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Una estona amb Picasso va sorgir de la idea de crear una obra
en què les emocions, l’esforç, el treball col·lectiu i el protagonisme dels nens fossin l’eix vertebrador del projecte. Aprofitant
la visita al Museu Picasso, la llumeta creativa es va encendre.
Vam començar a fer esborranys, a cercar informació, a mirar quadres, a endinsar-nos en la vida i en el món de Picasso, a
construir un esquelet de l’obra.
En aquest moment del procés inicial ens vam plantejar
una qüestió bàsica com a mestres: com motivem els alumnes
perquè tots s’engresquin en el procés creatiu que implica una
obra nova? Teníem clar que la motivació (procés intern que
activa i ens permet mantenir una conducta adequada per a
la consecució d’un objectiu concret) era el punt clau per tenir
èxit.
Com motivar-los? Per començar havien de tenir un objectiu
concret i precís com a punt inicial per posar en funcionament
tota aquesta maquinària. L’Objectiu? Van rebre l’encàrrec de
crear una obra sobre Picasso. Un encàrrec molt gros, mai fet
fins ara i que el compartiríem mestres i alumnes.
Tot això els va portar a preguntar-se… Ens fa il·lusió? Ens
atrevim? Necessitem ajuda? Com ho farem? Totes aquestes
preguntes els anaven a poc a poc entusiasmant, els feien néixer dins seu neguits i emocions diverses; començaven a motivar-se col·lectivament per a un projecte comú, de tots, on
cadascú de nosaltres seríem part important en el procés i del
procés.
Animats, van anar per l’escola explicant l’encàrrec i buscant còmplices que els poguessin ajudar a construir el projecte: la mestra de plàstica, la de música, la d’educació física, les
tutores... Junts vam pensar que necessitaríem una escenografia, un vestuari, unes músiques, uns balls que transmetessin
sentiments i un text que ho englobés tot. L’emoció brillava en
els seus ulls. L’inici ja el teníem.
Al llarg de tot aquest procés creatiu els nens han hagut
d’anar superant obstacles: la timidesa, el neguit, treballar a
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Qui és?

stona amb

sso
partir de les emocions i amb les emocions. Ha sigut molt important no caure en la desmotivació, tenir sempre bones paraules,
animar-los en cada moment, saber parar quan els hem vist cansats. Tota aquesta combinació ha fet que l’obra hagi estat un
èxit i que ells l’hagin sentit com a pròpia.
La recompensa més motivadora que han pogut obtenir ha
estat un somriure, una paraula amable, la implicació de les famílies i, per descomptat, sentir que el seu esforç ha estat valorat.
Tot té un inici i un final. Ha sigut un llarg viatge des d’aquella
visita al Museu Picasso, on la llumeta es va encendre, fins que els
nostres actors, dalt de l’escenari, ens han emocionat a tots amb
les seves interpretacions.
Toca, doncs, baixar el teló i acabar com acaba l’obra: Apago
els llums del meu taller. Guardo les pintures. I tanco el cavallet.
Susana Corman i Èlia Ibánez
(tutores de 2n)

