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Escola Nova 21
El centre UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la Universitat
Oberta de Catalunya i EduCaixa des del curs passat han volgut promoure
una iniciativa d’alt impacte per aconseguir una onada de canvi que transformi el sistema educatiu català, cap a un model centrat en l’aprenentatge
significatiu i en el desenvolupament de competències per al segle xxi.
Nosaltres de seguida que vam conèixer la iniciativa vam estar interessats a
formar-ne part, ja que sempre hem estat una escola on la reflexió, la formació
del claustre i el treball en equip han estat puntals, per adaptar-nos a les noves
necessitats educatives que la societat anava plantejant. Hem participat en
escoles d’estiu, en congressos i en les jornades de coordinació d’escoles 0-12
perquè sempre hem cregut en la formació constant i en el fet de compartir
experiències innovadores amb altres escoles del territori.
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Escola pública EL SAGRER
Carrer Costa Rica, 26, 08027 Barcelona
Telèfon: 933 516 045 / Fax: 934 084 687
Adreça electrònica: a8045057@xtec.cat
Web: www.escolaelsagrer.cat

2

La proposta de l’Escola Nova 21 ens agafa en un moment en què el nostre
claustre aposta per noves maneres de treballar i noves formes organitzatives. L’arribada d’aquest programa ens oferia la possibilitat de formar part
d’una xarxa d’escoles encapçalada per experts en educació i aprenentatge.
Després del debat de mestres, el Consell Escolar va aprovar fer la sol·licitud
per poder-nos-hi sumar.
Ara ja som dins del programa 487 centres escolars, de primària i secundària,
públics, concertats i privats. L’acompanyament tindrà una durada de tres
cursos. Al final d’aquest any els promotors seleccionaran 30 centres que
rebran un suport més intensiu i una formació més constant.

L’aperitiu
Els principis bàsics que planteja l’Escola Nova 21 són els següents:
1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge.
2. L’aprenentatge és de naturalesa social.
3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge.
4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.
5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.
6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.
7. Aprendre és construir connexions horitzontals entre àrees de
coneixement i també amb la comunitat i el món en general.
A l’escola El Sagrer volem, cada cop més, que els nostres alumnes
construeixin el seu propi coneixement i els volem oferir l’entorn
que els ho faciliti. Fa temps que treballem en aquesta línia (racons
de nens de P3, P4 i P5, tallers interclasse, espais d’aula, grups
de llengua, treball per projectes...), però aquests darrers cursos,
tot i les retallades, hem introduït més canvis a la primària que
afavoreixen un treball més competencial i globalitzat.
Els Espais que hem posat en marxa aquest curs afavoreixen el treball cooperatiu entre els alumnes i la inclusió. Aquestes propostes
pedagògiques desperten les emocions, la motivació, l’interès, les
ganes de fer i d’aprendre.

En tota aquesta transformació, sabem que hem de de tenir una
mirada nova cap a l’avaluació. En el nostre cas, el claustre ja va fer
una formació amb Mercè Mas (mestra de l’escola La Roureda de
Sant Esteve Sesrovires), que ens va fer entendre que l’avaluació
és el centre de l’aprenentatge, i que només implicant els alumnes
en el seu procés d’aprendre l’avaluació té sentit.
El mes de novembre les escoles que formem part de l’Escola Nova
21 vam ser convocades a un simposi sobre canvi educatiu, per
replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge. Vam tenir l’oportunitat d’escoltar personalitats destacades com Federico Mayor Zaragoza, Joan Manuel del Pozo,
Neus Sanmartí, Marina Subirats i participar en grups de debat.
Ens van aportar elements de reflexió que ens ajudaran a avançar
en el nostre projecte.
Com a escola vivim èpoques de canvis ràpids i profunds, i hem
de saber-nos-hi adaptar. Els nens i les nenes que avui són a El
Sagrer viuran en un món canviant, en què les professions que
tindran potser encara no estan ni inventades. Per això els hem
d’educar, perquè tinguin les eines emocionals i les competències
necessàries per sortir-se’n.
Equip directiu

Aquest any ha sigut un dels més feliços del nostre personatge, perquè acaba
de celebrar el seu 30è aniversari i li han regalat un gos, un preciós Golden
Retriever, aquell que surt a l’anunci de Scottex. Sabeu quin nom li ha posat? Si
heu vist les pel·lícules de Star Wars, el nom us serà molt familiar. El gosset es
diu Ioda! Us explicarem un secret: com que l’enyora molt i li costa separar-se
d’ell, l’espia des del mòbil!

