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EDITORIAL

Aquest curs hem pogut tornar a la normalitat després de dos cursos

complicats, durant els quals hem hagut de treballar telemàticament

uns mesos a causa de la pandèmia per Coronavirus.

La Petjada d’enguany és un recull, com sempre, d’una mostra

d’activitats que es fan a l’Aula Hospitalària. Tot i els altibaixos

durant el curs, en cap cas ha canviat l’important: la petjada que ens

deixen nens, nenes, nois, noies i les seves famílies.

Tot un aprenentatge de vida per a nosaltres.

Desitgem que us agradi!

Patricia Bello, Elisabet Dalmau, Judith Escot, Raquel Higuera, Sandra Sánchez i Mònica Serarols.



ENS CONEIXEM: TOT SOBRE MI

Comencem el curs! Amb aquesta activitat inicial ens coneixem una mica…
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ENS CONEIXEM: JO A L’HOSPITAL

A través de dibuixos o redaccions, l’alumnat plasma els sentiments de la seva estada a l’Hospital.



FESTES I TRADICIONS

CA���N���A



NADAL





Per preparar la Diada de S��� J����, hem treballat la llegenda, hem fet punts de llibre i sobretot, hem llegit molt.



Mireu quin conte ha escrit la Laura G.G. …



Per Sant Jordi vam tenir una celebració molt especial. L’escriptora Elisenda Roca i la il·lustradora Maria

Palet van visitar els alumnes, els van regalar llibres, contes i dibuixos, i els hi van dedicar. Moltíssimes

gràcies a les dues i al CLIJCAT per fer-ho possible!



COL·LABORACIONS

Els i les alumnes l’Aula Hospitalària han pogut gaudir del projecte Nat viatger, una iniciativa del Museu de Ciències

Naturals de Barcelona, per acostar les ciències als infants i adolescents hospitalitzats.



L’Ivan i altres agents de la Guàrdia Urbana ens han presentat diferents unitats per videoconferència. Hem conegut

els cavalls de la unitat muntada, els gossos de la unitat canina, ens han fer circular segurs per un circuit de

bicicletes, i vam crear junts una història d’una dia a la Guàrdia Urbana a través de la plataforma Plotagon.



Els voluntaris de l’Associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona i els voluntaris del Taller de

Músics de Barcelona apropen la música als infants i adolescents hospitalitzats. Moltes gràcies!



Visca la música!



L’AULA HOSPITALÀRIA ALS MITJANS

Aquest curs el Diari ARA ha publicat un reportatge sobre l’Aula Hospitalària. També ha sortit A TV3 a l’InfoK del Club

Super3!



AGRAÏMENTS

Moltíssimes gràcies a…

En Jaume Cela, a l’equip del diari ARA i a l’InfoK per tenir presents les Aules

Hospitalàries i fer pública la nostra feina, amb amabilitat i donant-nos visibilitat.

La Remei Graupera, per la seva generositat en compartir els seus preciosos

llibres amb el nostre alumnat.

Tot l’equip del CLIJCAT, en especial a la Natàlia Calvo, per fer possible que Sant

Jordi pugui celebrar-se a l’Hospital.

L’escriptora Elisenda Roca i a la il·lustradora Maria Palet, per les seves obres i

per ser tan properes, dolces i afables amb tots els infants i adolescents

hospitalitzats.

Els nostres col·laboradors de la Guàrdia Urbana, en particular a l’Ivan, per

adaptar-se sempre a les necessitats de l’alumnat de l’Aula. Un agraïment especial

als animals de les unitats muntades i canines!

Els voluntàris i les voluntàries de l’Associació del Concurs Internacional de

Música Maria Canals de Barcelona i del Taller de Músics de Barcelona, per

aportar-nos música i bones vibracions durant tot el curs escolar.

El Departament d'Educació i Activitats del Nat-Museu de Ciències Naturals de

Barcelona, especialment a la Montse i la Teresa, per les seves propostes

d’activitats adaptades que apropen el Museu de Ciències Naturals als infants i

adolescents hospitalitzats.

L’equip sanitari, adminitratiu, voluntaris i tants d’altres serveis de l’Hospital, per

la seva paciència i per facilitar-nos la coordinació diària.

A tots i totes, MOLTES GRÀCIES!

Equip docent




