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L’aperitiu

NO
Hi ha nous motius de preocupació per la situació actual de
l’educació. Si fins ara ens preocupaven les retallades en recursos humans i materials, ara s’hi afegeix la nova llei estatal
LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa)
promoguda pel ministre d’educació Wert. Com ens afectarà,
aquesta llei?
L’escola catalana i la immersió lingüística han estat i continuen sent el resultat d’una política de consens a Catalunya
i un factor d’integració per a tothom. La societat catalana no
ha de permetre escoles amb llengües vehiculars diferents, ni
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a la
LOMCE
tampoc rebaixar el paper integrador que la llengua i la cultura
catalanes tenen ara. La LOMCE ens vol canviar un sistema que
funciona amb èxit i que integra tothom, vingui d’on vingui.
La corresponsabilitat és un factor d’èxit en l’educació. És imprescindible que cada escola pugui fer el seu projecte educatiu,
amb la implicació de tota la comunitat. La LOMCE anul·la la capacitat d’intervenció dels mestres i les famílies i ignora les directives europees i les competències del govern de Catalunya.
El talent individual i col·lectiu és el resultat de l’educació.
L’objectiu del sistema educatiu és reconèixer diferències d’origen i compensar-les mitjançant una bona tasca escolar per aconseguir la igualtat d’oportunitats en la vida adulta. La LOMCE vol
«encauzarlas en distintas trayectorias».
L’educació implica un compromís ètic amb la societat i amb
la convivència democràtica. Defensem l’educació en els valors
comuns d’una societat democràtica i un currículum laic. La LOMCE vol impedir l’educació de l’esperit crític i que la religió tingui
valor curricular.
El dret a l’educació ha de ser garantit i tothom hi ha de poder
optar. La LOMCE promou la segregació escolar condicionant així
l’educació, la construcció de coneixement i la cohesió social.
La millora de la qualitat de l’educació pública es basa en el
coneixement, en la investigació i en la innovació pedagògica. La
LOMCE no incentiva la investigació i frena la formació docent i
la innovació.
Mestres, famílies i alumnes, que som els principals col·lectius
afectats, diem NO a aquesta llei perquè compromet el futur educatiu de la nostra societat. Defensarem el que hem guanyat amb
anys de compromís col·lectiu, de treball i de constància. No acceptarem que una llei imposada per uns polítics que no estimen
l’educació es carreguin el patrimoni educatiu que Catalunya ha
sabut forjar al llarg dels anys.
Per això, ara i sempre, diem: No a la LOMCE!
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Qui és?
Aquest QUI ÉS us l’hem posat fàcil perquè és el primer butlletí del curs!
El nostre personatge misteriós és una
entusiasta del teatre i del ball: li agraden
tant que, fins i tot, va fer un musical. Té
molt de ritme amb la música moderna
i a les festes de l’escola els peus se li’n
van i és la primera a sortir a la pista.
Diuen que li apassiona més la ciutat
que la muntanya, tot i que últimament
hi va amb la parella a caçar insectes, encara que no li fan gràcia els «bitxitos».
Nosaltres la veiem com una persona molt activa i vital, amable amb tothom. Els seus companys diuen que és
molt simpàtica i extravertida. Sovint la
veureu amunt i avall pel passadís amb
la seva llibreta, la carpeta i la safata
plena de papers. Diu que li agrada tenir en compte que els alumnes facin les
tasques, els dossiers... el dia a dia, més
que valorar el resultat d’una prova. Ah!
Sempre ens diu que té un PC al cap i que
per això no és gaire experta en mitjans
digitals, però en veritat, el seu ordinador
és la seva estimada agenda.
És mestra de llengües, però a les classes només acostuma a utilitzar-ne dues.
Si voleu escoltar-la parlant català serà
a l’hora del patí, al migdia... aquesta és
una bona pista, oi?
El seu estil de vestir és personal i
acostuma a portar roba extremada amb
una faldilla curteta, leggins, tot acompanyat de penjolls i arracades llampants
que criden l’atenció, això sí, sempre ben
conjuntada.
La persona que heu d’endevinar té
dos fills: una noia i un noi. Al noi li
agrada el futbol i aquest estiu en va fer
pràctiques d’entrenador. Viu amb ella, ja
que és adolescent. La seva filla, que fa
un any la va fer àvia, també és mestra,
d’Educació Infantil.
Per descansar dels alumnes inquiets,
a les vacances li agrada anar a la platja
i posar-se ben morena.
Si heu llegit amb atenció, ja sabreu de
qui us hem escrit.
Alesha Álvarez, Anna Moll i Pol Rovira

