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El Sagrer és una de les escoles que formen part de la Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI), que defensa una educació
pública, de qualitat, laica, catalana, inclusiva i participativa, valors contraposats a les imposicions de la LOMCE.
El passat 18 d’abril vam organitzar una xerrada d’Andrés Encinas, vocal de la FaPaC, i una assemblea de comunitat educativa per decidir què fèiem a partir d’ara que ja érem escola
insubmisa. D’aquesta assemblea va sorgir un grup de treball
mixt (famílies i mestres) dinamitzador.
La primera decisió va ser no fer les proves de 3r, per a la
qual cosa vam organitzar una sortida al Parc de la Ciutadella a
fer jocs esportius amb monitors de l’escola i famílies voluntàries per al mateix dia de les proves, el 12 de maig. La segona,
intentar donar la màxima visibilitat a tot el que fem.
De les actuacions de resistència activa més importants contra la LOMCE podem destacar les següents:
Participació a les diferents assemblees organitzades per
entitats com la FaPaC o la Xarxa d’Escoles Insubmises
Organització de reunions i xerrades informatives a la comunitat educativa de l’escola.
Potenciació dels «dimecres grocs», amb samarretes de
«SOS educació pública de qualitat», incloent-hi una nova comanda de samarretes de la Xarxa d’Escoles Insubmises. Volem
agrair l’ajuda de l’AMPA, i d’altres membres de la comunitat
educativa a l’hora de fer la comanda, la recollida i la distribució de les samarretes a les famílies per poder-les tenir el 12
de maig.
Elaboració d’un photocall per tal que els membres de la
comunitat educativa es facin una fotografia i la comparteixin
a les xarxes socials amb l’etiqueta #NOaLaLOMCE, a fi de posar
de manifest la posició del centre.
Redacció d’una nota de premsa per explicar als mitjans el
que hem fet i, sobretot, la intenció de fer boicot a les proves
de 3r.
Organització d’un boicot a les proves de 3r, tal i com ja
hem explicat. En finalitzar la jornada escolar, els alumnes de
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Qui és?

scola
insubmissa
3er, acompanyats de les seves famílies, han estat rebuts per tota
la comunitat educativa d’El Sagrer, en reconeixement de l’acte
realitzat i com a mostra de suport. Tots els participants vestits
amb la samarreta groga reivindicativa de la XEI o de SOS ens
hem fet una foto panoràmica al pati de l’escola per tal de donar
visibilitat al nostre rebuig.
Preparació d’una pancarta amb el lema «Som escola insubmisa. NO a la LOMCE», estrenada el dia 12.
Enregistrament d’un vídeo resum de la jornada reivindicativa de boicot a les proves de 3r per compartir la nostra acció a
les xarxes socials.
Entenem que estem fent un bonic procés democràtic i d’entesa entre famílies i escola que cal valorar per tal de continuar
estant orgullosos de l’escola que estem construint, tenint sempre molt present d’on venim i la gent que ens ha precedit.
Comissió de pares per l’escola insubmissa

En aquest últim Qui és? del curs el
nostre personatge secret és difícil
d’endevinar. Us donem una pista:
està rodejada de mots divertits,
sensibles, terrorífics i plens de fantasia...
Té una cara agradable i somrient,
uns ulls que ho diuen tot amb la mirada i al bell mig un nassarró que
aguanta unes delicades ulleres.
Està al servei dels nens de l’escola
esperant que vinguin per emportar-se històries, relats i fulls plens
de sentiments de tota mena. No la
veureu gaire passejant pel vestíbul,
però si la trobeu us semblarà una
persona normal: ni alta, ni baixa, ni
plena ni prima, ni moderna ni clàssica, ni massa jove ni massa gran, és a
dir que està a la flor de la vida. Però
quan la coneixem ens adonem que
és una persona molt especial.
És amable, comprensiva i pacient.
Transmet tranquil·litat. Li costa enfadar-se. Només ho fa quan algú
ha traspassat la línea vermella de la
correcció. Li encanta estar amb els
alumnes, ajudar-los, i en especial explicar contes i llegendes plens d’enginy i fantasia.
Vàrem descobrir que li agrada
llegir (per què deu ser?), patinar, el
teatre i, sobretot, passar bones estones veient créixer les seves dues
filles, l’Helena de cinc anys i l’Emma
que ara n’ha fet tres.
Ah, un secret: li agraden força els
fruits secs!
Si no ho heu endevinat, torneu a
llegir aquest text amb atenció perquè us ho hem posat fàcil. Ep! No
s’hi val a girar el full i mirar la foto!
Mònica Garcia, Thomàs Gutiérrez,
Maria Ibáñez i Arnau López
(alumnes de 6è)
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TOTS ELS
CICLES

Benvingut, Màgic!

