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L’aperitiu

Barreja
una ein
A la nostra escola fa vuit cursos que vam començar la «barreja
de grups» dels alumnes de les dues classes del mateix nivell.
Fins ara, ho hem fet en acabar P-5 i 3r.
Any rere any hem anat valorant l’experiència i ara havia
arribat el moment de fer-ne una valoració global a fi de
millorar-la. Fet això, i després de parlar-ne i comentar-ho
amb alumnes i famílies, hem conclòs que ha estat una
pràctica que és bona de mantenir. A partir d’aquesta conclusió, contrastada amb
altres escoles que l’han aplicat amb èxit,
volem fer-vos arribar la nostra reflexió i
exposar les raons que justifiquen la seva
continuïtat.
La barreja de grups és positiva per a
tots: alumnes, famílies i mestres. Quan
barregem no desfem ni trenquem res
sinó que obrim noves potencialitats
per al desenvolupament dels alumnes,
n’afavorim la capacitat de socialització i els facilitem un nou marc d’intercanvi i d’interrelació, font indiscutible d’enriquiment personal.
Els aspectes més positius que valorem de l’experiència són:
Pel que fa als alumnes:
1. Els reforça l’hàbit i la capacitat de socialització. Els permet conèixer més a fons altres companys i, per tant, altres
maneres de ser, de fer, de pensar. Aprenen a ser més oberts i
flexibles.
2. Crea les condicions que faciliten un canvi de rols. Amb
el temps, els nens de la classe acaben etiquetats pels altres
d’una manera determinada. Se’ls descriu amb un perfil concret que defineix el seu tarannà o el seu rol dins del grup.
Alguns d’aquests rols poden ser positius però d’altres no tant:
«el distret, el pallasso, el descarat, el lent...» Amb la barreja,
els rols negatius es capgiren i poden desaparèixer. Els nens tenen l’oportunitat de començar de zero davant del nou grup.
3. Amplia la xarxa de relacions i fa noves amistats. Difícilment deixaran de ser amics dels antics companys de classe i en
canvi descobriran i faran amics nous. Fins i tot els nens que,
per qualsevol motiu, van quedant més aïllats tenen una nova
oportunitat. Aquesta capacitat d’ampliar la xarxa de relacions
crea un hàbit que els serà útil al llarg de tota la vida.
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de grups:
a integradora
Pel que fa als grups classe:
1. Evita les classes etiquetades. Igual com s’esdevé individualment, també els grups són etiquetats: «els xerraires, els inquiets...» L’existència de dues classes genera una certa rivalitat
o competitivitat i la redistribució trenca aquesta dinàmica.
És millor que predomini el referent de complicitat de pertànyer tots a un mateix nivell.
2. Permet compensar els desequilibris
generats amb el pas dels cursos per baixes
o noves incorporacions d’alumnes, per dificultats d’aprenentatge, per problemes
actitudinals o caracterials. La nova distribució permet compensar aquests desequilibris i l’atenció a la diversitat es pot fer
amb més eficiència.
Pel que fa a les famílies:
1. Afavoreix les noves relacions. Es
creen nous lligams d’amistat, intercanvis
d’experiències, de descoberta de noves
idiosincràsies, que se sumen a les d’abans:
totes les famílies són del mateix grup.
Què diuen els alumnes:
1. Aquí teniu els resultats de l’enquesta que els vam fer:

J UN Y D E 2014

Qui és?
En l’últim Qui és d’aquest curs no us farem
pensar gaire, ja veureu com és fàcil d’esbrinar. Us
la comencem a descriure.
Té els cabells llargs i rossos i la pell molt blanca
i fina, potser perquè les seves arrels són d’un altre
país europeu, Suïssa, i per això sap parlar l’alemany! Els seus ulls són ben clars i té un somriure
que et comunica alegria. El seu cos és força atlètic
perquè sempre ha fet esport. I li agrada molt la
ballaruga.
Hi ha dies que es passa totes les hores a les
classes del cicle superior, però, com a bona especialista en esports, la podem trobar al gimnàs assajant balls, teatre o fent activitats esportives al pati.
I si la trobeu al cicle inicial o mitjà, no us estranyi
perquè hi té els seus dos fills. I alguns cap de setmana també la podem veure voltant per l’escola
perquè hi viu a prop. El seu home és el coordinador
dels bricomaníacs de l’escola.
Els seus companys ens han dit, d’aquesta persona misteriosa, que és molt bona companya, que
és divertida, organitzada i molt espontània. Va venir a l’escola fa un munt d’anys com a especialista
en educació física, però fa uns cursos que és tutora
d’una classe. A hores d’ara diu que no ho canviaria
per res del món, que li encanta. És una mestra a qui
agrada que els alumnes estiguin al cas, però riuen
molt, tant els alumnes com ella, i que baden de
valent quan es posa a explicar històries i contes en
què els companys de la classe són els protagonistes. I sabeu quina és la matèria que més li agrada,
tot i que no és Einstein? Les matemàtiques.
Sempre té mil coses a fer, però busca temps
lliure per les seves aficions: escoltar jazz, estar en
silenci, pintar, fer reiki...
Quan arriba l’estiu se’n va a una cabaneta de
fusta que ha decorat amb molt de gust perquè li
encanta la decoració. Als voltants, hi ha fet créixer plantes molt variades i un hort que cuida amb
molta delicadesa, és un dels seus grans entreteniments.
I si encara dubteu, us toca mirar la foto. Esperem que hagi quedat bé perquè és una mica presumida.