Començarem dient-vos que la trobareu als espais dels més petits.
Quan va arribar a l’escola estava
estudiant i ara ja ha acabat la carrera! És treballadora i col·labora
sempre que pot. Ho fa perquè té
estima a l’escola, als mestres i als
nens.
Abans era monitora de l’espai
migdia, però aquest curs li van
oferir treballar unes hores com
a mestra en una llar d’Infants.
Però com que no ens volia deixar
es parteix la jornada per seguir a
Parvulari, com a vetlladora. Està
amb uns nens que necessiten una
atenció especial.
És una persona molt amatent
amb tothom. És simpàtica, molt
agradable, parla amb veu suau
i dolça. La seva forma de mirar
transmet tranquil·litat i alegria.
Encara que és primeta i que per la
seva constitució ningú ho diria, la
seva gran afició és fer barranquisme i s’està formant per ser una
excel·lent escaladora. En general li
agraden força els esports d’aventura. També gaudeix passejant per
la muntanya, on va amb les seves
amistats. Com podreu deduir, li
encanta la natura. Va néixer a un
poble vora mar, rodejat de muntanyes.
Sabreu qui és, si veieu una jove
amb cara afable i somrient, vestida moderna, juvenil i còmoda,
amb cabells curts i rinxolats, que
s’enfila decidida cap a Parvulari.
Els nens i mestres l’esperen molt
contents i amb satisfacció perquè
saben que està ben disposada a
donar suport a tots.
Neil Koku i Nil Valero
(Alumnes De 6è)
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CIÈNCIA
Projecte AmgenExper(i)ència
Durant tot el curs hem participat en el projecte
Amgen, que sorgeix de la Fundació Catalana per
a la Recerca i la Innovació (FCRi).
L’objectiu d’AmgenExper(i)ència és que el saber dels científics jubilats ajudi a incentivar l’ensenyament de les ciències als centres escolars tant
de primària com de secundària, ajudant els alumnes o bé els mestres.
En el nostre cas, hem tingut el plaer de comptar amb Josep Amat, Catedràtic d’Arquitectura
i Tecnologia de Computador, Doctor enginyer
industrial i professor emèrit de la Universitat
Politècnica de Catalunya. El professor Amat ha
col·laborat amb nosaltres participant en alguna
sessió en què els nens de cicle superior feien robòtica, ha fet una sessió de formació als mestres
i una xerrada sobre l’avenç de la tecnologia als
nens de 6è.

3r Congrés de ciència
El passat 17 de maig, els nens i nenes de 1r van
participar al 3r Congrés de ciència al museu del
Disseny de Barcelona amb una ponència que duia
per títol Del llimoner a la taula?

Esperem que el curs vinent puguem continuar
l’experiència i anar més enllà amb les propostes
de col·laboració.
Gemma Sitjà
(cap d’estudis)

S’havien fet preguntes com ara «ens podem
menjar una llimona tal com la trobem a l’arbre?»,
«ens agrada a tots?» o «què podem fer perquè a
molts de nosaltres ens agradi?»
Per donar-hi resposta van fer molts experiments, van distingir els gustos que les persones
percebem, van descobrir les papil·les gustatives i el que passa
al cervell quan tastem el menjar.
Van recollir dades amb una enquesta, van experimentar, van
transformar aquest fruit i en van
fer suc, llimonada, pastís...
Tot el que havien après ho
van exposar davant de molts
altres nens d’altres escoles. Per
fer-ho s’ho van haver de preparar moltíssim, perquè és difícil
parlar davant de tanta gent.
Tot i això, amb una mica de
nervis, ho van fer molt bé. I també van trobar molt interessant
el que van explicar els alumnes
de les altres escoles.
Nati Cuy i Neus Sagrera
(mestres de 1r)
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L’assemblea
de delegats

L’assemblea d’alumnes delegats de primària, és el
lloc de trobada entre els representants dels nens,
els mestres i la coordinadora de l’espai migdia. És
el lloc on ens escoltem i fem propostes, tant uns
com altres.
Cada trimestre es fan tres assemblees. Els delegats de classe són triats pels companys del grup
i hi vénen dos trimestres, un com a novells i l’altre
com a veterans. Per tant, cada curs hi ha quatre
representants de cada classe. Les seves funcions
són:
Millorar el funcionament de l’escola.
Representar els companys de la classe.
Portar a l’assemblea propostes fetes a l’aula.
Traspassar a l’aula el que es parla i s’acorda
a l’assemblea.
Aprendre a parlar en públic.
Ser un bon exemple.
L’objectiu principal de les assemblees és millorar la convivència i el funcionament de l’escola. Però a banda de la millora d’aspectes pràctics,
cada trimestre els adults que la coordinem proposem un tema que generi accions concretes.
Com ho fem per resoldre els conflictes? El primer trimestre d’enguany,
la majoria dels grups van
coincidir que la millor manera d’arreglar un conflicte és parlant-ne. I com ho
faríem? Doncs amb calma,
amb un to de veu adequat, intentant arribar a
un acord, tractant el conflicte en positiu, sense atacar, demanant ajuda a un
company o adult (si cal) i
reparant el mal ocasionat.
I vam arribar a la conclusió
que molts conflictes s’estalviarien si penséssim les
coses abans de fer-les.
El segon trimestre, el
treball dels drets dels in-

