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EL SAGRER

Carrer Costa Rica, 26, 08027 Barcelona

Una de les fites escolars anuals que els nostres fills esperen
amb ganes cada any són, de segur, les colònies.
Les colònies poden suposar la primera separació de més
de dos dies de la família amb les criatures. Com a pares, pot
costar fer aquest pas, confiar en elles i en mestres i monitors,
però el resultat creiem que és molt positiu, que és una bona
experiència per a tots. Els nens es troben sense l’autoritat dels
pares a prop, sense la seva mirada directa, i han d’aprendre
a ser autònoms, a responsabilitzar-se de les seves coses i dels
seus actes, a confiar en ells mateixos i en les persones que els
envolten.
Creiem que, com a pares, hem de poder oferir als nostres fills
oportunitats d’aprenentatge lluny de nosaltres, en un entorn
segur, situacions noves a les quals s’hagin d’adaptar, passos controlats cap a la seva pròpia autonomia que els ajudin a fer-se
grans; i les colònies, en aquest sentit, són una molt bona opció.
D’altra banda, hi ha criatures que no tenen gaire oportunitats de sortir de la ciutat, i menys de compartir amb d’altres
companys en un entorn verd, on el temps s’allarga des de la
sortida del sol fins més enllà de la posta.
Les colònies són un espai per a descobrir-se, però també
per a descobrir els mestres en una altra faceta més informal,
així com els seus companys. Potser hi trobaran nous amics, persones dins la classe en les quals mai no s’havien fixat, faran
noves activitats i descobriran nous espais. Lluny dels pares, començaran a fer la seva vida i a viure tot això, potser, de forma
conscient.
Per últim, és cert que la crisi econòmica fa que algunes famílies els costi molt de sufragar-les, potser és un luxe al qual
no arriben, però no hauríem de permetre mai que aquest fos
un motiu pel qual les criatures es quedessin sense colònies,
perquè el seu valor educatiu i de creixement personal és incalculable.

Telèfon 351 60 45 // Fax 408 46 87
Adreça electrònica: a8045057@xtec.cat
www.escolaelsagrer.cat
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Maria Solà i Núria Puigvert
(mares de l’escola)
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Qui és?

olònies
Les colònies són activitats educatives molt valorades pels mestres i també per les famílies. I no cal dir pels nens. Quan arriben
a sisè i els preguntem pels bons records dels anys passats a El
Sagrer, sempre ens parlen de les colònies.
Són una oportunitat de convivència molt intensa entre els
companys i els mestres, reforça els lligams afectius. Individualment, afavoreixen l’autonomia i el desenvolupament personal,
mentre que col·lectivament fomenten la cohesió de grup.
Els mestres expliquem a les famílies que les colònies formen
part del Projecte educatiu de l’escola i vetllem perquè hi pugui
anar tothom.
Passar uns dies en un entorn natural ofereix vivències noves a
la canalla que viu a Barcelona.
La convivència amb companys, mestres i monitors crea un clima de benestar i complicitat que els fa créixer com a persones.
Tots, grans i petits, tornem de les colònies cansats, però molt
satisfets.
I... fins l’any que ve!
Els mestres

Les colònies són uns dies que marxem de casa i anem a dormir
fora. De P3 a 5è s’hi va tres dies i dues nits, i a 6è hi anem cinc
dies i quatre nits.
A l’hora de sortir hi ha nens de dos tipus: els que ploren i els
que salten d’alegria, però un cop allà tothom riu.
Fem activitats per no perdre el somriure i, l’última nit, tothom a la discoteca!
El record que ens emportem és només alegria i rialles.
Tots tornem contents, inquiets i amb ganes que arribi l’any
vinent per poder repetir-ho!