Claustre de mestres
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CICLES
INICIAL I
INFANTIL

Fem natació a El Sagrer

Com a escola, valorem molt positivament el fet que els nens vagin a piscina. Per
aquest motiu donem a l’activitat de natació un caire curricular: es realitza dins
l’horari lectiu fins a segon de primària.

Considerem bàsic que els nens i
nenes sàpiguen nedar per poder
gaudir i ser competents en el
medi aquàtic. Alhora, tenim en
compte que és un dels esports
més complets que existeixen i
també el fet que es treballen
altres aspectes a banda del físic,
com ara l’autonomia, la seguretat personal, la socialització,
la superació, l’esforç, les emocions...
Ara voldríem centrar-nos en
els darrers dos aspectes, perquè sovint ens trobem amb un
rebuig per part d’alguns nens
i nenes a participar de l’activitat.
Què els pot passar?
Als nens els fa por allò que
desconeixen, els fa mandra, es
cansen, han de mostrar-se au-

tònoms (despullar-se, vestir-se),
han de superar nous reptes, han
d’aprendre a acceptar les limitacions pròpies...

Com els podeu ajudar des de
casa?
Tenint present que és bo:
■ Abordar els seus problemes
d’una manera tranquil·la, amb
coherència i amb autoritat.
■ Pensar junts què podeu fer
per alleujar-ne les pors.
■ Fer-los saber que és difícil
nedar i que n’estan aprenent.
■ Donar-los l’oportunitat de
poder enfrontar-se a petits reptes quotidians.
Amb aquestes reflexions ens
agradaria traspassar-vos la idea
de la importància de l’activitat.
Només amb regularitat aconseguirem la familiarització amb
l’aigua i l’objectiu d’aprendre a
nedar.
Mestres del cicle inicial i infantil

4

N ÚME RO 111

CICLES
MITJÀ I
SUPERIOR
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Ens movem per l’aigua

A l’escola fa sis anys que celebrem la setmana de la ciència. Enguany l’hem vinculada a L’any internacional de la cooperació en l’esfera de l’aigua, en el qual es vol
posar èmfasi sobre com l’escassetat d’aigua i la mala gestió del recurs ocasiona
cada vegada més conflictes bèl·lics.
A El Sagrer valorem les sortides
com a activitats d’aprenentatge
en un entorn que acosta la realitat als nens, permet l’observació
directa i dóna peu a la reflexió a
l’escola. A més, les sortides permeten un treball previ i posterior i serveixen per potenciar la
socialització i la cooperació dels
alumnes en una tasca col·lectiva
fora de l’escola.
La segona quinzena de novembre hem celebrat la setmana de
la ciència prioritzant el treball experimental i també l’aprenentatge entre iguals, en el qual alguns
alumnes han fet de dinamitzadors d’activitats cap a d’altres.
Hem treballat al voltant de
tres eixos: les característiques
de l’aigua com a substància química, la seva disponibilitat com
a recurs a la Terra i la importància de la seva protecció, conservació i distribució.
L’àmbit de treball del cicle
mitjà ha estat la tasca de modelatge i de configuració del
paisatge a partir de la influència de l’aigua, sobretot fixant-se
en les glaceres i els rius, mentre
que el cicle superior s’ha centrat
en el cicle urbà de l’aigua i la
seva depuració i potabilització.
Per aconseguir aquests objectius, les sortides han estat una
eina fonamental. Els alumnes
de cicle mitjà han visitat el parc
de Nostra Senyora de Lurdes
(Arenys de Munt), on han pogut

