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Joan Manuel del Pozo, professor de filosofia de la Universitat
de Girona i exconseller d’educació, en el seu llibre Educacionari descriu molts dels temes que formen part del procés educatiu.
Hi parla, per exemple, de democràcia: hi explica que la democràcia té una especial obligació amb l’educació com també
la té l’educació amb la democràcia. Hi defensa que «la democràcia no és mai una realitat acabada i perfecta, sinó un
procés permanent de millora», que el «reconeixement mateix
de la imperfecció de tota democràcia real porta en el seu si el
reclam de la millor formació dels ciutadans i ciutadanes per
millorar-la» i que la democràcia «només s’educa per la via del
contagi, de la vivència, per les bones pràctiques, que inclouen
la reflexió i el diàleg constant».
Nosaltres creiem en la democràcia. Som escola democràtica. Volem una societat amb ciutadans educats en democràcia
i que s’impliquin per millorar-la. Per això, un dels puntals del
projecte educatiu d’El Sagrer és que la democràcia sigui present en el nostre dia a dia a través de valors com la igualtat, la
llibertat, l’equitat, el respecte i la pluralitat.
Quan analitzem tot allò que fem per educar els nostres
infants en democràcia i per la democràcia ens adonem que a
l’escola aquesta hi és ben present des de tots els àmbits educatius i sectors: el petit grup, el grup-classe, el curs, el cicle, el
claustre de mestres, l’equip directiu, el nucli de coordinadors,
l’assemblea d’alumnes delegats, el claustre de monitors, l’assemblea de pares delegats, les comissions i la Junta de l’Ampa
i el Consell Escolar. Cadascun d’aquests òrgans afavoreix la vivència i el contagi de la democràcia. Els nens veuen que ens
reunim, que arribem a acords, que prenem decisions i que els
pares participen i s’impliquen en l’escola.
Els nostres alumnes aprenen a pensar per ells mateixos,
a tenir criteri i a prendre les seves pròpies decisions amb la
reflexió, el diàleg, el debat i la contraposició d’idees. Donem
molta importància a la conversa, a la rotllana, a saber escoltar
el que diuen els altres, a saber acceptar les opinions que no
comparteixen. D’aquí ve el valor que donem a les assemblees
de classe i les assemblees d’alumnes delegats, perquè quan es
comprometen i respecten els acords que s’han pres de manera
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Qui és?
És més aviat forta i no gaire alta, té
els cabells curts i castanys, els ulls
marrons destaquen per la seva vivor, el nas una mica rodó i la boca
petita, amb una rialla.
Sempre la veureu amb roba moderna, un pèl extremada. Porta colors vius, que mostren la seva manera de ser: alegre, eixerida, satisfeta.
És una dona que està a la flor de la
vida, ni massa jove ni gran. Es manté molt bé!
A l’estiu, sempre que pot, marxa
a conèixer ciutats o països diferents
del nostre. No oblida les arrels familiars i també fa via cap a Extremadura, on té família i amics. És una
enamorada del seu poble i sempre
en parla. Quan té una estona lliure,
li agrada anar al cinema, al teatre,
llegir... Sobretot li encanta la història, la literatura castellana i el experiments sobre ciències de la natura.
Es passa moltes hores a l’escola,
és molt treballadora. A classe és riallera i amatent, però també li agrada tenir-ho tot molt controlat.
Porta uns deu anys a l’escola.
Aquest curs és coordinadora i tutora d’algun cicle, però no us pensem
dir de quin!
Últimes pistes: és bastant llaminera, li agrada la bona cuina i és
presumida.
Té un fill que es diu Marc, un germà i dos nebots.
Ja sabeu qui és ?
I si no, rumieu una mica, que us
ho hem posat fàcil!

col·lectiva, a través del consens, o bé del vot, viuen i aprenen
com es construeix el sentiment de comunitat. S’hi impliquen i la
milloren.
Joan Manuel del Pozo ens diu que «qui gaudeix de comunitats de diàleg i practica el pensament crític ja no pot prescindir
mai més d’unes condicions que queden associades per sempre a
la seva dignitat de persona i de ciutadà o ciutadana». Són molts
els alumnes, pares o mares que, un cop deixen l’escola, segueixen participant i implicant-se en els seus instituts de secundària
o bé en les entitats del barri.
Aquest és l’objectiu: educar perquè les generacions futures
esdevinguin ciutadans crítics i responsables amb la seva comunitat.

