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L’aperitiu

El Sag
apos
El passat dissabte dia 2 de març vàrem entrar a l’escola sense
els nostres fills, cosa estranya. Anàvem a la jornada de portes obertes. De fet, hi anàvem com a membres de l’AMPA de
l’escola a presentar la feina que s’hi fa i fer cinc cèntims a les
famílies que eren allà del que vol dir entrar a formar part de
la comunitat educativa d’El Sagrer. Però també com a futures
famílies de P3, ja que els nostres fills petits també entraran
aquest curs vinent a l’escola.
Sense nervis, sense aquell neguit de saber quantes places hi
ha disponibles, sense preguntar com van les puntuacions per
entrar-hi, sense patir per voler un tipus d’escola per als nostres
fills i saber que potser no l’aconseguirem... tot això ja ho havíem viscut feia uns anys. Que malament que es passa! I que
bé et fa sentir la gent que amablement contesta tots aquest
neguits i dubtes, any rere any... aquest cop, una altra vegada,
nosaltres jugàvem amb avantatge.
Era un dia molt assolellat, destacable perquè el dia d’abans
plovia a bots i barrals. Imaginàvem un matí gris i plujós, d’aquells que no conviden a fer res en cap de setmana, però no
va ser així.
La jornada estava plantejada de manera diferent d’altres
anys. Per començar, era un dissabte al matí. Aquest cop les
famílies teníem el privilegi de fer un tour per l’escola i després
passàvem al menjador per tal de fer la part més oficial de la
presentació.
L’escola era plena de gent: trobàvem famílies per tot arreu,
totes en grups ben organitzats i guiats pels diferents mestres
que anaven explicant tot el que s’hi fa. Passejaven per tota
l’escola: a cada espai es feia una aturada per tal d’explicar què
s’hi fa i per atendre tot tipus de preguntes habituals per als
nouvinguts. Quina organització!
Arreu trobàvem codis QR: innovador i espectacular! Al costat de cada feina artística podies acostar el teu dispositiu mòbil i descarregar-te l’enllaç que explicava tota la informació
d’aquella peça. Quina gran idea! Aquesta escola està al dia!
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Qui és?

rer
ta pel futur
L’escola lluïa, ben presumida: feia goig. La llum entrava per
tots els racons i ajudava que totes aquelles feines fetes pels nostres «petits artistes» semblessin talment obres d’art als ulls dels
visitants.
Després d’una estona llarga i agradable de passeig per l’escola vàrem passar a omplir el menjador. Sí, sí, diem «omplir»
perquè era ple de gom a gom: impressionant! Allà es va dur a
terme la part més institucional del dia. L’equip directiu va explicar el funcionament tant de l’escola com de les preinscripcions
i desde l’AMPA es van explicar els serveis que s’ofereixen i com
treballem. Vam aclarir dubtes i vam respondre preguntes i ja havíem acabat el matí.
Tot un èxit! Cal felicitar tot l’equip per la feina feta i perquè
aquest canvi ens acosta més El Sagrer a tots: els que ja hi som i
els que estan per arribar.
Elisenda Salvador i Àngels Torné
(Mares del Guillem i el Jaume Ripoll, de 4t i P5,
i de la Laia i la Mariona Herrero, de 2n i P5)

La persona especial d’aquest trimestre té els cabells rossos i els
ulls de color mel. Vesteix juvenil: li
agrada molt la roba! És més aviat
prima i alta.
En el seu temps lliure li agrada
llegir, viatjar, anar a la platja, al cinema, al teatre... També li agrada
escoltar música i ballar. No li agraden els esports com el futbol o bàsquet. Prefereix esports amb música
com la Batuka, les sevillanes o la
dansa del ventre.
Ella és de Sevilla i va venir a viure a Barcelona amb 19 anys perquè
el seu xicot era d’aquí. De seguida
va aprendre el català. A vegades va
a Sevilla a visitar la seva família i
els seus amics. Té dos fills, l’Alba
i l’Adrià que han vingut a la nostra
escola.
Es relaciona bé amb tothom, però
sempre escull molt bé les amistats.
Comprèn bé la gent i és molt humana. És divertida i té molt sentit
de l’humor, com a bona andalusa.
Va entrar a l’escola com a secretària fa més de 16 anys, i segueix
treballant en el mateix lloc igual de
bé que sempre. És la persona encarregada de portar tota la gestió
administrativa de l’AMPA.
Nens i nenes, a veure si sabeu
qui és!
Pau Aymamí, Mireia Domínguez
i Oriol Haro