observar les formes de l’aigua
en el relleu d’un bosc, i el Museu
Agbar de les aigües (Cornellà),
per tal de fer un taller sobre Les
formes de l’aigua, en què havien de reflexionar sobre la relació entre el paisatge, el relleu
i l’aigua.
Els de cicle superior han visitat les clavegueres per observar
sistemes d’eliminació d’aigua residual i la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí per veure
com l’aigua es torna apta per al
consum humà. Algunes d’aquestes activitats han estat gratuïtes

perquè formem part del projecte Agenda 21 escolar. Amb la
col·laboració d’un membre de
l’associació de veïns, també han
seguit el rastre del transport de
l’aigua a la Sagrera (rieres, fonts,
Rec Comtal…).
Hem volgut prendre consciència del valor de l’aigua per al benestar de les persones i del planeta, per tal d’adonar-nos de la
importància de no malbaratar-la
i fer-ne una distribució equitativa a nivell mundial.
Mestres de cicle mitjà i superior
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La Sagrera d’El Sagrer

La tardor al
Parc de la Pegaso
Va arribar la tardor a les classes
de P5 amb fulles seques, castanyes,
pinyes, bolets, aglans, magranes, moniatos… I vam plasmar la tardor amb les nostres
pinzellades artístiques a l’espai de creació de
l’aula.
Tots ens vam il·lusionar tant amb allò que
anàvem portant que volíem observar-ho i compartir-ho de més a prop. Ens vam plantejar on
podríem anar, a prop de l’escola, i la resposta
va ser clara: «al Parc de la Pegaso».
Abans d’anar-hi ens vam informar de la seva
història i vam descobrir que havia estat una
fàbrica de camions de la marca Pegaso, d’on li
ve el nom. També vam saber que hi ha arbres
autòctons i altres que no ho són, però ara tots
ja formen part del jardins de Barcelona.

Vam esperar que avancés la tardor per anar
al parc perquè un company ens havia explicat
que no a tots els arbres els cauen les fulles a la
tardor! Així que vam anar-hi el 27 de novembre, aprofitant que anàvem a veure l’obra de
teatre de 1r i així tindríem... un dia rodó!

Ens ho vam passar d’allò més bé veient
l’obra d’El Peix Irisat. Després vam fer camí
cap al Parc de la Pegaso i un cop allà ens vam
distribuir per grups, cadascun equipat amb un
cistell i una càmera de fer fotos. Vam recollir
fulles i fruits de tot tipus i vam fer fotos als
arbres: alguns estaven pelats i altres no.
Quan va arribar l’hora de tornar a l’escola
portàvem els cistells i les càmeres ben plenes.
Vam tornar més contents que un gínjol!
Però el nostre treball sobre la tardor no
s’acabava aquí: al principi de la tardor ens vam
fixar en la durada del dia; a quina hora sortia
el sol i a quina hora es ponia. I ara hem d’esperar que arribi l’últim dia de la tardor, el 21 de
desembre, per saber quins canvis hi ha hagut:
s’haurà escurçat el dia?, s’haurà allargat?
Mariona Garcia i Marta Pons
(Mestres de P5)
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Informacions d’escola
Come on! Visit us!
Aquest curs hem estrenat el bloc d’anglès,
on trobareu jocs, cançons, enregistraments,
enllaços a pàgines web molt interessants i
moltes coses més. Tan sols heu d’entrar al
web de l’escola i buscar English a «Webs destacats».
Nevada
El divendres 20 de desembre a les nou del
matí es produirà una gran nevada! Tots heu
de venir molt abrigats a l’escola perquè farà
un fred de mil dimonis!
Mestra nova d’educació especial
La Marga Pugés ha encetat curs a la nostra
escola. Ha arribat amb il·lusió i professionalitat. Els mestres li donem la benvinguda i desitgem que se senti ben acollida a El Sagrer.