Nerea Montané, Marina Relancio
i Júlia Ensenyat (alumnes de 6è)

L’equip directiu

3

La Sagrera d’El Sagrer

Les nostres arrels.
Descobrim la nova plaça de l’As
El passat mes de setembre es va inaugurar la nova plaça de l’Assemblea de
Catalunya i ens va semblar interessant treballar aquest espai del barri fent
èmfasi en el nou grup escultòric escollit pels veïns mitjançant una votació
popular.
L’entorn on s’ubica l’escultura és la plaça coneguda amb el sobrenom de «plaça de
les Rates» perquè n’hi havia moltes abans de la reforma, el 1982. Aleshores van posar-li el
nom de Plaça de l’Assemblea de Catalunya per estar situada a prop de la Parròquia del Crist

Ens va motivar el fet que l’escultura no era únicament vertical: mostra un
baix relleu amb frases, escollides pels veïns, que fan referència als valors
propis de la cultura popular i tradicional catalana. Els nens es van adonar
que les quatre formes de formigó de la font representen persones i aleshores van jugar a imitar-ne les postures. També, que totes les frases començaven amb la mateixa paraula: ARRELS.
Després d’això, vam col·locar una tira de paper damunt cada frase i la vam
fregar amb ceres: aleshores, apareixia màgicament la frase del baix relleu;
ens les vam endur a l’escola i vam realitzar un mural.
Les creadores del grup escultòric molt amablement ens
van venir a visitar. Amb el suport d’una presentació de fotografies ens van explicar
el procés de creació de l’escultura. D’aquesta manera vam constatar com una idea
que es crea en el cap passa a ser una realitat de la qual tothom pot gaudir.
Us convidem a descobrir i conèixer aquest espai del barri de La Sagrera!
Elvira Reñé i Neus Sagrera
(mestres de P4)

4

N ÚME RO 114

D E SE MBRE D E 2014

semblea de Catalunya i la seva escultura
Rei, on el 1971 es va fer un primer intent de constitució de l’Assemblea de Catalunya, i per
homenatjar l’esforç que s’hi va fer per unir el poble català.
Durant l’última remodelació, l’Ajuntament va obrir un concurs al qual es va presentar, entre d’altres, un disseny fet per tres estudiants (Eva Oliveres, Aina Mitjans i Cristina
Nacher), per a l’elaboració del qual van haver de documentar-se sobre el nom de la plaça,
que representava el símbol de la resistència en l’època del franquisme: aquest va ser, dels
dos projectes finalistes, el que van votar majoritàriament els veïns del barri al centre Cívic.

A partir d’una visita programada de plàstica, la Roser Caritx ens va engrescar a realitzar una observació de l’escultura de la plaça, com també del
seu entorn. Van sorgir un seguit d’activitats relacionades a partir d’aquesta observació.
L’escultura representa les arrels del poble que s’uneix per ressorgir,
que fa pinya i, per això, cadascuna té escrita alguna frase proposada per
veïns del barri.
Les autores de l’obra ens van visitar per explicar-nos el seu projecte i el
procés de creació de la figura.
Després d’observar l’escultura vam donar la nostra opinió i vam intentar comprendre què simbolitzaven per a nosaltres les arrels. Hem
parlat a classe sobre el significat d’arrelament i cadascú ha elaborat una obra escultòrica pensant en les seves arrels i els seus sentiments vers la família, els amics,
l’escola...
Les nostres opinions:
«Crec que en aquesta font hi ha frases que donen significat a l’escultura. Cada
arrel té més arrels que s’uneixen entre elles i creen unió entre les persones» (Andrea).
«Al principi sembla senzilla i no saps el que vol dir, però el voltant et dóna
pistes per saber-ho. Per a mi representa que la unió fa la força i que com més ens
ajudem tot surt millor» (Marc).
«M’agrada la idea i el que simbolitza. Per a mi vol dir que tots junts, amb esforç
i solidaritat, podem aconseguir moltes coses. És gent que desprèn arrels (Judith)».
Dídac Bassas, Arnau Cunillera i Marina Rodríguez
(alumnes de 6è)
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CICLE
MITJÀ