Voleu fer de Sherlock Holmes? Doncs
som-hi! A veure si encerteu el personatge
que ara us presentem...
Comencem amb música. Forma part
de la banda de Tabalers de l’escola perquè li agrada la festa i el rebombori, té
energia i és jove d’esperit.
Al llarg del curs escolar la trobarem,
de bon matí, al vestíbul i, al migdia, a
l’àtic, sempre disposada a acollir els nens
amb un somriure ben gran.
Quan acaba el curs escolar i comencen
els Casals, li encanta disfressar-se, i la podreu veure fent papers estel·lars!
Us expliquem la seva manera de vestir.
És molt moderna, estil «hip-hop»: pantalons caiguts, samarretes amples i vambes,
de tipus hipsters, és a dir, un xic grans. Tot
i que és un vestuari informal, està pensat
i ben conjuntat perquè –diuen– és una
mica presumida. El seu cos també l’ha
guarnit amb tatuatges i alguns pírcings.
Va molt ben pentinada. Té els cabells
llargs i foscos, que recull en una cua,
però, original com és, té una part del cap
rapada.
És molt esportiva. Li entusiasmen els
esports de risc. A l’hivern, sempre que
pot, aprofita per anar a esquiar i aquest
curs s’ha apuntat a un gimnàs.
Viu a un barri a prop de l’escola i aprofita per estar en forma i ve amb patinet i,
si no, caminant.
És una persona positiva, simpàtica i riallera, bromista i divertida; un ocellet ens
ha dit que té molta gràcia explicant acudits i que en sap molts i de ben diferents.
I per acomiadar-nos us direm que nosaltres, els de 6è, treballem amb ella perquè ajudem a posar els llitets dels més
petits perquè facin la migdiada. Per això
us podem assegurar que si estàs al seu
costat t’encomana alegria. És amigable i
entranyable.
Teniu moltes pistes... És...
Jana Esteve, Sara Gost
i Robert Montaña

Alesha Álvarez
(alumna de 6è)
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CICLE
MITJÀ

El Dr. Garriga ens parla
de l’aparell digestiu

Per a nosaltres no resulta gaire estrany que un pare, mare, familiar o simplement un conegut d’algun dels nostres alumnes vingui a l’escola per fer una xerrada relacionada amb la feina a què es dedica, per ampliar o completar un tema
que estiguem treballant en aquell moment. Precisament el passat 3 de febrer, el
Dr. Garriga, metge i cirurgià, avi de la Maria i el Bernat Teixidor, va venir a la classe
per explicar-nos l’aparell digestiu. Es va presentar molt puntualment com si de fer
una operació important es tractés. Primer de tot va preparar «l’instrumental», que
era una memòria USB amb una presentació molt ben feta, plena d’imatges aclaridores. Quan tot va ser a punt va començar l’explicació.
Ens va dir moltíssimes coses, unes que ja sabíem,
com ara el funcionament de l’aparell digestiu, les
seves parts, etc.; però unes altres de les quals no
sabíem res, sobretot les relacionades amb com
examinar i operar, que és la seva especialitat: que

Per acabar, aprofitant que a llengua estàvem
treballant l’entrevista, li vam fer unes quantes
preguntes: més aviat semblava una roda de premsa. Vam aprendre quants anys s’ha d’estudiar per
ser metge, quants anys ha fet de metge, quant
pot durar l’operació més llarga
i la més curta, etc.
El Dr. Garriga va ser molt simpàtic i va tenir molta paciència.
Li tornem a donar les gràcies.
També volem agrair la participació de tothom qui ha dedicat
el seu temps en la resta d’entrevistes que hem fet a 4t.
Margarita García i alumnes
de la classe dels Fènix de 4t A

es pot veure l’estómac ficant un tubet
amb una càmera amb llum per la boca;
que per fer-te una radiografia de l’estómac i dels budells primer t’has de prendre unes farinetes blanques; que ara et
poden operar fent una laparoscòpia,
fent-te només un foradet; i, la cosa més
curiosa de totes, és que hi ha una minicàmera que t’empasses com una pastilla i va gravant tot el tub digestiu per
dintre.
Va ser tot molt interessant i el vam escoltar amb molta atenció.
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L’assemblea
de delegats

Vivim en una democràcia i a l’escola també
en tenim a través de les assemblees, que són
les reunions dels alumnes delegats de primària. En fem tres o quatre cada trimestre, treballem la convivència a l’escola, exposem els
neguits de les classes, aportem idees per millorar i participem d’unes propostes que ens
ajuden a entendre l’escola com un col·lectiu.
En resum, fem pinya.
Totes les classes de 1r a 6è escullen els
seus representants a l’inici de cada curs. En
trien tres i cada trimestre va a l’assemblea un
representant novell amb un de veterà. Qui
ja havia fet de delegat el trimestre anterior
ajuda i guia el company que hi va per primera vegada. Els de 6è també ajuden els de 1r a
prendre anotacions i seguir bé les reunions.
Abans de cada assemblea es fa arribar
l’ordre del dia a les classes perquè es pugui
preparar a les tutories. El delegats representen la seva classe a les assemblees i després
fan el retorn als
companys del que
s’hi ha parlat, amb
l’ajuda de la llibreta on han pres
notes.
Cada curs ens
marquem un centre d’interès a treballar. Els últims
anys han estat el
drac de l’escola, el
respecte, la reducció del material
fungible (paper, colors...), la promoció
de l’ús de l’hort...
Enguany estem
impulsant les Acti-