En primer lloc, m’agradaria presentarme. Em dic Iris, sóc alumna de l’escola i
aquest és el meu últim any a El Sagrer.
Ja estem a la recta final de curs i això
convida a fer-ne balanç i a pensar en
les anècdotes divertides i les vivències
que ens han marcat durant tota l’estància a l’escola. Per això m’agradaria explicar-vos la història d’en Màgic, la mascota de la nostra biblioteca.
En Màgic va néixer pels voltants de
Sant Jordi de 2012 durant la celebració d’un
concurs on tots podíem presentar un dibuix inventat i amb atributs de persona. El dibuix guanyador va ser un llibre amb posat entremaliat,
ulls vius i somriure maliciós que ens convidava
a tots a visitar la biblioteca i quedar-nos-hi a
llegir una estona llarga.
En aquell moment encara no sabíem com
l’anomenaríem però ja ens acompanyava com
a logo i apareixia al carnet de la biblioteca. No
va ser fins al mes d’abril d’enguany que no vam
tornar a tenir notícies seves. Aleshores, ens van
convocar a unes eleccions per determinar-ne el
nom. Entre tots havíem de votar com volíem que
es digués la nostra mascota; prèviament els delegats de cada classe n’havien fet una tria: Lectureka, Bibli, Little Book, Mister Llibre o Màgic.
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La jornada de les eleccions va
ser molt emocionant: en tot moment ens envaïa un ambient molt
solemne i alhora festiu. Ens vam
adonar que participar en qualsevol
procés electoral és una fita molt
important perquè ens ensenya valors
de ciutadania i ens mostra que la voluntat
de la majoria pot servir per prendre decisions
que ens afecten a tots.
L’organització de l’esdeveniment va ser un
èxit. Totes les classes van respectar l’horari i
tant petits com grans van escollir la papereta
i es van posar a la fila, seguint l’ordre que tocava, per tal de votar amb rapidesa. Durant el
recompte, els delegats van acceptar el resultat
amb ganes i seriositat, tot i que quan el van comunicar a la nostra classe va haver-hi un petit
alè de desil·lusió perquè els meus companys i
jo havíem fet campanya per un altre nom. Tanmateix, el descontentament va durar ben poc
i va donar lloc a un sentiment de satisfacció:
per fi sabíem el nom de la nostra mascota. Els
alumnes, mestres i personal de l’escola havíem
parlat i la veu de la majoria havia decidit que
seria MÀGIC.
Noemí Arjona
(bibliotecària de l’escola)
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El racó
d’experimentació

Els infants tenen la necessitat d’explorar el seu
entorn: miren, toquen, proven, posen, treuen,
repeteixen... per tal de poder descobrir el món
que els envolta. L’experimentació és la base de
tot descobriment.
L’escola ofereix situacions que permeten als
infants plantejar-se preguntes, buscar respostes, fer descobertes i extreure’n conclusions.
Cadascun es formula hipòtesis que podrà resoldre justament a través de l’experimentació i
així es produirà un aprenentatge significatiu.
És per això que les propostes del racó d’experimentació pretenen estimular els sentits i
oferir diferents possibilitats d’experimentació
i de descoberta: observar, comparar i classificar per tal d’aprendre les qualitats d’alguns
elements de l’entorn i gaudir del plaer de jugar i compartir el temps amb altres infants del
seu cicle, ja que en
aquestes edats, el joc
és la millor manera
d’aprendre i conèixer
l’entorn.
Al racó tenim les
pasteres on els infants
manipulen diferents
materials com sal, farina, mill, etc., i es fixen
en les seves característiques. Els transvasa-

ments d’aquests materials permeten gaudir de
l’acció de buidar i omplir repetidament diversos recipients. Amb embuts, molinets i pots de
diferents mides els infants treballen la mesura i
experimenten amb la capacitat i la quantitat.
Amb les balances poden comparar el pes
dels objectes, fer deduccions i classificacions.
Treballem el desplaçament dels objectes, la distància, la velocitat i el pes a través de diferents
rampes i experimentem quins objectes atreuen
els imants i per què, busquem llocs on s’enganxen, etc. També experimentem amb l’aigua per
veure com es comporten alguns materials quan
hi entren en contacte.
El pati de sorra ofereix possibilitats vàries
per desenvolupar la creativitat, l’observació i
l’exploració, tot investigant amb les lupes, jugant amb les ombres, construint rius i cabanes
per representar diferents escenaris...
Vet aquí, doncs, un
recull de tot allò que
descobreixen els nens
i nenes de parvulari
cada vegada que vénen al Racó d’experimentació.
Paula Gutiérrez
(mestra de parvulari)
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CICLE
SUPERIOR