Els reporters de quart

Tradicionalment, a finals d’octubre, fem una sortida amb els alumnes del cicle mitjà per aproparnos al bosc de tardor.
Però aquest curs vam decidir canviar un xic la
mirada i suggerir als infants un treball que van
acollir, des del primer moment, amb una implicació i una motivació excel·lents. Ens proposàvem
una activitat que millorés la seva competència
comunicativa en què parlar, escoltar, llegir, comprendre i escriure fossin els eixos tranversals Els
infants treballen amb més motivació si perceben
la funcionalitat de la seva feina escrita i en aquest
cas havien d’explicar als alumnes de 3r i als pares
allò que havien viscut en aquella jornada.
Calia planificar les activitats d’abans, durant
i després de la sortida, i, sobretot, el més important, trobar l’estructura comunicativa que ens
permetés fer-ho. El primer que vam fer va ser despertar la curiositat dels alumnes per saber què és
un reportatge i què implica ser reporter. Es van
organitzar en grups de treball i van treballar de
manera cooperativa durant tot el procés.
I a la fi va arribar el gran dia! El 31 d’octubre ens vam traslladar tots cap a Castellcir ben
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carregats amb llibretes, càmeres i lupes disposats
a treure tot el profit d’aquell paratge. Els nens
estaven tan a gust en el seu paper de reporters
que van estar tota la jornada buscant la millor
fotografia, l’entrevista més interessant i les experiències més emocionants.
La feina feta per cada equip va servir posteriorment per elaborar el reportatge escrit. Cada
grup va dissenyar l’estructura dels seus escrits
combinant títols, text, fotografies i peus de foto.
I finalment tot va estar a punt per fer l’exposició
dels reportatges!
Aquesta experiència ha estat engrescadora i
rica per a tots. Els alumnes han hagut de gestionar i valorar el seu treball cooperatiu i han après
a sintetitzar una informació pensant en un destinatari concret.
Podeu gaudir dels nostres reportatges al passadís de cicle mitjà. Us hi esperem!
Anna Nogués i Eva Carrasco
(tutores de 4t)

N ÚME RO 114

D E SE MBRE D E 2014

Crònica de les eleccions
al Consell escolar
Feia temps que sabíem que aquest curs hi hauria
eleccions al Consell escolar. Calia organitzar-les
bé. Volíem que quedés clar que per a nosaltres
el Consell escolar és un òrgan de decisió i també
que no seguiríem les directrius de la LOMCE, llei
que n’ha reduït tant les funcions que passa a ser
un òrgan poc més que simbòlic.
La Sílvia Prados, administrativa de l’escola, i jo
mateixa vam posar fil a l’agulla. Un cop vam tenir els set candidats (set!) tocava fer-los conèixer
a tots els pares perquè anessin pensant a qui votarien.
No tothom té clar què és el Consell escolar o
no acaba de saber quin dia ha de votar: els alumnes de 6è, que van ser-ne els informadors, van
fer una gran feina. Els seus tutors, el Quim i la
Judit, amb l’Assumpta Capellades, els van ajudar
a preparar-se.
Paral·lelament, calia organitzar les meses per
al 28-N, data de les eleccions. Arribat el dia, al
matí voten ja un bon nombre de persones, el
migdia és una mica més fluix, però a la tarda...
cua per votar. Ambient emocionant, de veritables
eleccions.
Després, l’hora del recompte: seriositat i solemnitat, conscients de la importància del moment. Anàvem dient en veu alta els vots de cada

candidat i el secretari, concentrat, els anava anotant. No hi podia haver cap error. Vots molt repartits. En acabar, vam saber qui serien els tres
nous membres del consell: la Sílvia Haro, el Jordi
Busquet i l’Ana Candelario, i quin havia estat el
percentatge de participació: un 52,9%. Fantàstic!
Una vegada més constatem el que ja sabíem: els
pares de la nostra escola són participatius.
Després de fer les actes i deixar-ho tot enllestit, vam sortir de l’escola amb la satisfacció i la
certesa que entre tots ho farem tot.
Conxita Güell
(directora

Comissió de llibres i material socialitzat
Des de la Comissió fem una crida a totes les famílies que pugueu aportar material que potser
teniu a casa en bon estat. Necessitem titelles de mà, aliments de plàstic com verdures, fruites,
peixos, carns, ous, hortalisses, i jocs com el parxís, l’oca, etc.
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Comissió AMPA