fants ens va portar a veure altres realitats i ens va
fer valorar el que tenim. Els de 6è van voler anar
més enllà i, després de fer recerca i tutories, van
entregar un manifest amb les seves demandes a
l’Ajuntament de Barcelona per tal de refermar i
expressar el que desitgen per a tots els infants de
la ciutat.
Aquest tercer trimestre hem parlat d’emocions. Tot i que a l’escola les treballem amb moltes activitats (teatre, protagonista de la setmana,
llibreta de sentiments...), vam pensar que estaria
bé que cada classe tingués un rap positiu dels
sentiments. Alguns han parlat de com s’han sentit fent teatre, d’altres dels sentiments de les colònies, d’altres de les emocions del dia a dia (la
por, el neguit, la felicitat..).
Els delegats estan satisfets del paper per al
qual han estat escollits per a l’assemblea i orgullosos de la feina que s’hi fa. Com a escola, creiem
que és una bona eina de convivència.
Anna Faz i Rosa López
(Comissió de convivència)
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La Sagrera d’El Sagrer

Festes i barri
Som una escola del barri i per
aquesta raó ens agrada estar-hi
vinculats, ser part de la vida de la
Sagrera. Les festes que s’hi celebren
ens serveixen en safata la possibilitat de
participar-hi. I també fomenten que les nostres
vagin més enllà de les parets de l’escola.
Comencem el curs i aviat arriba el mes de
novembre: és la festa major. Cada any engalanem l’escola perquè de fora estant es vegi
que estem de festa, hi pengem garlandes i altres ornaments a les finestres. Treballem a les
classes el programa d’activitats i engresquem

les criatures a anar-hi. El cicle mitjà va a l’espectacle que la comissió de festes de la Sagrera
organitza per a les escoles. L’AMPA s’encarrega
cada curs de fer les preinscripcions de la cursa i
de col·laborar en l’organització.
Per Carnaval, que és festa grossa d’El Sagrer, fem la rua i compartim la gresca amb el
veïnat.
Quan arriben les festes de Primavera també
ens hi impliquem i animem els alumnes perquè
les visquin amb il·lusió. Aquest curs ens van encarregar el cartell i va ser un motiu de satisfacció poder-lo fer.
Enguany, per Sant Jordi, hem
estrenat una nova vinculació amb
els botiguers del barri: «Els llibres
toquen el dos». Hi havia llibres a
diversos aparadors i els nens els havien de localitzar.
També hi ha el «Firem-nos», la
fira solidària que organitza La Sagrera es mou, que, més enllà del
seu objectiu, ens facilita la relació
amb les altres escoles de l’entorn, i
això sempre ens enriqueix.
A qualsevol activitat que s’hi
faci, ja hi posem un peu, com ha
passat aquest any amb la trobada
de capgrossos, a la qual hem anat
amb els que fem a les classes de 4t.
Una mostra més de la importància que té viure les festes del barri
en la nostra comunitat educativa és
que les famílies de l’escola sempre
són a punt d’animar el barri amb el
grup de tabals els Fumets i el Drac
Foguet.
És perquè som una escola que
fem barri que en el nostre Butlletí
tenim una secció que es diu «La Sagrera d’El Sagrer» dedicada a tractar la relació barri-escola.
Conxita Güell

6

N ÚME RO 119

J UN Y D E 2016

Alguns llibres
han tocat el dos!
Aquest any pels volts de Sant Jordi els nens de
primària van rebre una carta de la mascota
de l’escola en què els deia que alguns llibres de
la biblioteca s’havien escapat i s’havien amagat
als aparadors d’algunes botigues del barri. En
Màgic demanava la col·laboració dels nens que
volguessin ajudar a recuperar-los.
I què és el que havien de fer? Doncs localitzar a quines botigues hi havia un llibre de la
biblioteca exposat a l’aparador. També havien
d’apuntar en una graella el títol, el nom de la
botiga i el carrer on es trobava. Si volien, també s’hi podien fer una foto.
I el dia de Sant Jordi, entre totes les
paperetes amb les graelles emplenades correctament, se sortejarien dos
llibres per cicle.
I així va ser com en Màgic va poder anar a buscar els llibres que
s’havien escapat i fer-los tornar.
L’activitat, que ens havien recomanat en una xerrada de dinamització de biblioteques escolars, no
cal dir que va ser un èxit. Hi van participar gairebé un centenar de nens

