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La coral El Sagrer fa més de trenta anys que canta i desitgem
continuar fent-la refilar molts anys més. Als anys vuitanta teníem a l’escola una mare música, la Teresa Malagarriga, que
sentia nostàlgia de les caramelles del seu poble, Cardona, i va
animar una bona colla de pares i mares a cantar-les. Ens vam
animar tant que les vam cantar per tot el barri i també ballàvem una dansa típica de Cardona. Anàvem vestits de pubills
i pubilles, no ens faltava cap detall. Les faldilles les va fer la
Teresa Miró, mare també de l’escola.
A les caramelles de Pasqua vam afegir nadales per Nadal i
després concerts al barri i algun intercanvi amb altres corals.
La Teresa Malagarriga va passar el relleu a la seva germana,
l’Assumpció. Amb ella vam fer una coral amb tots els ets i uts:
assaig setmanal, sortida de treball i convivència, concerts, es
va crear una junta... I, a l’any 2000, l’Assumpció va passar el
relleu a la directora actual, la Luz Marina Díaz, amb qui s’ha
consolidat una coral actual i de veus harmonioses.
Amb els anys ha anat minvant la participació de persones
de la comunitat educativa del centre i han entrat persones
del barri i de barris veïns. Un dels aspectes que caracteritza els
components de la coral és la fidelitat al projecte: hi ha persones que hi canten des dels seus inicis. Durant aquest temps, la
coral ha cantat un ampli repertori de peces: cançó tradicional
catalana i d’arreu del món, espirituals negres... la majoria a
quatre veus.
El que fem més de grat són el concert al parvulari i el concert que anomenem pedagògic. El primer ens té encaterinats:
trobar-nos davant de 150 mirades expectants i atentes, enamora. Es du a terme el divendres després de Setmana Santa, el
mateix dia que cantem les caramelles al pati. Sobre aquestes,
cal dir que tenen lletra de Pere Padró i música de Santi Riera.
A més, ens acompanyen alumnes i exalumnes d’El Sagrer amb
els seus instruments, el so dels quals han explicat durant el
concert al parvulari. Agraïm l’entusiasme de l’Eva Garín, exalumna i excel·lent concertista de saxo, que ha participat en
quasi totes les cantades.
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Qui és?

s de trenta
ue cantem

L’Assumpció Malgarriga va iniciar els concerts pedagògics,
però el format actual és de la Luz Marina: busquem un tema
atractiu per als alumnes de primària, escrivim un text i l’acompanyem amb cançons adients. Un narrador o uns personatges
condueixen el fil del concert. Generalment, ens acompanyem
músics.
Actualment hi ha pocs cantaires vinculats directament a El
Sagrer i ens agradaria molt que n’hi hagués més de la comunitat educativa. Formar part de la coral implica assistir als assajos
(cada dimarts de 21.00h a 22.30h), participar en els concerts (uns
sis o set l’any) i gaudir d’un cap de setmana en què es barreja el
cant, la convivència i l’esbarjo.
La música en general, i el cant en particular, fomenta la bona
relació entre les persones. Les corals han estat i són un bon punt
de convivència i d’integració social.

Avui, amb aquest Qui és? també us volem fer pensar. Intentarem posar-vosho difícil. Comencem explicant que fa
un lustre que va arribar a l’escola i que
era la primera vegada que treballava
en un centre educatiu. És possible que
no la trobeu voltant per l’escola: té un
espai particular i encara que no siguem
conscients ens té a tots controlats, tant
als nens com als mestres. Al començar
l’escola tots els pares li porten una pila
de papers. Alguns continuen visitant-la
quan tenen alguna «sol·licitud» i ella
s’assegura que el paperam que cal presentar estigui correcte.
Ja veieu que té una tasca molt important i la fa molt bé perquè és molt i
molt responsable i eficient. És molt discreta i tímida, però quan fa la seva feina atenent les famílies, les rep amb un
somriure. Però ens han ben informat
que quan té confiança és molt divertida i alegre i que fins i tot és bromista.
Li agrada la música i sovint n’escolta les
estones que esta sola, treballant.
Té dues filles petites, la Laia i la Julia.
N’està molt satisfeta, i de fer de mare,
encara que va una mica atrafegada.
Per sort pot comptar amb el marit, que
és amatent, que treballa dins del món
de l’ensenyament, i amb el germà, que
és ben eixerit. A la germana gran, la
Laia, li encanta cuidar de la Júlia, la petita, què és un belluguet, quasi, quasi
un terratrèmol.
I per últim us donem una pista «visual»: és molt prima, amb uns cabells
entre castanys i negres, ben curts i rinxolats, T’acull amb un somriure planer
i una mirada dolça.
Us ho hem posat difícil, no? Però segur que ja sabeu qui és. Així doncs, ara
podeu avançar unes pagines per comprovar-ho.
Aitana Edo i Martí Sivil
(alumnes de 6è)

