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Si veniu a l’escola en horari lectiu veureu joves que són a les

mera fase se’ls ofereix la possibilitat de consultar la documenCada alumne de la universitat té assignat un tutor d’El Sagrer. Acollir-lo és una gran responsabilitat, però els mestres ho
fan amb dedicació i professionalitat.

N ÚME RO 117

D E SE MBRE D E 2015

Qui és?

formadora
mestres
Creiem fermament en la formació del mestre com a part essencial de la seva preparació i per aquesta raó ens agrada aportar el nostre gra de sorra i transmetre als joves estudiants el saber fer i la sensibilitat per la professió.
A la facultat els nodreixen de conceptes i cal anar a les escoles, estar en contacte amb els alumnes, per aplicar la teoria i
convertir-la en pràctica. Calen mestres reflexius i alhora decidits,
emprenedors, creatius, que apostin per una metodologia innovadora.
Tenim diverses maneres que facin seves les dinàmiques escolars. L’observació n’és una d’important. El mestre tutor ha de
ser exemple d’actuació pedagògica i didàctica. Però el veritable
aprenentatge es fa quan ells s’interrelacionen amb els nens i amb
els mestres. Només així s’aprèn. S’estableix una col·laboració estreta entre el mestre experimentat i el mestre en formació. L’expert ajuda l’aprenent a autoavaluar-se, a fer la reflexió sobre la
pràctica. L’estudiant enriqueix el grup i també el mestre amb les
seves observacions i aportacions. Els nostres nens estan acostumats des de petits a veure’ls a la classe i els integren dins l’aula
de manera natural, com un mestre més.
En el període que l’estudiant és a El Sagrer ha d’aconseguir

El nostre primer Qui és d’aquest curs
us l’hem posat ben fàcil. Fa uns sis
anys que va arribar a l’escola.
Si voleu endevinar qui és, us heu
de fixar en les següents característiques: té uns ulls clars i vius, que expressen tranquil·litat i pau, que contrasten amb la seva actitud inquieta.
El color del seu cabell ens recorda els
tons d’algunes fulles de tardor, cosa
que li dóna un toc ben especial. No
destaca per la seva alçada però sí
que se’l veu atlètic, i ho és! Sovint el
veureu amb roba esportiva i amb les
samarretes llampants.
És molt actiu i sabem que té moltes aficions. Ha estat cap d’un agrupament escolta, és diable i s’ho passa
molt bé als correfocs. Li agrada gaudir de la natura i fer passejades amb
la família. Però el que més l’entusiasma són els esports, especialment
córrer; fins i tot ha participat en una
cursa de 100 km, la Trailwalker. Per
estar en forma, cada dos dies, abans
de venir a l’escola, s’entrena, i tot i
així hi arriba ple de vida! És tan i tan
esportista que aquest curs, a més de
tutor és especialista en Educació Física. Una altra afició seva són les
matemàtiques i les tecnologies digitals, que sempre que pot utilitza a
les classes. Tot ho explica de manera
entenedora i divertida. És simpàtic i
rialler, però sap posar ordre quan cal.
Els alumnes que són moguts s’identifiquen amb ell, per què deu ser?
Ah, per cert, fa poc que li va caure un 0 al darrere de la desena. Ell
diu que «fa vint anys que va fer vint
anys».
Teniu moltes pistes. Segur que ja
sabeu qui és, oi?

la plena immersió dins la dinàmica del dia a dia de l’escola. Per
aquesta raó participa en la descoberta dels diferents àmbits: aules amb el grup-classe, tallers, pràctiques al laboratori, sortides,

Jana Tebar i Maria Texidor
(alumnes de 6è)

teatre, festes, projectes... Cal que s’adoni i experimenti que fer
de mestre és una professió complexa, que no es limita només al
fet de saber fer classe.
Quan els estudiants acaben el període de pràctiques se’n van
satisfets i amb molts recursos a la bossa. Han après que fer de
mestre no és gens fàcil però que és apassionant.
Conxita Güell
(coordinadora de pràctiques)
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PARVULARI

L’adaptació
de les baldufes

Sabem que el procés d’adaptació és llarg i que
cal respectar el temps que necessita cada infant
per sentir-se a gust a l’escola. La durada del
procés depèn de les seves vivències anteriors i
de com s’estableixen les primeres relacions.
Hi ha nens que, en separar-se de la família, ploren i fan rebequeries; n’hi ha d’altres als
quals sols els és difícil el moment de la separació, i n’hi ha alguns que es mostren tranquils
des del primer moment. L’objectiu final és que
els nens de P3 s’ho passin bé, es trobin a gust
amb la mestra i amb els companys, i que en finalitzar el dia surtin contents.