vitats d’Aprenentatge Social. Són tasques que
els alumnes fan per als altres i cada classe n’ha
pensat algunes. No és una proposta nova del
tot, perquè n’hi ha algunes que són estables,
com per exemple el reciclatge (paper i plàstic),
que fan els alumnes de 5è des de fa anys, o els
de 6è, que fan de padrins de lectura dels de
P5, però se n’han fet de noves:
Els alumnes de 6è ajuden a col·locar els
llitets de P3 per fer la migdiada i, després,
pugen a despertar les baldufes i a ajudar-les
a calçar-se.
Els de 2n endrecen i netegen la caseta
del sorral.
Els de 5è ajuden en les tasques de secretaria.
Esperem que aquestes propostes puguin
perdurar en el temps i que ens portin a una
escola més cooperativa, més de col·lectivitat.
Rosa López i Anna Faz
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L’escola del demà

El dilluns dia 17 de febrer el Quim ens va anunciar que havíem quedat finalistes del concurs de
micronarracions de L’escola del demà dins dels Mobile Learnig Adwards. Quan ho vam saber
ens en vam alegrar molt i ens vam posar a saltar molt contents.

Tot va començar quan ens va dir que ens podíem
presentar al concurs. Primer vam fer un debat a la
classe sobre com podia ser l’escola del futur. Vam
tenir un munt d’idees i vam escollir els protagonistes (per sorteig). Ho vam gravar tot en un dia
i el nostre mestre el va editar durant el cap de
setmana.
Finalment, el dijous dia 20 vam anar a l’auditori de Mediapro. Estàvem molt nerviosos perquè
sabíem que érem finalistes però no si havíem guanyat. Va començar l’acte i tots estàvem emocionats. Quan va arribar l’hora de la secció de micronarracions, primer van dir els segons classificats i
desprès van anunciar el primer premi. La presentadora va dir: «I el primer premi és per l’escola El
Sagrer».
Els protagonistes i el Quim vam anar a l’escenari i ens van donar sis tauletes Samsung tab3 10’1
polzades i un altre premi molt especial: visitar el
Mobile World Congress. En vam conèixer el director, el Sr. Hoffman (director de la GSMA) i hi vam
parlar en anglès.

Mobile World Congress
El dia 27 de febrer vam anar al congrés de mòbils
de Barcelona. Potser no sabeu el que és i per això
us ho explicarem. Es tracta d’un congrés de mòbils on van les empreses innovadores a mostrar
les seves novetats i també empresaris a mirar i fer
negoci. És un lloc molt formal on tothom va amb
americana i corbata.

Quan hi vam arribar, vam
descobrir que la fira Gran Via
era enorme. Ens vam acreditar i
de seguida ens va venir a buscar
una guia i vam començar la visita. Vam visitar tots els pavellons
i vam veure un munt d’estants
d’empreses.
Ha estat una experiència extraordinària.
Conxi Beaka, Anna Camarasa,
Sofia Pons, Pol Vilalta
i Pablo Vicente
(Alumnes de 6è B Storm Chasers)