Coral El Sagrer
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CICLE
INICIAL

Els jocs cooperatius

Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar:
una nova manera d’entendre l’educació física
L’educació física no es queda enrere pel que fa
a noves metodologies i el treball cooperatiu
afavoreix un clima positiu de grup, augmenta
la participació i potencia una major implicació
de tots els alumnes per aconseguir l’èxit i el desenvolupament d’habilitats socials.
Cada alumne assoleix els seus objectius tan
sols si la resta dels seus companys de grup també els assoleix. Podem dir que o tots guanyen
o tots perden. El fet de compartir objectius
fa que tots s’esforcin i treballin junts. Així, els
alumnes més capaços treballen no només per
al seu propi benefici sinó per aconseguir que
els altres també n’obtinguin. I les persones
amb més dificultats s’han d’esforçar al màxim
perquè el grup aconsegueixi l’èxit.
Us poso un exemple: els nens de primer
s’han convertit en uns autèntics pirates! Han
realitzat tot un seguit de jocs cooperatius amb

l’objectiu de trobar el tresor del pirata. Per
aconseguir-ho han hagut de tenir en compte
unes normes bàsiques: ajudar-se, passar-ho bé i
escoltar-se. I al final de cada sessió han fet una
petita avaluació conjunta per prendre consciència de la seva actuació.
Algunes de les activitats han estat:
Creuar el riu. Cada grup havia d’arribar
des d’una punta del gimnàs a l’altre cantó
trepitjant només els maons que col·locaven a
mesura que avançaven. Amb una condició: els
maons no es podien arrossegar! Si algun membre del grup trepitjava el terra, havien de tornar a començar. El joc s’acabava quan tots els
grups havien assolit l’objectiu de creuar el gimnàs. Els primers, en acabar, ajudaven els altres.
No hi cabem! Es van col·locar tants cèrcols
com jugadors hi havia. Sonava la música i quan
parava tots els jugadors havien de posar-se dins
dels cèrcols en 5 segons. Es van anar eliminant
cèrcols i els participants havien d’ajudar-se per
tal que tothom cabés dins els que quedaven. El
repte s’assolia quan restaven els mínims cèrcols
possibles tot assegurant
que no es podien fer mal
entre ells.
No és fàcil la realització d’aquestes tasques
cooperatives: cal que tots
els membres del grup siguin actius i que hi hagi
interacció entre ells. La
tasca del mestre és ajudar-los a organitzar-se, a
dialogar, a escoltar-se,
a provar, a no tenir por a
equivocar-se.

Rosa López
(mestra d’Educació Física)
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Projecte. L’hort a 3r

A l’escola sempre hi ha hagut tallers de descoberta de l’hort. Però aquest curs es va decidir
que un nivell, el de 3r, en fos l’encarregat. Els
alumnes són els protagonistes de la vivència,
del projecte, amb l’estímul i acompanyament
dels mestres i el suport de l’Eloi i l’Àngels.
Es va decidir fer una sessió setmanal de treball, amb la participació de tres alumnes per
classe. Perquè tots els companys puguin seguir
el procés, fem servir la cartellera de l’entrada
i el passadís per penjar la informació escrita i
gràfica, que és un resum del treball realitzat,
dels canvis en el creixement de les hortalisses,
del procés de transformació en el compostatge, etc.
A l’inici de curs, en una assemblea, les classes «Les catarates d’Iguazú» i «L’Everest» ens
vàrem preguntar què esperàvem, què sabíem,
què volíem plantar, quines investigacions podríem fer... i vam concretar uns passos a seguir
que hem anat canviant segons...
En el començament del segon trimestre
hem valorat les tasques realitzades:
Jana C.: M’ha agradat conèixer les eines
per plantar. Fer un forat amb el plantador.
I sobretot l’emoció que anava creixent. I quan
vam arrencar els enciams i vam fer una bona
amanida!
Andreu: Un dia, quan vam plantar enciams, estàvem traient males herbes i vam tro-