3

Padrins i fillols a la platja
Cada curs els alumnes de 6è apadrinen els de P5
per estimular la lectura dels més petits; per educar en el respecte i la diversitat, ja que no tots els
nens són iguals; per tenir confiança en les capacitats pròpies i en les dels altres; per establir aprenentatges entre nens de diferents edats, amb la
cooperació entre grans i petits; i per compartir les
pròpies emocions i pensaments. «M’agrada molt
el meu padrí perquè quan m’equivoco té paciència i m’ajuda!» (Nor El Briek, P5). «Treballant amb
la fillola he après a tenir paciència perquè aprengui a llegir» (Cristian Villegas, 6è).
Aquesta activitat s’inicia al segon trimestre.
Padrins i fillols es troben dos cops a la setmana:
un per fer la lectura i un altre al pati de sorra per
compartir el joc. «És bo tenir un
padrí perquè t’ajuda i t’estima»
(Sunna Lossens i Ingrid Bassas, P5). D’aquest padrinatge
se’n desprèn l’assistència als

respectius teatres, l’intercanvi de dibuixos i cartes, una relació molt intensa i valuosa, i una sortida de lleure tots junts. «A mi m’agrada tenir un
fillol, perquè em fa riure i li agrada molt llegir»
(Inés Alonso, 6è).
Aquest curs ens hem volgut replantejar la sortida per vincular-la a la setmana esportiva de l’escola. D’aquesta manera, el joc lliure i la relació
entre petits i grans s’uneix també amb el món de
l’esport, que és un dels valors que potenciem. Per això, hem canviat de lloc i
hem anat a Vilanova i la Geltrú, on la
platja i la pineda ens han ofert un
ampli ventall de possibilitats.
Hi hem anat en autocar,
per poder dur el material
necessari per les activitats,
i ens hem assegut en parelles de padrí-fillol. Un cop
allà, hem fet un petit esmorzar i, tot
seguit, ens hem agrupat en les parelles
que han format els set equips. Hem
començat el joc per estacions i tots els equips
hem fet els següents
jocs: paraques, on
entre tots havíem
d’intentar fer passar
una pilota pel forat d’una gran tela;
joc d’estirar la corda;
curses de carretons i de quatre potes; recorregut
amb una galleda plena d’aigua; cursa de relleus
de sacs; salts de llargada; i joc de la petanca.
Un cop finalitzada l’activitat ens hem reagrupat per fer un «xip-xip» i hem disposat de temps
per jugar amb la sorra fins l’hora de dinar. Padrins i fillols, un al costat de l’altre, hem dinat
sota l’ombra que ens oferia la pineda.
I després de jugar una estona més, hem
tornat cap a l’escola en l’autocar. «És una experiència bonica, perquè et diverteixes amb el
fillol» (Ainhoa López, 6è).

Equip de mestres de padrins i fillols
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Fem el Pla TAC
Durant el trimestre passat, des de la Comissió TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement), es va obrir una enquesta en línia dirigida a les famílies per
tal de poder recollir dades que permetessin una anàlisi de la realitat pel que fa
a l’ús de les noves tecnologies.

Núvol de paraules (Wordle).

Hi ha hagut una participació de 101 famílies. Un
tant per cent elevat d’aquestes famílies disposen
d’aparells electrònics: PC, portàtils, smartphones i
tablets o estan en procés d’adquirir-ne algun. La
major part disposa de connexió a internet i en fa
un ús habitual. Els fills també usen aquesta tecnologia al domicili i utilitzen la connexió a la xarxa
per a la cerca d’informació i els jocs en línia. Es
detecta un considerable ús de les xarxes socials
dins de l’àmbit familiar.
Tenint en compte totes les dades que es desprenen d’aquesta enquesta i d’altres recollides
a nivell d’escola i d’aula, es crearà el Pla TAC. El
seu objectiu és l’elaboració d’un document que
generi una intervenció educativa intencionada de
la competència digital dins l’àmbit escolar. Això
requereix una reflexió i un plantejament de com

adoptar les tecnologies de la informació i la comunicació a l’escola per tal que estiguin al servei
de l’aprenentatge i el coneixement.
L’objectiu últim d’incorporar les tecnologies a
l’escola ha de ser facilitar un aprenentatge més
autònom i personalitzat de l’alumne.
El Pla TAC establirà unes directrius clares per
assegurar la competència digital de l’alumnat en
totes les àrees d’aprenentatge i la inclusió digital de tots els alumnes a fi que puguin accedir a
aquestes noves tecnologies. Per això és molt important que tothom s’involucri en el desenvolupament del projecte i es creïn espais per reflexionar, debatre, compartir i, en resum, aprendre.

