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L’aperitiu

La geo
Narcís
Aquest curs l’escola s’ha engrescat a participar en un projecte
pilot de Geobiografies inclòs en el Mobile History Map (MHM),
impulsat per la Fundació Mobile World Capital Barcelona amb
la col·laboració de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona
i la GSMA.
L’MHM es basa en la creació col·lectiva de continguts geolocalitzats a través de la tecnologia mòbil. La geolocalització
és la situació d’un objecte a l’espai en un sistema de coordenades determinat.
Geobiografies pretén geolocalitzar els punts més importants de la vida d’una personalitat rellevant de les ciències, de
les lletres o de les arts per fer-ne una biografia multimèdia i
plurilingüe.
Nosaltres hem triat fer la biografia d’un personatge arrelat al barri de La Sagrera: Narcís Monturiol i Estarriol (Figueres
1819 - La Sagrera 1885). Enginyer, intel·lectual, pintor, polític
i inventor, és conegut per la creació del submarí Ictineu, però,
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biograﬁa.
Monturiol
de fet, era tot un Da Vinci català. Tot el que sabia de ciències,
física, química i matemàtiques, ho va aprendre pel seu compte.
Monturiol és un exemple de tenacitat i d’empenta: el seu
geni el va portar a crear diverses màquines i processos industrials. Va construir una màquina per fabricar cartipassos, un giny
per guillotinar i imprimir, un telescopi cònic, un sabó obtingut en
fred, una cola líquida, una talladora de pedres, pìnso per conills,
etc. I va ser el pioner d’un dels grans projectes de la història de
Catalunya: el transvasament de les aigües del Ter a Barcelona.
Va morir a la fàbrica que portava el seu fill a La Sagrera, als
66 anys. Després de mort li van arribar els reconeixements.
Hem triat aquest personatge no només per la seva vinculació
al nostre barri, sinó també per la seva personalitat emprenedora
i per la seva capacitat d’aprendre dels errors, amb molt poc suport dels poders econòmics de l’època.
El seu caràcter ens ha inspirat aquest projecte, que implica
tota l’escola i ens permet el treball interdisciplinar. Cada cicle
aportarà un aspecte concret sobre Monturiol, que estarà relacionat amb la programació de cada curs a fi que siguin al més
significatives possible.
Educació infantil treballarà els invents i les profunditats submarines des del vessant artístic; cicle inicial farà la descripció física i de la personalitat de Monturiol; cicle mitjà vol estudiar conceptes com la flotació mentre que cicle superior aprofundirà en
la seva biografia. Aquestes són algunes de les activitats que ens
plantegem, però ben segur que quan el projecte vagi prenent
forma sorgiran noves idees.
Per tal de presentar-nos com a escola a la Plataforma MHM,
hem fet un petit vídeo disponible al canal Youtube de l’escola:
no us el podeu perdre!
La història de Monturiol és la història d’un talent desaprofitat. Nosaltres volem aprofitar l’oportunitat d’aprendre moltes
coses durant el treball; de ben segur que Monturiol hi veuria
un munt de possibilitats, en la geolocalització. Desitgem que el
nostre projecte sigui un petit homenatge a la seva figura.
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Qui és?
De bon matí, una estona abans que
l’escola obri les portes, arriba la nostra protagonista, amb un somriure i
disposada a rebre els nens endormiscats. Els petits han d’aixecar la mirada perquè és força alta, corpulenta,
amb una llarga cabellera castanya
que li arriba a mitja esquena i uns
ulls vius i marrons.
A l’hora de dinar la trobareu al
Parvulari. Ja fa vuit anys que està
amb nosaltres. Diuen que li agrada
molt estar amb els nens petits. És
dolça i agradable amb els més xics.
Quan ha pensat i proposat una
tasca a fer i li capgiren s’atabala una
mica perquè és molt perfeccionista, però és capaç d’adaptar-se i canviar. Ens han dit que és intel·ligent i
tranquil·la. Li agrada llegir, escoltar
música, cosir i fer manualitats. Això
si, quan s’ha de divertir és una crac.
Els seus menjars preferits són l’arròs
i la tonyina, sobretot si estan junts.
El seu color és el verd. No li entusiasmen els esports i no suporta les
mentides. La majoria dels seus amics
són de Sant Andreu, ja que hi va néixer, i també de l’escola.
Fa temps que viu a la costa perquè
li agrada molt el mar. Cada dia ha
d’agafar el tren i per això té temps
de devorar llibres. Si la coneixeu, segur que sabeu que té un gat negre
que es diu Esquitx; se l’estima molt i
sempre en parla i n’ensenya fotos.
Encara no endevineu qui és? Doncs
doneu un volt pel parvulari: la trobareu i segur que la reconeixeu.
Judith Díez, Gemma Garcia,
Iker Arellano i Georgina Roc
(alumnes de 6è)