Qui és?

La nostra protagonista llueix una cabellera castanya i uns ulls ben foscos. No és gaire alta però sí que és prima, potser no l’heu vist
amb ulleres però esta bé saber que sí que en porta. Vesteix molt de negre i això fa que ressalti la seva pell pàl·lida.
També cal saber que fora de l’escola és una gran actriu perquè fa teatre a l’Ateneu Obrer de Sant Andreu. Com que li agrada tant,
en fa classes als nens petits.
Un ocellet ens ha explicat que sempre té la maleta a punt per poder fer alguna escapada i
viatjar a algun lloc nou.
Fa poc que s’ha canviat de pis i ara té una immensa terrassa amb tot de plantes que pot cuidar
i un espai perquè en Ioda jugui.
Tots els seus alumnes estan molt contents d’haver-la tingut de mestra, perquè és dolça, simpàtica i divertida. Ah, per cert, va ser la mestra d’alguns de nosaltres!
Si amb aquestes pistes no sabeu qui és, pugeu a parvulari i investigueu.
Berta, Noa, Laia de la Vega i Queralt
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CICLE
INICIAL

Aquest any hem fet un pas més en la innovació pedagògica
iniciant uns nous agrupaments anomenats espais.
Els espais d’aprenentatge pretenen que els alumnes siguin els
protagonistes del seu aprenentatge. Les activitats proposades
incentiven l’autonomia i l’educació integral, fomenten la curiositat i l’experimentació, i propicien aprendre de la interacció.
Els mestres comparteixen amb els alumnes el sentit i significat
de les activitats. Els acompanyen i assessoren perquè vagin assolint estratègies de treball autònom i vagin avançant en el seu
procés d’aprenentatge.
Els nens aprenen a partir de diferents reptes que se’ls plantegen; és un aprenentatge viu i autònom en què es desenvolupen
els processos intel·lectuals superiors: planificació, resolució i
revisió.
La cooperació és la manera d’interactuar als espais, on els infants han de tenir un objectiu i una repartició de tasques i una
reflexió posterior.
Els nens de tot el cicle estan barrejats en sis grups heterogenis
i passen tres sessions per cadascun d’aquests espais:
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
4

Let’s play
Cultura i festes
Jocs i construcció
Escola i entorn
Juegos matemáticos
Fem ciència

Espais
a cicle inicial
-

Darrere de cada espai hi ha pensats uns continguts curriculars
que l’infant ha de construir a partir del joc, la relació amb els
iguals i l’acompanyament de l’adult. Aquest adult fa de guia
fent preguntes i suggeriments que l’ajuden en el procés d’aprenentatge.
Els infants estan gaudint molt perquè hem aconseguit uns espais dinàmics on fan coses i on es potencia la creació, la recerca,
les relacions socials i l’autonomia.
“Aprendre és una activitat cooperativa i comunicativa, en la
qual els infants construeixen el significat del món.”
Equip de cicle inicial

CICLE
SUPERIOR

Espais
a cicle superior
A cicle superior també els alumnes,
en grups heterogenis, treballen en
els espais següents: Electricitat,
Scratch, Let’s cook, Ràdio, Drama
i Còmic. Cada espai té una durada
de dues setmanes.
Hem fet una xerrada amb alumnes
de 5è i 6è perquè ens expliquin com
estan vivint aquesta nova manera
d’aprendre. D’entrada tots han
destacat que s’aprèn d’una manera
més divertida. Ens han fet un munt
de reflexions que volem compartir
amb tots vosaltres.
“La classe és més dinàmica, fem
classe d’una altra manera.”
“Diuen que quan aprens jugant se’t
queden molt més les coses...”
“Aprenem més anglès, perquè hem
de parlar molt més i aprendre més
vocabulari.”
“Amb l’scratch estem fent molta
matemàtica, i a més, hem de fer
programació.”
“Amb la ràdio, a més d’aprendre català, aprenem a redactar,
vocalitzar, entonar... Creem notícies i també música.”
“A l’espai d’electricitat aprenem a fer servir les eines, a fer circuits, fem maquetes com si fóssim a plàstica.”
“A l’espai de còmic aprenem castellà mentre fem el nostre còmic,
ortografia, onomatopeies...”
“Aprenem utilitzant més tecnologia.”
Hem preguntat pel fet de treballar en equip:
“Pots treballar molt bé, t’has d’esforçar per fer un bon treball
i has de treballar amb companys amb qui potser creies que no
t’avenies i t’hi acabes entenent.”
“El treball et pot sortir millor perquè ens ajudem entre tots, el
resultat és millor.”