Per facilitar aquest procés dissenyem un Pla
d’adaptació per a P3, que es caracteritza per:
Una primera visita, a inicis de setembre,
en què hi ha un contacte inicial amb la mestra i
amb l’aula: obrim les classes i el pati de baldufes durant tot un matí perquè puguin conèixer,
tot jugant, el nou entorn.
Una entrada esglaonada en tres torns, durant la primera setmana de curs: per atendre’ls
de manera més individualitzada i proporcionarlos el suport que necessiten, ja que es troben
en un espai nou i amb persones desconegudes
fins aquest moment.
Una introducció gradual de les
diferents activitats pròpies de l’educació infantil, per tal que no s’angoixin
i visquin de manera plaent el temps a
l’escola.
Els primers dies, el paper de les mestres és el d’acompanyament i consol,
per ajudar-los a trobar la tranquil·litat i
sentir-se segurs. Comptem amb l’ajuda
de mestres jubilades de la nostra escola que ens donen suport en tot aquest
procés.
Enguany, com a novetat, hem fet un
procés similar en l’adaptació a l’activitat de natació. A la primera sessió només
hi van anar les baldufes blaves i a la segona, les vermelles. D’aquesta manera
creem un clima més relaxat en el moment de desvestir-se, entrar en contacte
amb l’aigua i tornar-se a vestir.
En el moment d’escriure aquest article i un cop passats els dos primers mesos, estem satisfetes de com ha anat el
procés d’adaptació. Ara va seguint el seu
curs i les baldufes ja participen i gaudeixen de les diferents activitats proposades.
Equip de mestres de P3
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Anar al cinema, una
experiència emocionant

Una gran sala, butaques flonges, la foscor d’un gran espai, una gran pantalla, el silenci
i la màgia de les imatges cuidades....
A finals d’octubre, la cooperativa
Drac Màgic, que treballa amb temes de cinema i educació, ens va
convidar a la preestrena de la pellícula L’estiu i la tardor al regne
d’Escampeta, ja que som escola
d’agrupament de sords. Aquesta
pel·lícula està subtitulada per tal
de fomentar la lectura dels nens
i d’arribar a persones amb dificultats auditives.
L’estiu i la tardor al regne
d’Escampeta està constituït per
dos capítols d’animació dirigits
pels joves realitzadors francesos
Pierre-Luc Granjon i Antoine Lanciaux. A partir d’un seguit d’aventures fantàstiques, els personatges emprenen un viatge deliciós
a través de les estacions de l’any
per trobar el camí de tornada a
casa.
És una pel·lícula que estimula
la sensibilitat estètica, l’educació
emocional i la transmissió de valors socials i culturals. Està molt
ben doblada al català, té un vocabulari molt ric i expressions molt
variades.
A més a més, a través de l’aplicació ArtAccés es pot reproduir una descripció
de tota la pel·lícula per a infants i adults amb
dificultats visuals.
Per als nens, assistir-hi el dia de la preestrena va ser molt especial perquè vam ser rebuts
amb tots els honors: càmeres de fotos, persones
importants relacionades amb la pel·lícula... fins
i tot, el senyor Jordi Selles, director de creació i
empreses culturals de la Generalitat, ens va di-

rigir unes paraules. Al finalitzar van estar molt
amatents a la nostra opinió, tant dels mestres
com dels alumnes. Properament podreu llegir
un article a l’Ara Criatures sobre aquest esdeveniment.
Us animem a estar atents a la cartellera i
buscar propostes que no siguin comercials.
Equip de mestres del cicle inicial
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CICLE
SUPERIOR