L’art avantguardista
a cinquè

A cinquè, guiats i motivats per la Roser Caritx, vam fer un petit tastet de l’art avantguardista, en concret del moviment anomenat «Fluxus».
«Fluxus» estava format per una xarxa
internacional d’artistes, compositors i dissenyadors coneguts per les seves barreges de
mitjans i disciplines artístiques, com el videoart, la música, la literatura, la performance, l’arquitectura i el disseny, i va posar
de moda entre la dècada dels seixanta i setanta del segle XX.
Basant-nos en alguns dels seus principis,
vam realitzar un treball interdisciplinari (plàstica, català, TIC i tutoria). El resultat va ser la
creació d’un nino de drap, al qual vam donar
vida i personalitat, fruit de la imaginació de
cada alumne i de la creativitat i el saber fer de
familiars i amics.
En presentar la idea als alumnes, mestres
col·laboradors i familiars, més d’un va tenir un
gran «suxtus»: era una feina que requeria treball en equip, creativitat, art i sobretot, esforç
i dedicació per tal de fer una petita obra d’art
molt i molt personalitzada.
Tot va començar escrivint el DNI del nino,
mentre anàvem cosint el cos i donant-li volum.

A continuació, cada nen va haver de pensar
tres persones adultes (familiars, amics…) que
volguessin ajudar-lo a fer d’artistes-creadors.
Cada setmana un de diferent va realitzar una
part del cos del nino, tenint en compte sempre
la seva personalitat i els seus trets característics.
Era una emoció viscuda en conjunt i seguida
de prop per les mestres. A l’aula, els nens van
escriure què havien sentit en veure’l créixer.
Per finalitzar, van fer un cal·ligrama amb totes
aquestes emocions. Van plasmar en un collage,
fet amb les tauletes, un reportatge fotogràfic
on presentaven l’escola al nino, l’hi feien jugar,
l’hi passejaven...
El treball final va ser espectacular. Vam
gaudir molt de la feina, els alumnes van tenir molta cura i molta
constància durant el procés; tant,
que el treball va merèixer la celebració d’un vernissatge amb l’objectiu de presentar el projecte en
societat i donar les gràcies a tots
els col·laboradors, exmestres de
l’escola que mai han marxat, i a
l’àvia de la Jana Tebar, artista i
creadora de grans ninos de drap.
Roser Caritx, Olga Díaz
i Margarita García
(mestra de plàstica i mestres de 5è)
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Firem-nos
El diumenge 17 de maig vam
tornar a celebrar la Fira
solidària per les escoles, el
«Firem-nos».
Com ja sabeu, des de l’associació La Sagrera es mou es
promouen accions solidàries que
ajudin a pal·liar la crisi que pateixen
les famílies del barri. És per això que des de fa
tres cursos les escoles participem activament en
aquesta fira solidària, amb l’objectiu que els diners que es recullin serveixin per subvencionar
les sortides i excursions d’aquells nens que no hi
podrien anar.
La Roser Caritx lidera la proposta artística que fa cada nivell i
la duu a terme a les sessions d’educació plàstica. Es coordina amb les
mestres de parvulari i amb les de
les altres escoles, a fi de garantir
que cada any hi hagi propostes
innovadores. El resultat, molts de
vosaltres, ja el vau veure: unes peces d’artesania que són l’expressió
artística de la bona feina que es fa
a les escoles del barri.
La comissió del «Firem-nos»,
que engloba escoles i Ampes, treballa de manera regular al llarg
del curs perquè tot estigui ben
organitzat i els treballs que es
venguin siguin ben variats i de
qualitat. Per tant, des del Butlletí,
volem felicitar tots els mestres que
s’hi han implicat i totes les famílies, que amb la seva col·laboració
han contribuït que la fira hagi estat un èxit.
Gràcies als pares que vau venir
a muntar les paradetes, als que
vau fer torns per fer de venedors
i als que vau ajudar a recollir-ho
tot. Gràcies als nens de 5è i 6è que
vau venir a fer de venedors a les
paradetes, a la comissió del drac
Foguet i els Fumets per la seva

participació a la tabalada de fi de festa. I gràcies als mestres de l’escola que també vau venir
i vau col·laborar en tot el que calia al llarg del
matí.
A través d’aquesta fira d’art ens hem sentit
comunitat, hem fet festa i hem fet barri. Una
festa reivindicativa, això sí.
Des d’aquí us animem a participar-hi encara amb més entusiasme el curs vinent. I des de
començament de curs, ja ens posarem mans a
la feina!
Gemma Sitjà
(Cap d’Estudis)
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Comissió AMPA