Laura Carnero, Dani Castro i Berta Vicente
(alumnes de 6è)

En definitiva, els mestres valorem molt positivament l’experiència, fins i tot més que quan la vam iniciar. Majoritàriament,
tant els nens com les famílies ho veuen i ho viuen bé, amb naturalitat.
Mantindrem, doncs, amb el vist i plau de tots, l’aposta de
continuar amb la barreja de grups dues vegades al llarg de l’escolaritat.
Claustre de mestres
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CICLE
INICIAL

Els Beebots arriben
a l’escola

Vídeo-article: http://youtu.be/fVsBBKpLU3I

Ja fa dies van arribar a l’escola uns robots: els Beebots.
Són uns robots divertits amb forma d’abella. El primer
contacte va consistir a clicar els seus botons i descobrir
que podien desplaçar-se seguint les nostres ordres. Amb
els Beebots hem d’estar molt concentrats per poder planificar i programar les seqüències, crear els recorreguts i
orientar-nos bé en l’espai.
A continuació podeu conèixer algunes opinions dels
nens del cicle sobre els beebots i podeu veure els vídeos
darrere el QR (aplicació QR Droid per sistema Android i
QR Reader per sistema IOS).

1. Què et sorprèn d’aquest robot?
Que té forma d’abella i és un robot molt divertit.
Que fa el circuit que tu vols si el programes.
M’agrada molt perquè és molt divertit i així tens
més talent. Vull dir, que el teu cervell funciona més bé.
Perquè, quan t’equivoques, pots canviar (refer la seqüència).
Els pots disfressar, és molt xulo!
Jo mai no havia tocat un robot que es pogués programar.

2. Ens pots explicar el seu funcionament?
Funciona programant el seu circuit: cliquem els
botons per anar endavant, enrere o girar cap als costats.
I quan cliques «Go», llavors va cap on l’has programat.
L’abella de vegades gira molts cops quan ens equivoquem de botó.
A mi, quan vaig començar a fer-lo servir, em va
costar una mica però després quan vaig aprendre’n em
va semblar molt divertit.
3. Per què podries fer servir els beebots?
Perquè dugui coses que necessiti si el programo.
Si dugués un imant podríem anar a buscar coses de
ferro, programant-lo.
Pot arrossegar alguna joguina, com per exemple,
un trineu.
Jugar amb dos robots a veure quin dels dos arriba
abans a la mateixa casella del panell.
Podem crear històries i representar-les amb els
beebots.
També podem crear els panells per representar els
nostres contes o històries amb els beebots.
Alumnes i mestres de cicle inicial
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Sabates, escultures,
contes i poemes

Les classes Minotaure i Atena, de 3r, hem estat
treballant un projecte ben engrescador i artístic.
A partir de la visita a l’exposició Escultures i mirades, de la Fundació Miró, vam descobrir que els
artistes de vegades utilitzen objectes de la vida
quotidiana per fer escultures i d’altres utilitzen
materials que no tenim tan a l’abast. Vam conèixer escultors destacats com Joan Miró, Alexander
Calder o Tom Carr, i algunes de les seves obres.
Aquestes obres ens suggereixen algunes preguntes: què deu voler dir? Què em sembla que és?
Com ho ha fet l’artista? Ens fan posicionar el nostre jo dins el món que ens envolta.
Un cop a l’escola vam decidir crear la nostra
pròpia escultura i ho vam fer a partir d’un objecte quotidià: una sabata vella. Fixant-nos en la
forma de cadascuna ens vam inspirar per veure
què ens suggeria. Primer vam fer un petit projecte i després, amb bena de guix, cartró, papers de
tota mena, cordills, pals, taps, robes, ulls de plàstic, pintura i cola, vam posar-nos mans a l’obra.