Puntualitat, si us plau!
Un bon propòsit per a l’any 2014, per a aquelles famílies a les quals s’espatlla sovint el despertador, és arribar a l’hora cada dia.
Recollida d’aliments
Cada any, coincidint amb la Festa Major, l’entitat La Sagrera Es Mou organitza una recollida d’aliments a diferents punts del barri. La
nostra escola és un d’aquests punts. Els alumnes han de saber que a moltes llars del nostre entorn els és difícil posar un plat a taula.
Actualment són ateses pel Rebost Solidari de
Càritas unes tres-centes famílies: tinguem en
compte que abans de la crisi no n’arribaven
a cent.
A l’escola l’any passat vam recollir 140 quilos de productes alimentaris bàsics i enguany
la col·laboració ha estat de 400 kg.
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Junta de l’AMPA

Què fem aquí?
Encantats de saludar-vos! Ens reconeixeu?

Des de l’última assemblea de l’AMPA intentem
tirar endavant aquest projecte (el de tots) a la
nostra comunitat educativa. Ho fem amb molt de
gust i moltes ganes perquè creiem que tot plegat
serveix per millorar el dia a dia dels nostres fills i
filles a l’escola. Però no ho fem sols: potser som la
part més visible, però seria impossible dur a terme
tot plegat sense l’ajuda de tota la gent de les comissions. El nostre agraïment a tots ells. I aprofitem aquesta ocasió per engrescar-vos a participar,
que de ben segur que hi trobareu un lloc i sereu
molt benvinguts.
Ara us voldríem presentar la Comissió de Relacions Externes. Us heu preguntat com s’organitzen i què fan les AMPA de les escoles veïnes?
O quines obres estan previstes al barri? Com ho
podem fer per participar en actes conjunts amb
altres escoles? La Comissió intenta respondre preguntes com aquestes intervenint en organismes
que debaten temes interessants per al funcionament de l’escola. Per entendre’ns: si l’AMPA
fos un estat, la nostra comissió seria el Ministeri
d’Afers Exteriors.
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Tenim un representant a la Junta de la Coordinadora d’AMPA del Districte i ens reunim amb
altres AMPA per compartir inquietuds i experiències. També assistim a les reunions del Consell de
Barri i del Consell Escolar del Districte, que organitza l’Ajuntament, on coincidim amb altres entitats (associacions de veïns, comerciants, representants de la comunitat educativa, etc.) per conèixer
de prop tot allò que passa al barri i fer sentir la
nostra veu.
A l’hora d’organitzar activitats amb altres escoles, participem activament i intentem que la informació arribi a totes les famílies de l’escola. I estem
fent gestions per tirar endavant camins escolars al
districte, a fi que n’hi hagi algun a prop de l’escola.
Us hem de confessar que arreu on anem som
escoltats amb interès i consideració, i això ens
obliga a treballar intensament per mantenir la
reputació que la nostra AMPA s’ha forjat al llarg
dels anys. Segur que ho aconseguirem gràcies a la
participació de tots. Us hi animeu?
Junta d’AMPA i Comissió de Relacions Externes
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Raco-manacions
Oci

Escapada

Saló de la Infància

Si al Nadal no vols estar avorrit a casa, ves al Saló de
la Infància. Estarà obert del 27 de desembre al 4 de
gener. És un espai per a totes les edats i hi ha moltes
activitats per passar un dia divertit! Nosaltres hi vam
anar l’any passat i ens ho vam passar molt bé perquè
vam muntar a cavall, vam escalar, vam baixar per la
barra dels bombers...
Des de sempre, el Festival de la Infància s’ha caracteritzat per donar una gran importància a les activitats culturals i musicals, i en aquesta edició, la del seu
50è aniversari, no podia ser menys. Divertir-se aprenent és un dels senyals d’identitat del Festival, amb
bona música i espectacles que fomenten la participació de tots.
Més informació a www.festivalinfancia.com

Els jardins de Palo Alto,
al Poblenou
Al carrer dels Pellaires número 30-38 del Poblenou,
dins l’antiga ediﬁcació d’una fàbrica de cuir de ﬁnals
del segle xix, trobem els jardins de Palo Alto. Les
dinou empreses que hi ha instal·lades (entre les quals,
l’estudi de Xavier Mariscal), que treballen dins l’àmbit
de la creació, s’organitzen al voltant de la característica xemeneia de maons que donà nom a l’espai i d’un
jardí que els fa de columna vertebral. Val la pena fer un
tomb per aquest espai curiós i tranquil, illa dins la ciutat, on també hi ha un hort i un restaurant.
Maria Solà
(Mare de la Mar Morales, de P3)