6

La Sagrera d’El Sagrer

Fa tres anys es va crear una associació amb l’objectiu de contribuir a pal·liar els estralls
que la crisi infereix a les
persones més vulnerables
i fomentar així els valors de
la solidaritat. Així va néixer
La Sagrera es Mou.
La Sagrera es Mou es proposa
objectius abastables, propers i pràctics,
i col·labora amb altres organitzacions solidàries del barri. Treballa per comissions i una vegada al mes es fa una Junta oberta a tothom.
Funciona amb poques normes: es basa en la
confiança i el sentit comú.
Algunes de les comissions que actualment
funcionen són les següents:
Recollida d’aliments,
a través de campanyes
al carrer i en col·laboració amb altres entitats,
equipaments i comerços
del barri.
Distribució d’aliments frescos (fruita i
verdura) a famílies sense
recursos, en col·laboració amb el mercat de
Felip II i altres comerços
del barri.
Persones
grans,
grans persones: projecte comunitari per tal de
detectar persones grans
que viuen soles i crear
una xarxa de voluntaris
per pal·liar la seva solitud.
Banc de temps: projecte solidari d’intercanvi de temps, amb què es pretén establir
una col·laboració d’ajuda mútua i reforçar els
llaços comunitaris del barri.
Per les escoles: Xarxa entre La Sagrera es
Mou i les diferents escoles de primària del barri,
amb l’objectiu de vetllar perquè tots els alumnes puguin participar a les diferents activitats
pedagògiques, malgrat la crisi i les retallades.
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Projecte Nana, per fer arribar a futures
mares amb pocs recursos un equip bàsic de
roba i productes d’higiene per als primers
mesos del nadó i per a la mare.
Ens trobareu a l’Espai 30 de La Nau Ivanow, del carrer Hondures 28, cada dimecres i
dijous de 7 a 9 del vespre. El primer dijous de
cada mes, a les 8 del vespre, celebrem la Junta que, com hem dit, és oberta a tothom.

Us convidem a formar part de La Sagrera
Es Mou. De feina n’hi ha molta i falten persones que vulguin liderar nous projectes.
Ser voluntari vol dir fer coses bones per als
altres sense esperar res a canvi.
Més informació: http://blog.lasagreraesmou.org/.
Comissió de Comunicació de LSEM
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Comissió AMPA

Espai migdia
L’Espai migdia és un servei totalment gestionat
per l’AMPA de l’escola, per la qual cosa necessita
una comissió de pares que s’encarregui d’organitzar el servei de menjador i el temps de lleure
d’abans i de després de dinar, és a dir de les tasques següents:
• Supervisió dels menús diaris, sota criteris dietètics i saludables.
• Seguiment de l’organització del servei.
• Relació amb la direcció de l’escola i la Junta
directiva de l’AMPA.
• Atenció i resolució d’incidències i/o conflictes.
• Supervisió del personal del servei.
En l’actualitat, el personal de l’Espai migdia es
composa de la coordinadora, 22 monitors, 1 cap
de cuina, 2 cuineres i 2 persones encarregades de
la neteja. Les seves funcions, a més de les òbvies
(preparar el menjar, servir-lo, vigilar i atendre als
infants...), són les següents:
• Oferir uns àpats saludables i equilibrats. Reforçar hàbits alimentaris saludables.
• Reduir l’oferta de menjars fregits o rics en
greixos. Introduir menjars elaborats i diversos.
Ajudar a apreciar nous aliments.
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• Ensenyar pautes de comportament a taula.
• Transmetre normes de convivència.
• Vetllar per la seguretat de l’alumnat.
• Solucionar conflictes.
• Dinamitzar l’estona d’esbarjo amb activitats
educatives i de lleure.
Pel que fa al desenvolupament del curs 201314, cal mencionar:
• La substitució de l’anterior coordinadora per
l’actual (que ja formava part de l’equip de monitors);
• La incorporació creixent d’alumnat amb altres cultures i costums alimentaris;
• La reorganització del temps de pati per tal de
millorar, encara més, l’atenció als infants;
• El disseny d’activitats de lleure per potenciar
la convivència entre l’alumnat.
Actualment la comissió està formada per la Lena,
la Marta C., la Mercè, la Marta P., la Bet i el Manel.
L’adreça de contacte per a qualsevol consulta o suggeriment és espaimigdia.ampa@escolaelsagrer.cat.
Comissió Espai Migdia
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Raco-manacions
Oci

A ballar al Museu Nacional
d’Art de Catalunya
Una divertida proposta d’activitat familiar de dissabte
a la tarda és la que ens ofereix un cop al mes el Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Des d’abril ﬁns a
desembre d’aquest 2014, i coincidint amb el dia mensual de portes obertes, el museu ens obre l’entrada de
la sala Oval, on grups provinents del Taller de Músics
ens faran ballar al so del seu ritme. Les properes sessions són el 31 de maig i el 21 de juny de 17 a 19 hores.
L’activitat és gratuïta.
Més informació a http://www.museunacional.cat/
ca/vens-ballar.
Maria Solà
(mare de la Mar Morales, de P3)