bar-ne una que no podíem arrencar. L’Eloi,
amb l’ajut del plantador, ens va ajudar a treure-la. Tenia una arrel tan gegant que semblava una pastanaga! El següent grup va buscar
arrels diferents, després va anar a la biblioteca
per buscar informació i ho varen explicar a les
classes.
Ivonne: Vaig descobrir que a la compostadora, amb les fulles caigudes del pati, restes
de verdures de la cuina i aigua, surten tot un
munt d’animalets i «terra bona» per a l’hort.
Lucia: Quan baixava al pati anava a l’hort
i m’emocionava veure com creixien els enciams.
I em va venir una gran tristesa quan se’ns van
cruspir una filera d’enciams!
Sergi A.: A mi m’ha agradat veure i saber
com són les llavors i veure com creixen, com
surten les fulles, les flors... i de la flor, la fava.
I què en pensa l’Eloi?
Eloi: Jo m’ho passo molt bé amb vosaltres
i quan veig les cares de satisfacció amb tot el
que fem.

Continuarem treballant l’hort que ens ha
servit i serveix per aprendre, reflexionar, investigar, descobrir... i també assaborir els productes quan els cuinem...!
Ramona G. i Carmen V.
(mestres de 3r)
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Les enquestes

Aquest trimestre hem treballat les enquestes,
hem preparat preguntes per als alumnes d‘El
Sagrer i també per als veïns del barri. Hem
après a planificar les preguntes, realitzar-les,
recollir les dades i finalment a elaborar un gràfic per interpretar els resultats. En aquest article us volem fer arribar algunes informacions
fruit de les enquestes que vam fer a la gent del
barri sobre La Sagrera (si teniu més curiositat,
trobareu més dades al web de l’escola).
Vius o treballes a La Sagrera? Vam fer algunes preguntes sobre l’activitat econòmica
del barri i de totes les dades destaca que la majoria de la gent que viu a La Sagrera no treballa al barri. Molts destacaven que han escollit el
barri perquè està molt ben comunicat. Només
el 20 % de la gent enquestada ha viscut sempre a La Sagrera.

15,5%

84,5%

L’estat de la qüestió a l’escola. També vam
fer algunes preguntes als alumnes de l’escola, vam passar per totes les classes. Va ser una
feinada recollir totes les respostes. En aquests
gràfics podreu veure les dades més rellevants.

20%

80%

Què t’agrada del barri? Vam voler saber
per què agrada viure a La Sagrera i els veïns
van destacar aquests motius:
15,8%

Coneixes l’escola El Sagrer? Per últim vam
voler descobrir si la nostra escola era coneguda. La majoria de la gent del barri ens coneix i
molts enquestats ens van comentar que algun
familiar havia sigut alumne de l’escola.
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Alumnes de 6è (Kilimanjaro i K2)

La Sagrera d’El Sagrer
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La Biblioteca
La Sagrera-Marina Clotet
Un dels equipaments culturals del barri que valorem
moltíssim des de l’escola és la
Biblioteca pública Marina Clotet,
al carrer del Camp del Ferro, 1-3.
Cada curs, els nens d’alguns nivells de l’escola hi van a fer una visita organitzada. Quan hi
anem, els bibliotecaris ens expliquen com està
organitzada i que l’espai infantil disposa d’un
fons documental molt variat, en tot tipus de
formats: llibres de coneixements, llibres d’imaginació, còmics, revistes infantils, pel·lícules infantils, música (CDs i DVDs musicals), etc.. Ens
informen, també, que a més de llegir s’hi pot
navegar per internet, escoltar música o mirar
una pel·lícula.
Després, exposen el procediment per ferse’n el carnet i així poder endur-se’n llibres i
pel·lícules en préstec a casa. Hi ha nens de l’escola que ja el tenen, però, any rere any, constatem que encara n’hi ha molts que no, i que
desconeixen aquest servei.
La Biblioteca és un espai molt lluminós,
ampli, ben distribuït, molt agradable i confortable. L’espai infantil és un lloc òptim per
compartir experiències culturals al voltant dels
llibres i cada mes s’acostumen a oferir activitats
familiars de conta-contes i tallers.