La Comissió de festes i la
col·laboració al barri
Fem una mica d’història... i ens situem als anys
80, concretament al curs 1983-1984, en què es
va obrir la nova escola del barri: El Sagrer. En
aquell moment, l’Eulàlia Bota va agafar les regnes de la direcció i amb un equip de mestres
entusiasmat en un nou projecte, van començar
una nova aventura.
Les famílies, engrescades també amb la
nova escola, van començar a mobilitzar-se. En
acabar aquell curs un grup de pares van ajudar
l’escola a celebrar un sopar al pati, en què cadascú portava alguna cosa de menjar. Així s’instaurà l’actual Revetlla de final de curs.
Tres anys més tard, un petit grup de pares
de l’escola es va organitzar per dinamitzar activitats lúdiques que potenciessin les relacions
entre els pares i entre l’escola i les famílies. Una
de les primeres va ser una paella popular a Piera, en què es va convidar a passar el dia plegats
a les famílies, els docents i altres treballadors
de l’escola.
Uns anys després, l’Ampa es va plantejar la
necessitat de crear diferents grups de treball,
que van ser anomenats comissions, per tal de
descarregar la Comissió de Festes, ja que fins
aleshores, la Comissió de Festes gestionava un
bon gruix de tasques relacionades amb celebracions al barri i l’escola El Sagrer anava agafant
un pes notable com a entitat col·laboradora en
la festa de Nadal, la Setmana Esportiva, Les Caramelles, el Carnaval o la Cursa Popular de la
Festa Major de la Sagrera.
Per celebrar els 25 anys d’Escola Catalana al
barri, a la qual se sumaven els 15 anys de l’antiga escola Icària i els 10 de la nova escola El
Sagrer —fusionades en una de sola: una escola
de barri, catalana, laica i integrada al barri—,
la Comissió va organitzar una festa al pati en
què s’exposaven fotos de la història de l’escola,
amb un seguit de jocs per a la canalla.
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Actualment, deu pares de diferents cursos
formem la nova Comissió de Festes i seguim
encarregant-nos d’organitzar i col·laborar en
diferents esdeveniments de l’escola i del barri.
Ens reunim i distribuïm les feines de cada curs
escolar a fi que les tasques quedin ben repartides dins el grup. Així, garantim la seva continuïtat quan els més veterans marxen de l’escola.
Algunes d’aquestes tasques són col·laborar en
l’organització de la Cursa popular de la Festa
Major, donar un cop de mà als docents en la
Castanyada, preparar aperitius en les juntes,
organitzar la Revetlla de final de curs, muntar
la ja famosa matinal familiar, etc.
Aquest breu repàs històric ens ha permès
sentir-nos orgullosos de participar en una Comissió formada, abans i ara, per gent tan engrescada que han promogut la funció socialitzadora característica de la nostre escola.
Gràcies, Sagrer!
Comissió de festes
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Raco-manacions
Oci

Activitats

Pastorets Superestel

Nadal a CaixaForum

Ja que s’apropa Nadal, us volem recomanar que
aneu al teatre Regina a veure l’obra de teatre
Pastorets superestel de la companyia La Trepa.
Passareu una estona ben entretinguda amb una
obra moderna, que té d’arrel una obra ben tradicional. Hi trobareu una parella d’immigrants
de l’època actual que es veuen obligats a refugiar-se al metro durant la Nit de Nadal.
Amb 12 actors a l’escenari i una bona dosi
de rock’n roll, és un espectacle idoni per les festes de Nadal.
No us la perdeu!

L’espai del Caixaforum ofereix activitats adreçades als infants que són interessants i engrescadores. Cal tenir en compte, però, que les
places són limitades i s’ha de fer reserva prèvia,
però val la pena perquè les ofereixen a molt
bon preu (entre 2 i 6 €) i per als clients de la
caixa fan un descompte del 50%.
Aquest Nadal hi trobareu el concert Quixoteràpia, una bogeria musical, l’espectacle de
màgia Màgia d’un matí de Nadal i contes narrats per un narrador del Japó Per Nadal, contes
del món.

Gemma Sitjà

Gemma Sitjà

Cultura

La biblioteca de
l’escola s’obre
als pares
A l’última prestatgeria de la biblioteca, davant dels ordinadors, està
creixent un espai de consulta destinat als pares de l’escola. Són llibres
relacionats amb l’educació enfocats
a les famílies. La Noemí us rebrà a
partir del migdia fins a l’hora de
sortida (excepte els divendres) i podreu agafar en préstec allò que us
interessi. Animeu-vos a fer-hi un
cop d’ull!
Roser Corominas
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L’entrevista

Parlem amb...

