pilota amb paper de diari reciclat i la va decorar amb diferents materials i
motius. Quan van arribar les famílies, els vam proposar fer-ne una amb nosaltres. Després tots vam sortir a la plaça amb la nostra
pilota. Allà ens esperava una gran espiral dibuixada prèviament a terra pels companys de cicle mitjà i els mestres.
L’acció “Moments en família” va consistir en:
- Caminar sobre l’espiral fins a arribar al lloc on havíem de seure.
- Esperar que l’espiral estigués ocupada per tots els participants.
- Fer una ona amb les pilotes aixecades.
- Llançar les pilotes a l’aire.
- Recollir una pilota qualsevol.
- Fer una espiral molt estreta.
- Tornar a llançar les pilotes a l’aire.
- Emportar-se una pilota.
El joc i l’art van ser també els protagonistes d’una tarda diferent i divertida.
Podeu veure “Moments en família” al web http://escolamiquelbleach.org/ i a les xarxes socials (https://twitter.com/MBleach_MNAC).
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ENTREVISTA ALS MESTRES MÉS ESPORTISTES DE L’ESCOLA
Lara Juanpere, tutora de 5è.
Campiona de natació de Catalunya i d’Espanya entre el 93 i el 96 en
els quatre estils de natació. Va participar en els Jocs Olímpics per a
Joves l’any 1995.
Com t’organitzaves per portar bé els estudis fent tantes hores
d’entrenament?
M’aixecava molt d’hora, cap a les cinc del matí, i anava a entrenar.
Després anava a una escola on m’adaptaven l’horari, em canviàvem les
dates d’exàmens... Per la tarda tornava a entrenar i me n’anava a dormir
molt aviat.
Què vas sentir quan vas saber que participaries als Jocs Olímpics?
Just abans de competir en la prova de 200 metres d’estils vaig saber que,
si guanyava, podria participar en els Jocs Olímpics. En aquell moment vaig
sentir el doble de pressió, però la vaig guanyar i vaig sentir molta alegria.
Quins consells ens donaries?
Heu de tenir constància en allò que vulgueu aconseguir, intentar-ho al
màxim sense por, i endavant!
33

Carlos Arnau, mestre d’Educació Física.
Jugador de futbol, ha competit en diferents tornejos, com la Copa de
la UEFA. Va ser jugador del Villarreal CF del 2002 al 2004.
Quantes hores entrenaves quan jugaves professionalment?
Quan jugava a Ulldecona entrenava dos o tres dies a la setmana, una
hora i mitja cada sessió. Quan jugava al Villarreal, com a professional,
entrenava sis dies a la setmana.
Per què vas deixar el futbol?
El vaig deixar a causa d’una lesió a la ròtula, encara que vaig estar uns 7
anys jugant amb aquesta lesió fins que se’m va trencar el tendó.
Quins consells ens donaries?
Heu de tenir present que el treball en equip és molt important, tant en els
esports com a la vida, ja que si un guanya, tots guanyen, i si algú ho fa
malament, perjudica la resta de companys.
Els alumnes van estar molt entusiasmats amb l’activitat ja que ells van ser
els periodistes d’aquesta entrevista.
(Extracte de l’entrevista que van fer els alumnes de Primària als dos mestres
de l’escola).
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PERIODISTES PER UN DIA
Els nens i les nenes de Primària hem tingut l’oportunitat d’entrevistar tres esportistes d’elit al Museu Olímpic i de l’Esport.
Però, sabeu què és un esportista d’elit?
És un especialista en el seu esport, és a dir, domina totalment la tècnica d’aquest esport i es dedica professionalment a la seva
pràctica.
Jessica Vall, nedadora de 27 anys, medalla de bronze a Berlín 2014 i
al Campionat Mundial de Kazan 2015 en dos-cents metres braça, ens
ha explicat que quan era petita li agradava molt el futbol, però que es
va decidir per la natació perquè els seus pares veien que li servia per
relaxar-se, ja que era una nena molt moguda.

Àlex Abrines, jugador del Barça de bàsquet, ens explica com va
començar a jugar a aquest esport. Quan era petit el seu esport favorit
era el futbol, i va ser el seu pare qui li va infondre la motivació pel
bàsquet, ja que ell també hi havia jugat quan era jove.
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Gervasio Deferr és un gimnasta bicampió olímpic de salt i plata olímpica
en terra. Deferr ens explica la seva experiència als Jocs Olímpics. Es va
retirar perquè tenia por de perdre i no arribar a aconseguir el pòdium
com ho estava fent fins a aquell moment.

Jordi Gil, entrevistador de TV3.

I I per finalitzar aquesta roda de premsa, els esportistes ens van donar un consell: “Les coses que es fan, s’han de fer amb
il·lusió, gaudint i sense por d’equivocar-nos”.
Si voleu veure l’entrevista sencera, aneu al blog de l’Infok: blogs.ccma.cat/infok.