Té un fons de llibres sobre horts urbans i
horticultura, ja que just al costat de la biblioteca, al carrer del Camp del Ferro, s’ha construït un hort i jardí urbà adreçat a les escoles
de l’entorn de la Sagrera i Sant Andreu i als infants i adolescents del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) de Sant Andreu. Quan
els alumnes de 3r fan la visita a la biblioteca
també tenen l’oportunitat de conèixer aquest
hort, que és resultat del concurs del Pla BUITS
de l’Ajuntament de Barcelona («Buits urbans
amb implicació territorial i social»).
Per acabar, sapigueu que el nom de la biblioteca, La Sagrera - Marina Clotet, va ser escollit per votació popular pel veïnat i les entitats
de la Sagrera, que per retre homenatge així a
la figura de Marina Clotet —que va ser mare
d’El Sagrer— per la seva tasca cultural al barri,
en especial en el món coral: va ser fundadora
de la coral infantil El Reguitzell.
Animeu-vos, doncs, a visitar la Biblioteca i
gaudiu-ne si encara no la coneixeu!
Gemma Sitjà
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Comissió AMPA

Febrer a El Sagrer
Acabant el gener, vam començar ja amb la intensitat que correspon a El Sagrer en aquesta
època de l’any.
L’assemblea de socis de l’AMPA va obrir la
cursa del que representa aquest mes a l’escola:
hi vam aprovar el tancament econòmic del curs
2014-2015, vam validar les últimes aportacions
fetes per part de l’AMPA a l’escola (equip de so
nou, matalassos nous per al gimnàs, reforç dels
monitors que acompanyen el cicle infantil a
piscina, reemprendre la instal·lació d’aire fred
i calefacció a les classes de baldufes i menjador
de P4 i P5...) i també vam traspassar a la propera junta la decisió de quines de les necessitats
que té l’escola podem assumir amb una part
del romanent dels socis d’aquest curs.
Així vam enllaçar amb el Carnaval Una de
les grans festes de la nostra escola. Una mostra ideal del que significa El Sagrer: comunitat,

participació, germanor, diversió i feina, aquesta vegada en la vessant lúdica. Des de l’AMPA
volem donar les gràcies al grup de 6è que any
rere any ens permet gaudir d’aquesta festa
amb una excel·lent demostració de creativitat,
feina i enginy: Namasté!

Uns quants vàrem participar també a la rua
de les escoles de Santa Eulàlia. Els Fumets (el
grup de tabalers de l’escola) i El Foguet (el drac
de l’escola), acompanyats de les famílies de 3r,
vam gaudir un any més d’un matí entranyable
pels carrers de la nostra ciutat. Una experiència
que us volem recomanar. Gràcies a tots aquells
que ens hi vau acompanyar.
I per continuar i no parar, la matinal de
bricolatge! Un matí dedicat a arreglar, pintar,
desmuntar o bé muntar... És la manera com les
famílies de l’escola intentem pal·liar la falta de
manteniment del Consorci a l’edifici: aprofitem
l’oportunitat d’aquest article per fer-ne denúncia pública. Vam passar un matí entretingut i
profitós en bona harmonia. Podreu trobar-ne
imatges al nostre web.
Per rematar el mes de febrer, tindrem la
jornada de portes obertes. La presentació de
la nostra escola a tots aquells que hi voldran
entrar, de la nostra peculiar comunitat que en
mesos com aquest ens deixa esgotats i satisfets
a la vegada.
Junta directiva de l’AMPA
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Raco-manacions
Activitats

Fortalesa de Sant Ferran (Figueres)
Anomenada la catedral de l’aigua,
haureu de recórrer aquesta fortalesa en jeep i bot pneumàtic, donada
la seva extensió. La visita ens permet
conèixer els secrets d’un dels castells
mes grans d’Europa. Els lectors de Victus reviureu les estratègies de setge i
resistència i els mes petits gaudireu
de les espectaculars dimensions de
la fortalesa amb el casc d’espeleòleg
posat. A tots us sorprendrà el recorregut per les immenses cisternes subterrànies
de Sant Ferran.
Més informació: lesfortalesescatalanes.info
Oriol Aragall
(pare de la Maria i del Jordi, de 2n i 5è)