Cultura

Excursió

Museu del Mamut

Jardí Botànic

Nosaltres hem visitat fa poc el Museu del Mamut per
fer un treball en equips de medi. Està a Barcelona, a
prop del Museu Picasso. És petit, però divertit! Ens
ha agradat perquè explica moltes coses dels animals
de l’època glacial. Ens ha cridat l’atenció el dents de
sabre, un depredador carnívor que s’atrevia a lluitar
amb el mamut, unes reproduccions dels animals fetes
de marﬁl, l’esquelet d’un ós de les cavernes, que mesurava uns tres metres... Us recomanem fer la visita
guiada, que fa que s’entengui tot millor.
Més informació a http://www.museomamut.com/ca.

Si us agrada el món vegetal, la visita al Jardí Botànic
de Barcelona és obligada. Es tracta, probablement, de
l’únic del món especialitzat en les plantes de clima
mediterrani de cinc grans àrees del planeta: Austràlia,
Califòrnia, Conca mediterrània, Sud-àfrica i Xile. Fins
i tot hi trobareu exemplars que s’han extingit en el seu
lloc d’origen: al Jardí es dediquen a reproduir-les per
preservar-les.
Més informació a www.jardibotanic.bcn.cat/.
Miquel Veny
(oncle de la Irene Veny, de 4t)

Dídac Bassas, Arnau Cunillera i Ethan Fernández
(alumnes de 5è)
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L’entrevista

Entrevista a Mònica Bachs,
Marina Olomí
i Carles Sobrepere
El Sagrer es defineix com a centre d’agrupament d’alumnat sord. Això significa que,
de les dues places que es reserven de cada classe a alumnes amb necessitats educatives
especials, els que són sords hi tenen preferència. L’escola es coordina amb el CREDA
(Centre de Recursos per a Deficients Auditius) de Barcelona, que ofereix suport logopèdic a través de Marina Olomí i Carles Sobrepere. A més, compta amb Mònica Bachs,
una Mestra d’Audició i Llenguatge (MALL) que forma part del claustre.
En què consisteix el projecte d’agrupament d’alumnat sord d’El
Sagrer?
Mònica: En primer lloc, hem de dir
que som una escola d’agrupament
d’alumnat sord en modalitat oral, cosa
que vol dir que els alumnes es comuniquen en llengua oral. Ser un centre
d’agrupament d’alumnat sord suposa,
d’una banda, comptar amb una MALL
per a cada 10 alumnes sords (jo, com
a MALL faig el suport dels aprenentatges de l’alumne sord i formo part de
la plantilla de mestres). D’altra banda,
suposa comptar amb els logopedes
del CREDA que fan la intervenció logopèdica amb els alumnes dins de l’escola. La Marina i en Carles no formen
part del claustre i itineren per diferents centres. El CREDA també ofereix
valoracions i recursos audioprotètics
(de l’audició i dels aparells que utilitzen: implants coclears, audiòfons
i aparells de freqüència modulada),
assessorament, valoracions de parla i
llenguatge, i atenció psicopedagògica
a aquests alumnes, als seus mestres i
a les seves famílies.
Hi ha molts casos de sordesa a
Barcelona?
Carles: Aquest curs estem atenent
uns 250 alumnes amb sordeses severes o mitjanes. Amb els audiòfons i
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implants, assoleixen nivells d’audició
molt bons.
Quants alumnes sords hi ha actualment a l’escola?
Marina: Aquest curs hi tenim 8 alumnes sords: un a P3, dos a P5, dos a 2n,
un a 4t i dos a 6è.
Com es treballa amb els alumnes
sords dins l’escola?
Marina: Intentem treballar individualment i agrupar-los en sessions de
grup, amb altres alumnes sords.
Mònica: A més, també es treballa la
pròpia identitat, la dels nens sords
com a nens sords.
Quins són els avantatges de comptar amb aquest projecte per als
alumnes amb sordesa i l’alumnat
en general?
Marina: D’una banda, els mestres
poden tenir una mica més d’especialització en el tracte amb alumnes
d’aquest tipus de deficiència. Aquest
any, per exemple, vam fer un claustre per orientar tant els mestres com
els monitors, per saber què fer quan
tenen un nen sord dins l’aula.
Per exemple…
Mònica: Des d’ubicar físicament
l’alumne sord en un lloc a prop del