de l’escola, amb
l’ajut, és clar, de
les famílies, que
van animar els
seus fills a recórrer el barri per
trobar-los.
Els botiguers
es van animar i
engrescar amb
la proposta, i
des del primer moment van voler col·laborar
amb en Màgic i amb els llibres que
es van voler amagar al seu aparador.
Des d’aquí volem agrair l’amabilitat dels botiguers del barri, que
ens han expressat la satisfacció
d’haver participat en una iniciativa que posa en contacte els nens i
el seu entorn més proper.
Moltes gràcies doncs a la pastisseria
Bareche, la botiga de roba Ke’m poso, les floristeries Mª Otilia Colom i Endrina, la botiga
de roba Gerardo, la botiga d’animals Zootròpic, el forn Martí Molins, la botiga d’articles de
motos Motomania i la botiga de regals i tabacs
La Sagrera.
Gemma Sitjà (cap d’estudis)
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Comissió AMPA

L’assemblea de
socis de l’AMPA
El passat dimecres dia 25 de maig es va celebrar l’assemblea de socis de l’AMPA.
Entre altres coses, com per exemple l’aprovació del pressupost anual, vam decidir d’incloure una quota de 10 euros per infant a
partir del curs vinent, per tal d’invertir en el
projecte TAC de l’escola i també vam consensuar l’adquisició d’un DEA (desfibril·lador) per
tal d’esdevenir espai cardioprotegit. Un altre
dels punts de l’assemblea va ser la votació de
la nova candidatura a la junta de l’AMPA. Enguany ha estat una mica especial per a alguns
de nosaltres ja que, després de molts anys de
dedicació, hem deixat pas a noves incorporacions que vénen amb moltes ganes i molta empenta.
Gràcies per endavant a totes les persones
que ens heu acompanyat al llarg d’aquest camí,
que no sempre ha estat fàcil; a la gent de les
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comissions per la vostra implicació en la junta
de l’AMPA i per fer el nostre dia a dia més lleuger; a les famílies, per la motivació a l’hora de
fer coses... Sense tot plegat, la nostra tasca no
hauria estat possible. I, com no pot ser d’altra
manera, gràcies a tots els que us heu incorporat a la junta i als que seguireu fent camí: ja
sabeu que ens teniu al vostre costat per al que
us calgui.
Volem engrescar la resta de socis que entreu a formar part d’aquesta «gran família»:
tothom hi serà benvingut i l’experiència personal aporta molt de creixement, tant si és amb
molta implicació des de la directiva i les comissions com si col·laboreu en allò que creieu,
quan pugueu.
Cal recordar sempre que TOTS SOM AMPA!
Junta directiva de l’AMPA
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Raco-manacions
Activitats

Història

El CRAM

Els Búnquers del Carmel

Situat a l‘antic Golf del Prat del Llobregat,
el Centre per a la Conservació i Recuperació
d’Amimals Marins (CRAM) disposa de primeres
instal·lacions a nivell europeu dissenyades especialment per al tractament de cetacis, tortugues
i aus marines. Té capacitat de reacció davant els
grans impactes com ara epidèmies o vessaments
del medi marí i a més és una gran aposta per a
la sensibilització social.
Recomanen les activitats de cap de setmana en família: Visites guiades, «La tortuga
Floreta al CRAM» (famílies amb nens de 3 a 5
anys), «Descobreix
el CRAM» (de 6 a 12
anys) o «Participa en
un simulacre de rescat» (a partir de 6
anys).

Si voleu gaudir
d’una vista preciosa de tota
Barcelona, no
deixeu d’anar
als Búnquers
del Carmel: a
banda de l’espectacular visió de 360º de
la ciutat, si hi
aneu en cap de
setmana (entre
10.00 i 15.00h)
també podreu
veure una exposició molt interessant sobre les
barraques de Barcelona i sobre el bombardeig
de la ciutat durant la Guerra Civil.