Llibre

Cultura

Epaminondas
Pepe Maestro, Epaminondas (Mariona Cabassa, il.), Madrid, Edelvives, 2010 (en castellà)
El protagonista d’aquesta història no és gaire
espavilat, però
molt, mooolt obedient. Quan la seva mare li fa encàrrecs, ell obeeix,
però sempre resulta un desastre. Perquè obeir sense entendre
el que ens demanen pot ocasionar múltiples
i autèntics problemes.
Per explicar a infants de sis a vuit anys,
acompanyant-los en la progressiva presa de
decisions i cap a l’autonomia. I a més a més
fer-se un tip de riure...
Núria Puigvert
(mare de la Maria i del Jordi Aragall,
de 2n i 5è)

Aniversaris màgics al
Teatre del Raval

Una manera original i divertida de
celebrar l’aniversari és anar a esmorzar o a berenar, i a menjar pastís, al
Teatre del Raval i després veure l’espectacle Màgia Junior. El Teatre fa
un obsequi al nen que celebra l’aniversari i li regala l’entrada a l’espectacle, del qual serà protagonista. Calen un mínim de 10 nens i ganes de fer
màgia. Es tracta d’una experiència molt diferent,
bonica i divertida. Hi ha funcions els dissabtes a les
18h i els diumenges a les 12h. Més informació a:
http://www.teatredelraval.com/magia-junior/
Anna Faz Florensa
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L’entrevista

Parlem amb la
Rosa Maria Soler
i el Pere Padró
La coral d’El Sagrer està d’aniversari: 30 anys de cançó, partitures, concerts, assajos, Caramelles, cantates, bon humor i treball en equip, al servei de l’escola i dels seus infants. Per repassar aquestes tres
dècades d’història —i les que vindran— parlem amb la Rosa Maria i el Pere, dues de les persones implicades amb el grup des de la seva fundació, que l’han vist créixer i madurar, primer com a pares i ara,
també, com a avis d’El Sagrer.
«Tot va començar amb les Caramelles», reconeix la Rosa Maria.
Aquell any, un grup de mestres,
pares, mares i personal del centre, dirigits per Maria Teresa
Malagarriga, van decidir recuperar aquesta tradició popular
com una activitat de l’escola i de
participació en el barri. «Va ser
un començament molt engrescador. En aquell moment es va
apuntar moltíssima gent. Va
néixer com una cosa interna,
amb la gent que voltava i que
tenia sentit d’escola. Va ser una
experiència molt viscuda», explica el Pere. Ell va ser una de les
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persones que es va animar a
participar en aquell nou projecte amb molta il·lusió, però sense
gaire experiència musical anterior. «Recordo uns acords de la,
la, la en els primers assajos... Em
perdia sempre, pensava que era
massa abstracte per a mi, però
em vaig engrescar i vaig continuar». I d’això ja fa ara 30 anys.
Ambdós guarden un bon
record d‘aquest concert original
de Pasqua i les trobades que el
van seguir. «El primer any vam
ballar, vam cantar al carrer, va ser
una cosa....» riu la Rosa Maria.
A diferència del Pere, aquesta

mare i àvia d’El Sagrer ha viscut envoltada de música des de
ben petita, com també ho va fer
el seu marit, un altre dels protagonistes que van donar vida
i forma a l’agrupació. Aquesta
passió s’ha transmès de generació en generació i ara és la seva
filla, la Núria, qui acompanya als
infants cada concert de Nadal
amb el seu piano.
«Quan els fills de la Teresa es
van fer grans i va marxar de l’escola, va venir la seva germana,
l’Assumpció, també molt vinculada amb la música» comenta la
Rosa Maria; «jo crec que va ser
ella qui va garantir la continuïtat». A més dels concerts relacionats amb activitats emblemàtiques de l’escola, com ara el
concert de Nadal, les havaneres
de la festa de final de curs o les
Caramelles del dimarts de Pasqua, la Coral va començar a participar més intensament en les
festes del barri; i van passar de
trobar-se en moments puntuals
a assajar setmanalment, cada
dimarts a la nit. Per al Pere, l’Assumpció «va posar un cert rigor
i disciplina als assajos, més exigència i més veus».
Així, la coral nascuda de les
ganes de fer barri i escola va
anar evolucionant, progressivament, obrint el seu repertori i
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L’entrevista
guanyant més entitat i seguretat. La seva història s’escriu amb
tres batutes, i la tercera ha estat
la de la Luz Marina, actual directora de l’agrupació i mare de la
Nora, de P3. «Ella és la que, potser, ens ha acabat de posar les
piles», reconeix el Pere.
El seu programa emana, principalment, de la pròpia dinàmica de l’escola i contempla tres
moments clau al llarg de l’any:
el concert de Nadal, acompanyant els alumnes de 6è; la cantata pedagògica sobre un tema
monogràfic concret; i les Caramelles. «Nosaltres ens sentim
part de l’escola. Jo, almenys, em
sento com un servei d’El Sagrer;
gaudim cantant i, a més, això
ens permet fer actuacions fora»,
comenta el Pere. Aquest vincle
exigeix, però, un esforç per treballar peces noves i adaptar-se a
les noves famílies i infants que
omplen de vida el centre. Un
repte que, tant la Rosa Maria
com el Pere assumeixen amb
molta il·lusió i energia.
Gospel, jazz, rock, música
clàssica o popular, cançons en
anglès, catalanes, argentines o,
fins i tot, marroquines. Sonen
nous temps en el món de les
corals, cada cop més visibles per
al públic general, i la d’El Sagrer
ha sabut actualitzar-se i créixer,
sense perdre la seva essència i
sempre fidel al seu origen.
Actualment, l’agrupació està
formada per 39 persones, amb
representació de totes les veus.
Els seus membres han anat canviant a mesura que els cursos
avançaven, però tal com reconeix la Rosa Maria, «necessitem
joventut i gent jove que pugui
agafar el relleu, i no està sent
fàcil». «Molts pares ja no són
pares: són avis. La coral té vida