Susana Corman i Neus Sagrera
(mestres de 1r i P4)
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La robòtica
El món cada cop està més tecnificat: a casa, a la feina, a l’escola, estem envoltats de màquines
que ens ajuden i faciliten la realització de tasques. Utilitzem molts aparells i sovint ens enfrontem a l’apassionant món de les instruccions i del funcionament. És complicat entendre el mecanisme d’alguns dels aparells que utilitzem però la majoria comparteixen un llenguatge que
cal conèixer: el de la programació, que és allò que fa que una màquina desenvolupi una tasca

El material de robòtica de Lego és atractiu des de molts punts de vista. És
una bona manera de començar una formació tecnològica perquè desperta l’interès per la ciència, l’enginyeria, la geometria, les matemàtiques, la informàtica i altres matèries que s’hi poden interrelacionar.
De seguida ens vam trobar bé amb l’encertada metodologia de LEGO
Education, que es fonamenta en les 4 «C». Connectar: es presenta una
situació que desperta la curiositat i la motivació dels alumnes. Construir:
mitjançant la construcció, amb les seves mans, s’impliquen activament.
Contemplar: amb preguntes de reflexió aprofundeixen en la comprensió.
Continuar: els coneixements
i habilitats es consoliden en
posar-los en pràctica en els
muntatges posteriors.
Al taller descobrim i
practiquem, per grups, amb
els elements que componen
el joc: sensors, sons, engranatges...; després fem el
muntatge d’un model i més
tard programem cada acció
que farà el model escollit.
En acabar cada sessió, valorem el que hem fet i exposem les dificultats que hem
tingut.
De moment, els alumnes
estan força engrescats: els
costa trobar el moment per
acabar el taller.
Joan Cortès
(mestre de 3r)
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a l’escola
dissenyada a partir d’un seguit d’ordres. Es tracta d’un llenguatge que cal aprendre i a l’escola
ho fem a partir de diferents reptes, cosa que genera moltes oportunitats d’aprenentatge.
Per acostar aquest llenguatge als nens tenim a l’abast joguines o robots que, de forma lúdica, ens acosten a l’experimentació. Per això a l’escola estem treballant amb diferents tipus de
robots: Beebots a cicle inicial, Lego WeDo a cicle mitjà i Lego Mindstorms a Cicle superior.

La robòtica ens ajuda a treballar molts processos d’aprenentatge. D’una
banda, treballem en petits grups per tal de potenciar el treball cooperatiu, en tant que cada membre es responsabilitza i desenvolupa una
tasca segons les seves habilitats i capacitats, i el treball col·laboratiu, a
fi d’assolir l’objectiu comú.
De l’altra, desenvolupem processos d’aprenentatge com l’elaboració de procediments matemàtics que inclouen orientació espacial,
coordenades, unitats de mesura, girs i angles, velocitat i seqüenciació
d’ordres; la predicció i les hipòtesis, per tal de preveure l’acció del robot
(«Què passaria si...? Cap a on anirà...? De quants graus serà el gir...?»), i el mètode d’assaig i error: és
important assumir que l’error, el fracàs, aporta una informació necessària per avançar a curt termini i, a més, cal tenir eines per gestionar les emocions que genera l’error, a nivell personal i de grup.
Els espais d’aula han funcionat com a petits projectes de treball en grup autònom. L’espai de
robòtica, de quatre sessions, s’inicia amb el muntatge del robot. Després s’introdueixen el software
i l’entorn de programació als alumnes. Però per entendre el seu funcionament gaudeixen d’una sessió de treball lliure on poden provar totes les funcions, inventar-se petites programacions o jocs…
és una estona lúdica amb el robot on es familiaritzen i perden la por a equivocar-se. Les darreres
sessions es dediquen a superar un circuit
proposat i cada grup pot fer-ho de maneres ben diferents. No hi ha una solució única i això engresca als alumnes a provar diferents tipus de programacions i també a
fixar-se en les solucions d’altres companys.