Conxita Güell
Encetem el primer Butlletí de l’any presentant-vos la nova directora d’El Sagrer, la Conxita
Güell. De ben segur que la coneixeu, perquè fa més de vint anys que és a l’escola. Mestra especialitzada en cicle superior, la Conxita ha estat sempre implicada a El Sagrer més enllà de la
pròpia aula. Els darrers quatre anys ha estat cap d’estudis i ara assumeix el càrrec de directora,
encapçalant un nou projecte, amb nous reptes, dels quals parlem en aquesta entrevista. I com
a bona excursionista que és, us puc ben dir que la Conxita comença aquest nou camí amb
molta empenta
Sóc mestra i llicenciada en
filologia catalana. Fa 21 anys
que treballo a El Sagrer,
on ja em quedaré fins que
em jubili. Abans d’entrar a
la nostra escola, vaig treballar en diferents centres
educatius de Sant Cugat,
a El Papiol i a una escola
rural a Ulvan (El Berguedà).
Tinc un fill de 14 anys, l’Andreu, exalumne d’El Sagrer.
M’apassiona llegir, anar al
cinema i caminar.
Has estat mestra dels nens grans
de l’escola per vocació?
Sí. Des de l’escola d’El Papiol, on
vaig treballar uns nou anys i vaig
ser mestra de 7è i 8è. En entrar
a El Sagrer vaig donar classes a
4rt, però de seguida vaig demanar de treballar amb els grans i
vaig ser tutora de 7è i 8è. Quan
vam perdre aquests dos cursos,
pel canvi de l’ESO, a El Sagrer ens
va doldre molt. Em vaig quedar
una mica aixafada… Pensava: hi
ara què faré amb els de sisè, tan
petits?
I què vas fer?
Molts mestres van anar als instituts, a fer 1er i 2n d’ESO. Jo
tenia el cor dividit… Volia estar
a El Sagrer, però m’agradava
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molt treballar amb els nens més
grans. Com que tenia la carrera de filologia catalana, em
vaig presentar a les oposicions,
però no les vaig aprovar. Va ser
el destí! Aleshores vaig decidir
quedar-me a El Sagrer.
Què t’atrau més d’aquests cursos superiors?
M’interessa el moment evolutiu dels adolescents i preadolescents. Són les edats amb què
m’hi entenc millor i em sento
més capaç de posar-me al seu
nivell. Però, sobretot, el tipus de
classe que m’agrada fer és més
adequada als grans; com a tutora podia donar classe de ciències socials (matèria en què em
vaig especialitzar a magisteri) i
llengua catalana, la meva passió!
Quins mestres t’han inspirat en
la teva manera d’educar?
Vaig tenir la sort d’estudiar a
Sant Cugat, en la segona promoció. En aquell moment hi
havia moltes ganes de plantejar les coses diferents! Allà ens
van descobrir Piaget, Freinet, les
escoles italianes… fins i tot, en
aquella època, ens van fer llegir
Summerhill! Per estudiar magisteri en aquesta facultat va ser
un abans i un després. A magis-

teri recordo molt una professora, la Pilar Benajam, i més tard, a
filologia catalana, un professor,
que a més és avi de l’escola, en
Joan Veny, un mestre fantàstic!
De l’experiència com a mestra
d’escola rural i de ciutat, amb
quin model et quedes?
Sempre he tingut l’ànima dividida entre la ciutat i el camp. Jo,
després de rumiar-m’ho, vaig
optar per la ciutat, potser perquè Barcelona és casa meva.
L’escola de poble té la natura
a tocar, que és una gran font
d’aprenentatge. Permet arribar
millor a tots els alumnes perquè
és més fàcil sortir de l’aula i fer
propostes alternatives. A la ciutat disposem de més recursos
culturals. L’entorn condiciona i
a pagès hi ha més tranquil·litat
per fer les coses que a la ciutat.
Després de tants anys a l’escola,
et feia il·lusió ser-ne la directora?
A l’escola m’hi he trobat sempre
molt bé. Sempre he tingut ganes
d’implicar-me en el projecte, més
enllà de la pròpia aula. A banda
de mestra he estat coordinadora, he format part de la comissió
lingüística, cap d’estudis... Quan
fa quatre anys s’havien de renovar els càrrecs no hi havia ningú
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L’entrevista
clarament amb ganes d’assumir
el de direcció. Com a candidates érem l’Assumpta Capellades
i jo. Però jo tenia el fill encara
petit i només podia assumir ser
cap d’estudis. L’últim any que
l’Assumpta feia de directora ja
vam anar parlant de l’opció de
presentar-me al càrrec de directora, i em feia il·lusió. Era un
repte i, ara sí, m’arribava en un
bon moment perquè el meu fill
ja és més gran. A més, fent de
cap d’estudis m’havia engrescat
molt en una sèrie de projectes.
I ara que ja has pres el càrrec,
n’estàs satisfeta?
Amb el tastet que he fet ara penso que ser directora d’El Sagrer
és molt fàcil i molt difícil. Molt
fàcil perquè el projecte i la gent
que el tira endavant t’aporta
moltes satisfaccions. Pots comptar amb el claustre per a tot,
en qualsevol moment i sense
excepcions, i estàs molt recolzat,
de la mateixa manera que amb
l’Ampa, que hi és per tot el que
calgui, amb l’equip de monitors,
amb les famílies, amb els nens
que tenim a l’escola… Hi ha un
orgull d’escola i es nota.