pròpia i la gent que ha anat
entrant no necessàriament s’ha
nodrit de les famílies de l’escola.
Hi han vingut persones del barri
que ens han sentit cantar, membres d’altres corals...», afegeix el
Pere.
La música a l’escola
Tot i que la coral comença a assajar quan els alumnes ja han marxat de l’escola, els seus membres
coincideixen a afirmar que la
música és un element essencial
en l’educació dels nens i nenes,
i és molt important apropar
aquest art als infants. «Aprendre disciplina, ser conscient
que formes part d’un conjunt,
que no estàs sol; educar l’oïda
i el bon gust... La música t’ofereix tot això», reconeix la Rosa
Maria. «I el rigor; la música et
marca un temps, un ritme, i això
és important en l’educació d’un
infant», continua el Pere.
Quan els preguntes què n’han
tret d’aquests 30 anys d’història i música, ho tenen clar. «Si
no pogués venir a la coral, em
faltaria alguna cosa», admet
la Rosa Maria. «Cada dimarts
venim a passar una bona estona. M’agrada cantar, però el
més important és l’ambient que
hem creat, hem fet amistat i

molta pinya en aquests anys». El
mateix pensa el Pere, que assegura entre riures que «si no hi
hagués el dimarts al vespre, ens
l’inventaríem».
I què n’esperen per als propers 30 anys, d’ara en endavant?
Que la coral continuï creixent,
que es renovi, que s’adapti als
nous temps, que compti amb
nous membres que agafin el
relleu i, «si pot ser, mantenint
el llistó ben amunt», apunta la
Rosa Maria. «Nosaltres anirem
passant, però m’agradaria que
la coral seguís, que es mantingui aquesta flama i que continuï
sent un actiu de l’escola», diu el
Pere; «amb més presència i visibilitat, i amb les portes obertes
a les noves generacions».
No cal ser músic per formar
part de la coral, perquè, tal com
asseguren dos dels seus protagonistes, «la majoria n’hem
après amb els anys». Sí que
són imprescindibles, això sí, les
ganes de gaudir de la música,
de passar-s’ho bé i de continuar
escrivint la melodia dels infants
que, curs rere curs, omplen les
aules d’El Sagrer.

Sonia Doctor
(monitora d’espai migdia)

Una música
Rosa Maria: El Messies de Haendel, perquè l’he cantat diverses vegades al concert participatiu del Palau de la Música.
Pere: «Va Pensiero», de Nabucco de Verdi, perquè sempre
m’ha emocionat.
Una sensació
Rosa Maria: L’alegria de fer un cim amb amics.
Pere: Contemplar un paisatge, després d’un esforç.
Un moment del dia
Rosa Maria: L’hora d’esmorzar tot escoltant la ràdio.
Pere: La migdiada.
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Del tall vertical
al tall rotatori
Agafar fermament la
fruita amb una mà i el
ganivet amb l’altra. Subjectarla recolzant la primera falange del dit índex a
la part inversa del tall, al llom del ganivet, i el
polze davant del tall. Prémer el ganivet en direcció al polze extraient amb cura la pell de la
fruita per obtenir un bonic espiral i deixar-la
nua, preparada per a la ingestió.