Ha estat un espai molt ben valorat pels
alumnes perquè es troben còmodes i veuen
que aprenen tot jugant. Mentre programen i
prenen tot tipus de decisions veuen com poden aplicar coneixements que han treballat a
classe i s’adonen de la seva funcionalitat.
Quim Martín i Judit Lorita
(mestres de 6è)
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CICLE
INICIAL

Plantem alls

Fa uns quants cursos que els alumnes de primer
plantem alls a l’hort de l’escola. Vam escollir els
alls perquè podem veure’n tot el procés al llarg
d’un curs escolar.
Per fer aquesta activitat comptem, cada any,
amb l’ajut de dues especialistes en el tema: la
Tonia I la Luisa. La Tonia és una mestra jubilada
que va treballar al cicle inicial, és una enamorada i entesa en plantes i en tot allò referent
a l’hort. La Luisa, àvia de la Bruna i el Pol, va
ser la coordinadora de l’espai migdia durant
molts anys i sempre ha estat preocupada per
l’alimentació i el benestar dels nens. Les dues
ens transmeten il·lusió i estimació per tot allò
que ens proporciona la terra.

La plantada dels alls la fem quan comença
l’hivern, en tenim cura al llarg dels mesos amb
l’ajut també de l’Eloi i l’Àngels, i els darrers
dies de curs en fem la collita. Tot acaba en un
esmorzar amb pa, all i oli, una festa en què els
nens descobreixen un nou sabor i sobretot una
recompensa per la feina ben feta.
Aquí teniu algunes impressions dels nens:
Vam baixar per grups a plantar els alls
amb la Tonia i la Luisa.
Ens vam anar passant els alls per olorarlos, tocar-los i també els vam trencar per veure’ls per dins.
Era la primera vegada que en plantàvem.
Els vam posar en fila i vam fer servir una
cinta mètrica per mesurar la distància entre els
alls.
Vam fer servir una màquina sembradora
i vam foradar la terra per tal de ficar els alls a
dins.
Em semblava que quan tots els alls estaven junts eren com un equip de rugbi.
Mestres del cicle inicial
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El barri dels infants
«Els nens necessiten
menys joguines
i més llibertat».
Aquestes són paraules d’un dels pedagogs contemporanis
més prestigiosos, Francesco
Tonucci —conegut també com
a «Frato» per les seves il·lustracions—,
i defensor d’una ciutat pensada per i
amb els infants, on puguin descobrir
el món a través de la vida als carrers,
les places i altres espais del seu entorn
proper.

La ciutat a què fa referència el pensador italià comença, precisament, als barris, on els nens
i les seves famílies poden viure la proximitat:
l’espai on viuen, aprenen, juguen, es relacionen
i van a l’escola. El temps de lleure és també un
temps educatiu que els permet créixer i desenvolupar-se com a ciutadans del present.
En el cas de La Sagrera, són molts els espais
adreçats a nens i joves. L’Agrupament Escolta i
Guia Pau Casals, l’Esplai La Sagrera o el Club Esportiu Sagrerenc són només algunes de les entitats que ofereixen activitats i espais de trobada

per als més petits, i treballen
des de diferents àmbits per
donar veu i protagonisme
als infants de La Sagrera.
El Casal de la parròquia
del Crist Rei és un dels punts
més importants d’aquest
mapa d’entitats. Cada cap de
setmana, desenes de nens es
reuneixen per gaudir d’una
estona de jocs i convivència.
«Ens agrada anar al Cau perquè allà ens sentim
més lliures, juguem i fem molts amics», expliquen
algunes alumnes de 4t. L’entitat comparteix local
amb l’Esplai La Sagrera, però aprofiten molt les
places i els parcs dels voltants per organitzar les
seves activitats. «L’Esplai és un lloc molt divertit, on no cal estudiar i pots expressar-te d’una
manera diferent», comenta la Bhagawati, de 6è.
Una altra de les entitats emblemàtiques
del barri és el Club Esportiu Sagrerenc, que enguany compleix 100 anys de compromís amb
l’esport de base. «No cal que siguis molt bo per
venir, aquí aprens molt i coneixes gent nova», admet el Pau.
Esport, jocs, natura, convivència... Moltes opcions per
gaudir, quan l’escola tanca els
llums!
Sonia Doctor
(monitora de 4t, espai migdia)
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Comissió AMPA