Núria Puigvert
(mare d’en Jordi i la Maria Aragall)

Irene Veny
(6è A Kilimanjaro)

Cultura

El Museu del Disseny
L’edifici del DHUB (museu del disseny) és espectacular, molt espaiós i lluminós.
El museu engloba les diferents branques del disseny. Jo us recomano l’exposició
«El Cos Vestit. Siluetes i moda». Descobrireu
molts detalls i curiositats sobre les vestimentes dels nostres avantpassats. Al mateix recinte hi ha un petit bar per fer un vermut i
la biblioteca del Clot. Hi ha bon ambient
i els nens poden passar una bona estona.
Així què, us animeu? Val la pena!
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/ca
Gina Barón Balcells
(6è A Kilimanjaro)

9

L’entrevista

Parlem amb
Òscar Barón i
Joan Ramon Veny
Aprofito les colònies de pares de sisè a La Vespella per fer-los l’entrevista. El Joan Ramon i l’Òscar
s’acomiaden aquest any d’El Sagrer i del Butlletí, on han col·laborat 9 anys com a corrector i 12 com a
il·lustrador, respectivament. Asseguts a la fresca, amb certa ressaca de diumenge, s’afegeix a la nostra
conversa un paó real que ronda pel jardí, que amb el seu cant de trompeta desafinada ens fa esclafir
de riure. Amb aquest somriure us dediquem a tots dos una ben merescuda entrevista, per la vostra
generositat i dedicació al Butlletí. La redacció us trobarà molt a faltar!
Què us va empènyer a entrar a
la comissió del Butlletí?
JR: En el meu cas va ser un pare,
en Xavier Timoneda, que ja
marxava d’El Sagrer per anar
a l’Institut Fuster, qui em va
comentar de substituir-lo. En
aquell moment, jo estava fent
de corrector al Butlletí de l’Institut Joan Fuster, on estudiaven
els meus fills grans. I com que
just entrava a El Sagrer la meva
filla petita, la Irene, el Xavier i
jo vam fer el canvi.
OB: Quan va entrar la meva
filla gran, l’Olivia, a P3, la meva
dona, em va dir: «en aquesta
escola hi ha moltes activitats per
als pares!» i després d’anar a les
reunions per mirar de participarhi, em va suggerir: «apunta’t a
la de canviar llibres o al Butlletí.
Oi que tu dibuixes? Doncs potser hi pots col·laborar!» Aleshores em vaig presentar a una
reunió del Butlletí. I justament
coincidia que el pare que hi feia
les il·lustracions fins al moment
marxava, i per tant, jo els anava
perfecte per substituir-lo.

En la vostra feina professional
us dediqueu a fer de corrector
o il·lustrador?
JR: Principalment no, tot i que,
com a filòleg, he hagut de corregir uns quants llibres.
OB: Jo tampoc. Sóc tècnic a un
laboratori fotogràfic.
En aquesta dècada col·laborant
al Butlletí, hi heu vist alguna
evolució a la revista?
OB: I tant! Quan vaig entrarhi, el Butlletí s’imprimia tot en
blanc i negre (nosaltres també
érem en blanc i negre), i vam
fer el canvi a color. Era una reivindicació que es feia des del
Butlletí i en una junta (perquè,
és clar, en entrar a la comissió
del Butlletí també em van delegar anar a les juntes…). Aleshores vaig comentar que volíem
posar color a la portada i, tot
i que al principi no s’aprovava, finalment vam aconseguir
un increment de pressupost de
l’Ampa.
Aprofitant aquesta incorporació de color a la revista, vaig

Una música: Cara, de Lucio Dalla (JR). Could you be loved,
de Bob Marley (OB).
Un racó de món: el Peloponès (JR). Mallorca (OB).
Un llibre: Cementiri de Sinera, de Salvador Espriu (JR).
Corto Maltés, d’Hugo Pratt (OB).
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proposar canviar el tipus de
portada, que habitualment es
feia amb moltes fotos, per un
altre disseny més atractiu, amb
una sola foto destacada o alguna il·lustració, amb l’objectiu de
modernitzar-la.
JR: Amb l’Eduard Altarriba, el
maquetador que hi havia abans
del Jose Carlos (l’actual), també
es van fer canvis tipogràfics i de
composició per fer el Butlletí
més esponjat, menys dens, que
convidés més a la lectura.
Com descriuríeu una redacció
de Butlletí?
OB: Dura entre una i dues hores
i és bastant dinàmica. Hi participen pares, mestres i dos nens
de cada classe de 6è que fan
les notícies curtetes. Una de les
mestres, actualment la Gemma
Sitjà, n’és la redactora en cap.
A la primera reunió es decideix
l’Aperitiu, que escriuen mestres o pares i versa sobre algun
tema que tingui a veure amb
l’escola, i es proposen els articles i les persones que poden
desenvolupar-los. A la segona
reunió, es fa una lectura de tots
els articles i s’incorporen canvis,
si cal.
JR Actualment també hi ha una
secció nova, molt interessant,
La Sagrera del Sagrer, que és la
projecció d’El Sagrer al barri.
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L’entrevista
Les vostres filles han assistit a
la redacció, enguany que estan
a 6è?
JR: La Irene no.
OB: La Gina sí. I hi va participar
molt, per sorpresa meva! A ella
li agrada escriure. I crec que és
la persona a casa que més es
mira el Butlletí!