Mireia Albreda i Conxi Beaka
(Alumnes de 6è)

Circ

El Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular de 9 Barris
El Circ d’Hivern, producció íntimament lligada a l’Ateneu Popular de 9 Barris, és una proposta artística
anual, basada en les arts del circ, de qualitat i per a tots
els públics. Del 14 de desembre ﬁns al 12 de gener, en
la seva 18a edició, l’Ateneu s’omplirà de circ. Artistes i
creadors de primer ordre han contribuït a col·locar-lo

en un lloc imprescindible de la cartellera d’espectacles
nadalencs de Barcelona. Consulteu funcions i preus a:
www.ateneu9b.net
Oriol Aragall
(Pare de la Maria i el Jordi Aragall, de P5 i 3r)
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L’entrevista

Entrevistem

l’Elvira Reñé
L’Elvira és una gran especialista d’educació infantil, amb una llarga trajectòria
a l’escola. Va començar fent pràctiques a Icària i va continuar a El Sagrer, on és
mestra de parvulari fins ara. Tranquil·la, pacient i amb les idees clares, sap acollir
molt bé les famílies i els nens que s’estrenen a l’escola. L’Elvira també és mare de
dos exalumnes, en Marçal i en Martí, i té dues passions, a més de la docent: el cant
coral i les danses populars. Si la voleu veure ballar, aneu un divendres al vespre a
la plaça del Rei!
Estudis de neurociència diuen que
els nens aprenen quan s’estimen
el mestre…
És cert. A P3, quan els nens comencen
l’adaptació, ploren molt i jo tinc clar
que fins que no estableixen un vincle
afectiu amb el mestre, no pots intentar aconseguir res. Això passa a parvulari i a tots els cursos. Quan l’has
aconseguit, ja pots organitzar el que
vulguis.
P3, amb temes com aquest de
l’adaptació, no deu ser dels cursos
més fàcils com a mestra, oi?
Ser mestra de P3 m’agrada, però és
dur… Especialment, el primer trimestre. Perquè no es tracta només dels
nens, sinó també de les famílies que
arriben a l’escola, desubicades… i
ho entenc. A vegades no gosen dir-te
coses perquè no et coneixen. Per tant,
has de fer una integració de nens i de
pares. Els nens ploren i els pares a
vegades pensen que s’ho passen molt
malament a l’escola. Tu saps que és
un procés natural, però ells no.
Seria més idoni que els pares es
poguessin quedar a l’escola fins
que els nens establissin ja aquest
vincle afectiu amb el mestre?
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Una adaptació amb els pares al costat
és més planera. Però també va molt
en funció dels pares i del nen. I amb
27 seria impossible: físicament no hi
cabem; per bé que sap greu pels nens
que els seus pares no hi puguin ser.
Tot el que no s’aconsegueix a
infantil, és una dificultat afegida
després?
Sí. Sobretot per la qüestió dels hàbits. A mesura que van creixent,
adquirir hàbits els ajuda a organitzar-se i a funcionar. Si els hàbits no
són correctes, sempre et trobes amb
algun entrebanc, la qual cosa no vol
dir que si a infantil no els han assolit
tots, ja no hi ha res a fer; tampoc
és això! Però n’és un aspecte fonamental.
Potser els pares no som prou
conscients de la importància que
suposa l’adquisició dels hàbits…
Els hàbits són fonamentals perquè
també estructuren el nostre pensament. Per exemple, els de funcionament: em llevo al matí, em rento la
cara, em vesteixo… tot això, que té
una sincronització i una acció darrera
l’altra, és una estructuració del pensament, un ordre que tenim interioritzat