Participar és cosa
de tots
El passat dimecres 27 de maig vam celebrar l’assemblea de l’AMPA a l’escola. Us hi
esperàvem a tots i a totes per fer-vos conèixer una mica més la dinàmica de la nostra
Junta.
Enguany, la Junta directiva no renovarà
càrrecs ja que volem fer una petita innovació basada a anar incorporant gent a l’equip
per poder fer un bon relleu. Segurament, de
cara al curs vinent ja podrem presentar algun
canvi.
Des d’aquí us volem engrescar a participar activament en les comissions de l’AMPA,
un espai on tindreu l’oportunitat d’opinar,
escoltar, aportar, comprendre i conèixer totes aquelles tasques que duem a terme a la
nostra escola, des dels nostres serveis. Creiem
que és un bon espai de participació de les famílies:
Comissió de socialització de llibres, mixta (mestres i pares): s’encarrega de tota la
gestió dels llibres de text que fan servir els
infants a classe.
Comissió d’escola de pares: encarregada de preparar xerrades d’interés per a les
famílies.
Comissió de festes: pensa i organitza els
esdeveniments lúdics que celebra l’AMPA.
Comissió d’extraescolars i socis: coordina totes les activitats extraescolars esporti-
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ves de l’escola, per als infants i també per als
adults.
Comissió relacions externes: ens representa com a AMPA en diferents espais del
barri i/o districte.
Comissió del mercat d’intercanvi de llibres: organitza el mercat de llibres del dia de
Sant Jordi.
Comissió de la página web, que gestiona el web de l’AMPA.
Comissió del butlletí de l’escola, mixta
(alumnes, mestres, monitors i pares).
Comissió de l’espai migdia i servei
tarda.
Comissió del servei matí.
Comissió dels casals d’estiu.
L’equip que malda per dinamitzar tot plegat està format per la presidència, la sotspresidència, la secretaria i la tresoreria. Si us
animeu a apuntar-vos a alguna de les comissions o teniu qualsevol dubte sobre el seu
funcionament ens podeu trobar per l’escola
o bé escriure’ns un correu electrònic a l’adreça: directiva.ampa@escolaelsagrer.cat
Us recordem que les Juntes són obertes a
tots els socis, tant si pertanyen a alguna comissió com si no.
Tots som AMPA! Us hi esperem!
Junta d’AMPA
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Raco-manacions
Llibres Emocions

En Màgic ens convida a emocionar-nos en família
Per a nens i nenes de quatre a vuit anys i les persones que els estimem:
Jo Witek, Així és el meu cor, Barcelona, Bruixola, 2014
Allance Mireille, Sempre pots comptar amb el teu pare, Barcelona, Corimbo, 2006
Kristien Aertssen, La reina dels petons, Barcelona, Corimbo, 2007
El primer llibre és un àlbum d’homenatge a les emocions i els sentiments dels infants, perquè
els reconeguin en totes les seves formes i tots els seus colors: alegria, tristesa, calma, disgust, por;
«El meu cor és com una caseta. A dins hi passen moltes coses i estan totes barrejades!».
El segon, un elogi a la seguretat que ens ofereix el vincle amb els pares.
I el tercer ens pregunta «Sabeu qui és la reina del petons i on podem trobar-la?» Tots tenim
més a prop del que ens pensem la nostra pròpia reina dels petons! I no només la tenim molt a
prop sinó que també tenim un rei: el rei dels petons. Tots dos ens fan sentir com autèntics prínceps i princeses!
Núria Puigvert
(mare del Jordi i la Maria Aragall)

Cultura

Centre cívic La Barraca
El centre cívic de La Sagrera La Barraca, dita així per l’antic cinema
Imperial anomenat popularment La Barraca, és un espai que aglutina
entitats del barri com l’Associació de veïns o el Consell d’Entitats, de
cultura popular com la Comissió de Festes, Drac, Diables i Gegants de
La Sagrera, artístics com el grup poètic literari Nadir, l’Associació Photosagrera, grups de teatre com El Calaix o Els Gats. El centre cívic, a
més, cedeix els seus espais a entitats i escoles del barri com la nostra.
Aquestes entitats, juntament amb la gestió del centre, dinamitzen i
ofereixen una oferta cultural molt variada.
Si aquest estiu us quedeu pel barri no dubteu a inscriure-us en un
dels cursos i tallers: dansa del ventre, balls llatins, Ioga, pilates, guitarra, ukelele, entre molts d’altres. Trobareu la programació d’estiu al mateix centre o a bcn.cat/cclasagrera
I per als divendres calurosos de juliol, deixeu-vos caure per la plaça Masadas i regaleu-vos una
Nit de Jazz a la fresca!
Judit Lorita
(mestra de 6è)
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L’entrevista