hi dóna el millor de si. Els dibuixos estan molt bé, el maquetador és súper professional… etc.
I, pel que dones, tot i que hi ha
moments puntuals de molta
feina, el que reps és molt més.
És altament satisfactori.
OB: A mi, que no sóc gaire sociable, el Butlletí m’ha ajudat molt
a integrar-me a l’escola, conèi-

El Butlletí compta amb llibre d’estil?
JR: No. L’hauríem d’haver
redactat, però ha quedat
pendent… De fet no seria
un llibre, seria un o dos
fulls, on quedessin clares
les opcions ortotipogràfiques i estilístiques de la
publicació. Per exemple,
la decisió de no explicitar els dos gèneres («els
pares i les mares»), que
vam decidir per consens
en una reunió del consell.
Sí, tenir un llibre d’estil fa
guanyar temps al corrector i al componedor.
D’il·lustrador tindrem
substitut, però de corrector, la plaça queda
vacant… Quin perfil es
necessita?
JR: Qualsevol persona
amb un nivell D de català
i uns mínims coneixement
d’ortotipografia ja val.
Com animaríeu els pares perquè col·laborin al Butlletí?
OB: A nivell personal ho veig
com una col·laboració que no
implica gaire feina, t’ho passes
bé, estàs en contacte amb mestres i alumnes en un espai fora
de l’aula i és molt agradable.
Jo animaria tothom a participar-hi.
JR: Subscric paraula per paraula, fins i tot les comes! (riem).
Crec que el Butlletí és un dels
trets distintius de l’escola. Està
molt pautat, treballat i tothom

de dir res… perquè tot sempre
va bé! El Butlletí surt sempre a
temps.
JR: I si alguna vegada hem arribat més justet, tampoc passa
res…
El fet que a vegades costi trobar
gent per col·laborar, el relacioneu amb l’evolució del context
social?
JR: Quan el meu fill gran va
entrar a l’escola («només»
fa 21 anys, d’això) tenia el
convenciment que l’escola es vivia com un projecte
comú de pares i mestres, i
ara tinc la impressió que
cada vegada més pares
viuen l’escola com un servei; no tots, és clar, però
cada cop més. I això va
en detriment d’aquesta
voluntat de participació
sense demanar res a canvi, quan, en realitat, reps
molt més així com a persona que si t’ho planteges com una relació més,
diguem-ne, mercantilista.
I que a més reverteix en
els nostres fills.
OB: I en un mateix…

xer els mestres, treballar amb
les altres comissions, conèixer
més pares que fan coses per
l’escola. T’hi impliques més i la
coneixes més des de dins. Anar
només a recollir els nens i prou,
no et permet conèixe’n tant el
funcionament intern.
JR: I jo afegiría que a les reunions ens ho passem molt bé!
Mai no hi ha hagut cap desavinença. I amb les persones que
he tingut més contacte a l’hora
de treballar mai no hi he tingut
cap problema, al contrari.
OB: I a les juntes mai no has