Comissió TAC de mestres
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La Sagrera d’El Sagrer

El Centre Garcilaso
El Centre Garcilaso va obrir les
seves portes el maig de 1999
com un equipament per als veïns
dels barris de La Sagrera, Navas
i Congrés. Recentment ha canviat
d’imatge per acostar-se més als joves
amb l’Espai Jove Garcilaso.
El procés ha durat dos anys i ha aconseguit implicar els mateixos joves en la renovació amb dos
concursos de disseny: un de grafits i un de vinils,
per decorar el parc de la Pegaso i la façana del
centre.
S’han creat el punt d’informació juvenil i l’espai de trobada «El Garci», activitats que se sumen
a les que ja existien: concerts, sala d’exposicions,
tallers, activitats i festivals audiovisuals. El centre
també disposa de bucs d’assaig, estudi de gravació, sala d’actes, sales polivalents, sales d’estudi
nocturn i cafeteria; i allotja algunes entitats de
joves, així com l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, la
Biblioteca i el Centre de Serveis Socials.
Tradicionalment, l’escola El Sagrer ha utilitzat
els equipament d’aquest centre amb visites a la
seva biblioteca i amb l’assistència a alguna exposició. I aquest passat mes de maig s’hi ha celebrat
la I Mostra de fotografia de primària-secundària
de Sant Andreu, que ha sorgit de la coordinació
que realitzem els cicles superiors de les escoles de
primària i els instituts de secundària de la zona.
Foto: Gerard Guarch (6è B).
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Les fotografies, fetes per alumnes i mestres de
les escoles Doctor Ferran i Clua, El Sagrer, Emili
Juncadella, L’estel, Octavio Paz, Pompeu Fabra i
Rosa dels vents, i dels instituts Joan Fuster i L’alzina, il·lustraven la Diada de Sant Jordi en tots els
seus aspectes, temes, llocs i vivències.
Carme Claveria i Anna Faz
(Tutores de 6è)
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Carta oberta al Sr. Josep, l’avi
Sr. Josep, benvolgut,
Fa pocs dies que acabes de fer 80 anys. Per molts anys de part
de tota l’escola!
Ets l’avi de la Xandra, el Marc, la Sònia, l’Èric i la Dúnia.
Tots han estat alumnes d’El Sagrer, però, ves per on, de manera entranyable ets també reconegut per tots com «l’avi de
l’escola» des de fa anys i panys!
El Sagrer té una llarga història i tu, amb la teva desinteressada col·laboració, en formes part. Un dia sí i un altre també,
t’hem vist arreglant un pany, una porta, una persiana, un
prestatge, una gotera... t’hem vist fent de pagès i de jardiner,
tenint cura dels peixos, torrant castanyes o col·locant focus i
altaveus per al pessebre vivent. La llista de tasques és llarga,
interminable. Ets un veritable «manetes»: ho saps fer tot.
Ara, tanmateix, consideres que és el moment de passar el
relleu. Gràcies Josep per la teva dedicació generosa a El Sagrer. De debò, et trobarem a faltar! Sempre, però, formaràs
part de «la tribu d’El Sagrer».
Per això, tots junts, et volem dedicar el nostre crit de festa
Xip, Xip, Xip!
Xap, Xap, Xap!
Aüpa, Aüpa, mooolt bé!
Assumpta Capellades
Guanyadors de la cursa de la Setmana Esportiva 2013.
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Mercat d’intercanvi
de llibres

La idea de crear un Mercat d’Intercanvi de Llibres
va sorgir fa quatre anys de la que en aquell moment s’anomenava Comissió de Recursos Pedagògics i arran de la crisi actual, que ja començava a
deixar-se sentir. La idea bàsica era que per Sant
Jordi tothom tingués llibres nous sense necessitat
de gastar diners.
Des d’aleshores, el Mercat ha tingut lloc en
dues ocasions, el 2012 i el 2013, perquè l’any 2011
Sant Jordi va caure enmig de la Setmana Santa i
no es va fer celebració a l’escola.
Actualment, formen la Comissió cinc mares de
l’escola, però els que hi col·laboren puntualment
són molts més, des de qui fa els cartells, fins qui
ajuda a muntar les taules, qui el dia del Mercat
coordina l’intercanvi i, sobretot, tota la comunitat d’El Sagrer que aporta llibres durant el curs
per tal que el dia del Mercat sigui ben lluït.
Les tasques que duem a terme són:
• Coordinar la recollida de llibres usats i en bon
estat durant tot el curs.
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• Classificar els llibres en categories segons els
cicles de l’escola, a més d’una categoria d’adults.
• Explicar el significat i funcionament del mercat als alumnes de 1r amb una dinàmica que fem
a la classe.
• Muntar el Mercat.
• Formar part del jurat del concurs de punts
de llibre.
• Representar la Comissió a les reunions de
l’AMPA.
Treballem bàsicament per correu electrònic i
ens trobem de tant en tant per fer la tria de llibres, classificar-los i netejar-los. Només hi ha feina grossa el dia de Sant Jordi; per tant, la nostra
és una Comissió que és perfecta per a aquelles
persones que es volen implicar en activitats de
l’AMPA però no disposen de gaire temps. Tothom
hi és benvingut, animeu-vos! Al web d’El Sagrer
trobareu el contacte.
La Comissió d’intercanvi de llibres
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Raco-manacions
Excursió