L’assemblea de socis
de l’AMPA diu
El passat dimecres, 18 de febrer, encara amb el
cansament del carnaval a sobre (gràcies a tothom per fer possible la festa), va tenir lloc l’assemblea ordinària de socis de l’AMPA.
Enguany vam presentar i aprovar l’estat de
comptes del curs passat i vam aprofitar per repassar el funcionament dels nostres serveis i activitats. També vam comentar el tema de l’impost de societats i com afectarà l’AMPA en un
futur inmediat.
Un altre punt de l’ordre del dia va ser la votació del canvi dels àpats de les excursions i sortides que es fan a l’escola. Aquest és un tema
que hem estat estudiant i debatent a la Junta
de l’AMPA durant dos cursos i vàrem creure
que la decisió final havia de passar per l’assemblea. I així ho vam fer: després d’escoltar diversitat d’opinions dels assistents i fer una mica de
debat sobre el tema vam passar a la votació. Es
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va acordar que faríem entrepans per dinar a
les sortides i excursions dels infants i traurem el
cost d’aquest servei de la quota de socis per tal
de no generar diferències i que tots els alumnes en puguin gaudir. Per tirar-ho endavant, la
iniciativa roman a l’espera de trobar embolcalls
prou sostenibles: segurament, ja serà de cara al
curs vinent.
En la part de precs i preguntes els assistents
van tenir oportunitat de consultar o expressar
els seus dubtes i opinions i vam donar per finalitzada l’assemblea.
Agraïm a tots els assistents la seva presència
i us engresquem a tots a participar dels espais
que tenim per opinar i decidir.
Us esperem a l’assemblea del maig!
Junta de l’AMPA

N ÚME RO 115

MA RÇ D E 2015

Raco-manacions
Activitats

PIXAR: 25 anys d’animació
Us agraden les pel·lícules d’animació? Heu vist Buscant en Nemo, Up? Per conèixer de primera mà com els de Pixar fan les seves pel·lícules no us podeu
perdre aquesta exposició!
Al Caixaforum Barcelona, fins al 3 de maig de 2015, trobareu dibuixos preparatoris, maquetes i molts detalls tècnics que ens ajuden a
entendre com es creen els personatges, la trama i els móns màgics
que es representen en aquestes obres d’art de l’animació.
Imprescindible!
Per a més informació: www.laCaixa.es/ObraSocial
Óscar Barón
(pare de la Gina, de 5è)

Llibre

Cultura

Fuera de juego

Món llibre 2015

Síndelar, el «Mozart del futbol»,
és la llegenda
del futbol austríac que va plantar cara als nazis.
Fuera de juego és
un breu relat inspirat en aquest
personatge, escrit per a infants
a partir de cicle
mitjà i magníficament il·lustrat. Una història
emocionant i colpidora, una gesta heroica amb
un final tràgic però que ensenya una gran lliçó
sobre la dignitat i la valentia.
Maurizio Quarello, Fabrizio Silei (il.), Fuera
de juego, Granada, Editorial Bárbara Fiore,
2014

Des de fa deu anys
se celebra al MACBA
(Plaça dels Àngels,
1) el festival de literatura infantil Món
llibre, on els infants
poden gaudir d’una
sèrie d’activitats
gratuïtes relacionades amb l’univers
del llibre. Hi podeu
trobar tallers, contacontes, espectacles,
animació, cinema,
mercat d’intercanvi
i una gran biblioteca. Enguany tindrà
lloc el dissabte 12 i
el diumenge 13 d’abril d’11.00 a 19.30h.
No us el perdeu!
Més informació: http://monllibre.bcn.cat/

Oriol Aragall
(pare del Jordi i la Maria, de 4t i 1r)

Helena Guasch
(mare de la Irene, de 5è)
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L’entrevista

Parlem amb...