mestre, fins al fet de parlar-li normal,
no com els indis o amb una pronúncia forçada… O tenir en compte de
no fer les explicacions d’esquena als
alumnes, típic de quan s’escriu a la
pissarra.
Carles: Suposo que el sol fet que hi
hagi molts mestres que hagin vist
durant molts anys alumnes sords, i
hagin vist que són alumnes normals
i corrents, això ja fa molt.
Marina: D’altra banda, pel fet de ser
un centre d’agrupament es sensibilitza
els alumnes en general cap a aquesta
discapacitat.
Com es treballa la sensibilització
amb els companys de classe?
Marina: Això ho saben més els mestres.
Carles: Probablement, els alumnes,
en veure altres alumnes sords, ja ho
tenen força normalitzat. Nosaltres
treballem més a fora, no tenim la sort
de veure les aules. Però no crec que hi
hagi cap cas de no acceptació de cap
alumne sord.
Quins són els trastorns de llenguatge més freqüents?
Marina: Els diferents tipus de trastorns
depenen del moment de la detecció,
de quan s’hagi començat a intervenir,
de les seves restes auditives… Per
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L’entrevista
això, més que parlar de trastorn, l’important és veure, quan un nen sord és
petit, com se l’ha d’anar acompanyant
perquè adquireixi la llengua oral. Per
fer aquest treball, ens basem en les
seves restes auditives. A partir d’aquí,
intentem que tingui una audició al més
òptima possible per anar adquirint el
llenguatge d’una manera natural. Això
és possible si al nen petit se l’ha agafat a temps i se li han posat aparells
(audiòfons i implants) a temps.
I quan no és així…?
Marina: Si és més gran i ha estat molts
anys sense sentir, o per exemple, si ve
de fora i té dues o tres llengües, hi ha
altres dificultats afegides. Aleshores,
s’ha de fer una intervenció molt dirigida a fi que ells puguin anar interioritzant com funciona el llenguatge. És
com si aprenguessin una altra llengua.
A través de la MALL i els logopedes
s’informa al tutor i a partir d’aquí es fa
un tipus de treball conjunt.
Els alumnes sords poden desenvolupar les mateixes activitats que
els altres?
Carles: A El Sagrer la majoria d’alumnes poden fer quasi totes o totes les
activitats. Ara bé, hi ha nens que han
tingut un desenvolupament lingüístic
més tardà i porten un retard acumulat. A vegades aquestes tardances
són com una motxilla que es va fent
cada vegada més gran. Però si no, ho
segueixen tot, fan música, anglès…
Marina: A vegades per compaginar
l’atenció logopèdica dins de l’horari escolar per a algun dels alumnes
sords, es prioritza que si ha de faltar
a alguna sessió sigui la d’anglès o castellà. Però no és perquè no sigui capaç

d’atendre aquestes classes sinó perquè
si has de reforçar la primera llengua,
la segona i la tercera les deixem per
a més endavant. Plàstica o educació
física, per exemple, es respecten molt
perquè es considera que són matèries
molt importants per a ells.
El treball amb l’alumnat sord a
l’escola requereix la implicació de
la família?
Marina: De petit sobretot. Fins i tot
pel fet que assisteixin a les sessions
de logopèdia, que vegin models d’interacció amb el seu fill, per no caure
amb estereotips com la lectura dels
llavis.
Un altre avantatge de ser un centre d’agrupament d’alumnat sord
és que la MALL també fa valoracions de parla i llenguatge als
alumnes de parvulari i de primer
de primària. En què consisteixen?
Mònica: Serveixen per detectar alguna dificultat en la parla i el llenguatge. Si n’hi ha, el que podem fer

de moment són grups reduïts d’estimulació de parla i llenguatge a l’escola, o, si cal, fer derivacions a centres
externs. També es fa el seguiment dels
casos que s’han detectat fins a 2n de
primària.
Quina valoració feu del projecte
respecte de l’evolució dels nens
sords?
Marina: Anar a una escola d’agrupament crec que pels nens sords sempre
és positiu, pel fet que hi ha més nens
sords com ells.
Us han afectat les retallades?
Monica: Com a MALL sí. Abans, per
cada 10 nens sords hi havia dues
MALL.
Hi ha continuïtat del projecte a
l’ESO?
Monica: Sí, l’Institut Fuster és el centre de referència. No hi ha MALL, però
si CREDA.
Elisenda Copons