te que et vol comentar algun
pare… És un ventall increïble de
feines!
El nou projecte directiu què
reforça o què innova, respecte
l’anterior?
Aquest projecte està pensat per
renovar i millorar alguns aspectes, però és de continuïtat. A mi
ja m’agrada El Sagrer que tenim,
me’n sento satisfeta i estic convençuda que avancem en el sentit que toca. El que hem fet és, a
partir de l’estructura sòlida que
ja tenim, seguir amb la mateixa
direcció però posant la mirada
en els aspectes que havíem de
millorar, sigui perquè quedaven
fluixos, sigui perquè els nous
temps demanen noves propostes.
Quins són aquests punts a millorar?
Els pilars nous són uns quants,
però on hem posat especial
èmfasi de millora i recursos és en
l’anglès, el sistema de les tecnologies, l’atenció a la diversitat, la
ciència i el teatre.

Dóna’m alguns exemples…
D’anglès ja comptem amb un
I per què és complex?
mestre més i volem millorar en
Perquè això mateix que ho fa el projecte metodològic. Pel que
fàcil, també ho fa complicat. La fa a l’atenció a la diversitat —que
gestió de les persones, per exem- no vol dir educació especial—
ple, a nivell emocional és com- s’evidencia cada vegada més el
plexa. També perquè els reptes corrent pedagògic que defenque ens posem són importants. sen i que el model del mestre
No ens conformem amb poque- explicant davant de vint-i-cinc
ta cosa. Sabia que hi hauria mol- nens asseguts no va enlloc. Tot i
ta feina però no tan diversa! que nosaltres ja hem fet tallers,
Se’t consulta pel que s’ha de fer racons… estem treballant per
amb el gat que hi ha al jardí, has muntar les aules i les metodod’atendre les ofertes d’algú per logies a fi que cada alumne
fer alguna cosa, algun assump- pugui avançar a partir del punt
on es troba. Des
d’aquell a qui li
Un llibre: Solitud, de Victor Català
costa més, que
Una cançó: Ma liberté, de George Moustaki
se’l pugui reforUn racó de món: Sicília
çar, fins aquell
Una pel·lícula: Mort a Venècia, de L. Visconti
altre que tira

molt, que també pugui avançar
de forma més autònoma.
I respecte a la ciència i el teatre?
La ciència també la veiem com
un dels pilars bàsics del nou projecte, que hem millorat però
encara hi ha feina a fer. Respecte
al teatre, volem fer un pas més,
fer formació en teatre, mirar de
treballar més l’expressió corporal… Ens hem adonat que com a
escola hem de perfilar el projecte perquè els pares que vulguin
portar els seus fills a l’escola,
sàpiguen en què és singular El
Sagrer.
A l’escola, ja hi has fet un llarg
camí que t’ha portat fins al
cim… Com a excursionista, la
teva altra gran afició, quines
fites has assolit?
El cim més alt que he fet és el
Carlit i el més important pel seu
valor simbòlic, el Canigó. Últimament em dedico a fer senderisme. I si he de destacar una
caminada, em quedo amb la serra de Tramuntana de Mallorca.
Elisenda Copons
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El valor d’aprendre
en comunitat
Aquest curs, a
l’Espai Migdia, les
Baldufes tenim uns ajudants molt especials. Cada
setmana, quatre alumnes de 4t venen a donar-nos un cop de mà de forma
voluntària i incondicional.
Per començar, ajuden en el muntatge de
l’espai de descans, on col·loquen els llits i ho
deixen a punt per fer una bona migdiada.
També participen a l’hora de preparar els plats
i pelar la fruita de més de quaranta infants
de P3.
Un cop han dinat, els voluntaris tornen per
ajudar a relaxar i fer dormir aquells infants a
qui més els costa. Quan arriba l’hora de despertar-se, cooperen amb els monitors per endreçar l’espai i reforçar l’autonomia dels menuts: guardar el tovalló, posar sabates, anar