“Els de 6è ens poden ajudar més als de 5è, perquè tenen més
experiència.”
“El fet de treballar amb nens més grans ens dóna confiança.”
“Aprenem a ser més responsables i autònoms.”
Pel que fa als mestres, vam començar amb il·lusió i empenta,
però amb força incertesa. Ara, veient com treballen els alumnes,
com interactuen, i els resultats del treball en equip que van
realitzant, creiem que anem pel bon camí. Esperem que, en
acabar el curs, puguem dir que hem fet bona feina plantejant i
programant aquests espais!
Gràcies per les vostres aportacions, Laura M., Àlex G., Max,
Núria, Dani, Ikerne, Èric L. i Alèxia (alumnes de 5è i 6è).
Gemma Sitjà
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CICLE
MITJÀ

El teatre a
l’escola
El teatre és un tret identificador de la nostra escola, ja que des
dels orígens aquesta activitat ha format part del nostre currículum i de la vida dels nostres alumnes. I per què és tan important per a nosaltres, us preguntareu?
El teatre és un mitjà per expressar sentiments, per explicar històries, per connectar amb altres persones i potenciar les capacitats
comunicatives. És important i necessari ensenyar els nens i nenes a expressar-se, a comunicar-se, a vèncer les seves dificultats
i a posar-se davant d’un públic. Fer teatre és treballar en equip,
un valor molt important en la societat actual.
Aquests aspectes teòrics són bàsics i fonamentals però, és clar,
el claustre de seguida va adonar-se que per dur-los a terme ens
calia formació i una nova organització: necessitàvem més
temps i també una optimització dels recursos humans.
Decidits i convençuts, vam
posar fil a l’agulla i va ser el cicle mitjà qui començà a donar
vida a aquest nou projecte.
Al llarg de tot el procés van
ser els nens els protagonistes
i els mestres, els guies i acompanyants. Hi vam dedicar
més hores i recursos humans
i d’aquesta manera vam poder
treballar més extensament
tota una sèrie d’aspectes vinculats a aquest món.
6

Primer, el treball d’entonació, veu, gest i improvisació. I per
poder contrastar la importància d’aquests elements, vam anar
a veure El meravellós món del màgic d’Oz, un espectacle musical
que ens va encantar.
A continuació, els nens van fer seva l’obra. Com? Doncs adaptant el text als interessos i al món que els envolta, i així es van
convertir en els creadors de molts personatges i fins i tot del fil
conductor de la peça teatral.
Seguidament, van dissenyar vestuaris, decorats i atrezzos, i van
crear, cantar i ballar cançons i coreografies. Després, van fer
una petita recerca i una exposició col·lectiva sobre el món del
teatre: orígens, elements, professions, tipus… I finalment, van
fer un extens treball emocional, de cohesió de grup i tutorial.
La valoració final va ser molt positiva, tant per part dels mestres com dels alumnes. Creiem fermament que el teatre és un
mitjà únic perquè és molt motivador i permet allò que tant ens
agrada: aprendre mentre ens divertim i fem pinya.
S’aixeca el teló!
Cicle mitjà

Diada de les escoles
-

Espectacle “Tuberías”
Com cada any, el Sagrer va assistir a la Diada de les escoles del barri.
Aquest cop, la proposta va ser innovadora, sorprenent. El fet que dos
dels artistes actuessin amb xanques i es moguessin per l’escenari com
un peix a l’aigua, fent tota mena d’equilibris, malabarismes, acrobàcies i danses, creava un circ original. La barreja teatral i la música el
convertien en un espectacle multidisciplinari.
Així doncs, els nens i nenes de 4t vam gaudir de la companyia Mai
Rojas & CIA Todo Zancos. Una representació que no ens va deixar
indiferents. A partir d’un fil conductor en què uns personatges excèntrics han de trobar quatre gotes d’aigua per salvar el nostre planeta a
causa de l’escalfament global, es combina música en directe, dansa,
acrobàcies, circ... Una proposta alternativa molt diferent dels espectacles infantils que ofereixen habitualment per a petits i grans. Hi va