I com que estàvem fent poesies i contes, ens
vam llançar a fer-ne per les escultures: amb les sabates al davant, la imaginació, el llibre de rimes,
el buscador de rimes.net i la col·laboració dels
companys, cadascú va anar enfilant idees i paraules per fer el seu propi poema o conte. El resultat
ja el vau poder gaudir al vestíbul de l’escola, amb
l’exposició que vam fer per Sant Jordi.
Ha estat una experiència interdisciplinària
molt rica i emocionant. Ha estat artística, perquè
hem conegut artistes i algunes de les seves obres;
ha estat literària, perquè hem treballat la llengua des del vessant poètic i narratiu; i ha estat
reflexiva perquè hem fet aflorar els sentiments
i emocions que sentim davant d’una realització
artística.
Que mai no ens falti l’art i els artistes, i ja
veieu que en tenim per a molts anys!
Joan Cortés, Assumpta Capellades,
Roser Caritx i Gemma Sitjà
(mestres de cicle mitjà)
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See you soon, Miss Liza
In few days Miss Liza (Ignacia), one of our English teachers, is going to retire.
Ignacia: you have been in
our school for so many years.
We have shared very good
moments and memories. We
will remember lots of experiences, meetings, projects,
classes… Thank you for your
dedication and hard work,
your constant support and
friendship.
Now it’s time for a new chapter in your
life. It’s an opportunity to do all things you
have been putting off because you were busy.
So, relax and enjoy your retirement. Feel free
to visit us!
Maribel Cequier
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Miss Liza: I have learnt a
lot of English with you. I hope
you will be able to travel to
England and enjoy yourself
speaking English (Míkel Pérez, 5th grade).
I’ve learnt a lot with you.
I wish you a very happy time
outside school (Carla Monreal, 5th grade).
I’ve enjoyed learning English with you. I wish you luck
and I hope to see you in the
school frequently (Júlia Torruella, 6th grade).
Have a nice retirement and don’t forget
us (Conxi Beaka, 6th grade).
I wish you good luck and happiness the
rest of your retirement. You have been here a
long time and we are very proud of you. Visit
England and enjoy it. Visit us one day. Bye
Miss Liza (Neil Koku, 4th grade).
Now that you are retired, don’t waste
your time and travel around the world. Go
to England and have some tea at five o’clock.
Whatever you do, come and visit us. We’ll
miss you a lot. Be happy. Take care. We love
you (Bianca Fernández, 4th grade).

La Sagrera d’El Sagrer
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Economia social i
solidària a La Sagrera
Democràcia, equitat, solidaritat, respecte a la persona i al
medi ambient, participació, cooperació, compromís social, justícia...
Això és el que ens ve al cap quan parlem
d’Economia Social i Solidària (ESS). Una economia arrelada al territori i orientada a satisfer les
necessitats humanes, no el lucre. Tot i que no és
la majoritària, sí que s’està desenvolupant amb
força i és una opció que fa que ens sentim més
coherents amb els nostres valors i ideals.
I és que, sovint, en temps de crisi és quan
pensem i ens replantegem el nostre funcionament; és el moment en què surten a la llum alternatives! Participant-hi col·laborem a construir
una societat més justa i sostenible.
A La Sagrera aquestes alternatives són presents en forma de cooperatives de consum, mercats d’intercanvi, voluntariat, bancs de temps,
rebost d’aliments... Hi ha una Guia d’ESS Sant
Andreu que podeu trobar als centres cívics, a la
seu del districte o a qualsevol de les entitats que
us esmentem tot seguit, perquè en feu un tastet.
Quèviure (www.queviure.coop)
Distribuïdora majorista que ofereix productes
ecològics, de comerç just i fets per cooperatives.
Especialitzada en producte alimentari no fresc i
vaixella ecològica.

30 panxes (www.30panxes.wordpress.com)
Cooperativa de consum de productes ecològics,
de proximitat, de comerç just o d’inserció social.
La Sagrera es Mou (blog.lasagreraesmou.org)
Voluntariat amb diferents projectes socials:
Recapte d’aliments.
Col·laboració amb escoles i serveis socials
del barri.
Banc de temps: intercanvi de serveis-habilitats entre persones, mesurat en temps.
Mercats d’intercanvi.
Trèvol (www.trevol.com)
Cooperativa de missatgeria en bicicleta o vehicles
elèctrics i neteja ecològica.
Rebost d’aliments i roba de Càritas de la parròquia de Sant Joan Bosco.
Barnaciber (www.barnaciber.net)
Cooperativa que ofereix serveis de registre i hostalatge de dominis, creació i programació de llocs
web i webs dinàmiques amb comerç electrònic.
Més informació a www.xes.cat.
Maria Solà i Marta Pons