Gairebé és més complicat de descriure que
posar-ho en pràctica, si més no per a qui ja ho
sap fer. No és el cas dels nens de 3r que darrerament hem iniciat en l’art de tallar la fruita com
ho fan els adults, amb el mètode de tall rotatori, un art que havíem detectat en decadència a
mida que avancem en els cursos. Veient la crueltat aplicada sobre les pomes, peres i taronges,
vam decidir que havia arribat el moment de la
pedagogia del pelat. Després de l’experiència,
molta pràctica i algun tallet al dit polze, estem
ben satisfets.
Ep! Que equivocats aniríem si ens penséssim que de ben menuts no comencem les instruccions! Ja des de P3 vetllem perquè el procés
d’apropar el menjar a la boca es faci mitjançant
els estris especialitzats: la forquilla i la cullera.

12

Però encara ens queda el ganivet... Aquell
instrument de tall que requereix la màxima destresa. Per això s’organitzen tallers iniciàtics, on
la víctima és de plastilina de colors. Així, a cops
de tall i d’esquarterar plastilina, els infants van
posant en pràctica els ensenyaments dels savis
monitors. No és fins a P4 que la motricitat s’ha
desenvolupat prou com per començar a tallar
fruita. Això sí, com que encara no és suficient i
a més tenim una mà massa menuda, utilitzem altres mètodes de pelatge: el tall vertical.
Aquest necessita un espai de
treball estable, així que tallem
els dos extrems de la fruita, la
disposem còmodament al plat
i fem talls de dalt a baix, amb
cura.
Abans d’acabar, cal recordar que ambdós mètodes no
serien possibles sense la collaboració de les famílies a casa. S’ha acabat això de «papa,
em talles la pomaaaa que no
en sééééé?»; perquè sí que en
saben, és una trola mandrosa! La tècnica està apresa, només falta posar-hi unes quantes experiències més, molta paciència i alguna
tireta.
Monitors d’Espai Migdia

Solució

Qui era...?

Sílvia
Prados

N ÚME RO 118

MA RÇ D E 2016

A l’escola tenim presents les tres «r»:

Reciclar, Reduir, Reutilitzar
J ho sabeu, som d’EsJa
ccoles +Sostenibles, abans
ESCOLES
+
Agenda21, i treballem
A
S OS T E N I B L ES
per ser conscients que
hem de tenir cura de
la Terra, del nostre Planeta. Reciclem i reduïm
paper, llapis, llibres socialitzats...; tenim 3 compostadores ben plenes perquè les feineres ens
ajuden i recullen les fulles seques dels arbres,
ens guarden restes de verdures de la cuina...
I nosaltres cada any volem fer-ho millor i ens
posem nous objectius!
Aquest curs hem pogut aprofitar que als
Carnavals l’Índia va arribar a l’escola. Els pares
de 6è encarregats de l’espectacular decoració,
quasi tota feta amb material reciclat, van voler
donar «vida» posant un seguit de plantes al
vestíbul. Nosaltres els vam demanar si les podíem reciclar, és a dir trasplantar-les al pati. De
bon grat ens les van donar. I ara, si les voleu
veure, estan entre la caseta del sorral i l’hort.
Nosaltres, els alumnes, us en donem les gràcies! I les plantes, que sembla que han arrelat

bé, estan contentes perquè creixen ben acompanyades.
I continuem parlant-vos de Reciclatge. Com
cada curs, arribarà a l’escola el camió del Punt
Verd Movil. Anoteu-vos aquesta data: 23 de
maig, perquè al llarg del matí el trobareu a la
vorera. Recordeu que heu de fer endreça i que
cal portar tot el que no es pot llençar als contenidors.
Noa Centelles i Claudia Garcia.
(delegades d’Escoles+Sostenibles)

A
Música
Pren
l’escolA
l
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SABEU QUÈ? 6è
Construim El Sagrer amb Lego
Ràdio Sagrer, al Catakrac de BTV
Com ja sabeu, a l’escola hi ha una
Ràdio. Nosaltres ens encarreguem
de buscar les notícies que ens interessen de l’escola, del barri o de la
ciutat i farcim l’escaleta amb entrevistes, curiositats, recomanacions,
previsions del temps i sintonies. Així
és que després d’escoltar-nos a les
xarxes, Barcelona Televisió ens va
venir a veure perquè expliquéssim
la nostra experiència al programa
Catakrac dels diumenges al matí.