Ara que marxeu, trobareu a faltar el Butlletí?
OB: Són etapes que es
tanquen i te’n queda un bon
record. Quan vaig començar al
Butlletí, tenia molt abandonat
el dibuix i em va servir per tornar-m’hi a posar amb ganes.
Potser tindrem una continuïtat
a l’institut…
JR: Jo no ho trobaré a faltar,
perquè de feina més aviat me’n
sobra sempre, però estic segur
que em sabrà greu no fer-ho.
Quan sigui gran (riu) pensaré
que calia fer-ho i que m’ho vaig
passar molt bé fent-ho.
Elisenda Copons
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Un dia qualsevol
7.00h. Sona el despertador. Ens aixequem
mandrosos sense
expressar paraula.
Dutxa, cafè, motxilla, claus, casc, moto o
patinet per arribar a l’escola.
Entrem amb cara de son, però un cop passes
la porta, tot canvia. No hi ha res millor que una
feina que et demana oferir un somriure des de
primera hora.
El servei matí es converteix en una petita gran
família, un espai tranquil on acabar de despertar,
parlar i conèixer-te. Som el seu «bon dia», un esmorzar agradable, un coixí emocional per als petits que s’estrenen a l’escola; algú qui sap escoltar,
per als que aviat marxaran d’El Sagrer després de
molts anys.
9.00h. Tothom a classe. Voltem per l’escola,
amunt i avall. Matemàtiques, llengua, aula de jocs,
espais d’aula, anglès. Alguns infants ens esperen
per passar el matí al seu costat. I ho fem, després
d’haver entès quines són les seves necessitats, per
garantir un acompanyament més proper i convertir-nos en un segon referent en qui confiïn, amb
qui créixer. Som un suport emocional i pedagògic,
fruit d’una tasca d’equip amb les mestres tutores
i especialistes de cada curs, per aconseguir que les
diferències sumin, que tots se sentin especials. I
entremig, uns entren, altres surten... L’hora del
pati es converteix en un moment de descans per a
tots, amb olor de cafè acabat de fer. I després de
l’aturada, continuem.
12.30h. Canvi de xip. El tu i jo es converteix en
un gran nosaltres. Per a l’equip i per als infants.
Passem de ser un suport a l’aula a convertir-nos en
jugadors de futbol i de bàsquet, infermers, confidents, mags, investigadors, referents i font interminable d’estima i amol, pallassos i equilibristes;

Actuem
semtiM
resPirem
te Atre
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no només amb la safata, sinó també mediant els
conflictes que genera, inevitablement, la convivència. I tot aquest menú, condimentat amb un
dinar equilibrat i un treball intensiu d’hàbits i de
saber estar.
15.00h. Ells tornen a l’aula i nosaltres agafem
forces. És moment de compartir amb els companys,
de reflexionar sobre el dia, d’intercanviar experiències. És el moment de fer equip, de sumar.
16.30h. La porta de l’escola s’obre per donar
la benvinguda a les famílies, però nosaltres continuem; continuem perquè ells aprenguin a jugar, a
ballar, a patinar, a moure el cos des de petits; però
sobretot, a treballar en equip, a saber guanyar i
perdre, a valorar l’esforç.

19.30h. Tots sortim per la porta, enduent-nos
a la motxilla deures, cansament, experiències, records... Marxem amb un «bona tarda, fins demà»
que conclou un dia intens. I quan anem a dormir
fem balanç i ens adonem de per què ens agrada
la nostra feina: juguem, dinem, riem, parlem, ens
enfadem, perdonem, escoltem, confiem, aprenem, estimem. I tot, sense prendre mai el millor
somriure.
Equip de monitors

Solució

Qui era...?

Anna
Miret

N ÚME RO 119

J UN Y D E 2016

Un nivell poc adequat de so
a l’escola
A
Aquest
any els alumnes de 5è hem trebaESCOLES
llat el so a Coneixe+
ment del medi. Una
S OS T E N I B L ES
de les coses que vam
d
un so deixa de
estudiar va ser quan u
ser-ho i passa a ser soroll i, per tant,
deixa de ser confortable per a l’oïda
de les persones. A l’escola hi ha moments que la quantitat de so és alta
i molesta.
Per fer-ho d’una manera objectiva
el nostre mestre ens va dir que calia tenir un aparell que mesurés el so. Vam
demanar uns sonòmetres al centre de
recursos de la Fàbrica del Sol i en Joan
ens va explicar com funcionaven. Després vam
pensar quins eren els llocs de l’escola on hi havia més soroll i un cop feta la llista vam anar a
cada lloc per parelles i vam prendre nota dels
decibels que hi havia. Ho vam anotar en una
graella. També vam anotar dades de llocs on
hi ha molt de soroll a fora de l’escola com a
la Meridiana, al semàfor del mateix carrer i a
una moto.
Finalment vam analitzar les dades entre
tots i les vam comparar amb les dades que teníem de la visita a GAES.