BARNA CIBER

TRÈVOL
REBOST
ALIMENTS
I ROBA

• QUÈVIURE
• 30 PANXES

LA SAGRERA
ES MOU
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Comissió AMPA

A tota la tribu d’El Sagrer.
Una petita reflexió...
Que «l’educació és cosa de tots», que «els alumnes
del present són els professionals i els ciutadans
del futur», que «l’educació a l’abast de tothom és
l’únic camí per aconseguir una societat justa»...
Després de gairebé nou anys participant a la
Comissió de Relacions Externes, ara em toca plegar. Són moltes les vivències i els sentiments que
he anat experimentant al llarg d’aquests anys;
amb el pas del temps m’he adonat de la importància i el sentit que té participar en les comissions.
També us he de dir que és del tot necessari la
implicació de les famílies en el projecte educatiu
de l’escola. La nostra escola és aquell lloc, entre
misteriós i fascinant, on els nostres fills passaran
gran part de les seves vides aprenent moltes coses i també aprenent a conviure amb altres nens
i nenes. Aprenent per tant a ser ciutadans i, en
definitiva, persones.
Volem que la nostra sigui la millor escola possible. I per aconseguir això, ja que l’escola és un
servei públic, és necessari que les administracions
facin tot allò que calgui. Però, alhora, com que el
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que és públic és de tots, nosaltres tenim també
una part de responsabilitat a cuidar-la, a contribuir que funcioni bé, a impulsar la seva millora...
Per això, des de les comissions tenim com a objectius, entre d’altres, promoure la representació
i la participació de les famílies en el funcionament
de l’escola, com també col·laborar i cooperar en
tot allò que pugui repercutir en el seu bon funcionament. Tots podem ajudar, en la mesura de
les nostres possibilitats i amb el nostre esforç, a
cuidar aquest tresor: la nostra escola.
D’altra banda, no em puc oblidar dels pares
que em vam convèncer per entrar en la fascinant
aventura del món de les comissions i també dels
que m’han anat acompanyant en el camí, al llarg
d’aquests anys.
Per tot plegat, us encoratjo a tots a participar
en les diferents comissions de l’AMPA.
Les AMPES creixem amb tu!
Jaume Matas
(pare del Denís, de 6è)
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Congrés de Ciència
El 28 de maig, els alumnes de 6è i de 4t, vam participar al 1r
Congrés de Ciència. Sis nens de cada curs vam exposar la nostra
experiència científica al públic, que eren els nostres companys
i els alumnes de tres escoles més.
Els de 4t vam presentar la ponència «Què entra i què surt
del nostre cos: la nutrició». Vam ser els primers a parlar i estàvem molt nerviosos, però després se’ns va passar. El públic
estava interessat a escoltar el que explicàvem.
Els de 6è vam parlar sobre «La reproducció de les cèl·lules».
Vam explicar que vam incubar un ou fecundat perquè nasqués
un pollet. Van néixer cinc pollets i vam ensenyar el que encara
conservem. Va ser una sorpresa per a tothom.
En acabar, tots ens vam sentir satisfets i amb ganes de tornar-hi.
Mireia Albreda, Mireia Forés, Jana Tebar i Irene Veny
(alumnes de 6è i de 4t)

Raco-manacions
Excursió

Llibre

La colla dels mandrils

Els camins de ronda

La colla dels mandrils, lectura recomanada a partir de
9 anys, és un llibre de l’editorial Animallibres, especialitzada en literatura infantil i juvenil. Aquest llibre
d’intriga, escrit per Hans Jürgen Press, ens relata les
aventures d’una colla d’amics que es dediquen a descobrir misteris i conviden els lectors a fer de detectius i descobrir-los amb ells: cada doble pàgina està
composta d’una part de text i d’unes il·lustracions minuciosament ben fetes on el lector haurà de trobar la
resposta a la qüestió plantejada a peu de pàgina. Molt
amè, segur que enganxa els vostres ﬁlls en la lectura!

Els camins de ronda ressegueixen el nostre litoral a
la vora del mar. Al portal gencat.cat podeu trobar-ne
un inventari complet. Us recomanem especialment el
camí de L’Escala a Sant Martí d’Empúries. A l’abast de
tothom, podeu fer el recorregut de dos quilòmetres a
peu o sobre rodes travessant un espai considerat reserva natural. Hi trobareu boniques vistes, les Ruïnes
d’Empúries amb el seu museu, zones de pícnic, parcs
infantils i platges. No oblideu portar la tovallola!
Nuria Puigvert i Oriol Aragall
(pares de la Maria i en Jordi, de P5 i 3r)

Maria Solà
(mare de la Mar Morales, de P3
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L’entrevista

Parlem amb...