Excursió per la serralada
de Marina
Us proposem fer una excursió des de Santa Coloma
de Gramenet ﬁns a Badalona, tot passant per la serralada de Marina. El recorregut, d’unes dues hores i
escaig i de diﬁcultat baixa, comença a la font de Sant
Roc. Es puja al puig Castellar, passant per la font de la
Bóta, on es pot visitar un poblat ibèric reconstruït i
gaudir de magníﬁques vistes, des del mar i Barcelona
als Pirineus. Seguint el GR 92, es passa per l’ermita de
Sant Climent, el monestir de Sant Jeroni de la Murtra
(segle xv), que es pot visitar els matins, les ruïnes i la
font de Ca n’Alemany, i ﬁnalment es puja a la creu de
Montigalà, que queda a un pas de Badalona. S’hi pot
arribar en transport públic.
Més informació al llibre 20 excursions a peu pel voltant de Barcelona, de Rafa López Martín, Cossetània
Edicions, 2011.
Maria Solà
(Mare de la Júlia Morales, de 1r)

Literatura

Ruta Espriu
Com sabeu, enguany es commemora l’Any Espriu,
amb motiu dels cent anys del naixement d’un dels
més grans escriptors catalans del segle xx. Certament,
la seva obra no està escrita per als infants, però una
bona manera d’acompanyar-los en els primers contactes amb ella pot ser portar-los a Arenys de Mar i
fer una ruta literària pels llocs viscuts i evocats pel
poeta. Podeu descarregar-vos la ruta en aquest enllaç:
http://www.vilaweb.cat/media/attach/vwedts/
docs/passeig_sinera.pdf o demanar informació al
Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu
(937.922.951).
Us recomano acabar la passejada a la platja i aproﬁtar per banyar-vos. Des de l’aigua, hi ha una perspectiva preciosa del famós cementiri de Sinera i podeu
recordar els versos del poeta: «Quan et deturis / on
el meu nom et crida, / vulgues que dormi / somiant
mars en calma, / la claror de Sinera.».

Monestir de Sant Jeroni de la Murtra.

Oci

La Puntual
La Puntual és l’únic teatre de putxinel·lis de Barcelona. Al carrer Allada Vermell, 15, del barri de la Ribera,
trobareu aquesta petita sala que programa espectacles per als més menuts, però que fascinen a tots els
públics. També ofereixen la possibilitat d’organitzar
festes d’aniversari: després de l’espectacle personalitzat jugareu a la plaça que hi ha al davant allunyats del
trànsit de la gran ciutat. Entre els propers espectacles
cal destacar especialment la visita de The Punch & Judy
show de Rod Burnett, les titelles clàssiques angleses
amb segles d’història però que ﬁrmaria el mateix Tarantino!
Més informació a: www.lapuntual.info
Núria Puigvert i Oriol Aragall
(Pares de la Maria i el Jordi Aragall, de P4 i 2n)

Joan Ramon Veny
(Pare de la Irene Veny, de 3r)
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L’entrevista