M. Àngels Bosch
L’Àngels és una de les mestres «històriques» d’El Sagrer. A banda de mestra de cicle mitjà i superior, ha
estat impulsora de projectes com l’Agenda 21, l’Assemblea de delegats d’alumnes i el teatre. Jubilada
des de fa tres anys, treballa activament com a voluntària perquè s’estima l’escola i s’hi desviu: s’encarrega de l’hort, del manteniment de l’arxiu i ens ajuda amb la redacció del butlletí i amb la preparació
del teatre. Un gran valor per a l’escola!
Sóc llicenciada en Filosofia i
lletres, especialitzada en psicologia. Visc al barri d’Horta
i tinc dues filles, la Laura i la
Maria. L’any 1975 vaig començar a treballar a l’escola Icària
com a secretària d’administració i més tard en vaig ser
la directora. El 1983, quan
vam passar a ser El Sagrer,
vaig començar la meva carrera com a mestra fins al 2012.

Com et vas sentir en jubilar-te?
Jubilar-te és finalitzar una de
les etapes importants de la teva
vida i jo n’era conscient. Tenia
clar que deixava de ser mestra,
però que si podia ser útil, seguiria col·laborant a l’escola: em
jubilava però no marxava.
Com recordes el comiat?
Va ser increïble, una demostració d’estimació inoblidable. Vaig
tenir la sort que ens acomiadàvem sis persones força vinculades a l’escola: la Sunta, la Tònia,
la Luisa, la Vicky, la Montse i jo.
Tots els mestres i els nens ens
van preparar unes actuacions,
un festeig i una gresca entranyables. Al final, quan ens van
adreçar les paraules de comiat,
a totes se’ns va encongir el cor.
Vàrem aguantar, estoicament,
per no plorar. També ens van
fer un lipdub que, quan el miro
de tant en tant, encara m’emo-
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ciona. I és que la nostra és una
escola de sentiments, de valors.
Ha canviat molt l’escola, dels
seus orígens fins ara?
Ha canviat perquè la societat
també ha canviat i l’escola n’és
un reflex, d’aquesta evolució,
amb aspectes positius i d’altres
que s’han de reconduir. Però
penso que hi ha valors que no
s’han perdut mai com a escola: la solidaritat, la generositat,
les ganes d’aprendre… Aquests
valors segueixen molt presents.
A El Sagrer has estat impulsora
de diferents projectes, alguns
relacionats amb el medi ambient com el de l’Agenda 21: amb
quin propòsit va néixer?
A partir del protocol de Kyoto
sobre el canvi climàtic —fa uns
25 anys—, en què s’acorda que
es baixarien els nivells de contaminació. A partir d’aquí les grans
ciutats van decidir de fer l’Agenda 21. A Barcelona, bàsicament
a través de l’Ajuntament, es van
començar a agrupar escoles,
entre les quals, la nostra. Ara en
som unes 400 i cada any es renova l’Agenda com un compromís
que volem ser sostenibles. L’ob-

jectiu és que els nens visquin
una sostenibilitat a l’escola que
impliqui, sempre que es pugui,
els pares i que després redundi
en la consciència ciutadana.
Dóna’ns exemples que es practiquin a l’escola…
N’hi ha molts: des del reciclatge
de llapis, les papereres, els contenidors de plàstic, les campanyes de tancar els llums, el fet
que els nens portin rollerboxs
per embolicar els esmorzars...
Abans s’escrivia només en una
cara del full, ara és impensable!
També vam implicar-hi la cuina:
ara vénen uns camions i s’emporten l’oli brut...
La idea de l’hort també està
relacionada amb l’escola sostenible?
Sí. Les escoles de l’Agenda 21
han ampliat els àmbits d’acció
amb els horts, l’enjardinament
sostenible, etc.
Tu n’has estat una impulsora i,
ara, com a voluntària, fas tallers
«de l’hort a la cuina» amb receptes molt creatives!
La idea és que els nens vegin el
procés des de la sembra fins al

Un llibre: La impaciència del cor de de Stefan Zweig
Una cançó: Paraules d’amor de Joan Manel Serrat
Un racó de món: El Tibet
Una pel·lícula: Amacord de Federico Fellini
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L’entrevista
fruit i que després, amb el producte, se’n fa alguna cosa: truita
de faves, melmelada de llimona… En general, tot el que fem
els agrada perquè ho han collit i
cuinat ells.

que vaig ser aquí volíem fer
una obra de Shakespeare
però als nens no els feia cap
gràcia i la vam adaptar en un
estil clàssic-modern on ballaven rap, per connectar.