Parlem amb la Marifè,
la Maria Àngels, la Vanessa i
el David, pares d’El Sagrer
Arriben els darrers dies del curs. Són moments de nervis, d’emocions confrontades, de comiats... De
projectes que acaben i d’altres que tot just comencen. La Marifè i la Maria Àngels representen molts
dels pares de 6è que, després de 9 anys d’experiències i moments compartits a El Sagrer, enceten una
nova etapa. La Vanessa i el David, al costat de la resta de famílies de P3, agafen el relleu amb il·lusió i
ganes de viure l’escola des del primer dia. Aquest és el relat d’una conversa entre tots quatre, en què
van intercanviar vivències, punts de vista, sentiments i desitjos.
Mirar enrere es reviure mil històries de la mà dels seus fills,
dels companys, famílies, mestres i monitors que durant prop
d’una dècada han fet créixer
la comunitat educativa d’El Sagrer. Aquests dies s’acomiaden
de l’escola entre nervis i un
còctel d’emocions difícil de
descriure amb paraules. «Tinc
sentiments confrontats. D’una
banda, vull passar pàgina; però
de l’altra, em fa molta pena»,
reconeix la Marifè, mare del
Jan, de sisè, i també d’un altre
exalumne, l’Aran. Com ella, la
Maria Àngels, mare del Pau, viu
Una sensació?
Maria Àngels: L’olor del mar.
Marifè: L’olor a terra mullada després
d’una nit de pluja.
Vanessa: La sensació de tenir tot el
que necessito.
David: La satisfacció de veure un repte
o un objectiu complert.
Un moment del dia?
Maria Àngels: Al matí, quan prenc el
cafè.
Marifè: Quan el Jan es posa al llit i parlem una estona abans del petó i l’abraçada de bona nit.
Vanessa: Quan puc dedicar el meu
temps a les meves filles i al meu marit.
David: Quan arribo a casa després de
treballar i jugo una estona amb els
petits.
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aquest moment amb una sensació agredolça i s’emociona quan
recorda alguns dels moments
que ha compartit entre aquestes quatre parets: «Hem viscut
moltes coses, bones i dolentes, i
és difícil dir adéu. Som com una
gran família», admet.
Totes dues coincideixen que
El Sagrer no és una escola habitual i que les relacions que s’hi
estableixen entre pares, mestres
i altres membres de la comunitat són tan estretes que l’escola
esdevé un microclima, un espai
de seguretat i confiança per
als infants, però també per als
adults que els acompanyen en
aquest camí. «Coneixes tothom,
des de la noia que t’obre la porta fins al cuiner, la senyora de
la neteja... tothom!», relata la
Maria Àngels.
La Vanessa forma part
d’aquesta gran família, antiga
alumna de la primera promoció
que va sortir de l’escola i que
enguany torna, aquesta vegada com a mare de la Nira, de
P3. Volia que la seva filla entrés
a El Sagrer i així ha estat. Com
ella, el David, pare dels bessons
Gerard i Guifré: «Vam apostar
per aquesta escola i, tot i que
sabíem que era un repte complicat, ens vam arriscar i estem
molt contents. Els nens s’hi han
adaptat molt bé», ens explica.
Mentre conversen sobre el
projecte del centre i els motius
que els van fer decantar-s’hi, tots