Mònica

Marina

Carles

Un llibre

Els Pilars de la Terra (Ken Follet)

El Perfum (Patrick Suskind)

L’Altra (Marta Rojals)

Un paisatge

El Lluçanès

L’Alt Empordà

Montserrat

Un color

Blau

Negre

Vermell
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Aprenem
divertint-nos
Aquest any, com a
novetat a l’Espai migdia, hi ha un nou projecte:
treballar amb els nens uns objectius
mitjançant diferents centres d’interès. Cada
curs enfoca el centre d’interès de formes diferents, adequades a l’edat dels grups.
Al primer trimestre vam fer els jocs com
a tema principal i aquest trimestre ha estat
la màgia.
A P4, els Mikado i les Xanques tenen un
fantàstic mag que ajuda els nens a saber utilitzar els coberts correctament. Les Xapes
i les Cordes de P5 van aproﬁtar la temàtica
del primer trimestre per posar a les taules del
menjador noms de jocs: clics, construccions,
trencaclosques, botons, titelles i dòmino.
A les classes dels Pingüins i Doﬁns (1r) va
venir una bruixa, l’anomenada Bruixa Maduixa, que va demanar ajuda per trobar la
seva escombra mitjançant jocs dinàmics i en
grup.
A les classes del Minotaure i Atena (3r)
van venir el mag Sr. Wilson i la maga Lola,
que cada dilluns han ofert als dos grups un

enigma que havien de resoldre per poder decorar els seus barrets; a més, aquests dos personatges els han demanat que es preparessin
jocs i trucs de màgia per ensenyar als altres
nens.
A 4t, les classes de Zeus i Fènix fan trucs
de màgia i superjocs, que són gimcanes que
preparen els alumnes en petits grups per als
altres companys.
Les classes d’Aurora Boreal i els Huracans
(5è) han estat fent fantàstics jocs de taula,
jocs de rol del Senyor dels Anells. I, juntament amb les classes de Matacabres i Storm
Chasers (6è), han reprès el tema dels jocs fent
les Avimpíades per segon any consecutiu, un
campionat de cinc jocs diferents: bitlles, shot
pots, dianes, petanca i frisbee in. Tots els
participants obtenen un diploma de participació.
Amb aquests centres d’interès, a l’Espai
Migdia volem treballar una sèrie d’hàbits,
valors i actituds de forma divertida i amena,
esperant el nou projecte del tercer trimestre
amb moltes ganes i il·lusió, tant per part dels
nens com dels monitors mateixos!
Ana Verdugo i Irene Lado
(monitores de 3r i 1r)
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Ens visita el
Punt verd mòbil
Des de fa anys l’escola
participa al Projecte de
l’Agenda 21 Escolar i
[ A GENDA 2 1 BCN]
els alumnes de 5è en
som els seus representants. All principi d
de curs triem un delegat per a cada
trimestre a cada classe, que s’encarrega de promoure
les campanyes que estiguem fent i de vigilar que a
l’escola no contaminem tant.
Aquest trimestre hem tingut una visita ben especial: el Punt verd mòbil escolar (PVME).
I nosaltres vam preparar una petita presentació
amb power point i vam anar per totes les classes explicant què era i quines deixalles hi podíem portar:
piles acabades, cartutxos de tinta gastada, petits electrodomèstics espatllats, pintura (no la llenceu mai al
vàter!), esprais buits, paelles i altres estris de cuina...
Als companys els va agradar molt l’explicació, van fer
moltes preguntes i es van engrescar a participar.
El PVME ve un cop l’any a l’escola i serveix perquè els nens aprenguem a reciclar i a no contaminar
el medi ambient, ensenyant-nos a llençar els residus
especials al contenidor que toca i no als contenidors
del carrer (orgànic, plàstic, paper, vidre i rebuig).

Solució

Qui era...?