perquè es repeteix cada dia i això ens
ajuda a endreçar els pensaments.
El fet d’inculcar uns hàbits està
renyit amb la creativitat?
Els hàbits es fonamenten en unes
edats. N’hi ha molts a adquirir, no hi
són tots, a infantil. Paral·lelament, es
desenvolupen altres aspectes. Quant
als nens petits, el que necessiten és
una seguretat inicial que, quan està
assolida, els fa sentir més segurs de si
mateixos i ja poden anar obrint altres
camins.
Davant la inseguretat d’alguns
nens que comentaves, com afronten el fet d’haver de sortir a un
escenari, quan feu el teatre?
Aquesta és la pregunta clau. Enguany
hem decidit que a P3 farem teatre
però internament, perquè hi ha nens
que ho viuen malament. I quan ja tens
anys d’experiència dius: val la pena
fer-los passar una mala estona quan
tenen tants anys de teatre per endavant? A partir d’aquesta reflexió vam
decidir que mantindríem el teatre,
però que el faríem sols per a P3 o per
al parvulari. Algunes famílies no han
viscut bé aquesta decisió, però hem
de mirar pels nens.
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L’entrevista
Com a mestra, a banda dels hàbits, què intentes transmetre als
nens?
Bàsicament, a P3, el que treballes és
la socialització. Són nens de 2 i 3 anys
i són molts «egos», perquè és l’edat
del «jo», «jo vull», «jo vull fer». Cal treballar la consciència que som molts,
que hem de compartir i que anem de
mica en mica.
Amb la teva llarga trajectòria, quina diries que és la diferència més
notòria entre els nens d’ara i els
de fa una o dues dècades?
S’ha notat un major sobreprotecció
dels pares, sobretot en l’autonomia.
Et trobes de tot: des de pares que em
donen la motxilla a mi, fins nens que
no saben fer res, ni posar-se sols les
sabates de velcro!
El tractament de la diversitat, com
s’aplica a parvulari?
Respectant els ritmes de cada nen. 27
nens volen dir 27 maneres de pensar
que cal tenir en compte. No tenim
l’exigència que tots hem de fer una
cosa i acabar-la ja. També per això
ens basem molt en l’experimentació.
Els racons permeten a cada nen anar
al seu ritme.
Com heu viscut l’augment de la
ràtio a P3, amb el pas de 25 a 27
nens? Com us estan afectant les
retallades?
A la meva classe he hagut d’afegir una
taula per quan treballem amb paper. I
a parvulari hem perdut mitja persona.
Falta gent. Al començament, quan els
nens s’estaven adaptant, deia a l’Assumpta: «digues a la inspectora que
vingui. Però que vingui ara! Que s’ho
miri ara! No al mes de febrer, que ja
està tot rodat! I que ens expliqui com
es pot fer tot això amb tan poca gent!»
I sort de les mestres jubilades que
venien a donar-nos un cop de mà!

En l’entrevista de l’anterior butlletí, l’Eudald em comentava que
la falta de respecte dels nens en
els darrers anys és una qüestió
preocupant. Es nota també en els
cursos d’infantil?
El tema del respecte es treballa molt
a l’escola, però el pilar fonamental és
la família. L’escola hi ajuda molt. I a El
Sagrer, el primer que es treballa és el
respecte entre els nens i amb els mes-

tres. Un tracte familiar, proper, però
dins del respecte.
Quin sentiment et provoca quan
veus que un nen que has tingut
a P3 està a 6è, a punt de deixar
l’escola?
Quan veus la trajectòria et sents contenta. El sentiment és molt satisfactori.
Elisenda Copons

Un llibre: Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro.
Una cançó: Julieta (cançó occitana del grup Nadau).
Una dansa: Danses d’Europa de l’Est / Balcans i d’Israel. També Mazurques,
scottish, burreies.
Un racó de món: Aquell en què m’hi trobi bé (amb mi mateixa i amb la gent
amb qui el comparteixi!).
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Benvolgudes famílies, aproﬁto aquest espai
per presentar-me com a nova coordinadora
de l’Espai Migdia i del Servei Tarda.
Un mes de setembre de fa vuit anys vaig
entrar a aquesta escola com a monitora de
6è. Aquesta feina havia de ser provisional,
ja que en aquell moment estudiava Història
i no tenia massa experiència en el món del
lleure. Em mostrava prudent, discreta, tímida… Per a mi era un món desconegut, i també un repte interessant. Tant és així que puc
dir que, amb els anys, el Projecte Educatiu
que representa l’Espai Migdia en aquesta escola va fer que els meus interessos personals