haver moments divertits i còmics, com el ball amb la música de “Billy
Jean” de Michael Jackson, que ens van fer aixecar de la cadira. Però el
missatge que ens vol transmetre aquesta funció sobre l’escalfament
global ens ha de fer reflexionar, ens convida a pensar en el futur del
nostre planeta.
Vam sortir de l’actuació satisfets i a la vegada amb un regust agredolç
pel futur incert del planeta on vivim. Tant de bo aquest espectacle
serveixi per fer-nos reaccionar i buscar possibles solucions més sostenibles.
Si teniu l’ocasió de veure aquesta companyia, no us la perdeu!
Olga, Eva i Mònica
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Eleccions al Consell Escolar
-
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Com cada dos anys hi ha hagut eleccions al Consell Escolar. El divendres dia 12 de desembre tocava elegir el sector de les famílies.
El Consell és l’òrgan de participació i decisió de tota la comunitat
educativa. És on es prenen les decisions que conformen l’escola en
l’àmbit organitzatiu, de funcionament i de temes educatius. Alguns
dels aspectes que s’hi tracten són: projectes educatius, normativa de
centre, programacions anuals, horaris, sortides, menjador, activitats
extraescolars... A part dels sis representants escollits per les famílies, hi
ha una persona de l’AMPA, sis mestres i l’equip directiu, un representant del PAS (personal administratiu i de servei) i un de l’Ajuntament.

El dia de les votacions es va viure molt d’ambient a l’escola. Eren
moltes les persones que tenien clar que el seu vot era important i se
n’anaven de dret a la mesa on hi havia l’urna que esperava el seu vot.
Votar és fer valer el dret d’intervenir en l’educació dels fills i de fer
pròpia l’escola. La participació va ser del 33,69 %.

Aquest cop calia renovar tres membres dels sis representants de pares i
mares. La normativa és molt estricta pel que fa al calendari i als passos
que cal seguir en el procés electoral. Per engegar el procés, calia informar les famílies i així ho vam fer. Cada pare o mare podia participar
des de dos vessants, com a candidat i com a votant.

Vam comptar amb la col·laboració dels alumnes de 6è que van fer
d’informadors i van engrescar alguns indecisos. Aquest és un bon
aprenentatge de participació com a persones que formem part de
la societat, de col·lectius concrets, com en aquest cas l’escola. Una
manera d’anar entrant a la democràcia.

Hi va haver quatre candidats:
Ý Núria Hidalgo - mare de la Paula (3r) i de la Martina Ibáñez (P4)
Ý Berta Martínez - mare del Luca (P5) i del Mateo Villanueva (P3)
Ý Cristina Miranda - mare de la Xènia (1r) i del Jordi Cabezuelo (P4)
Ý Miquel Palau - pare del Pau Palau (1r)

D’aquí a dos anys tornarem a ser-hi, és a dir, haurem de renovar tres
persones més. Aquells que s’ho vulguin anar pensant, ja ho saben.

Els vots van quedar molt repartits, tots quatre candidats van merèixer
la confiança de les famílies. Els tres escollits són la Núria, la Berta i la
Cristina, i el Miquel queda com a substitut. I ara comencen quatre
anys de feina.

Conxita Güell

Familimiró
Familimiró és la programació dedicada al públic familiar de la Fundació Joan Miró.

El programa d’activitats Familimiró inclou tallers, espectacles
i visites vinculats amb la col·lecció permanent, l’edifici o les
exposicions temporals. D’acord amb el desig de Miró de crear
un centre obert a totes les disciplines, les activitats conviden les
famílies, els caps de setmana i durant les vacances de Nadal, a
experimentar amb llenguatges artístics diversos, des de les arts
plàstiques fins a la música o les arts escèniques.
Núria Puigvert