Parlem amb Eudald Carré
Monitor polifacètic, l’Eudald Carré és el responsable dels nens i les nenes de 4t a l’espai
migdia i coordinador dels casals d’estiu d’El Sagrer. Psicopedagog de formació, també és
màster en tecnologia educativa, dissenyador gràfic, il·lustrador i professor de «lego mindstorms», una interessant especialitat relacionada amb la robòtica, de la qual ha fet algun
taller a l’escola. A més, l’Eudald és el fill petit de la Isabel Trias, mestra jubilada d’El Sagrer,
i exalumne de l’escola. Tot un fitxatge!
La teva mare et va transmetre el gust
per l’educació?
■ Sí, sens dubte! Tots a casa tenim
aquesta vocació.
Com a monitor de l’espai migdia,
consideres que els nostres fills mengen bé?
■ Depèn del curs. Jo dels de quart n’estic
molt content. Mengen molt bé i no hi ha
conflictes a l’hora de dinar.
Ja s’hi han adaptat tots els nens, al
nou cuiner, l’Oriol?
■ Els ha costat una mica. Però crec que
l’Oriol ho fa molt bé. El menjar és molt bo
i variat, i s’ha arriscat a fer coses noves.
Sóc del parer que els nens han de menjar
de tot, encara que sigui poca quantitat.
Si no, creem nens que només mengen el
que se’ls cuina a casa… El paladar s’ha
d’educar.
El menjar que té més èxit és…
■ Els espirals amb tomàquet i el brou.
I el que els costa més…
■ La crema de verdura, la vichyssoise.
Quins recursos fas servir per als
qui tenen més dificultats a l’hora de
menjar?
■ La paciència, i animar-los que mengin! Hi ha nens que necessiten tàctiques
extremes quan triguen molt, tot i que a
mi no m’agrada utilitzar-les…
Per exemple?
■ Els amenaces dient: «Si no menges
aquest tomàquet te’n poso tres!» I aleshores, se’l mengen tot!
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Com organitzeu els càrrecs al menjador?
■ Aquest any tenim un carrequeitor, una
«màquina» de fer càrrecs. És com un joc
que ens hem inventat. El tenim penjat a
la paret i, a partir d’unes agulles, com les
d’un rellotge, va triant parelles per fer els
càrrecs.
Al menjador, els nens seuen on volen
o ho decidiu vosaltres?
■ Ho decidim nosaltres per evitar conflictes. Coneixem els nens i fem combinacions segons la relació que hi ha entre ells,
el temps que triguen per dinar, intentant
barrejar nens i nenes… no és fàcil! I si no
l’encertem, aleshores proposem canvis.
El tema de la higiene, rentar mans,
rentar dents… com el controleu?
■ A vegades costa una mica perquè són
molts nens. Però si algú se’n vol escapar,
apel·lem a la seva pròpia responsabilitat. Els intentem transmetre que és pel
seu bé.
L’espai migdia consta de l’hora del
dinar, però també d’un espai dedicat
al lleure. En aquest sentit, com us va
afectar, als monitors, l’eliminació de
la sisena hora?
■ Crec que hauríem de preguntar-nos primer què va suposar la implantació de la
sisena hora per entendre com va afectar
que l’eliminessin. L’espai del migdia anterior a la sisena hora gaudia de tres hores
en què es realitzaven una pila d’activitats
lúdiques i educatives molt riques. Era un

espai on podíem organitzar tallers de
tot tipus que anaven des de la piscina a
tallers d’escacs, tenis, teatre o malabars.
Disposàvem de temps suficient per treballar molts aspectes del desenvolupament
dels infants relacionats amb el lleure.
En implantar-se la sisena hora, ja no
hi havia temps suficient per realitzarles. Algunes activitats les van absorbir
els extraescolars de la tarda (amb més o
menys èxit). En tornar a organitzar l’espai migdia, ja no es van recuperar les tres
hores, sinó dues i mitja; temps insuficient
per implementar de nou la riquesa d’activitats anteriors a la sisena hora.
Com s’organitzen les activitats ara?
■ De forma interna, és a dir: les organitzem el mateix equip de monitors, depenent del temps que tenim i de les habilitats i coneixements de cadascú.
En el teu cas, quins tallers has organitzat?
■ Aquest any he treballat en un taller de
dibuix, un de fer polseres, un de robòtica…
El de robòtica té a veure amb la teva
formació en «Lego mindstorm»?
■ Sí. A les tardes treballo en una empresa que té l’exclusivitat d’un producte educatiu de Lego, el «Lego mindstorm». Es
tracta d’un robot, un CP1 petit, que pots
programar per fer el que vulguis. Jo en
tinc un a casa. No és un robot fix. A partir
de les peces de què disposes, et fixes un
objectiu i l’has de convertir en realitat.
Això s’aconsegueix programant el robot
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L’entrevista
amb un software adaptat al públic infantil. Normalment faig tallers a les escoles
per als nens i, a través de la Generalitat,
en faig d’altres pels mestres de primària i
secundària, per ensenyar-los a treballarho amb els seus alumnes. A l’espai migdia
d’El Sagrer vaig proposar un taller a quart
i els va agradar molt! Però són tallers que
normalment duren molt de temps i aquí
ho vam reduir a una hora!
Els nens es mostren interessats a fer
els tallers?
■ La majoria de nens només jugarien
a futbol. Els has d’obligar quan vols
fer una altra activitat. Les nenes, en
general, estan més obertes a provar
coses noves. Penso que el tema del
futbol és una cosa que s’ha de treballar perquè és una constant font
de conflictes.
En quin sentit?
■ Perquè no saben desvincular el
futbol professional del que es
juga a l’escola. S’ho prenen
tan seriosament que no sé
fins a quin punt s’ho passen
bé. El 90% del temps que dura
el partit estan enfadats, insultant-se, a
vegades fent faltes greus… I tractant-se
amb xuleria inapropiada… Nens molt
macos es transformen! Es tornen irrespectuosos. I això és el pa de cada dia…
Com actueu davant dels conflictes?
■ Cada monitor té la seva manera, però
intentem tenir els mateixos criteris, perquè el nen tingui clar què s’espera d’ell.
Després traslladeu el conflicte al
mestre?
■ Si són greus sí. Sempre tenim una interacció amb els mestres.
Aquest any ets monitor de quart, però
durant molts anys has estat monitor
de sisè. Hi ha molta diferència d’un
curs a l’altre?
■ Sí. Sisè cada vegada es posa més difícil. Em fa l’efecte que cada vegada es fan
grans més ràpid i que tenen necessitats
que no acabem de saber ajustar. És un
tema de la societat en general. Se’ns està
anant una mica de les mans tot plegat…