A banda de la sostenibilitat,
també t’has implicat en temes
de participació democràtica,
com l’Assemblea de delegats
d’alumnes. Amb quin objectiu
es va crear?
És important establir uns canals
de participació democràtica, perquè els alumnes també han de
debatre, opinar, decidir. A totes
les classes, des de ben petits, hi
ha l’Assemblea i quan hi ha conflictes o cal exposar propostes
per al col·lectiu, solucionar problemes puntuals o prendre decisions, se’n parla, s’hi reflexiona,
s’hi vota, s’hi decideix. Però hi
ha temes generals, que afecten
totes les classes, que passen per
l’Assemblea de Delegats. Cada
any, a partir de 1r, es voten els
delegats de curs. Hi ha un mestre
de cada cicle en representació
del Claustre. Els punts de l’ordre
del dia es parlen a l’Assemblea
de classe i les conclusions les
portarà i defensarà el delegat.
És un òrgan de participació en la
vida de l’escola que vehicula les
propostes de les classes. Han fet
tasques molt importants com
dissenyar «El pati que volem» o
fomentar la participació en campanyes solidàries i escolars.

Ha evolucionat molt la manera de fer teatre a l’escola?
Abans era un teatre més d’expressió i ara és més ampli:
ballen, canten… Aleshores
els nens a vegades escollien
l’obra, es dialogava i aportaven moltes coses: fèiem un
llistat de tot el que es necessitava; es confegia l’atrezzo... Ara els nens ja s’han
acostumat que hi trobaran
de tot! Tenir una sisena hora
anava molt bé per dedicarhi més esforços; ara no hi ha
temps… La sort que tenim és
que al darrere hi ha la Rosa, la
Pilar… perquè els mestres sols no
poden. Jo ara també ajudo molt
a fer l’atrezzo o a algun nen que
li costa d’aprendre’s el paper. El
que sí que s’ha mantingut són
els valors del teatre: el fet d’ajudar-se els uns als altres, la metodologia a l’hora d’aprendre’s el
text, que han d’interioritzar-lo i
viure el personatge, entendre’n
el concepte… tot això hi continua molt present.

També has estat creadora d’obres i adaptacions teatrals...
Amb l’Elisenda Ramos, filla de
l’Eulàlia Bota, ens vam inventar una obra per a 3r, com a
taller d’escriptura. A 5è vam fer
adaptacions, com la Història de
Catalunya de Toni Soler o L’Òpera, amb motiu de l’any Verdi,
en què els alumnes feien play
back. També hem fet esquetxos
d’obres adaptades. L’últim any

Quants dies véns a l’escola a fer
de voluntària?
Dos. Jo vaig oferir fer el taller
de l’hort de cicle mitjà els dilluns
i també a ajudar a l’espai d’aula de ràdio i del butlletí a cicle
superior els dimarts. Però si
alguna persona em demana
alguna cosa i m’ho puc combinar, també vinc.
També fas el manteniment de
l’arxiu de l’escola…
Hi ha dos arxius: el pedagògic,
que té l’historial dels nens que
han passat per El Sagrer, i el del
material vari, que cal classificar.

La Pura i jo, a l’estiu, hem anat
visionant un per un els documents de l’arxiu pedagògic més
antic per destriar els que calen
guardar; el dels últims anys ja
ho fan a secretaria. Quant a l’arxiu de material vari, hi ha, per
exemple, documentació de persones clau en la història de l’escola com l’Eulàlia Bota.
Seguiràs molt de temps com a
voluntària?
Som una bona colla, les «jubis»
que venim a l’escola i que estem
disposades a donar un cop de
mà. Ens trobem amb mestres
amb les quals hem treballat i
hem conviscut. Som ben rebudes, ens esperen, confien en
nosaltres. Ara per ara, no m’he
plantejat jubilar-me de voluntària a l’escola. De moment no he
posat una data. Ara dedico un
temps a La Sagrera Es Mou per
les escoles, a una cooperativa
cultural i a gaudir, sempre que
puc, dels amics, de la família i
dels viatges. I a passar-m’ho bé!
Elisenda Copons
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Avaluem per
aprendre
Diuen que les persones no
deixem mai d’aprendre. Aprenem, fins i tot, sense voler. A l’escola,
al pati, a casa, d’excursió, amb els amics, amb
la família, amb els mestres i els monitors...
Però, de tant en tant, va bé fer una parada en
el camí, reflexionar i prendre consciència d’on
som, de quines coses hem fet bé, què hem
après o què podem fer encara millor per continuar creixent.
Com ja deveu saber, aquest curs l’espai migdia ha estrenat informes. Darrere d’aquest nou