La conversa
en anglès

L’objectiu d’aprendre llengües no és cap altre
que el de poder-se comunicar, a nivell oral i a
nivell escrit. Amb la llengua anglesa no hi tenim un contacte tan directe com és el cas del
català i el castellà, perquè no la sentim quan
sortim al carrer, quan anem a comprar, etc. No
tenim oportunitat de practicar i posar-nos a
prova per veure si ens sabem expressar o entenem el que ens diuen. Des de fa relativament
poc que hi ha programes infantils en què es
dona la possibilitat de veure’ls en anglès però
encara no és una pràctica habitual.
És per fomentar l’habilitat de comunicar-se
oralment que des de fa tres cursos, a l’escola
es va prioritzar que els alumnes de 4t, 5è i 6è
dins de l’horari lectiu tinguessin unes sessions
de conversa en petit grup.
La Vicky prepara activitats comunicatives en
què la llengua anglesa és la protagonista juntament amb la diversió i la col·laboració. Es realitzen jocs de grup, es preparen petits diàlegs
en els quals els alumnes desenvolupen les se-
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ves habilitats en el vocabulari i l’expressió oral
treballades durant el curs. També s’estableixen
uns treballs sistemàtics, en l’elaboració i execució dels quals acostumen a participar. i finalment són gravats per la mestra i poden veure
el seu procés i gaudir de les interaccions orals.
Els alumnes Iago Pérez i Martí Sivil. de 6è-A,
n’opinen:
«La Vicky intenta que entenguem l’anglès
a través dels jocs orals. Utilitzant paraules, dibuixos i gestos, nosaltres aprenem. Cada vegada que assistim a les seves sessions és com
si estiguéssim fent jocs i ens divertim jugant i
rient amb ella. Això fa que els nens hi anem
amb alegria i il·lusió. En la primera sessió ens
vam divertir molt i el temps va passar molt ràpid. I això demostra que, aprenent anglès, jugant a nivell oral, tens experiències diferents i
úniques. Com que fem jocs competitius, hi posem més atenció i esforç.»
Laura Avia
(mestra d’anglès)

La Sagrera d’El Sagrer
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Xalet de Clara Zetkin
Al carrer Berenguer de Palou
cantonada amb el carrer
Clara Zetkin, hi ha l’edifici
més bonic del carrer Berenguer de Palou: el Xalet de
Clara Zetkin, també coneguda per la Torre de la Marquesa,
la Torreta, la Torre Rusca o la Torre
Genovès.
Es va construir al 1875, es va fundar al 1903
i és d’estil clàssic. Es va fer en honor de Clara
Zetkin, una política que lluitava pels drets de
les dones. Va néixer a Alemanya el 5 de juliol
del 1857 i el 1914, abans que comencés la primera guerra mundial, la van empresonar per
oposar-se que comencés la guerra. Va morir a
Moscou, a Rússia, amb 76 anys i la van enterrar
als peus de la muralla del Kremlin.
El Xalet de Clara Zetkin va ser una fàbrica
de licors exòtics de la marca «Sorel», que venia crema de cacau estomacal, conyac, curaçao
dolç, licor Canigó, menta, crema de cafè, ginebra, brandi, cachaça Sagatiba, rom, entre
d’altres.
Fa 9 anys, aproximadament, l’ajuntament
es va quedar amb la propietat amb la intenció

de convertir-la en casal d’avis, però es va quedar a mitges i ara l’alcaldessa de Barcelona vol
continuar l’obra. Aquest estiu, mentre la netejaven, van trobar una sala, van investigar cada
racó i van descobrir-hi... un refugi de la Guerra
Civil española! S’han descobert més de 1.350
refugis a Barcelona, però pocs han resultat tan
sorprenents com aquest.
Hi van haver de baixar amb bombones per
la falta d’oxigen, però els que van baixar van
poder comprovar el bon estat de les restes, així
com de les estructures: els bancs, les latrines
—separades per a homes i dones—, els pous de
ventilació, una font d’aigua i objectes diversos,
com ampolles que encara conservaven licor o
conyac.
Ara estan fent un casal d’avis per a l’associació de veïns de La Sagrera. S’ha calculat que
el projecte acabarà al 2017.
A 3r vam estudiar La Sagrera, i nosaltres
vam decidir investigar aquest edifici. Quan ens
van dir si volíem fer l’article per al butlletí, ens
va agradar molt la idea i ens va fer molta illusió.
Clara Sainz, Ivan Egido i Nil Delgado
(Alumnes de 5è)
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Comissió AMPA