Assumpta Capellades,
directora d’El Sagrer
Després d’una llarga trajectòria professional a l’escola exercint de mestra, de cap d’estudis
i, aquests darrers quatre anys, de directora, l’Assumpta se’ns jubila. La seva ha estat una
carrera de treball, d’implicació i de compromís amb l’educació dels nens i amb El Sagrer,
que de ben segur encara no acaba. Ens reunim un vespre a l’escola i encetem una interessant conversa en què l’Assumpta revisa la feina feta aquests anys i reflexiona sobre quin
model educatiu hauríem de seguir, d’acord amb la realitat actual, que permeti als nostres
fills desenvolupar-se amb el major èxit.
Com veus el futur de l’educació,
ara que et jubiles?
Avui en dia s’aprèn de manera tan
diferent! Els nens aprenen amb tot
el que viuen a casa, amb els amics…
I arriben aquí amb moltes coses apreses. Penso que aquí a l’escola hem
d’anar avançant amb l’aprenentatge
«significatiu». Si anem d’excursió, per
exemple, els hauríem d’ensenyar com
fem un pressupost d’excursió; si anem
en metro a una exposició, fer-los esbrinar quina línia haurem d’agafar, a quina estació haurem de parar, etc... Cada
vegada els nens han de ser més gestors
del que aprenen, i sobretot, de com ho
aprenen. Tal i com es fa en escoles de
nova creació, es tracta de crear contextos, ambients, on puguin passar coses
significatives per als nens.
Conèixer bé l’entorn dóna seguretat als nens…
Sí, i aprenen quan se senten segurs.
Quan et sents segur t’atreveixes a tot.
La seguretat porta èxit, i un èxit porta més èxit... perquè s’associa a una
experiència positiva. També crec que
l’ensenyament hauria de ser més compartit i menys instructiu en el sentit
tradicional. Actualment tothom està
d’acord que no serveix aprendre’s
de memòria coses com les capitals
d’Europa. Crec que s’ha de donar més
importància al procés. I s’ha d’ensenyar d’una manera més globalitzada.
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Per exemple, fer entendre que escriure
no ha d’estar només lligat a llengua:
si fas coneixement del medi, també
has de redactar les conclusions d’un
experiment... Jo entenc l’aprenentatge com una xarxa, en la qual el nen
va connectant els diferents fils que la
componen. Per això també crec que
els nens haurien d’estar més barrejats,
petits i grans, per tal d’interactuar.
Seguir aquest model implica als
mestres replantejar-se la manera
d’ensenyar…
Els mestres hem de saber fer preguntes intel·ligents, que els nens es vegin
obligats a raonar, a defensar. Hem
d’ajudar-los a fer-se preguntes a ells
mateixos, a analitzar els pros i els contres… I a saber explicitar oralment el
seu pensament. Els mestres també
hauríem de tenir moltes habilitats per
improvisar, per crear… Als estudiants
que venen a fer pràctiques a l’escola,
que cada any en tenim molts, els diem
«formeu-vos molt perquè aquesta és
una professió complexa». Entrar cada
dia a una aula amb 25 criatures, molt
diverses i amb valors diferents, és complex de gestionar. A les aules el mestre
ha de crear un clima d’amistat, perquè
els nens, per aprendre, han d’estar-hi
bé, sentir-se valorats i estimats per ell.
S’hi passen moltes hores, a l’escola…
La formació dels mestres hauria de ser
continua, claríssimament.