quatre coincideixen: «Aquesta
era l’escola». David apunta «al
seu tarannà, a com funcionava,
a la seva reputació arreu i a la
importància de la llengua catalana en el seu projecte» com els
motius que el van fer decidirs’hi. «Tenir clar que aquesta era
la nostra escola —reconeix la
Marifè—, fa que des del principi
t’agradi, t’hi impliquis, hi participis... I això els nens ho noten».
«Si les famílies hi participen, els
nens també ho fan, i se senten
més part de l’escola», afegeix la
Maria Àngels.
En aquesta línia, la Vanessa
recorda una de les frases amb
què l’Assumpta va rebre les
famílies el dia de la presentació:
«Ser pare o mare a El Sagrer no
és fàcil». «L’escola et demana
participació, compromís i implicació, perquè les famílies formen part del projecte propi»,
reconeix. I si et donen aquesta
oportunitat, l’has d’aprofitar.
«Encara que no vulguis, acabes
participant d’una o altra manera», admet la Maria Àngels; «jo
ja li dic al Pau: “aquest curs, la
meitat de la nota serà per a mi,
també”», comenta entre riures.
El paper que juguen les famílies va més enllà de l’informatiu
i, com diu la Marifè, les decisions
importants són debatudes i consensuades en comissions mixtes.
«Aquí pots opinar; la direcció,
els mestres i les famílies anem
tots a una; un exemple són totes
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L’entrevista
les accions que s’estan fent contra la LOMCE; s’han consensuat,
s’ha creat un grup de treball...
Això és molt maco i té molt
valor», descriu la Vanessa.
Mirant amb la perspectiva que
ofereixen 15 anys com a mare a
El Sagrer, la Marifè creu que la
implicació de les famílies ha anat
minvant. «Potser perquè no tenen temps o perquè tenen altres
prioritats, però les famílies no s’hi
impliquen com abans», confessa.
En aquests anys, ha vist passar
quatre directores, ha viscut molts
canvis en el claustre i, en molt
poc temps, ha dit adéu a moltes de les mestres que van iniciar
aquest projecte, «que portaven
El Sagrer a les venes», i que s’han
anat jubilant. «Tot i que sabies
que era normal que marxessin, et
sabia greu; i pensaves: ara què?
Qui vindrà? Els nous professors
s’adaptaran al tarannà de l’escola? Són canvis i, a vegades, molt
bruscos; i això et provoca neguit.
Però després veus que no, que el
projecte evoluciona i s’adapta a
les noves realitats, les persones
canvien, però l’essència es manté. Fins i tot diria que es manté
l’embrió de l’escola Icària».
També comparteix aquesta
idea la Vanessa. Després d’un
primer curs com a mare al centre, però, ella sí que ha vist molta
implicació per part de les famílies del seu grup de Baldufes. «Hi
ha molts germans i pares que
tenen fills grans a l’escola que
ens han ajudat molt. Potser és
cert que algunes coses han canviat, perquè la societat evoluciona i la crisi i les retallades ens
condiciona a tots, però l’essència d’El Sagrer continua sent la
de sempre».
Però quin és l’escenari que
tenim per endavant? Com estan
vivint les famílies les darreres
decisions polítiques i com s’està
adaptant l’escola als canvis? La
Vanessa i el David no amaguen
la seva preocupació davant d’un
moment polític tèrbol en matè-

ria educativa. «Vam escollir El
Sagrer perquè volíem una escola
pública per a la nostra filla, però
una escola pública de qualitat,
en català, d’inclusió i d’anar tots
a una. Penso que la LOMCE va
en contra de tot això; i em preocupa el que pugui passar a partir
d’ara», admet la mare i exalumna. Quan van entrar a l’escola,
el David ja sabia que el centre
es declararia insubmís, «però
la insubmissió —continua— no
pot ser per sempre. Arribarà un
moment en què hi hagi un xoc
de trens i ja veurem què passarà,
sempre tens el dubte».
La Marifè i la Maria Àngels
veuen aquests canvis també
amb preocupació, però amb la
mirada posada en la secundària. Durant aquests darrers anys,
han hagut d’assumir altres decisions polítiques, com ara l’eliminació de la sisena hora. «Passar
de venir a les 17.00h a venir a les
16.30h va ser un problema per
a molts pares», admet la Maria
Àngels. «I no només per l’horari, sinó perquè s’ha escurçat
el temps educatiu dels nostres
fills», afegeix la Marifè. La conciliació laboral es fa més difícil
i, com expliquen totes dues, els
serveis d’acollida i de tarda que
va posar en marxa l’AMPA van
ajudar moltes famílies.
Més enllà del servei que ofereix als pares de l’escola, des
de les 7.30h fins a les 17.30h,
aquests són espais on els alumnes, petits i grans, s’interrela-