El web
de l’escola
Ara fa just tres anys que es va posar en marxa
el nou web de l’escola, www.escolaelsagrer.cat,
amb un disseny institucional i corporatiu, és a
dir, una imatge similar per a totes les informacions, tant de l’escola com de l’AMPA, que
permet tenir la informació ben estructurada
i classificada. Això facilita l’accés i les cerques
per part de tots els usuaris, tant si són mestres,
com alumnes, com pares.
Hem dividit la informació en aquests apartats: Activitats, Notícies o Esdeveniments, Agenda o Calendari, Galeria multimèdia, Butlletins
i Webs Destacades. A més, també disposem de
tota la història de les publicacions des que es
va posar en marxa: només cal clicar Més activitats..., Més informacions... per accedir-hi i descarregar els materials amb una bona qualitat.
Aquesta estructura, que podríem dir que és
la base del que es vol mostrar al web, serà ampliada i redissenyada en la següent versió. La
posada en marxa d’aquesta nova versió es farà
properament, i el que voldríem aconseguir és
que sigui encara més dinàmica i que estigui
més adaptada a les informacions que es volen
mostrar per a cada opció del menú, els accessos directes a informacions de molt d’interès, la
connexió a xarxes socials, etc. Millores, en definitiva, per adaptar-nos a les necessitats dels
usuaris i a les noves tendències quant a disseny
de les informacions.
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A hores d’ara la connectivitat des dels dispositius mòbils és molt ràpida i funcional, cosa
que ha permès a les famílies disposar d’aquesta
informació de manera immediata i en qualsevol moment. Per exemple, una de les darreres
innovacions ha estat la disponibilitat dels menús de l’espai migdia per la seva incorporació
al calendari del mòbil, cosa que pensem que té
una gran utilitat.
Hem millorat el gestor de continguts per
tal de simplificar la tasca als administradors de
l’AMPA i als mestres de l’escola a l’hora de publicar les informacions de l’escola, ja siguin textos, fotografies, vídeos o àudios,
Continuem treballant en la implementació
de noves aplicacions, com ara una bústia de
suggeriments, mailings, formularis d’enquestes, ampliació dels accessos de perfil administrador/publicador a tipus d’usuaris i tipus de
continguts, per tal d’aconseguir una millor autonomia en la gestió de les publicacions.
Actualment la comissió del web està formada per Lluis Cervantes, pare de la Júlia de
segon i la Laia de P4: M. Àngels Alarcón, mare
del Joan de P5 i l’Helena de P3, i Eva Sánchez,
mare de l’Andrea, recent exalumna del Sagrer i
del Marc de segon.
Junta d’AMPA
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Raco-manacions
Cultura

I per Nadal… teatre musical!
Hi ha vida al teatre durant les festes,
més enllà dels Pastorets? La resposta és si! Us proposem un seguit d’espectacles musicals per a tota la família
que podreu veure durant les vacances.
El Petit Príncep (Teatre BARTS).
Versió musical del conte de Saint-Exupéry que han fet els televisius Àngel
Llàcer i Manu Guix.
El gran llibre màgic (Teatre Goya).
Màgia i fantasia amb personatges dels
contes clàssics una mica capgirats.
Somriures i llàgrimes (Teatre Poliorama).
El clàssic cinematogràfic adaptat al teatre musical.
El Trencanous (Teatre Gaudí). Versió moderna i teatral del ballet del Trencanous.
El pequeño Pinocho (Teatre Condal). Una
òpera per tota la família a partir del conte de
Collodi.
Als webs de cada teatre trobareu tota la informació sobre les diferents funcions.

I, de propina, dos espectacles amb funcions
especials per Nadal:
Tot plegat (Humor) (Sant Andreu Teatre),
on podreu portar la carta als reis i donar-la al
patge reial
La millor carta als reis (Jove Teatre Regina), per parlar dels valors que acompanyen els
Nadals dels nostres fills.
Oriol Aragall
(pare de la Maria de 2n i el Jordi de 5è)

Llibre

El piRata que no sabia dir la R,
Barcelona, Edicions del Pirata,
(Col·lecció Tresor del Pirata), 2015
Aquest és un conte per a primers lectors, en què trobem
un capità pirata que no és tan ferotge com pinta, una princesa
gens poruga i una tripulació molt aplicada. Amb aquests ingredients l’autora
ens explica una història de superació,
llibertat i aventures en estat pur. No us
perdeu aquest llibre escrit per la Núria
Picornell i il·lustrat per l’Oskar Barón,
pares de l’escola.
Oskar «El Capità Pirata»
(pare de la Gina Barón de 6è)
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L’entrevista