Llibre.Teatre.
Pel·lícula
Què pensaríeu si ensenyeu un dibuix vostre d’una
boa menjant-se un elefant a un adult i només hi veu
un barret? Així comença El petit príncep, un clàssic
de la literatura, que va escriure Antoine de Saint-Exupéry
el 1943. Si no coneixeu la història d’aquest nen que estima
una rosa i que té una relació especial amb un aviador que
pateix una avaria al desert, correu a la biblioteca. Segur que
no us deixa indiferents. I si us agrada, esteu de sort perquè
el 2 de desembre torna el musical El petit príncep, a la Sala
Barts de Barcelona, dirigit per Àngel Llàcer i Manu Guix.
Un espectacle que barreja cançons i projeccions màgiques
recomanable per a infants de més de 5 anys.
I segur que tampoc no us deixa indiferents la pel·lícula amb
el mateix títol, dirigida per Mark Osborne, que ha estat en
cartellera aquesta tardor: una nena que viu en un món gris
pensat pels i per als adults fins que coneix el seu nou veí, un
vellet estrafolari que li obrirà una porta a un món fantàstic,
ple d’aventures i de colors. Entreteniment i diversió assegurats, i un xic de reflexió perquè no ens oblidem que tots hem
estat nens alguna vegada.

La festa
dels invents
Segons el diccionari, un INVENT és un dispositiu, sistema o idea de nova creació que permet
plantejar i resoldre un problema. Doncs al carrer
Ciutat, núm. 7, al costat de l’Ajuntament, els invents tenen
el seu propi museu. Bé, més que un museu, és un petit parc
d’atraccions on podem estimular el cervell d’una manera
entretinguda i amb molt d’humor. El Museu d’Idees i Invents
de Barcelona (MIBA), creat per Pep Tarrés, és un lloc insòlit on trobareu idees molt útils, des d’un despertador amb
rodes que has de perseguir cada matí fins a d’altres una mica
absurdes, com el coixí que neutralitza l’olor dels “gasos” o la
bicicleta que et dóna menjar si primer cremes calories. Però
abans de descobrir-vos més sorpreses, us recomanem que hi
aneu i us deixeu sorprendre!
+ Més informació a: www.mibamuseu.com
Joan Baranguer
- pare del Gabriel, de P5

Maria Barrera
- mare de la Berta i la Violeta, baldufes
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Els Fumets
-

Entrevista a Isaac Herrero
i Agustí Pérez
En una matinal de bricolatge de fa sis anys, aquests dos pares
de l’escola es van inspirar. Tot just acabava de construir-se el
drac d’El Sagrer, el Foguet, i van pensar que caldria un grup
de percussió per acompanyar-lo i animar les seves sortides pel
barri. Dit i fet, van presentar el projecte a l’AMPA i van crear
una colla de tabals: “Els Fumets”. Des d’aleshores, aquest grup
format per famílies de l’escola ha passejat el Foguet des de la
Sagrera fins a la Virreina. Un exemple més que a El Sagrer, els
pares i mares són un dels motors de l’escola.
En sabíeu, de tabals, quan vau començar?
A: No en teníem ni idea. Teníem moltes ganes de tocar i ens miràvem
tots els vídeos de tabals que trobàvem pel Youtube.
I: De fet, amb un grup de pares de l’escola, nosaltres dos, el Saverio,
la Lena i el Moisès havíem format prèviament un grup de música i jo
tocava la bateria, sense tenir formació musical.
Com vau iniciar el projecte?
A: Vam assistir a un assaig a l’escola Eulàlia Bota i vam redactar el
projecte que vam presentar a la junta de l’AMPA.
I: En aquest projecte hi vam definir moltes coses, per exemple, que
anava destinat a la participació de tota la comunitat educativa de
l’escola (famílies, alumnes, mestres, monitors, PAS, exalumnes); que
els alumnes que portarien el Foguet serien els de 3r, ja que les mides
i les característiques del drac fan que aquest curs sigui l’ideal per poder-hi cabre, moure’l, etc.