Vam veure que pràcticament tots els llocs
de l’escola observats estaven molt a prop de
causar possible dany auditiu. I que calia ferhi alguna cosa. Finalment, com que vam veure
que era un problema de tots, vam decidir que
els delegats ho diran a l’assemblea de delegats
de les classes i entre tots buscarem solucions
perquè a la llarga es redueixi el nivell de contaminació acústica a l’escola.
Jordi Aragall, Nil Delgado, Laia Herrero.
Àlex Gutiérrez i Queralt Elizalde (alumnes de 5è)

Els guanyadors de la XXXI cursa del Sagrer
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SABEU QUÈ? 6è
Un cicle mitjà lesionat

estàvem fent un joc sobre Roma
amb l’aplicació Kahoot.
Els mestres de l’Erasmus+ també es van afegir a jugar amb
nosaltres i vam passar una bona
estona.

Aquest darrer trimestre, el passadís de cicle mitjà sembla un hospital, perquè hi ha una epidèmia
de nens que tenen esquinços a
cames i turmells. N’hi ha que van
amb crosses i d’altres que van en
Àlex Fernàndez i Martí Sivil
cadira de rodes. I ara, a última
(alumnes de 6è A)
hora, una nena s’ha trenat el
braç! Quan fem sortides, hem de
fer un grup que surt abans per Padrins i fillols
no arribar tard... Esperem que es
recuperin aviat!
Els padrins no només ensenyem
els fillols a llegir, sinó que també
Oriol Rafel i Oriol Rovira fem sortides, compartim teatre
(alumnes de 6è B) o fins i tot realitzem una sessió d’educació física tots junts.
Aquest curs hem fet circuïts d’habilitats: saltar a corda, ballar el
limbo, jugar a atrapacues i amb
unes pilotes gegants. A la sortida de Vilanova ens ho vam passar d’alló mes bé. Però l’activitat
que va agradar més als fillols va
ser saltar a corda i a 6è va ser
l’activitat de pilotes grans.
També s’aprèn jugant
Esperem que es facin altres
anys!
El 10 d’abril van venir a l’escola
un grup de mestres de diferents
Maria Zorilla
països d’Europa dins del pro(alumna de 6è B)
grama Erasmus+. Es tracta d’un
curs sobre gamificació, que vol
dir que també podem aprendre Benvingut, Íker!
jugant a l’escola.
A part de conèixer Barcelona, Aquest Sabeu què? és sobre una
aquell dia van fer una gimca- monitora de l’escola que fa poc
na que tenia com a punt final va ser mare. És l’Anna Verdugo
El Sagrer. Van entrar per veure i ara ja fa un temps que no ve a
com els alumnes de cicle inicial l’escola perquè cuida el seu fill,
jugaven a l’ambient de joc sim- l’Íker, que va néixer el 30 d’abril.
bòlic i amb els Beebots (robots L’altre dia la vam veure passejar
abella) i com els alumnes de 6è amb l’Iker, que dormia al seu
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cotxet. És molt bufó i petit. Ens
hi vam quedar encantats. L’Anna està molt contenta d’estar
amb el Raül, la seva parella, i
sobretot està molt feliç de tenir
un nou membre de la família,
el seu fill. Nosaltres ja sabíem,
perquè vèiem créixer la seva
panxa, que l’Anna seria mare i
ja teníem moltes ganes de veure
el seu fill. MOLTES FELICITATS!
Tornarà al setembre del proper
curs. Aquests mesos de baixa
per maternitat s’ocuparà de cuidar-lo.
Gina Barón i Maria Texidor
(alumnes de 6è A)

Un Sant Jordi ben il·lustrat!
Un any més, l’escola ha estat ben
viva per la diada de Sant Jordi.
Aquest curs ens han visitat tres
il·lustradors: la Cristina Losantos, la Marta Capdevila i l’Òscar
Barón, pare de l’escola que juntament amb la Núria Picornell,
també mare de l’escola, ens van
presentar el llibre El Pirata que
no sabia dir la R.
Marta Rey i Caterina Amadín
(alumnes de 6è B)
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Entreteniments
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