cionen. «És curiós veure’ls jugar,
un que és una torre amb un de
ben petitó..., però es coneixen
tots i s’estimen», comenta la
Maria Àngels. «Ho trobo fantàstic», explica el David; «com
el projecte de padrins i fillols».
«L’altre dia vaig veure com seien
en rotllana, mentre una noia de
cinquè els explicava un conte.
Vaig flipar: amb mi mai estan tan
quiets!», comenta entre riures.
«És un recorregut que ja coneixen: jo he estat fillol i algun dia
seré padrí; tanquen el cercle, i
els agrada aquesta responsabilitat», afirma la mare del Jan.
Queden pocs dies per acabar
el curs i tant la Marifè com la
Maria Àngels tenen clar el missatge que volen transmetre als
pares que tot just comencen la
seva aventura a El Sagrer: «Que
gaudeixin; que comparteixin
l’experiència amb altres famílies, que s’hi impliquin tot el que
puguin i, sobretot, que s’ho passin bé». La Nira, el Gerard, el Guifré i la resta de Baldufes tenen
per endavant molts anys d’escola, en els quals, més enllà dels
resultats acadèmics, les seves
famílies esperen «veure créixer
els seus fills com a persones».
Agafen el relleu dels que diuen
adéu a l’escola, però a les seves
mans hi ha el fil que continuarà
teixint i fent créixer la comunitat educativa d’El Sagrer.
Sonia Doctor
(monitora d’Espai Migdia)
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Educació al plat
Quin paper ha
de tenir l’alimentació
en l’educació dels infants? Fa unes
setmanes vam assistir a una xerrada a l’Espai Jove la Fontana de
Gràcia sobre alimentació, conduïda per Esther Vivas, activista i investigadora en moviments socials
i polítiques agrícoles alimentàries.
Durant la seva intervenció, Vivas va intentar
trencar alguns dels mites que actualment existeixen al voltant dels nous models d’agricultura, tant locals com mundials. Amb el nivell de
producció agrícola actual, n’hi hauria prou per
abastir tota la població mundial. El problema és
que aquesta producció està repartida de manera desigual. Esther Vivas també va desmitificar la
idea que l’alimentació mai ha estat tan segura
com fins ara; perquè, tot i que està molt controlada, es vincula a malalties com ara l’obesitat, la
diabetis o, fins i tot, alguns càncers. Finalment,
la ponent va comparar els aliments que es venen
a les grans superfícies amb el menjar ecològic.
Sempre se’ns ha dit que aquest últim és més car,
però hem de tenir present que els productes dels
súpers no són més barats, ja que molts provenen
de l’altra punta del món i hi ha un cost ocult que
no podem percebre.
Quina responsabilitat tenim davant d’aquesta realitat? L’alimentació és molt important per
al nostre creixement vital i la nostra salut i la de-

Solució

Qui era...?

Noemí
Arjona
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cisió està a les nostres mans. Hem de saber d’on
venen els productes de la nostra dieta i de què
estan compostos. Cada vegada hi ha més cooperatives de consum, horts urbans o cistelles ecològiques; serveis que treballen per oferir un producte de proximitat i ecològic i que també busquen trencar amb els models de consum globals
que només afavoreixen grans multinacionals,
que dominen la principal industria alimentària.
A la nostra escola procurem seguir aquesta línia
i estem incorporant alguns d’aquests aliments
ecològics i de proximitat.
La participació a la xerrada ens va fer reflexionar sobre el paper que juguem com a educadors en la transformació d’alguns models de
consum. És important que ens responsabilitzem
i eduquem en hàbits alimentaris saludables des
de ben petits, per tal de treballar la prevenció i
fomentar una vida adulta sana.
Helena Font i Roger Roig
(monitors Espai Migdia)

A
insubMisa
Pública
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Conferència del
Dr. Joan Veny
El dia de Sant Jordi, els nens de 5è van poder escoltar la xerrada que els va fer el Dr. Joan Veny, Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes 2015 i padrí de la Irene Veny. És lingüista i
ha dedicat tota la seva vida a l’estudi de la llengua catalana.
Ha rebut diversos premis i distincions i ha publicat molts
llibres i estudis, d’entre els quals destaca l’Atles Lingüístic del
Domini Català (ALDC), sobre la diversitat dialectal, una obra
en curs de publicació que tindrà nou volums, i el Petit Atles Lingüístic del Domini Català, que ha regalat a El Sagrer.
https://www.omnium.cat/premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes

Embolcalls dels esmorzars
D seguida que vam coDe
m
mençar a participar en
e
el projecte Agenda 21,
vvam pensar que un dels
ttemes més urgents a
ESCOLES
ttractar amb els nostres
+
a
alumnes era el tema dels
S OS T E N I B L ES
e
embolcalls que utilitzat els
l esmorzars. Així que, per tal de
ven per portar
conscienciar-los que no tots els embolcalls són
iguals, vam posar en marxa diferents actuacions:
fer explicacions a les classes dels diferents tipus
d’embolcalls (reutilitzables: carmanyoles, roller
bocata,...; d’un sol ús: paper de cuina, paper film,
tetra-brick...; embolcalls més difícils de reciclar:
paper d’alumini, etc.), posar cartells recordatoris
per tota l’escola, recollir el paper d’alumini durant
un cert temps perquè comprovéssim la quantitat