Parlem amb la

Nati Cuy

Amb gairebé tres dècades de dedicació professional a El Sagrer, la Nati n’és un referent. Com a mestra ha passat per tots els cicles, des de parvulari fins a sisè, i també ha format part de l’equip directiu.
Sensible i innovadora, ha estat una de les impulsores de la implantació de projectes a l’escola. Per a la
Nati, El Sagrer és un dels seus «llocs al món» amb el qual té un gran sentiment de pertinença. A l’escola, diu, hi ha trobat, «amistat, saviesa i tribu».
La Nati va néixer a Tamarit de
Llitera, a la Franja, i es va diplomar en magisteri a Osca, en
l’especialitat de llengua castellana. A El Sagrer va conèixer
el seu marit, l’Ignasi Hosta,
exmestre de l’escola, i hi van
estudiar les seves dues filles, la
Júlia i l’Elena.
Parles d’El Sagrer amb orgull…
Em surt de dins… Des del començament en vaig notar l’encaix. I
tot i el pas del temps i dels canvis evidents que això comporta
continuo sentint que «sóc d’El
Sagrer» (amb majúscula).
Vas arribar a l’escola quan tot
just feia tres anys que havia
obert les seves portes. Com en
recordes els inicis?
L’inici de la fusió de l’escola Icària i El Sagrer va ser dur. Però jo
en tinc un record molt bo. Va ser
molt interessant. Vaig entrar un
novembre, com a reforç de grups
necessitats de suport. Recordo
que eren les festes de La Sagrera
i les mestres em van dir: «Mira,
estem fent una gimcana per l’escola; posa’t a una aula i en canvies coses!». Tots els nens circulaven
per l’escola; va ser una imatge
encantadora del moment!
Quin ha estat el teu recorregut
com a mestra, des d’aleshores
fins ara?
El primer any vaig compartir tutoria amb l’Elena Bigas a cicle
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superior, a sisè. Després, vaig estar un curs a cicle mitjà i, a continuació, a parvulari, treballant
al costat d’un equip excel·lent
de mestres: la Teresa Torrents,
la Isabel Trias, la Mercè Badenes,
l’Assumpta Sogas, el Josep Serra… Va ser una època daurada!
Et vas quedar al parvulari fins
que va entrar la teva filla gran.
Sí, aleshores vaig passar a cicle
inicial i en entrar la meva filla
petita vaig passar a formar part
de l’equip directiu, quan l’Assumpta Sogas era directora; vaig
fer de secretària i de cap d’estudis. Mentrestant, pivotava entre
cicle inicial, parvulari i cicle inicial.
De tots els cicles, quin et motiva
més?
El cicle inicial. Però el que m’agrada és no quedar-me sempre en
un mateix lloc. Tot i que ara porto uns anys que no paro de moure’m!
Què valores d’El Sagrer?
Una cosa que trobo molt interessant de l’escola i que n’és un
gran valor és el treball en equip.
Sempre hi ha l’acompanyament
amb els meus companys, tant de
les mestres jubilades, de les quals
vaig aprendre durant molts anys,
com de les que han anat arribant, que també et van aportant
coses.
I una de les coses que sempre
m’ha atret d’El Sagrer és que és