En què ho noteu?
■ En actituds i comportaments. Com a
psicopedagog, diria que els pares han de
posar límits molt més marcats. Tant des
de l’escola com des de les famílies, entre
tots hem de fer un cop de cap. Els nens et
contesten amb una falta de respecte que
jo no havia vist mai, i no sóc tan gran!

l’educatiu. Al darrere del casal hi ha una
tasca importantíssima de pares i mares
que treballen molt. Totes les activitats
tenen un centre d’interès i estan molt
treballades, amb uns objectius molt concrets.
La nit d’acampada també és una activitat distintiva dels casals. Com en va
sorgir la idea?
■ Jo sempre havia fet una nit d’acampada
als casals de Sabadell on havia treballat
anteriorment. Ho vaig proposar a l’escola i els va agradar la idea. És una de
les activitats que té més èxit!
Com funciona?
■ Els nens arriben a les 8 del vespre. Prèviament, ja hem muntat les
tendes i els monitors també han
preparat una ambientació que cridi
l’atenció als nens. Això porta molta
feina! I s’ha de dir que els monitors
ho fan per gust, hi ha moltes hores
no retribuïdes. Un cop arriben els
nens, es fa un sopar de germanor, on
tothom porta la carmanyola. Després de
sopar, els deixem temps lliure. Els monitors es disfressen i fem una activitat a les
fosques per crear una mica de por…
I passen por?
■ Bé, hi ha nens que sense fer res
ja tenen por! Només pel fet de
veure l’escola a les fosques.
Però en general, aquests
són els que després s’ho
passen millor. Perquè per ells
ha sigut una nit molt diferent i
màgica.
Elisenda Copons

I es veuen millores al llarg de l’any?
■ En alguns nens sí, en d’altres no. Cal
que els pares ens ajudin des de casa.
Parlar seriosament amb ells des del punt
de vista de l’amor: et renyo, perquè t’estimo.
Com a coordinador del casal d’El
Sagrer, què en destacaries?
■ Són uns casals en què es fan moltes
activitats i molt divertides. També intentem que hi hagi un valor afegit que és

Una pel·lícula: Blade Runner
Una cançó: One sunday morning, de
Wilco
Un llibre: Les veus del Pamano, de
Jaume Cabré
Un racó de món: qualsevol lloc tranquil a la muntanya o qualsevol racó de
món amb bona companyia.
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No només de futbol
viuen els nens
i les nenes
Heu preguntat mai a què jugaven els vostres pares o els
vostres avis? Doncs si ho feu
probablement us diguin que
jugaven amb les baldufes, a bales, amb cromos, a la xarranca,
a saltar a corda i a altres jocs
que sovint pensem que estan
oblidats. Però, com les modes,
tot retorna.
Sense anar més lluny, només cal observar a què juguen
els nens i les nenes no només
d’El Sagrer sinó d’altres escoles. Les baldufes han tornat.
Però ja no són aquelles baldufes de fusta que pintàvem i on
clavàvem xinxetes per «tunejar-les». Ara són baldufes modernes, adaptades
als temps moderns, de colors brillants, de plàstic i amb diferents noms segons el tipus. Ara tenim debats sobre quina és millor: la diamant o
la turbo car, la cobra o la pantera.
Aquestes baldufes són fàcils de llançar, s’hi
poden fer acrobàcies i es poden intercanviar colors amb les baldufes dels companys. Això sí, els
venedors de baldufes ho tenen clar: ara són un
producte fràgil i barat, fàcil de substituir. És difícil trobar avui un infant que no jugui amb una
baldufa.
És curiós observar la inﬁnitat de jocs que
els nens i les nenes han aconseguit trobar per
donar-li diferents usos a la baldufa. Ara fan tornejos a veure quina és la que dura més estona
rodant, se les posen al cap o a les espatlles, o
posen capses i cercles per encertar-les-hi. Les
baldufes no tenen edat: hi juguen tant els grans
12