Patricia
Párraga

El dimecres 5 de febrer, el PVME es va instal·lar
a davant de l’escola. Cada grup classe va anar baixant
a l’hora acordada i va llençar-hi les deixalles que havien portat els nens. Va ser tot un èxit!
Sapigueu que a Sant Andreu hi ha un Punt Verd
ﬁx, a prop del Parc de la Pegaso, on podeu portar
aquestes deixalles durant tot l’any i, si voleu, també
podeu intercanviar llibres, és a dir, en porteu un de
vell que no vulgueu i us endueu un altre que no hagueu llegit.
Per acabar, volem comentar-vos que hem fet cartells de paper, plàstic i brossa per a totes les classes a
partir de P5, i de paper i brossa per a P3 i P4, perquè
volem que els petits de l’escola aprenguin a reciclar al
contenidor que toca.
Us animem a reciclar també a casa vostra!
Ethan Fernández i Mina Vázquez
(delegats d’Agenda 21 de 5è)

Atisfets
Més
Premis
guAnyem
s
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SABEU QUÈ? 6è
Els 30 anys
Per molts anys El Sagrer! Ja tens 30 anys!
Aquest curs 2013-14 has fet uns anys ben
rodons! Han passat molts nens i nenes per
tu i junts hem viscut moltes emocions. Hem
rigut, hem plorat, ens hem fet grans, hem
après moltíssimes coses i sobretot hem gaudit de tu, dels companys i de tots els mestres i adults que ens han acompanyat. Has
d’estar ben satisfet perquè has fet molt per
tothom i ens has donat el millor.
Mireia Albreda, Laia Sirvent i Ingrid Escuin

L’equip de futbol
d’El Sagrer... líders!
L’equip de futbol de 6è va primer a la lliga després de molts anys. Vam aconseguir
el liderat al gener d’aquest any i encara el
mantenim. D’altra banda, l’altre equip de
l’escola, format per nens de 4t, també es
manté entre el primer i el segon lloc.
Al llarg de tot aquest curs, hem entrenat
durament per estar sempre al cent per cent i
el més important és que tenim il·lusió i moltes ganes de seguir endavant. Esperem tenir
aviat un trofeu més a la vitrina i que estigui
acompanyat del de 4t
Miquel Amorós, Núria Martínez
i Arnau Gómez

No us heu adonat que últimament l’Assumpta està més contenta, més cofoia...
i, quin és el motiu? És perquè la nostra
directora ha estat àvia de dos nens, l’EKI
(que vol dir Sol, en basc) i en MAGÍ. Ha
tingut una experiència doble, sense tenir
bessons, perquè cada un dels seus fills han
estat pares.
Tot sabem que serà una de les «súper
àvies» d’El Sagrer. Ja ho era, perquè fa tres
anys va néixer en BLAI, el primer nét! Ara
no pot gaudir tot el que vol dels néts, però
de ben segur que quan es jubili podrà dedicar-hi tot el temps que vulgui.
Li desitgem bona sort en aquesta etapa
tan bonica, que viurà com a àvia.
Nora Bastos i Clàudia de Cuevas

Les classes de 6è
participem en la mostra
d’audiovisuals del
Districte de Sant Andreu
Enguany, les dues classes de 6è farem uns
curtmetratges. El tema que ens han proposat, des del Districte, és la inclusió.
A cada classe vam anar deduint quin
significat tenia aquest mot i entre tots vam
entendre què volia dir «inclusió». A tutoria
vam fer una pluja d’idees. Cada classe va
escollir tres temes per fer els curts. Vam
decidir reflexionar sobre el rebuig social,
les discapacitats físiques, la immigració, el
sexisme i les actituds davant de gent amb
problemes econòmics.
I ara, per grups, ja tenim fet el guió i
l’storyboard, tot ben treballat. Sols falta fer
la filmació, ser protagonistes-artistes, fer de
directors i realitzar el muntatge.
Ens fa il·lusió de veure el resultat: el curt
acabat.

Un simulacre no simulat

L’Assumpta ja és àvia
de tres nets

Aquest Sabeu què té una olor, un color,
Ramon Fontanilles, Anna Mellinas
un
sentiment especial.
i Violeta Sureda
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El passat dimarts 18 de febrer tots érem a
l’escola com un altre dia qualsevol, quan, de
sobte, va sonar l’alarma d’incendi. Ningú es
va espantar, tothom va pensar que era un
simulacre més i tots vam fer el què tocava.
La sorpresa va ser que quan tots i totes érem
al pati evacuats, ens vam assabentar que
havia estat una alarma de veritat. S’havia
produït un petit incendi al quadre de llums
i hi havien sortit espurnes i fum. Al final va
venir un tècnic que va arreglar el problema i
les classes van poder continuar.
Ayman El Briek, Carles Altés
i Carles Álvarez
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