com una escola de poble: hi va
tothom. Hi ha tota la gamma
social. Per a mi això és garantia
d’igualtat d’oportunitats per a
tothom —i per a nosaltres d’enriquir-nos. Jo sempre dic que trobo fantàstic el fet que les meves
filles hagin pogut compartir l’escola amb nens amb dificultats,
amb nens amb problemes econòmics.
Com vas viure la recent jubilació
de tantes «antigues» mestres a
l’hora?
Per a mi va ser un dol! Però de
seguida vas veient que la gent
que entra també t’aporta molt.
Et consideres una mestra apassionada?
Fer de mestra, de mestra d’El
Sagrer, és per a mi una professió
emocionant i apassionant que
també m’ha fet créixer a nivell
intel·lectual i humà.
En aquests gairebé trenta anys
a l’escola, quina evolució hi has
vist, en els alumnes?
Veig diferent la mirada que es té
respecte als nens: han passat a
ser el centre vital de tot. Tot es
fa de cara a ells. Fins i tot prenen decisions que no els pertocaria. Ens oblidem que són nens.
Evidentment que poden decidir
coses, però no sobre qüestions
més de la vida, que ens pertoquen als adults. Jo parlo molt
del sentit comú. Hi ha coses com
ara què menja el nen, quan ha
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L’entrevista
d’anar a dormir, etc. que abans
estaven clares, i ara s’hi batalla.
Hi ha molts problemes al voltant
d’aquests aspectes.
Fer-los prendre aquest tipus de
decisions, no els fa més autònoms…
Al contrari! Moltes vegades els
creem més inseguretats. I aquesta inseguretat repercuteix molt
en les seves competències en
l’àmbit social o al l’hora de buscar estratègies per sortir-se’n.
L’entorn i la vida que portem potser tampoc ens ho posa fàcil?
És cert que els pares no ho tenim
fàcil, però a vegades també ens
ho hem complicat nosaltres: ens
hem deixat arrossegar molt pel
nostre voltant.
I a nivell pedagògic, quina evolució hi ha hagut?
El Sagrer ha anat sempre picotejant de diferents corrents, amb
la intenció que el nen sigui molt
protagonista, entenent que ell
és el que s’ha de reforçar, el que
ha de saber fins a on pot arribar,
i que no passa res si ho fa malament… Ara, en el moment que
estem vivint i amb tota la vessant
de la tecnologia que ens arriba,
hem d’estar desperts a recollirho. En general estic contenta i
satisfeta de com han funcionat
les coses.
Per ser una escola del futur, cal
estar al dia?
Crec que és evident que tothom
necessita «posar-se a punt» constantment dins les seves professions, i encara, potser, amb més
intensitat en algunes com la
meva. A El Sagrer es potencia de
manera ferma la formació dels
mestres. Si volem acompanyar en

el seu creixement els nens que
seran els adults d’aquest segle,
els mestres no podem deixar mai
d’aprendre.
Fruit de l’assistència a cursos i
xerrades van sorgir els projectes
d’El Sagrer, que tu vas liderar…
Hem begut molt de formació, de
formació d’anar picant pedra…
la primera vegada que vam sentir parlar de projectes igual fa
vint-i-tants anys i el grupet que
anàvem a les formacions és el
que va engegar-los.
En quins àmbits?
Vam obrir la mirada matemàtica
sobre el món. La part de llengua
a l’escola també ha estat sempre
molt innovadora perquè es partia del mètode molt global, ja teníem una mirada molt oberta, ja
es treballava de forma que el nen
anava cercant. Al llarg dels anys
hem tocat temes molt diversos,
per exemple sobre diversitat de

Un llibre: El corazón helado, d’Almudena Grandes.
Una música: Réquiem, de Mozart.
Un lloc en el món: Un molí al Lluçanès.

maneres d’aprendre, qüestions
tutorials, avaluació, ciències, etc.
En quins aspectes t’agradaria
incidir ara?
M’agradaria consolidar, al cicle
inicial, els grups de llengua. També m’agradaria treballar tot allò
relacionat amb el moment actual
i social de què parlàvem. El nen
en aquests moments no pot seure i rebre un discurs del mestre.
M’agradaria molt avançar en el
fet de fer-los fer, crear activitats concretes, racons, projectes… Passar la conversa més a la
banda emocional, més tutorial,
de com estem, i de treballar de
manera més autònoma. Però per
arribar aquí, no tenim els recursos, la manca de personal és brutal. Qualsevol cosa que passi, ens
trenca l’activitat. Contínuament
hem de passar al pla B…
Quins han estat els teus referents pedagògics?
A banda de Freinet i els corrents
actuals, jo sóc una persona a qui
ha pesat molt el fet de créixer
amb qui tinc al costat. L’aprendre
entre iguals.
Elisenda Copons
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El pati, un espai per
aprendre i gaudir
Mentre alguns tanquen la carpeta i
guarden l’estoig a
la velocitat de la llum,
altres esperen, amb el nas a la
porta i la pilota a la mà, que entri la monitora
per poder marxar. Per les escales circula una filera
de bates multicolor entre rialles, salts d’alçada i
converses. Són els nens i les nenes de cicle inicial,
que ja comencen a ensumar el dinar: avui, llenties
i truita de patates. Al mateix instant, la pista s’omple de futbolistes de tots
els cursos i la pilota es posa
en joc. Dos o tres nens
opten pel diàbolo i
el fan volar. Un petit grup d’infants
ultima les estratègies de la seva
història d’avui al
castell: en què es
convertiran? Policies i lladres, cavallers, superherois...? La
seva imaginació no té límits. Més apartades, les nenes
de sisè seuen en un banc i comparteixen converses i secrets, mentre alguns companys
intenten parar l’orella. A pocs metres, un altre
grup es descalça i puja a l’escenari de la terrasseta
per marcar-se un ball. El pati ha començat.
Ja sigui al matí o al migdia, el temps de pati
és, per als nens, un temps d’esbarjo, de desconnexió, de joc compartit i de convivència: un espai

Solució

Qui era...?