al lavabo... Un cop feta la feina, sortim tots al
pati i gaudim plegats d’una estona d’esbarjo.
L’acompanyament dels nens de P3 a l’Espai
Migdia és la darrera experiència d’aprenentatge i servei impulsada per la nostra escola. El
programa Agenda 21 —en què participen els
alumnes de 5è—, els padrins lectors de 6è, el
treball a l’hort dels nens de 3r o l’endreça de
la caseta del pati que fan els de 2n, són també
exemples d’aquest tipus de proposta educativa, que fomenta la solidaritat i la companyonia entre ells, al mateix temps que aprenen,
treballen la seva autonomia i se senten part
d’una comunitat. El projecte ha tingut molt
bona rebuda entre els alumnes de 4t, que assumeixen la seva responsabilitat amb entusiasme
i amb moltes ganes d’ajudar i de sentir que la
seva feina té un sentit per a l’escola i per als
seus companys. Aquest és, a més, el seu primer
contacte com a futurs padrins i fillols lectors,
cosa que fa encara més emocionant aquesta
nova tasca.
Monitors d’espai migdia de P3 i 4t

Des de l’equip de monitors de P3 volem
expressar la nostra gratitud per la seva
tasca, ja que demostren cada dia una gran
motivació, implicació i sentit de la responsabilitat, i tot el sentiment que hi posen en
aquesta tasca voluntària.
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Escoles + sostenibles
Escoles + Sostenibles
(abans Agenda 21
Escolar) és un programa de l’Ajuntament de Barcelona
pensat per facilitar la implicació dels centres
educatius en el projecte d’imaginar i construir
un món millor i més sostenible, començant per
la intervenció en l’entorn més immediat: escola
i llar.
La nostra escola fa anys que participa en
aquest projecte i des del començament els
alumnes i tutors de 5è han estat els encarregats d’implicar a tots en les diferents actuacions que s’han dut a terme. Hi ha tres delegats a cada classe per complir aquesta funció
i anar a les assemblees de delegats, que canvien cada trimestre.
Fins ara s’han fet campanyes i propostes per
estalviar el consum d’aigua, utilitzar embolcalls
més sostenibles per a l’esmorzar, estalviar energia elèctrica, reciclar paper i plàstic, no malbaratar el paper d’eixugar-se les mans, etc.
Aquest curs continuarem amb aquests projectes i ens centrarem amb els següents:
A totes les classes s’hi ha penjat un cartell
per controlar l’estalvi elèctric. Els encarregats
de 5è passaran tres vegades cada trimestre per
comprovar si els llums i el projector estan apagats quan les classes estan buides i enganxaran
una emoticona segons l’estat (molt bé, regular
o malament) i al final del curs es farà una anàlisi dels resultats.
Els alumnes de 5è, amb el suport dels monitors de l’espai migdia, continuen recollint un
ESCOLES
+
S O S T E N I B L ES

Arem
democràticaMent
particiPant
a El SAgrer
continu

dia el paper i un altre el plàstic de les classes i
portant-los als contenidors.
A l’hort, el cicle mitjà continua fent els tallers. S’encarreguen del compostador, de plantar, sembrar i fer jardineria. Quan tenim faves,
enciam o tomàquets fan truita, pastissos, melmelada: de l’hort a la cuina. També passaran els
alumnes del cicle inicial a plantar alls, a fer el
projecte curricular de les plantes, etc.
Un dia, durant el curs, el punt verd mòbil
s’instal·larà davant de l’escola perquè els nostres alumnes puguin portar allò que no es pot
llençar als contenidors del carrer.
Comissió de l’Escola + sostenible

Solució

Qui era...?