fessin un gir: vaig deixar Història i ara sóc
Educadora Social.
Durant aquests vuit anys he passat per
gairebé tots els cursos: cicle superior, mitjà,
inicial, i ﬁns i tot parvulari. Això m’ha permès adquirir una visió global de la infància,
conèixer i entendre les diferents necessitats,
així com les inquietuds i els processos vitals
que viuen els infants en les diferents etapes
de la vida. En tot aquest procés han tingut
un paper molt important tots aquells companys i companyes amb els quals he compartit projecte. D’ells he après altres maneres
de treballar, de veure les coses, diferents mètodes educatius i he après
també a entendre els ritmes
dels infants. A tots, moltes
gràcies!
Ara, com a nova coordinadora, pretenc vetllar per tal
que aquest projecte educatiu
es continuï portant de manera activa, donant importància al desenvolupament dels
infants en diferents sentits:
des del punt de vista alimentari i de salut (atenent necessitats especials), de descans
i esbarjo entre matí i tarda i
d’aprenentatge en convivència, actituds i valors.
Helena Font
(Coordinadora de l’Espai
Migdia i del Servei Tarda)
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Campanyes per
cuidar el medi
ambient
[ A GENDA 2 1 BCN]

Aquest trimestre, els de 5è
hem començat la nostra feina com a delegats de l’Agenda 21 a l’escola. Això vol dir
que fem el reciclatge a les
classes, recollint el paper i
plàstic de les papereres. Però
també hem fet dues campanyes recordatòries per cuidar el medi ambient.
La primera ens ha servit per recordar on hem de
llençar allò que ja no volem, a quin contenidor va cada
residu: una capsa de cartró va al paper, però els mocadors de cel·lulosa van al rebuig (el gris); els bolquers
també van al rebuig i les piles i la roba van al Punt verd;
les ampolles de vidre van al verd i els tetrabrics van al
groc perquè per dins estan recoberts de plàstic.
I la segona campanya ens ha servit per assegurar
que ningú tornés a embolicar l’esmorzar amb paper de
plata. Aquest material contamina molt i costa massa de
reciclar! Podem substituir-lo per bosses de roba, carmanyoles, bock’n roll... que podem utilitzar totes les vegades que vulguem!
Per últim, hem començat la campanya «Apaguem
els llums», que durarà ﬁns a ﬁnal de curs. Cada trimestre anirem tres vegades a les classes del companys de
l’escola a mirar si han tancat els llums i el projector. Al
tercer trimestre us direm qui ha estalviat més energia
elèctrica durant el curs!
Dídac Bassas i Gerard Fernández
(Alumnes de 5è, delegats de l’Agenda 21)

Aprofitem
el Màxim
Possible
l’Aigua que tenim!

Solucionari de l’article de l’AMPA

D’esquerra a dreta hi trobareu:
• Esther Ladrero (vicepresidenta), mare de la Ikerne Ladrero de 2n.
• Àngels Torné (presidenta), mare de l’Oriol, la Mariona
i la Laia Herrero, de P3, 1r i 3r.
• Ana Pousa (secretària), mare del Luca i la Nerea Trioni, de 1r i 3r.
• Jordi Rovira (tresorer), pare de la Jana i el Pol Rovira,
2n i 6è.

Solució

Qui era...?

Maria Josep
Fernàndez
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SABEU QUÈ? 6è
Quan marxem de l’escola recordarem
emocionats aquest moment.