A: Vam contactar amb en Jordi Guarch, un exalumne de l’escola que
formava part de Samband (un grup que ara ja no existeix del barri).
Ell ens va ensenyar a distingir els diferents tipus d’instruments i va donar-nos classes de tècnica per poder agafar una baqueta correctament.
Actualment sou vint-i-cinc tabalers. Quants éreu en un principi?
A: Al principi érem majoritàriament pares del curs de 2007, els que
ara fan 4t, però també hi havia gent d’altres cursos, alumnes que ja no
hi són, exalumnes d’aleshores, mestres i alguns monitors.
I: Sempre hem sigut entre 20 i 25, comptant infants i adults. En tots
els anys podríem dir que han passat unes 60 persones pels Fumets.
El projecte d’Els Fumets té vocació de projecte transversal, amb la
participació de tota la comunitat educativa. S’ha acomplert aquest
objectiu?
I: En gran mesura l’hem aconseguit. Hem tingut alumnes i famílies,
alguns exalumnes, una àvia, monitores… ens agradaria que hi hagués
algun/a mestre/a per anar ampliant el ventall.
A: Potser, el que més s’ha aconseguit és ser una representació de l’escola a molts àmbits públics del nostre barri i ciutat. I cal dir que, encara
que davant de tot això hi siguem els Fumets, nosaltres no tindríem
sentit si no fos per la quantitat de nens i famílies que participen a
cada trobada on anem.
Als Fumets hi participen molts membres d’una mateixa família?
A: Hi ha variacions: nens que toquen i els seus pares no, pares, com
jo, que toquen i els seus fills no (encara) o pares, com l’Isaac, que
toquen amb els seus fills. Això ho has de viure i t’ha d’enganxar, i no
tots estem fets de la mateixa pasta.
Hi ha nens i nenes de totes les edats?
A: El grup es va renovant. Actualment tenim nens de gairebé totes
les edats de l’escola, des de P5 fins a 6è.
I: Ens agradaria que vinguessin més alumnes de 3r en endavant perquè
poden aportar molt.

I el nom d’Els Fumets… Com va sorgir?

Quins instruments es poden tocar als tabals?

I: A partir del nom del drac Foguet. Foguet és un diminutiu de foc...
i darrere el foc hi va el fum, per tant, darrere del Foguet només hi
podien anar “Els Fumets”.

A: En tenim uns quants: tamborins (una pandereta brasilera), agogos
(dues campanes unides) i repeniques (uns tabals amb un so molt sec i
agut), les caixes o els tabals des de 10 cm de diàmetre fins a 16 cm i tabals més grans i més greus que anomenem: surdos, contres i cortadors.
A diferència d’altres grups o bandes, no tenim instruments que facin
melodies i d’altres acompanyin. Aquí, depenent del tema o el tros del
tema, sonen més uns instruments o els altres. De vegades conjugar-los
tots és difícil i requereix molta constància a l’hora d’assajar.

A: De fet, el nom complet és “Fumets de la Sagrera”, ja que ens considerem del barri. Però val a dir que ens han arribat a dir de tot: al drac
li han dit Fumot, normalment li diuen Fumet, i a nosaltres: Foguets,
Fumuts i Fumats!!!
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Un cop aprovat el projecte, com us vau organitzar per formar el
grup?

En quines activitats del barri o ciutat participeu?
I: A les Festes Majors de la Sagrera, a La Marató de TV3 amb la
resta d’entitats del barri, a les Festes de la Primavera de la Sagrera i al
Firem-nos, si escau. També participem a la rua del Carnestoltes de
la Sagrera (només els Fumets, sense drac) i als actes de l’escola de la
Setmana Esportiva o festes de fi de curs.
Més enllà de la Sagrera, també heu portat el Foguet a la Virreina…
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gran part dels amics de barri, encara millor, perquè és una extensió
més del nostre quotidià.

A: A la festa de les Laies de Barcelona, al febrer, el nostre drac Foguet
està exposat durant una setmana (enguany al vestíbul de la Universitat
de Barcelona) i passeja dissabte per carrers emblemàtics de Barcelona
com les Rambles, el carrer Ferran o per Jaume I.

El dia que surts i sona bé és impagable, l’adrenalina puja i la satisfacció
és molt gran. I imagina’t quan després de les darreres actuacions, reps
un munt de missatges de gent del barri que et felicita per l’ambient i
la música que hem tocat. Quan això passa, és que tots els engranatges
han funcionat i el temps que hi hem dedicat ha cobrat sentit.

I aneu a més: el proper 28 de maig 2017 organitzeu la Trobada de
Gegants d’Escola de Catalunya...

Els assajos són els dissabtes d’11 h a 13 h. Si algú està interessat a
apuntar-s’hi, què ha de fer?

A: Per als grups d’animació de les escoles és la top 1. Escoles d’arreu
de Catalunya ens trobem una vegada l’any amb les nostres figures
(gegants o bèsties), fem un cercavila i un dinar de germanor. A cada
trobada hi assisteixen entre 2.000 i 3.000 persones, més el públic.
Enguany, la Trobada l’organitzem les colles de les escoles del districte,
entre les quals hi ha la nostra. Com més gent de l’escola hi col·labori,
millor!

I: Venir qualsevol dissabte a aquesta hora i agafar un instrument.
Enguany hem fet una masterclass amb l’objectiu que qui vulgui ho
pugui venir a provar.