model —que ara posem en marxa i que anirem perfeccionant amb l’experiència—, hi ha
la voluntat que els nostres alumnes, des dels
més petits fins als més grans, participin del seu
aprenentatge i puguin valorar, per ells mateixos, la seva evolució durant el trimestre.
Els nous informes inclouen una part d’autoavaluació —excepte en el cas de P3, que ho
aniran treballant progressivament al llarg del
curs amb diferents materials—, amb uns ítems
que varien en funció dels objectius de cada curs
i de l’edat dels infants, relacionats amb els hàbits, la relació amb els companys i
el lleure. Darrere d’aquesta graella, que omplen amb gomets de
colors o, en el cas de 6è, amb petits comentaris, hi ha també un
espai on els monitors responem
i ens comuniquem amb els alumnes i amb les famílies. No és tracta, doncs, d’un paper que guarden a la motxilla per ensenyar
a casa, sinó d’un document que
construïm junts i del qual ells són
els protagonistes.
En general, la valoració de
l’equip de monitors de l’espai
migdia és força positiva perquè,
tot i que requereix més esforç i
temps de dedicació, els resultats
han estat molt interessants i ens
han servit també per aprendre
de la nostra feina i dels mateixos
infants. La majoria de nens s’han
implicat molt, han estat prou crítics, exigents i sincers; i ens hem
emportat, també, algunes sorpreses.

Monitors de l’espai migdia
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Punt verd mòbil escolar
El 26 de febrer, el
PVME va estar tot el
matí davant de l’escola. Abans d’aquest
dia, els delegats de 5è
ESCOLES
+
havien informat de la
S O S T E N I B L ES
visita i de tot allò que
es podria portar per
reciclar a l’assemblea de de
delegats i també van repartir cartells per totes les classes i passadissos. Els
mestres van recordar als nens que hi ha coses que
no es poden llençar als contenidors que trobem
als carrers i que s’han de portar als punts verds i
que, precisament, aviat n’arribaria un d’especial
per a les escoles: un camió molt ben decorat. El
dia assenyalat i seguint un horari establert, totes
les classes, senceres o per grups, van anar pujant
al camió tot el que havien portat de casa (piles,
radiografies, aparells elèctrics, telèfons, etc.); allà,
l’encarregat els anava indicant on ho havien de
deixar; de vegades també havia d’alçar algun
petit que no hi arribava. A l’escola també vam
aprofitar per fer neteja i els delegats de 5è van
treure ordinadors, cables, tòners, etc. Va ser un
matí molt profitós.

Curiositat a parvulari
Fa algun temps els alumnes de P4 van mostrar
interès per saber què passava amb allò que deixaven al cubell de paper o de plàstic i després desapareixia. Per casualitat hi havia uns follets que
s’emportaven aquests residus? Les seves tutores
van pensar que estaria bé que els ho expliquessin els que s’encarregaven de fer-ho, és a dir, els
alumnes de 5è. Dit i fet, un divendres a la tarda es
van presentar a
la seva classe
els delegats de
les dues classes
de 5è, molt satisfets, amb un
carro com els
del supermercat. Quina cosa
més estranya!
Els alumnes de
5è els van explicar que els dilluns, per torns,
dos
alumnes
agafen el carro i passen per totes les classes de
l’escola recollint tot el plàstic. I el mateix fan els
dimecres, però amb el paper. Després, amb l’ajut
dels monitors de l’espai migdia, ho buiden al contenidor que tenim al vestíbul i ho treuen al carrer
perquè un camió pugui emportar-se el contingut
al centre de reciclatge. Misteri resolt. No hi ha
follets: són els alumnes de 5è, que passen per les
classes mentre ells estan dinant.
Margarita García
(Escoles + sostenibles)

Amb
Monturiol
Projecte
globAl

Solució

Qui era...?

Roser
Corominas
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SABEU QUÈ? 6è
Bústia de suggeriments
Com ja deveu saber, aquest curs
els alumnes de 6è tenim uns espai
d’aula dins l’horari escolar en què
fem Radio Sagrer i Butlletí. Ens
agradaria que tots els alumnes de
les classes participessin, fent-nos
arribar idees o notícies.
Hem fet una capsa-bústia per a
cada Cicle i ara esperem trobar-les
ben plenes. De moment ja tenim
notícies dels nois del Cicle Mitja.
Animeu-vos-hi!