I això és possible, amb la situació
actual de retallades?
Fins ara el Departament havia invertit
molts diners en formació i era gratuïta. Però ningú havia comprovat que
donés resultats i d’això, el Departament, se’n va adonar. Els darrers anys
s’ha potenciat molt la formació de
claustre, per avançar tots en conjunt.
I últimament hem fet formació entre
nosaltres, entre iguals. Per exemple,
qui sap de TAC, doncs algun migdia
ho explica als altres —tot i que és
complicat, perquè no hi ha hores! Una
altra fórmula que proposo és potenciar la participació en fòrums i conferències, la visita d’escoles… que hi
hagi intercanvi.
Quins han estat els teus mestres,
els models pedaògics que més
t’han inspirat?
El primer impacte, de jove, a finals
de la dictadura i els primers anys de
la democràcia, va ser Paulo Freire
i la pedagogía de l’oprimit. Abans
d’anar a la universitat vaig optar per
implicar-me en moviments socials. En
tornar a l’Autònoma, em varen influenciar Freinet, Decroly, Montessori…
Després van venir les escoles d’estiu,
amb intercanvis amb gent d’Oporto, Itàlia, Suècia… on vam aprendre
molt. També vam treballar molt en
profunditat un pedagog –Antoine de
la Granderie–, que va estudiar les dife-
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L’entrevista
rents maneres d’aprendre: auditives o
visuals. Ens vam adonar que coses tan
senzilles com dir-li a un nen «és que
no t’hi fixes, fas faltes», no s’haurien
de fer. El nen no s’hi fixa perquè no
és visual! Aleshores cal buscar altres
recursos perquè ho aprengui i per
plantejar-ho a l’aula. Nosaltres com a
escola no ens hem casat mai amb un
mètode en concret, de cada un n’hem
agafat el que ens ha anat bé, tant de
cara els nens com per al moment…
En quins eixos has basat el teu
projecte de direcció de l’escola?
Les línies mestres se centraven en
l’àmbit pedagògic, l’atenció a la diversitat, la formació del claustre, el lligam
amb l’AMPA i amb el barri, el projecte
lligat a l’agenda 21, el projecte d’autonomia al centre, l’educació en valors,
les tutories, el lligam amb els instituts
i el pla TAC, de les noves tecnologies.
Tenim molt material informàtic, aula
d’informàtica, canons, pissarres digitals, tauletes… Aquest serà un dels
temes clau de la nova direcció.
Com has viscut professionalment
el temps de directora?
Han estat 4 anys molt intensos perquè hi ha hagut molts canvis en la societat, les famílies, l’arribada de nous
mestres, la jubilació d’altres... Quan
vaig acceptar presentar-me de directora, ho vaig fer amb un compromís
molt fort, però sempre comptant molt
amb el recolzament de coordinadors,

mestres, AMPA. És un treball de molta
intensitat, però també té moltes compensacions. Jo ho he viscut bé. Hi ha
molta complicitat i les coses es parlen
molt, es consensuen. També he tingut
la gran sort de tenir la Silvia Prados
com a administrativa; és un puntal,
sempre disposada, una meravella!
Quin balanç en fas?
Els valoro bé. Sempre es pot fer més
i millorar, però veient el context que
hem viscut aquests 4 anys, Déu n’hi
do, de com ens n’hem sortit: a les
aules amb els nens, amb les noves
fornades de mestres que han participat i s’han compromès amb el projecte... La nostra escola és d’un gran
volum. Quan penses que cada dia hi
entren unes 500 persones i que tot
funciona! Això, perquè tothom hi té
un compromís molt fort, hi ha una
dedicació molt gran. Aquest projecte d’escola-AMPA, és un projecte
tan comú! No seríem l’escola que
som si no fos pel projecte potent de
l’AMPA. Quan matricules ho veus en
les respostes que et dona la gent en
preguntar perquè han triat El Sagrer:
«perquè es veu un projecte molt a la
una», «per referències d’altres persones…»; és un goig veure que com ens
reconeixen! Ens ho hem treballat molt
tots: mestres i famílies.
Quins seran els temes clau de la
nova direcció?
Les TAC, anar avançant en l’aprenen-

tatge més significatiu, en el treball
cooperatiu, més en xarxa i amb més
interacció grans-petits, en l’experimentació en el camp de la ciència i
del medi natural, i en l’anglès. Aquest
any s’ha fet en pla experimental a
cicle superior: l’AMPA paga una persona anglesa que un cop per setmana
conversa amb un grup reduït d’alumnes. Això es vol estendre l’any que ve
a quart. I la idea seria que els mestres
acabessin fent algunes matèries en
anglès.
Com s’encara l’aplicació de la llei
Wert per al proper setembre?
N’hem parlat poc. A les Portes obertes ens vam pronunciar que lluitaríem
en contra i si convé farem insubmissió.
Però, de moment no hem hagut de
negar-nos a fer res perquè no ha passat res encara. Estem una mica a l’expectativa del que fa la Conselleria.
Què faràs quan et jubilis, seguiràs
implicada a El Sagrer?
De moment em plantejo fer un bon
tancament, un bon traspàs per al nou
equip directiu. La Conxita, com a cap
d’estudis, s’ho coneix tot; no obstant
li donaré tot el suport que necessiti.
També em dedicaré a la família, als
meus 3 néts, un de 3 anys i els altres
dos de mesos, i a cuidar-me mentalment i físicament… Encara no ho tinc
organitzat… En aquests moments
acabo una etapa de molts anys aquí,
gairebé tota la meva vida laboral!