Què us aporta personalment formar part del grup d’Els Fumets?
I: Penso que ens ho passem bé. També el fet d’haver començat sense
tenir-ne ni idea i ara sortir al carrer i veure com la gent et diu que sona
molt bé, et fa pensar que val la pena.
A: Com a tot projecte: idear-lo, madurar-lo, dur-lo a terme i veure
que acaba funcionant és sempre una satisfacció. Si, a més, ho fas amb

S’ha de fer alguna aportació?
I: De 10 € al mes per família, independentment dels membres. Així
ens paguem el mestre i els nous instruments. Cal dir que sense una
aportació inicial que va fer l’AMPA per comprar tots els instruments
inicials no hauríem pogut començar.
Us veieu molts més anys al capdavant del grup?
A: Aquí tenim corda per estona, i cada vegada que acabem una actuació, t’entren més ganes de començar ja a preparar la propera. Però sí
que ens agradaria anar passant a desenvolupar papers més secundaris. Que sortissin nens de cicle
superior que lideressin el grup, i
nosaltres passar a tocar els tabals
grans des del darrere. Sabem que
és difícil, però tenim esperances!
I: Mentre ens ho passem bé
anirem fent, però espero que hi
hagi molta gent que s’engresqui
i poder-ho deixar tranquil quan
arribi el moment, sense patir
per un relleu natural. De fet,
gairebé mai ens hem organitzat
jeràrquicament i al capdavant
pot estar-hi qualsevol en qualsevol moment, podent fer un pas
enrere sense necessitat de deixar
de tocar.
Elisenda Copons
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I si ens ho mengem tot?
Què tenen en comú el pa, els cigrons, l’enciam, la pera i el
iogurt? No comparteixen color, ni forma; ni origen, ni elaboració; i ens aporten nutrients molt diferents. Però tots són
protagonistes habituals del menú de l’escola i els cinc aliments
escollits enguany per al projecte «Ens ho mengem tot», per
sensibilitzar els nens i les nenes sobre la importància de no
llençar el menjar.
Aquesta iniciativa neix del programa Escoles + Sostenibles —
abans Escola 21—, en què El Sagrer participa des de fa més
de quinze anys, fent realitat l’ideari de les tres erres: reciclar,
reutilitzar i reduir.
A partir d’aquest curs i, de manera progressiva, l’Espai Migdia
vol sumar-se al projecte per conscienciar els alumnes que dinen
a l’escola sobre el malbaratament alimentari i per fomentar hàbits saludables i sostenibles al menjador.

els resultats no tenen rigor científic, la intenció és que els infants
siguin més responsables de la seva alimentació, i poder vetllar
entre tots per reduir el menjar que acaba a les escombraries.
La implicació en aquest projecte sorgeix del debat que està fent
l’equip de monitors aquests mesos sobre els hàbits al menjador,
a partir de les recomanacions de la guia Acompanyar els àpats
dels infants, editada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Ho han de tastar tot? S’ho han de menjar tot? Quina quantitat
de menjar hem de servir? Sense dubte, el temps de migdia és un
bon moment per treballar l’educació alimentària i reflexionar
conjuntament sobre el que suposen el menjar i l’hora de dinar.
Equip de monitors de l’Espai Migdia

Cada mes, els infants descobriran pas a pas el camí que fa un
d’aquests cinc aliments per arribar a la safata, i podran reflexionar, també, sobre la petjada ecològica que suposa el malbaratament alimentari, és a dir, el seu impacte ambiental. Entre
altres activitats, pensades per a cada curs, els alumnes mesuraran
les quantitats de menjar que es llencen i podran comparar les
dades amb la resta de centres adherits a la iniciativa. Tot i que

SOLUCIÓ...

Qui era?
MARIONA GARCIA
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Projecte
Ssssplau
Sempre comentem que la nostra escola té un entorn interior i
exterior força sorollós i que hauríem de fer-hi alguna cosa. Per
això, ens hem apuntat al projecte Ssssplau, que té una durada
de 2 cursos.
Ssssplau és una proposta educativa que té com a finalitat preparar l’alumnat perquè sigui conscient de l’entorn que l’envolta,
actuï i participi en la millora de la gestió sostenible d’un entorn col·lectiu important per a ell. Una
proposta que pretén identificar espais i
moments del dia que siguin més problemàtics en un centre educatiu, identificant els sorolls, comprenent-ne els efectes sobre la salut i sobre l’aprenentatge i
buscant-hi solucions.