A reveure, amic invisible!
Aquest curs encetem una novetat: a partir
de 2n i fins a 6è, els nens no farem l’Amic
invisible. Els petits continuaran amb el
tió. Per què aquest canvi? Us n’expliquem
alguns dels motius:
■ El treball havia de ser manual i no es
podia comprar. Alguns pares treballen fins
tard, i no tenien temps per ajudar o bé els
costava fer-lo.
■ Nosaltres, a vegades, no sabíem quin
regal faria més il·lusió o seria més encertat.
■ El dia de la festa de l’Amic invisible hi
havia nens molt cofois, ben contents, i d’altres que quedaven un xic decebuts.
Els de 6è deixem l’escola encetant una
nova etapa amb una altra forma de celebrar
aquesta festa.
Laura Altés, Arnau Garrell i Isaac Gost

Ayman El Briek, Clàudia Gómez-Pastrana
i Laia Sirvent

Últimes notícies...
De ben segur que tots heu vist la Sílvia Prados i la seva panxeta. És al despatxet i és
la persona que ens ajuda en l’administració
de l’escola.
Últimament estava molt grassa perquè ja
era a punt de néixer la seva segona filla. Els
metges creien que naixeria el 22 de novembre, però finalment va ser el 25.
El pare havia pensat un nom, però la filla
tició, posar-nos a prova amb altres nois i
noies, intentar donar el millor de nosaltres en tenia un altre i va costar que es posessin
i, si és possible, guanyar! Si voleu veure el d’acord. Després de pensar-s’ho molt van
rànquing de medalles, haureu de fer recerca decidir-lo i ara ja sabem que el nom escollit
ha estat el de Júlia. Esperem que aviat ens
a butlletins anteriors o al web.
la porti i que la puguem veure.
Anna Camarasa i Violeta Sureda
Mireia Forés i Erik Santàngelo

La visita dels petits, P3,
als grans!
Els nois del cicle superior fem moltes tasques
dins l’escola: som els delegats de l’Agenda
21, els reporters del Butlletí, els encarregats
de fer el Pregó de Carnestoltes i...

L’Atleviana
Aquest curs hem celebrat de nou l’Atleviana.
Ja fa més de 15 anys que hi participem, però
el que potser no sabíeu és d’on ve aquesta
trobada esportiva. L’escola que la va iniciar
va ser la Pegaso, que abans es deia Príncep
de Viana, i el nom ve d’Atletisme i de l’antic
nom Viana. I amb l’inici i el final dels dos
noms va sortir el mot d’Atleviana
Quan l’escola Pegaso va passar de 4 a
3 línies, va proposar de fer una competició
entre escoles. Ho va proposar a El Sagrer
i va començar la competició, i després van
convidar altres escoles del barri: l’Estel, El
Turó Blau i durant uns anys també va participar-hi una escola de Santa Coloma, però li
quedava lluny i ho va deixar estar.
Quina finalitat té? Motivar els alumnes
per l’esport, estimular l’esperit de compe-
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La música compartida
Les retallades han suposat un mestre menys
a l’escola, així que s’ha hagut de fer una
tutoria compartida.
La Pilar, fins ara especialista de música,
aquest curs és també tutora de 2n amb la
Maribel, i només pot fer la música del cicle
inicial i mitjà. És per això que l’Anna, tutora
de 5è, fa d’especialista de música al cicle
superior. I al parvulari? La fa una de les
mestres noves que es diu Paula. Ella és la
mestra de música d’educació infantil.
Nosaltres no hem notat gaires canvis, però
ara tenim tres mestres de música a l’escola!
Ja veurem què passarà l’any que ve...
Carles Álvarez, Miquel Amorós
i Laia Teixidó

Els nens de P3, a l’inici de curs, ens van
voler conèixer i van preparar molt il·lusionats
uns balls i uns poemes que ens van recitar
i ballar ben decidits. Ens va agradar molt la
sorpresa que ens van fer i vam quedar bocabadats en veure’ls tan petits i que recitaven
tan bé.
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Entreteniments
Troba les 11 diferències d’aquestes dues cobertes d’El Butlletí.

Marc Pujante i Conxi Beaka

Ajuda el nen a buscar El Butlletí 111.

Pol Villalta i Berta Viñas

En aquesta sopa de lletres trobareu els noms d’onze seccions d’El Butlletí.

Ona Cortel i Denís Matas
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