que es feia servir, recomptes per les classes per
comprovar que el tema anava millorant...
Però pensem que potser fa temps que no ho
comprovem i per això un dia del mes de maig els
delegats d’Escoles + sostenibles vam passar per totes les classes de primària per fer un recompte dels
embolcalls que portaven i així poder tenir més clar
en quin punt estem. La gràfica adjunta indica que
hem de millorar perquè s’utilitzen més embolcalls
d’un sol ús (129) que els reutilitzables (64) i que,
encara que poc, es continua utilitzant paper d’alumini; per això, i ja de cara al curs vinent, tornarem
a insistir sobre el tema a fi d’augmentar l’ús dels
reutilitzables i d’aconseguir que es bandegi el paper d’alumini. Esperem la col·laboració de les famílies per aconseguir-ho!
Margarita García
(Escoles+sostenibles)
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SABEU QUÈ? 6è
Monturiol, la dansa dels nans vells i
els capgrossos
En arribar la Diada de Sant Jordi, com
cada any, les classes de 4t ballen la
dansa dels «nans vells» amb els capgrossos que han creat a Plàstica.
Ja us vàrem explicar, a l’anterior
butlletí, que tots els cicles han treballat un projecte sobre la biografia de
Narcís Monturiol. I quin millor homenatge a aquest personatge que fer
un capgròs que reflectís el mar i el
seu gran invent?

Els alumnes de quart van pensar
en el fons del mar i van dissenyar un
esbós del seu capgròs. Amb l’ajuda
de les famílies van construir les capses i al taller de plàstica, amb molta
imaginació i treball, el van decorar
al seu gust emprant paper de seda i
fent un collage amb diferents materials. N’hi havia de tan bonics! Va
sonar la música i el pati de l’escola
semblava un mar blau, ple de balenes, pops, crancs, peixos de totes
mides i colors... Els nens de 4t estaven ben cofois i, nosaltres, contents
de veure’ls ballar.
Nens i nenes de 4t, guardeu el vostre capgròs que serà per vosaltres un
bon record!
Amara Garcia, Pau Orti i Aaron Perez
(alumnes de 6è)

Uns conferenciants ben especials

Ens visiten uns mestres xinesos

En una escola hi ha nens, mestres i
també familiars, amics... I aquest
Sabeu què? va de les famílies, els exalumnes i les persones properes que
col·laboren aportant experiències de
la seva especialitat professional o bé
perquè són les seves afeccions.
Estem agraïts per totes les aportacions que al llarg d’aquests anys hem
rebut. Ara us diem unes quantes,
només d’aquest curs.
Una llevadora va venir quan
estudiàvem la reproducció.
Una arqueòloga, quan treballàvem la Prehistòria, ens va explicar
com distingir-ne les grans etapes.
Un escriptor ens va embadalir
quan ens va descobrir les claus per
ser un bon «literat»: tothom pot serho si tens desig i imaginació, ganes
d’escriure, de sentir i d’observar.
I també vàrem tenir un petit
concert. Una noia de pràctiques
s’acomiadà oferint-nos un concert de
corda fregada, és a dir, un concert
de la família dels violins.
Volem agrair a totes les persones
que al llarg del nostre camí ens han
donat l’oportunitat d’aprendre.

El mes de maig han vingut a visitarnos uns mestres xinesos que estan
estudiant Didàctica de la Llengua i la
Literatura Xineses a la Universitat de
Barcelona.

Irene Gómez, Estefania Quintero,
Bhagawati Pèrez i Marina Rodríguez
(alumnes de 6è)

Aquí teniu els guanyadors de la cursa d’aquest any.
Mireu quina cara de satisfets que fan!
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L’objectiu de la visita és observar el
mètode d’aprenentatge, les relacions
entre professors i alumnes, la distribució a les aules... La manera d’ensenyar a la Xina és força diferent de
la nostra i estan buscant una manera
d’ensenyar xinès, a nivell extraescolar, a nens catalans i xinesos.
Han quedat satisfets de les observacions fetes a P5 i a 5è. Encara els
resten dies d’estar a altres classes i
omplir el sac de bones pràctiques.
Diuen que han agafat moltes idees
per aplicar quan facin de professors
de la llengua xinesa.
El professor de la UB va consultar
al Consorci les escoles que tenen una
especial atenció a l’ensenyament de
les llengües i van proposar, entre
d’altres, l’escola El Sagrer.
Esperem que la Bo Xing, en Rui Wu
Li i els seus companys hagin trobat
bons mètodes i que puguin aconseguir el que volen: ensenyar bé aquesta difícil llengua, el xinès.
Arnau Cunillera, Judith Díez,
Ethan Fernández i Carla Monreal
(alumnes de 6è)
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Entreteniments

Busca les següents paraules a la sopa de lletres:
Sant Joan, llums, colors, petards, revetlla, coca i cava.

Marina Rodríguez
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