Un llibre: Les veus del Pamano de Jaume Cabré
Una música: Itaca la versió musicada
del Lluis Llach
Una pel·lícula: La vida es bella
Una olor: La de l’espígol
Un paisatge: Les vinyes verdes del
Penedès
Unes vacances: Cap Verd
Elisenda Copons
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Casals d’estiu

La recepta de
l’estiu
Les vacances de l’estiu són a la cantonada i per als
monitors i monitores l’escola no tanca. Per això us
proposem una recepta refrescant acompanyada
d’una bona nota musical...
Ingredients:
Una escola sense mestres ni classes.
Roba fresca per fer front a la calor, banyador
i crema solar.
Calçat adequat per enﬁlar camins.
Un bon grapat de monitors súpermegamaxiguais.
Una mica de sentit de l’humor.
Dues mans llestes per dur a terme qualsevol
repte.
Molta i molta energia per fer tallers, jocs i ballaruga.
Procediment:
1. Abans de començar,
caldrà que agafeu el calendari i hi encercleu el dia 25
de juny, perquè aquest dia
les portes d’El Sagrer tornen
a obrir-se i l’escola es vesteix
d’estiu i festa.
2. A continuació, carregueu-vos a l’esquena una
motxilla amb el kit bàsic de supervivència (banyador, crema solar, calçat adequat, roba fresca...)
3. Quan creueu l’entrada, assegureu-vos que a
dins us espera l’equip de monitors que cada any us
acompanya. Com identiﬁcar-los? Ben senzill: es caracteritzen per un somriure ampli, un cap prominent on es maquinen mil idees fresques i divertides,
xancles i vambes calçant uns peus que no paren quiets, i cartolines, jocs i banyador sobresortint-los per
les butxaques descaradament.
4. Un cop feta la comprovació, us esperen un
munt de sorpreses i l’escola capgirada: el menjador
esdevindrà un teatre, el pati serà el centre neuràlgic de les mesures contra la calor, les aules estaran
tancades i els passadissos cobraran més vida que en
qualsevol altre període de l’any.
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5. Per tal que la calor no se’ns arrapi a la pell,
caldrà sacsejar bé l’estiu amb les dues mans ﬁns obtenir-ne manualitats creatives, excursions lluny de
la rutina, remullades (dolces i salades) a grans dosis
i un miler de propostes de jocs, gimcanes i visites
culturals.
6. Si la mescla fa olor a amics retrobats, moments divertits, matins refrescants, migdies en
clau de sol, tardes de cuina, jornades artístiques i
un munt d’experiències inoblidables, no ho dubtis:
hauràs obtingut l’estiu que esperaves!
Per acabar us deixem amb un suggeriment del xef:
La cançó de l’estiu (pròximament en format àudio):
El termòmetre es torna a enﬁlar,
el sol i la calor comencen a apretar,
senyal inequívoc que l’estiu està a tocar,
agafa el banyador i vine’t a refrescar!
Tota l’escola es prepara per marxar,
però els casals d’estiu es tornen a engegar.
Els monis d’El Sagrer fa dies que preparen
els Casals d’estiu plens d’activitats i remullades!
Vine als Casals d’El Sagrer... És Estiu.
Vine als Casals d’El Sagrer... Refresca’t.
Les set arts haurem de crear
música, pintura, cine i literatura,
agafa pinzells i roba de segona mà,
que en artistes ens haurem de tornar!
Els de 6è marxarem d’acampada,
per acomiadar-nos d’aquesta temporada.
Muntarem tendes, cuinarem, farem bugada,
però les formigues no hi estan convidades!
Tornada
La nit a l’escola un bruixot ajudarem,
ja que s’ha perdut buscant les 7 arts;
amb mapes i torxes el camí il·luminarem
per així trobar la clau de la felicitat.
Jordi Elias i Roser Corominas
(monitors d’espai migdia i casals)
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La campanya
de llums
Com ja sabeu, els de 5è som els representants de l’Agenda 21 a l’escola. En els
anteriors Butlletins, els nostres companys us van informar sobre les campanyes
per conscienciar sobre el reciclatge i l’ús dels embolcalls sostenibles que hem fet
[ A GENDA 2 1 BCN]
aquest curs, i també us van explicar la visita del Punt Verd Mòbil Escolar.
Aquest trimestre volem posar punt i ﬁnal a la campanya de llums que vam
començar all primer trimestre. Preteníem no malbaratar la llum de l’escola i per aconseguir-ho, al llarg de cada
trimestre hem anat tres vegades a l’atzar a cada classe, quan els alumnes no hi eren, per mirar si havien tancat
els llums i apagat el projector de la classe. En funció de com ho havien fet, podien tenir tres resultats que anàvem anotant en una graella penjada a cada classe.

Tot bé!

Alguna cosa falla

No hi heu pensat gens!