36

C

O

M

P

A

R

T

I

M

VISITA A L’ESCOLA DEL COFUNDADOR DEL VTS
(Visual Thinking strategies), Philip Yenawine
Amb motiu de la visita a Barcelona de Philip Yenawine, cofundador del
VTS, i del seu interès per conèixer l’escola Miquel Bleach, únic centre
a Catalunya que des de fa dos anys està implementant aquesta
metodologia, els alumnes de 6è li van fer una entrevista. Després de les
visites a les aules i de tenir un breu intercanvi amb els alumnes que fan
VTS, es va fer una reunió de treball amb els docents i responsables de
diferents institucions educatives que volien conèixer el VTS. Va ser una
trobada inspiradora, on a través de les preguntes inicials per a Philip
Yenawine, com si fos una sessió de VTS, tothom va poder expressar la
seva opinió i confrontar els seus dubtes, contradiccions i expectatives
vers la metodologia.
Destaquem algunes preguntes i respostes transcrites directament de
l’entrevistat en anglès i castellà:
How did you get the inspiration to create VTS?
inspiració per crear el VTS?

Com li va arribar la

I got the inspiration because I was teaching in a museum and no one was
learning. I decided that it would be better to change the way we taught.
Therefore, por eso, decidimos to develop a new way to teach and VTS
was the result.
(La inspiració em va arribar perquè ensenyant en un museu ningú estava aprenent. Vaig decidir
que seria millor canviar la manera d’ensenyar. Per tant, vam decidir desenvolupar una altra
manera d’ensenyar i el VTS en va ser el resultat.)
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How did you invent VTS?

Com va inventar el VTS?

We knew that people learn best from each other more than from the teacher. We also knew that for people to learn they have to be
active and they have to be doing something. So we ask them questions para asistir en el proceso de mirar.

(Sabem que les persones aprenen millor escoltant-nos els uns als altres més que al mestre. També sabem que per aprendre hem de ser actius i hem de fer coses. Per tant,
nosaltres fem preguntes per activar el procés de mirar.)

What are the VTS questions?
What’s going on in the picture? What do you see that makes you say that? What more can you find?

Quines són les preguntes del VTS? Què està passant en aquesta imatge? Què hi veus que et fa dir això? Què més hi podem trobar?)

Why VTS is important for you?

Per què el VTS és important per a vostè?

Because I believe that art belongs to everyone and that everyone should have a chance to look at a lot of art and to understand it.
What we know about the history of the world we know because of works of art that they have saved for past times.

(Perquè penso que l’art és de tothom i tothom ha de tenir l’oportunitat de mirar moltes obres d’art i entendre-les. El que sabem de la història del món, ho sabem per les obres
d’art que s’han guardat al llarg del temps.)

When we go to into a museum what I want is for everyone to be able to walk up to every work of art and say: what’s going on here?
What do I see that makes me think that it is very good for our brains to be able to exercise them in that way. We learn about other
people but also about ourselves and we learn how to learn.
(Quan entrem en un museu, el que vull és que tothom pugui trobar una obra d’art que li cridi l’atenció i preguntar-se: què esta passant aquí? Què hi veig que em fa pensar
això? És molt bo per al cervell ser capaç de fer exercicis d’aquesta mena aprenent sobre altres persones, però també aprenent de nosaltres mateixos, i aprenem a aprendre.)

Are there any other countries in the world where other students do VTS?
VTS?

Hi ha altres països del món on altres estudiants facin

In Holland, USA, Costa Rica, Russia, Kajastan, Japan. Muchos otros lugares pero con programas especiales más pequeños. En total
hay unas 1.000 escuelas que hacen VTS en todo el mundo. In Spain, en Canary Islands and Escola Miquel Bleach es el único del
resto de España, la primera y la única.
What is your favorite work of art?

Quina és la seva obra d’art favorita?