Us afegim el QR que us durà a
l’enllaç de BTV. Ens podeu veure a
partir del minut 21. A més a més us
engresquem que ens seguiu escoltant a través del web de l’escola o
del Soundcloud de Ràdio Sagrer on
trobareu tots els programes emesos.

Durant el servei matí, els de 5è i 6è
juguem amb jocs de taula o fem activitats amb diferents materials com
lego o plastilina.
Ara farà unes setmanes que la
Pepa ens va oferir la possibilitat de
crear construccions amb el Lego. Primer vam provar de fer un coet petit i
després ens vam engrescar a fer una
maqueta de l’escola amb tots els elements que envolten l’edifici. Cada
matí, abans d’entrar a l’escola, fèiem
una ullada a l’exterior de l’escola i
així, quan hi entràvem, ens posàvem
de seguida a construir. Hem tingut
algunes discrepàncies com a grup,
però estem orgullosos del resultat
perquè ens n’hem sortit.
Si haguéssim de millorar la maqueta, intentaríem canviar els colors de
les peces perquè semblés més real.
Hem gaudit molt com a arquitectes
i estem satisfets del treball. Al final
d’aquest segon trimestre podreu
veure una exposició que s’organitzarà des del servei matí en la qual
podreu veure tot el procés.
Sebas Fernández, Joan Martínez i
Manel Moreno (alumnes de 6è)

El carnaval a l’escola
Esperem que gaudiu escoltant-lo
igual que nosaltres fent-lo!
Alumnes de 6è
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El carnaval és un temps de disbauxa
i aquí a l’escola vam organitzar un
bon sarau. De bon matí, l’escola es
va transformar en un bell paisatge
de l’Índia. Hi podíem trobar elefants,
micos i panteres de la Jungla, fins i
tot un basar indi on podíem comprar
teles, Saris, espècies… Però, sobretot hi va haver molts colors, gràcies
a la varietat de disfresses: princeses,
policies, agents secrets, superherois
i superheroïnes com la firegirl, ninges, animalons de tots tipus, moltes
fades... Fins i tot, animadores i juga-

dors de futbol americà, amb la seva
mascota i el seu mànager.
Totes les disfresses van quedar
molt lluïdes per la passarel·la i destrossades després dels balls i dels
jocs de què vam gaudir tot el dia.
Jan Alsina i Bianca Fernández
(alumnes de 6è)
Unes fotos amb fumarades
ben especials!
Els nostres pares van decidir que
nosaltres, els alumnes de 6è, participaríem en la decoració de l’Escola, disfressats de nens de l’Índia. Els
encarregats de la decoració varen
portar tots els estris i van muntar un
espai escènic, amb projector de llum
i tot, perquè sortíssim perfectes! Al
damunt dels focus vam posar uns
cartrons per dirigir la il·luminació.
No es van adonar que al sostre hi
havia l’alarma que detecta el fum
en cas d’incendi. Tothom, emocionat i nerviós, es canviava de roba,
buscava estris i triava la seva postura. El temps passava, el focus s’escalfava i el cartró... va començar a
fumejar. De sobte va sonar l’alarma
d’incendis. Tots els mestres, els nens,
el personal de l’escola van iniciar el
protocol de seguretat. Tothom, que
no sabia què passava, baixava cap al
pati ben espantat. Quin enrenou!
Els pares, però, es van assabentar i
van quedar ben tranquils quan van
veure que tot funcionava a la perfecció: per una banda satisfets en veure
l’organització i per l’altra sorpresos
per l’enrenou que havien organitzat. I ara ja tenim una anècdota per
al Sabeu què.
Neil Koku Sayerza i Piero A. Toribio Alejo
(alumnes de 6è)
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Entreteniments
PER CARNAVAL TOT S’HI VAL !
En aquesta sopa de lletres s’amaguen 10 paraules de Carnaval. Et donem una pista: tres de
les paraules són les ordres que va donar la reina carnestoltes aquest any!

Natàlia de Cabo
Problema matèmàtic
Quants anys té la mare?

Bianca Fernández

Solució:
La meva dona té 37 anys!
Solució Sopa de lletres
Sudoku geomètric
Completa aquest Sudoku
geomètric: a cada fila o
columna no es pot repetir
cap figura!

Jana Tebar
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