El tema que vàrem escollir va
ser «Arriben els dispositius mòbils
a l’escola». Explicàvem molts dels
treballs que fem amb les tabletes,
portàtils... com Lego Mindstorm,
radio, stopmotion...
Si voleu veure el video podeu
entrar al web i cercar l’activitat per
veure’l.
Uriel Burrueco, Estela Martínez i
Irene Pijoan

Moltes felicitats Anna i Marta!
L’Anna ja fa més de tres mesos que
gaudeix del seu fill Roger. Va fernos la presentació oficial fa tot just
uns dies, perquè el fred i els refredats no convidaven a sortir de casa
fins que fes més bon temps.
La Marta acaba de ser mare d’un
nen molt formós i eixerit que es
diu Marc, que va trigar una mica
més del que es preveia a voler sortir de la panxa.
Benvinguts, Roger i Marc!

Jan Egea i Mikel Pérez

Hortalisses de l’hort al teatre?

Primer premi per a l’escola
El Sagrer
Aquest curs també ens hem presentat al concurs Mobile Learning
Awards que organitza Mschools, el
GSMA que a la vegada organitza
el Mobile World Congress, amb la
col·laboració de l’Àrea TAC del Consorci d’Educació. Hi han participat
300 escoles. Nosaltres hem participat en la modalitat de micronarració, que consistia en una gravació
d’un minut on quedés palés l’ús
dels dipositius mòbils a l’escola.
El passat dijous, 26 de febrer, vam
assistir com a finalistes a la cerimònia d’entrega de premis i, quina
alegria vam endur-nos quan vam
saber que havíem quedat en primera posició, per segona vegada
consecutiva. Quina emoció!
Hem aconseguit per a l’escola una dotació de robòtica (Lego
Wedo) per treballar tota una aula
alhora i uns Kano Kit.
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Doncs sí! Els companys de 5è varen
estrenar l’obra de teatre Fan obres
en el parc, adaptada per les seves
tutores, l’Olga i la Margarita. En
una de les escenes sortia un pagès
que portava uns pebrots pansits al
metge. A l’hort en quedaven uns
quants i van decidir fer l’última
collita: així, aquests pebrots s’han
fet famosos.
Si abans els productes de l’hort
anaven a la cuina o al taller per
fer-hi àpats, aquesta vegada, trasplantats en un test, uns pebrots
ben vermells han visitat el teatre.
Jan Egea i Mikel Pérez

Felicitats, Joan Veny:
Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes
La seva néta més petita, la Irene, alumna de 5è, ens ha explicat
que l’avi és mallorquí, que sempre
ha treballat a la Universitat de Barcelona. Catedràtic emèrit de Filologia Catalana, ha dedicat tota la
seva vida a l’estudi de la llengua
catalana. Diu que té premis i diplomes per tot arreu de casa. El Premi
li han atorgat «per l’excel·lència de
la seva obra científica», «pel seu
compromís, amor i treball constant per la llengua catalana», «per
la dedicació amorosa a la llengua
catalana», «per la sòbria humanitat, dignitat i honradesa exemplar» i perquè és «un dels professors més emblemàtics dels estudis
lingüístics».
Volem felicitar tota la família
Veny, i de retruc, tots els que estimen i gaudeixen aprenent i ensenyant la Llengua Catalana.
Judith Díez, Gemma Garcia
i Georgina Roc
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Entreteniments

Els alumnes de 6è volem dedicar aquesta
secció a la llibertat d’expressió. Després de
treballar-ho a l’aula incorporem en aquesta
secció algunes de les vinyetes realitzades.

La llibertat d’expressió és més forta que la violència

SOPA DE PARAULES

Complete:
Library
Gym

Laboratory

Schoolyard

Canteen

You play sports in the ...
You read books in the …
You have lunch in the …
You study science in the …

LLIBERTAT – CONVIVÈNCIA – RESPECTE – PAU –
OPINIÓ – EXPRESSIÓ - DIVERSITAT

On your break, you play with your friends in the …
Marc Moreno
Gerard Martínez
Max Duran
Jonàs Pujolà
Nerea Montané
Marina Relancio
Júlia Enseñat
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