Me gusta muchos estilos pero el que más, el surrealismo. Es una forma de arte que es parte representación y parte imaginación.
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LAS FAMILIAS OPINAN...
Los deportes tienen un impacto muy positivo en la vida de los niños, los jóvenes y los adultos, porque
permiten ejercitarse y pasar tiempo con la familia y los amigos en un ambiente saludable.
La práctica deportiva ayuda a los niños a desarrollarse tanto física como mentalmente. El ejercicio debería
formar parte de su día a día, ya que los beneficios son muchos: les ayuda en el desarrollo psicomotor y a
relacionarse, les enseña a seguir unas reglas, a trabajar en equipo, a reconocer la importancia del esfuerzo
personal y a ponerse metas.
El deporte es importante porque mantiene el organismo en un buen nivel físico, permite relajarse,
despreocuparse de la rutina, liberar tensión y, sobre todo, divertirse.
Estas son algunas de las razones por las que los padres practicamos deporte y os animamos a practicarlo:
- Nos hace estar más felices y relajados.
- Ayuda a tener mejor aspecto y a envejecer mejor.
- Es bueno para mantener un peso saludable.
- Ayuda a reducir el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades.
Hay que animarse a practicar deportes y, si ya lo hacemos, ¡no hay que abandonarlo para poder tener
una vida larga y feliz!
Luis Sena y Adela Neacsu, famílies de P5.
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MENJADOR - L’esport a la Xina
La Xina és una potència en molts esports, com el ping-pong des de l’any 1961. Actualment el practiquen
més de quatre milions de persones a nivell de competició. Requereix molta tècnica i preparació. Poden
jugar dues persones, o bé quatre per parelles. Sobre una taula dividida per una xarxa s’ha de colpejar una
pilota amb una pala, passar-la per damunt de la xarxa i fer que boti al camp contrari. Es juguen dos sets
d’onze punts cadascun.
Alimentar-se bé és molt important per als esportistes, i a la Xina diuen que els plats que servim a la taula han
de ser semblants a la paleta d’un artista, és a dir, multicolors. A l’hora de menjar és necessari experimentar
amb els diferents colors i sabors del aliments i així aconseguir una dieta equilibrada i beneficiosa per a la
ment i el cos.
Però no només hem d’estar atents a la nostra alimentació: incorporar els esports al nostre dia a dia ens fa
créixer sans, tant emocionalment com físicament.
La pràctica del ping-pong ajuda a la concentració, la coordinació, l’equilibri, l’agilitat mental i la socialització.
És dinàmic i divertit, i el pot practicar tothom, des dels infants fins a les persones grans.
Nosaltres, aquest any, a l’hora del patí també hi juguem i ens ho passem molt bé.
Carolina Coll, M.del Mont Geli, monitores del menjador.
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EL PATRIMONI CONVIDAT - Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch
L’esport no és una activitat únicament física. També pot ser creativa. Fins i tot artística! L’esport és espectacle,
pot ser festa i diversió. Fixeu-vos en les cerimònies d’obertura i clausura dels Jocs Olímpics i Paralímpics; una
gran festa amb actuacions, música, llum i color. Al Museu Olímpic i de l’Esport podem trobar objectes que
ens recorden que, darrere de la pràctica esportiva i de les grans competicions mundials, hi ha persones
que donen forma i color als materials esportius. Us heu imaginat la feina que hi ha darrere de la roba que
vesteixen els esportistes?
La celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992 va ser un esdeveniment extraordinari i va comportar
molta feina de disseny: des de les instal·lacions esportives o la roba de les persones que hi treballaven fins
als cartells i dissenys de les mascotes. Totes aquestes creacions aporten una mirada artística a l’esport i les
podeu trobar al museu.
Però l’esport pot ser també inspiració per a obres d’art. Hi ha artistes que han fet d’un esport o un objecte
esportiu un cartell, una pintura, una escultura o fins i tot obres de teatre. Són persones que aporten una
mirada esportiva a l’art. Al Museu Olímpic i de l’Esport podeu veure diversos exemples d’obres d’art inspirades
en els moviments i la gestualitat dels esports. Igualment, s’hi organitzen diverses iniciatives que vinculen
esport i art, com el Premi Internacional Art sobre paper.
Vàngelis Villar, Serveis Pedagògics Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch.
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PERSONAL NO DOCENT: Arturo Mahiques (conserge), Txus García (secretaria), Lourdes Galve (TEI), Teresa Ponce (vetlladora).
AGRAÏMENTS: Volta Ciclista Catalunya, Poliesportiu de l’Espanya Industrial, Cros Popular de Sants, Escola Municipal d’Hípica La Foixarda, Museu Olímpic i de
l’Esport Joan Antoni Samaranch, Experimentem amb l’art (Sandra Arnau i Oriol Garriga), InfoK, TV3, Jordi Gil, Jessica Vall, Àlex Abrines, Gervasio Deferr. En el
projecte “L’esport i els Jocs Olímpics” també hi han col-laborat: Xus de Miguel (formadora), Lupita Anaya, Inés Heredia i Maite Yarza (estudiants en pràctiques
de la UB), Miquel Pérez (estudiant d’Arqueologia), Museu Arqueològic de Barcelona, Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, Museu Arqueològic de
Tarragona, BarçaKids, Botiga la Bicicleta, David Martínez Rodríguez (alumne de l’escola Monlau Barcelona), Institut Barcelona Esport.
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Fent esport i projectes continuarem CREIXENT AMB L’ART!
Fins la propera!

Crèdits fotogràfics:
© Museu Nacional d’Art de Catalunya
Font de les imatges:
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http://goo.gl/TsnEgj. 25/05/2016
Pgs. 27-28: http://goo.gl/EHWtVR. 25/05/2016
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Pg. 44: Fotografies de Crístian Herrera, Museu Olímpic i de
l’Esport Joan Antoni Samaranch.
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