Ara, a ﬁnal de curs, hem recollit les graelles de les classes i hem comptat quantes emoticones de cada
tenien. Hi ha cinc classes que sempre ho han tingut tot bé: 2n A, 3r A, l’aula d’educació especial, l’aula de
música i l’aula d’anglès. Enhorabona! També ho han fet prou bé 1r B, 5è A, 5è B i 6è A, que només s’han
despistat en una ocasió.
En la següent graella podreu veure millor els resultats:
Creiem que hem aconseguit que tots siguem més
conscients de com n’és d’important apagar els llums i que
ens en fem responsables!
Mònica Garcia i Irene Pijoan
(delegades d’Agenda 21 de 5è)

Anem a la
Movilització:
ca Pgrossos
pel cAtalà!

Solució

Qui era...?

Carme
Claveria
13

SABEU QUÈ? 6è
Els pollets de sisè
Tot va començar quan estàvem estudiant
la cèl·lula i el Quim ens va dir que l’ou era
la cèl·lula més gran. I a la classe se’ns va
ocórrer una gran idea: portar ous fecundats
i una incubadora per experimentar-ho.

Us agraïm la col·laboració de tots els que
ens heu ajudat i heu fet possible aquesta
experiència.
Joan Pintó, Maria Puig i Berta Viñas
(alumnes de 6è)

Premiats als Jocs Florals
del districte

cada equip: al més original, al més treballat,
al més emotiu, al més espectacular...
Dos alumnes de 4t han estat guanyadors
Ha estat una experiència molt reeixida.
als Jocs Florals del districte de Sant Andreu: Tots els companys de primària hem estat
l’Àlex Maroto amb el text «Biografia d’una junts i hem fet un bon treball de grup.
pedra» i la Maria Texidor amb el conte «El
poll Ramon se’n va a voltar món». Aquest
Max Gonzàlez, Shotiko Kanadashvili
últim ha obtingut el primer premi i, per tant,
i Pablo Vicente
és finalista dels Jocs Florals de Barcelona. El
(alumnes de 6è)
dia 6 de juny tenim una cita al Saló de Cent
Canvis en la cursa
de l’Ajuntament.
Un company va encarregar-se de portarlos, vam instal·lar les incubadores i vàrem
dibuixar unes «caretes» (emoticones) per
saber cap a on havíem de girar-los perquè
l’escalfor arribés a totes les parts de l’ou.
Abans que arribés el dia que havien de sortir els pollets... quin desastre! Es van apagar els llums i ja no hi havia l’escalfor que
necessiten per néixer. Però de tot s’aprèn:
vam obrir els ous i vam veure les diferents
etapes del creixement: el zigot, l’embrió i el
fetus. Ens va agradar observar-los, però hi
havia nens que els feia una mica d’angúnia.
No ens vam desil·lusionar i vam tornar a
començar. I ara sí! Després de 21 dies van
eclosionar i van sortir els pollets, uns eren
negres i uns altres rossos. Van conviure amb
nosaltres un dies i en arribar les festes de
Pasqua els vam repartir.
Ara fa uns dies que un dels companys va
portar-ne un a l’escola i ja era una gallineta!
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Talent show
Aquestes paraules volen dir la demostració
de la teva intel·ligència, de les teves capacitats per crear espectacles magnífics, tant en
grup com individualment.
El primer trimestre, un grup de nenes van
fer una proposta per fer un concurs de ball.
Vist l’èxit, els monitors van impulsar-ne un en
què participessin tots els cursos de primària.
Ens apuntàvem per grups en uns papers
i a partir d’aquí vam començar a treballar:
escollir la música, assajar els passos, fer les
coreografies... Vam buscar espais per practicar i muntar el show. I després de practicar
molt va arribar el moment de l’espectacle.
La competició va ser molt dura. Hi havia
força grups i alguns eren ben originals. El
jurat va valorar l’aspecte més positiu de
cada actuació i va entregar un diploma a

Una novetat que ens ha impactat: la cursa
ha canviat.
Com ja sabeu, des de fa molts anys,
durant la setmana esportiva se celebra La
Cursa d’El Sagrer, però aquest curs ha estat
diferent perquè s’han introduït canvis que
ens han agradat molt. Per exemple:
S’han canviat les línies d’arribada i
sortida i els recorreguts han estat al voltant
d’una illa de carrers.
L’arribada es marca amb un enorme arc
inflable perquè tothom la distingeixi.
Ara és P-5 qui inicia la carrera i primer
qui la finalitza.
Tots els alumnes participem de dues
maneres: com a espectadors i animadors i
com a corredors.
Alesha Álvarez, Àlex Blanco i Laia Sirvent
(alumnes de 6è)

Objectiu: Has d’anar des de l’entrada fins a la sortida
passant per sobre de les lletres per formar la paraula
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Entreteniments
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Fins aviat!