Quim
Martín
12

de llibertat on afloren amb més intensitat les seves emocions i on apareixen, també, bona part
dels conflictes que es viuen a l’escola. Pedagogs
com Froebel o Montessori ja posaven de relleu
la importància educativa d’aquest espai, com un
entorn de joc on entendre la seva relació amb el
món i estimular els seus aprenentatges. Pensar
en el pati com un espai educatiu suposa, també,
situar-lo com un dels millors escenaris per aprendre a gestionar els conflictes i, sobretot, a prevenir-los. En aquest sentit, no l’hem d’entendre
com una amenaça sinó com una
gran oportunitat perquè els
infants aprenguin a organitzar-se, a prendre
decisions, a cooperar,
a tolerar i acceptar la diversitat, i
a empatitzar amb
companys d’edats
i interessos molt
diferents.
Una mirada educativa que hauria d’implicar una reflexió, com a
monitors i mestres, sobre quin
ha de ser el nostre paper en aquest
espai de joc i convivència —discret però alhora actiu—; per tal que siguem conscients que cada dia,
quan tanquen les llibretes i baixen al pati, s’obre
una nova oportunitat per seguir aprenent.
Sonia Doctor
(monitora de l’escola)

Aprofitem
el cineMa
Per
Aprendre
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Acte de signatura de compromís
d’Escoles + Sostenibles
El dimecres 7 d’octubre
d
del 2015 vam anar al Saló de Cent de l’AjuntaESCOLES
+
ment de Barcelona les
S OS T E N I B L ES
e
escoles que formem part
d
de la xarxa d’Escoles +
Sostenibles. En arribar-hi, ens van donar una targeta gegant en què sortia tota la informació i el

nom de les escoles que hi participàvem. Ens vam
esperar una mitja hora perquè s’iniciés l’acte.
Van començar a parlar de l’energia i, d’un bagul,
va aparèixer una noia que anava disfressada de
bombeta.
Van sortir diverses escoles per explicar-nos els
concursos que havien guanyat relacionats amb el
medi ambient. Nosaltres hi vam anar perquè l’escola ja fa molts anys que forma part de la xarxa
d’Escoles + Sostenibles i ara continuarem participant-hi.
De fa temps que anem fent diferents campanyes com la de l’aigua, la d’estalvi de paper, la
dels embolcalls sostenibles, la d’estalvi de llum...
Enguany volem centrar-nos en el soroll.
Ens va agradar anar-hi i saber que no som
l’únic col·legi que treballa perquè la seva escola
sigui més sostenible.
Arnau Serrano i Roger Rafel
(representants de l’escola El Sagrer)

Una ATLEVIANA solidària, emotiva,
participativa...
Ara que arriba la tardor ha estat el temps d’anar
a Can Dragó i fer la gran competició!
Quina il·lusió, veure la motivació de tots els
participants: dels alumnes de totes les escoles, dels
mestres que ho havien organitzat i de les famílies
que animaven i encoratjaven amb intensitat!
A totes les proves d’atletisme gaudíem veient
l’esforç col·lectiu. A la sortida de les proves, tots
ben concentrats, esperant la baixada del banderí.
Arribem a la meta. Els nervis han fugit però l’excitació encara hi és. Alegria de tothom. Els que
no han aconseguit guanyar, tenen l’esperança
que els queden més proves.
Aconseguírem força medalles però us en volem explicar dues de ben especials. El Mario va
participar en resistència i pes, en la seva categoria. S’esforçà de valent i que content va estar
quan tingué la medalla a les mans.
I tenim una medalla col·lectiva, a l’esforç de
tots. La Berta la va guanyar però la va voler compartir: «Vull compartir aquesta medalla amb tots