Eva
Carrasco
13

SABEU QUÈ? 6è
Li donem la benvinguda i esperem que gaudeixi treballant amb
els companys, els mestres i els
...estan a punt de ser mares i els alumnes.
volem donar l’enhorabona.
La Marta Pons actualment és la
Júlia Ensenyat, Nerea Montané
mestra dels Espiadimonis de 1r. i
i Marina Relancio
espera un fill; saben que és nen
(alumnes de 6è)
i ja té nom: Marc. L’altra mestra és
l’Anna Faz: aquest curs no l’heu Atleviana
vista per l’escola perquè ja està
de baixa; també tenen escollit L’Atleviana ja fa prop de 20 anys
el nom del seu nen, que es dirà que s’organitza i enguany van
Roger. Tots dos tindran uns noms participar-hi les escoles públiques
ben bonics.
del barri: El Turó Blau, La Pegaso,
Els esperen molt il·lusionades i l’Estel i nosaltres, El Sagrer!
segur que ja ho tenen tot a punt
La Gran Festa Esportiva es va
per a quan vinguin al món.
iniciar amb la desfilada. Quina
Us desitgem el millor per als fills emoció però també quins nervis!
i les mares.
Érem tants atletes, tants equips,
que pensàvem que les diferents
Nerea Garrido, Guillem Ripoll proves esportives serien molt
i Núria Vidal competitives.
(alumnes de 6è)
Tots ens vam esforçar molt i
vàrem tenir bons resultats. I, el
més important, els nens de les
altres escoles mai van ser els nostres contrincants: eren companys
en les proves. Acabà la matinal
amb el repartiment de medalles.
Marxàvem contents perquè havíem fet amics.

L’Anna i la Marta...

Sort que la tècnica ens va retornar al nostre món i en uns dies tot
rutllava.
Anna Donadeu, David Romero
i Mina Vázquez
(alumnes de 6è)

Els mosquits

Aquesta tardor ha fet un temps
d’estiu i a més va ploure. El resultat va ser que l’aigua es va estancar a diversos llocs del pati i els
mosquits es van reproduir en gran
quantitat i en poc temps. I a l’hora
d’esbarjo s’aprofitaven per picar i
divertir-se. Els que no s’ho passaven tan bé eren els nens, els professors...
N’eren tants —quasi una plaga— que l’Equip Directiu ha hagut
de trucar al Consorci perquè prenguin les mesures que calguin per
Anna Donadeu, David Romero foragitar-los!
i Mina Vázquez
Esperem que els espantin i no
(alumnes de 6è) tornin!

Escola incomunicada
Coneixeu la Maria Rosa?
És la nova conserge de l’escola. Va
començar la seva tasca el primer
dia de setembre. Abans treballava
a una escola més petita però volia
canviar d’aires.
Té molta experiència laboral i
li agrada aprendre coses noves.
Ja organitza el manteniment de
l’escola: llums, persianes... És molt
endreçada, treballadora i amable
i li encanta aquesta feina. A més
li agrada viatjar, i ha estat a molts
països. Diu que a El Sagrer hi ha
bon ambient.

14

Als inicis de setembre totes les
eines digitals de l’escola, es van
espatllar. Quin ensurt vam tenir!
Poca cosa podíem fer sense el
servidor que connecta tots els
ordinadors de l’escola. No hi havia
xarxa ni tampoc accés a cap programa o servei. El telèfon estava
de vacances i ningú podia comunicar-se amb l’exterior!
Semblava que haguéssim tornat
al passat i s’hagués acabat el món
de la tecnologia del segle XXI. Era
el retorn a la maquina d’escriure, a
les cartes enviades al correu i fins
i tot potser els coloms missatgers
en lloc de les piulades de twiter...

Anna Donadeu, David Romero
i Mina Vázquez
(alumnes de 6è)
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Entreteniments
SOPA DE LLETRES

EL LABERINT
Nerea Montané

LLEÓ, TUBA, FLAUTA, BOCA, VACA, TROMPETA,
ULL, LLAPIS, LLAUNA, CARGOLS, SAFIR, OLI,
RONCA I CAU.

SUDOKU

Gerard Martínez

LES 7 DIFERÈNCIES

Responsables secció:
Nerea Garrido
Guillem Ripoll
Núria Vidal
Anna Donadeu
David Romero
Mina Vázquez
(Alumnes de 6è)
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