com els petits i s’intercanvien coneixements i
trucs nous.
Però no us penseu que han estat només les
baldufes les que han estat de moda aquest any...
També han descobert les bales, els diàbolos, els
pals del diable i les cordes de saltar. Amb tots
hem après nous jocs, hem inventat noves maneres de divertir-nos i hem après d’altres companys.
Així, doncs, el futbol, el bàsquet i altres esports de pilota han deixat de ser els reis de la
pista i han donat pas a tots aquells jocs que per
molt que passin els anys sempre tornen i podem guardar en un calaix, ja que, qui sap, segur
que ben aviat les podrem tornar a utilitzar o, si
no, guardar per a les futures generacions.
Patricia Párraga, Eudald Carré i Helena Font
(Monitors d’espai migdia)
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Aquest curs, per segon any a
l’escola, els alumnes de l’Agenda 21 de 5è hem dut a terme
un programa per utilitzar embolcalls reutilitzables i reduir
els embolcalls d’un sol ús dels
esmorzars.
El programa consistia a fer
diversos diagnòstics dels embolcalls que portàvem els alumnes.
Miràvem els que eren reutilitzables i els que no. Pesàvem els
embolcalls que no ho eren i ho
anotàvem en unes graelles. Després en parlàvem i analitzàvem els resultats.
També vam anar a les classes de 4t i de 6è per
fer-los les diagnosis. A 4t vam explicar que no
portessin embolcalls contaminants i vam proposar alternatives. A 6è vam comprovar com anava
el treball que van començar el curs passat.
A 5è vam fer la prova dues vegades. A la
primera, al desembre, ens va donar un pes de
250 g i a la segona, la de l’abril, de 195 g. Per
tant, hem disminuït els grams d’embolcalls no
reutilitzables. Sembla que no és molt 55 g, però

At
Muntanya
Platja
vAcances!

avi

només 5è, aquest curs, hauria estalviat 9,9 kg
d’embolcalls. Això, a tots els cursos de l’escola,
serien 89,1 kg.
A nivell de Barcelona seria un pas important
en medi ambient i en sostenibilitat, i, per seguir
avançant, necessitem que les famílies facin servir
embolcalls reutilitzables.
Laura Carnero, Max González, Soﬁa Pons
i Pol Rovira
(delegats de l’Agenda 21)

Solució

Qui era...?

Eva
Múñiz
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SABEU QUÈ? 6è
van fer una xerrada. Els van dir que els deixarien una sala d’exposicions per mostrar
les fotos. Van fer l’exposició el dimarts dia
11 de juny a les 5 de la tarda. Trobareu la
notícia al web.