els meus companys perquè és la medalla de l’esforç. L’esforç de tots. Berta Galan».
L’Atleviana ha passat, però dins ens ha quedat
el record dels bons moments passats.
Sergio Cardona, Sebastian Fernández i Maria Texidor
(alumnes de sisè)
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SABEU QUÈ? 6è
L’hort a 3r
A partir d’aquest curs, els nens
de 3r s’encarregaran de l’hort, de
sembrar i tenir cura de les diferents
hortalisses que hi plantaran segons
l’època de l’any: alls, pastanagues,
enciams i tomàquets; i, a més, les
veuran créixer fins al moment de la
collita. Així podran observar tot el
procés de creixement de la planta.
Ja hi han plantat enciams i aviat
començaran a sembrar faves. Aprofitaran l’hort per aprendre. Ara fan
un treball de comparació de diferents arrels. De l’hort, tot el Cicle se
n’aprofitarà perquè, fins i tot, els
nens de 4t faran melmelada amb
les llimones.
Ricard Teruel, Dèila Mondiu
i Mario Luque (alumnes de 6è)

Ara baixem de pis i ens trobarem amb l’Èlia, que és tutora de
2n. Tot i que ha treballat en moltes
escoles, segueix aprofundint i estudiant. Si seguim baixant, arribem
al Cicle Mitjà: la Carme és la nova
tutora de 3r; sabem que li agrada
fer ioga, piscina... perquè vol tenir
bona salut i estar en forma.
Ara som al Cicle Superior. La Dora
és mestra de música però fa la tutoria de 5è; si l’heu vista ho sabreu
perquè vesteix amb una línia esportiva i es fa recollits de cabells força
extremats. I per acabar les presentacions ens falta la Laura que sap
molt d’anglès perquè ha viscut a
Anglaterra, als EEUU i...
Esperem que la seva estada a
l’escola sigui ben plaent.
Pau Camarasa, Andy Choni,
Aitana Edo, Júlia Fontanilles
i Nil Valero (alumnes de 6è)

El Rubén a l’escola

Els donem la benvinguda!
Aquest curs han arribat una gran
varietat de mestres. Us ho expliquem.
Si comencem pel parvulari, trobarem l’Esther, que sempre veureu fent fotos a tort i a dret; és
tranquil·la i divertida. La Núria, de
P4, és una artista; es deleix per fer
plàstica amb els petits. La Mercè és
ben dolça i molt pacient.
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Segur que aquests dies heu vist
un jove per l’escola: és el Rubén,
un alumne de 4t d’ESO de l’Institut L’Alzina que ha triat l’escola El
Sagrer —n’havia estat alumne—
per fer el Projecte de diversificació
curricular. Els matins dels dimarts i
dijous ve a l’escola i ajuda a mantenir els ordinadors, dóna un cop de
mà a la Maria Rosa, fa suport a P3 i
a la biblioteca. També fa tasques a
la caseta del sorral. Esperem que se
senti ben acollit a la nostra escola.
Li hem fet unes preguntes i ens
ha dit que estarà dos mesos amb
nosaltres i que ha vingut per ajudar i veure les diferents tasques
que es fan en una escola. Està molt
content, diu que li «encanta» ajudar i fer feines tan diferents. Ens ha

dit que en el seu temps lliure juga
a futbol, veu la tele.. i que és del
Barça i també del Liverpool.
Li desitgem que l’estada a l’escola li sigui ben profitosa.
Pau Fusté, Martí Sivil, Oriol Rafel,
Gina Barón i Àlex Fernàndez
(alumnes de 6è)

Un zoo a l’escola
Un ocellet ens ha dit que durant
els Casals d’estiu d’aquest any hi va
haver un zoo improvisat a l’escola.
Però no us penseu que era el típic
zoo amb animals exòtics o de gran
mida, vaja!, d’aquests que visitem
de tant en tant... L’escola es va convertir en un zoològic de tot tipus
d’insectes: escarabats, formigues,
mosquits… I de tant en tant uns
gatets ens venien a visitar i aprofitaven les nostres vacances per fer
les seves necessitats. Quin ensurt!
Tantes bestioles per l’escola!
Ep!, però no us amoïneu perquè cada tres mesos ho inspeccionen tot, posen trampes i s’asseguren que fugin i no tornin, en un
temps.
Àlex Maroto i Temur Diakvnishvili
(alumnes de 6è)
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Entreteniments

Gina Rivas

Guillem Janer

Anaïs Brito

Pol Ibàñez
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