A la fira hi havia objectes fets per ells,
molts i de tota mena, com per exemple:
clauers, pals de pluja, libèl·lules, collarets,
polseres, papallones, tir d’anelles, guarBalls de Sant Jordi
dioles, capses decorades, moneders i altres
manualitats. Més de 700 objectes i tots es
Fa uns 15 anys que a la tarda de Sant JorMariona Domingo, Max Porta van «firar».
di tots els cursos surten a ballar al pati. Els
i Espe Torres
Hi van guanyar 2.300 euros, que és més
balls de P3 fins a 3r sempre són d’arreu del
del que esperaven.
món, el de 4t (els nans vells) són una dansa
Hi havia espectacles, per amenitzar, com
tradicional catalana i els de 5è (country) i 6è
la Batuka, Bollywood, Aikido, Monitors sen(txa-txa-txa) són de saló. Els del cicle supe- Canvi de colònies a 6è
se fronteres i els petits de l’Esbart Estel.
rior es fan perquè abans hi havia un concurs
Aquest
curs,
els
alumnes
de
6è
hem
canviat
Hem començat a fer xarxa solidària, els
i els aprenien i van decidir ballar-los també
per Sant Jordi. És maco poder veure tots els de casa de colònies. Una de les raons per nens han retrobat companys, la fira ha estat
no anar a Superespot és perquè era mas- un èxit i tothom ha sortit molt content.
cursos de l’escola ballant.
Fins fa 4 anys, cap pare podia veure sa lluny i l’altra perquè eren molt cares. El
Sara Delfa, Pau Diaz i Nallely Ordoñez
les danses, però van decidir que els de 6è viatge en autocar es feia massa llarg i per
podien entrar-hi i també els delegats de aquest motiu utilitzàvem un dia d’anada i
curs. I ara fa tres anys que també ballen un de tornada.
Els de P4 se’n van en autobús
els mestres!
Esperem que aquesta tradició continuï.
Els nens de P4, Bèsties de foc i Castellers,
van fer de turistes el dia 10 de maig. El pare
Inés Alonso i Ainhoa López
de l’Enzo de P4, que és conductor d’autobús, els va venir a buscar a l’escola amb un
autobús doble, on els nens de P4 es van
Projecte de fotograﬁa
disfressar d’àvies, d’embarassades, de
senyors grans, de mares amb cotxet i nens
Els nens de 1r A van escollir el projecte de
amb crosses, per simular una situació real i
la fotografia.
aconseguir ensenyar-los com s’havia d’esVan portar càmeres de fotos antigues,
tar a l’autobús i fer-ne un bon ús. L’excursió
aquàtiques i d’altres tipus. Quan van anar a
Aquest cop hem anat al campus Hernan- va durar tot el matí i el destí final era a les
la piscina van fer fotos sota l’aigua.
A totes les assignatures han treballat do Fierro, a prop de l’estany de Banyoles. cotxeres de l’autobús. Un cop van haver-hi
amb fotografies i sempre que han pogut Hem canviat d’activitats: enlloc de fer ràf- arribat, les van visitar i els van explicar tot el
han utilitzat les càmeres: polaroid, reflex, ting o excursions a la neu, hem muntat a funcionament d’aquella gran empresa.
cavall i hem fet tir amb arc. En un principi
Tot seguit van pujar a un altre autobús,
digital, analògica...
Van proposar fer una exposició amb totes no ens va agradar el canvi, però ara que ja però aquest era turístic i van fer un tomb per
les fotos que havien fet i fer la inauguració hem tornat i ens ho hem passat molt bé, les cotxeres. De nou al bus, van anar fins
tots hem quedat ben satisfets.
a l’escola tot visitant Barcelona. I els van
amb berenar.
donar un lot amb moltes coses de TMB i
El dimecres 8 de maig van rebre la visita
Olívia Barón, Júlia Morell i Àlex Tubau una gorra vermella. S’ho van passar molt bé
de dos fotògrafs de la Nau Ivanow que els
i recordaran sempre aquest dia tan especial.

Firem-nos
El diumenge 12 de maig, al matí, a la plaça jardins d’Elx van fer el «Firem-nos». I us
preguntareu què és? Doncs... Els nens i les
nenes, amb els mestres i les AMPES de les
cinc escoles públiques del barri de La Sagrera (Rosa dels Vents, Turó Blau, La Pegaso,
El Sagrer i L’Estel) van organitzar una fira
per guanyar diners per a les famílies que no
poden pagar les sortides i les colònies.
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Martina Cappuccio, Leire Franquesa
i Hugo Sainz
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Entreteniments
SOPA DE LLETRES

UNEIX ELS PUNTS

Inspirant-nos en l’obra de teatre de 3r «La rebel·lió dels
dibuixos», on surten molts dibuixos animats, us convidem a buscar a la sopa de lletres els 6 programes que
apareixen a continuació:

Si uneixes els punts, podràs trobar tres ﬁgures diferents.

SIMPSONS
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David Delgado i Cristian Villegas

Paula Álvarez, Marcela Árnez i Maria Janer

TROBA LA PARAULA
Si encertes totes les paraules que et deﬁnim, trobaràs la paraula que s’hi amaga.
1) Últim curs de primària.
2) Segona part de l’escolarització.
3) Lloc on vas a aprendre coses de dilluns a divendres.
4) Paraula que es fa servir per saludar.
5) On són les papil·les gustatives?
6) Sinònim de classe.
7) On seien, a classe, els nostres avis.

8) Què emet una bombeta?
9) Nom del barri on està l’escola.
10) Gent que et cau bé i estan a gust amb tu.
11) Animal que fa MÈU.
12) Color de la sang.
13) Com es diu el continent on està Espanya?
14) Quan vas a la platja et banyes al...

Marc Barron, Max Porta i Enric Sena
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