Les enquestes demostren que els nostres alumnes són plenament conscients del soroll que els envolta, alguns provocats
directament per ells: crits, arrossegar taules i cadires o donar
cops, i d’altres, que són exteriors: el soroll del camió que recull
el vidre dels contenidors, camions, obres, etc. Tenen molt clar
que el lloc més sorollós de l’escola és el menjador (lògic pel
nombre d’alumnes). Així mateix, opinen que el soroll molesta,
pot provocar mal de cap i manca de concentració.

Com a escola rebrem:
Ý Taller per a l’alumnat (el farà 5è);
sessions de formació i intercanvi d’experiències i resultats amb el professorat;
resultats de la diagnosi i préstec de sonòmetres.
Ý Instal·lació de dispositius Sssplau
(un al menjador) per part de l’Ajuntament, que mostren el nivell de soroll que
hi ha en un espai determinat.
El alumnes de 5è seran els impulsors
del projecte, però tota l’escola hi estarà
implicada.
A la primera assemblea de delegats es va explicar la participació
en el projecte i es va lliurar una enquesta als delegats per veure
quina opinió tenia cada classe sobre el tema del soroll a l’escola
i també se’ls encarregar que animessin els seus companys a fer
rètols, dibuixos o cartells referents al tema.

Ara ens toca posar fil a l’agulla, buscar solucions i portar-les a
terme per aconseguir un ambient més tranquil i relaxat.
Margarita García
- Escoles+Sostenible
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Inundacions a l’escola
Atleviana
El 4 de novembre els nens de 6è van anar a l’Atleviana.
Hi participaven l’escola Pegaso, el Turó Blau, l’Estel i, els més cracs,
El Sagrer.
Les proves que havíem de fer eren: velocitat, cursa d’obstacles, resistència, salt d’alçada, salt de llargada, llançament de pes i relleus.
Vam estar animant tots els companys, nerviosos per si avançaven
altres corredors i després els tornaven a passar a ells... Però els nens
d’El Sagrer no vam parar de cridar. Al final vam acabar amb un
total de 17 medalles.
Esperem que l’any que ve els alumnes de la nostra escola ho facin
igual de bé!
Marc Planas
- 6è A

Tres mestres
molt “canyeres”
Aquest curs s’han incorporat a l’escola tres mestres disposades a
fer-nos riure i a ensenyar-nos moltes coses!
Si comencem per cicle inicial ens trobem la Carla. La Carla és la
mestra més jove de l’escola. És professora d’Educació Física a 2n,
també està estudiant per ser mestra de parvulari i aquesta és la
primera escola on treballa.
Tot seguit, al mateix cicle, hi trobem la Marta. La Marta sempre
ha treballat amb nens grans. Li agrada molt ballar, llegir, anar al
cinema i fer esport. Ara està aprenent a patinar amb patins en línia.
Ha treballat a moltes escoles com, per exemple, Rosa Sensat, Pegaso, Roureda…
Finalment, a cicle superior hi trobem la Laura. La Laura és la nova
tutora de 6è A. És molt amable i divertida, i li agrada molt viatjar. Li agraden tant les llengües que fins i tot sap japonès. Ens
ho passem molt bé amb ella perquè sempre ens explica els seus
magnífics viatges: Kènia, Tanzània, Japó, Nova York… Les seves
classes d’anglès, medi i català… sempre són divertides!
Khady, Clara, Gal·la
Carla, Irene i Maria
- 6è A
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Encara teniu ganes de banyar-vos? Doncs prepareu-vos perquè aquest
any els nens i nenes de parvulari han hagut de venir amb flotadors,
tovalloles, impermeables, ulleres de piscina… perquè les seves classes
estaven inundades. Al cicle inicial també han hagut de venir ben
preparats per a aquestes remullades, perquè totes les feines han acabat
xopes! Pobres nens, que s’han quedat sense feines aquest any!
Ara prepareu-vos, perquè acaba d’arribar l’hivern i més tempestes
poden arribar a l’escola.
Per sort l’estiu vinent ens faran un teulat nou i no haurem de venir
tan equipats.
Nuria Relancio,
Noa Centelles i Marina Albreda
- alumnes de 6è A

Una sorpresa
ben desagradable!
Al final de setembre un amic de Ratatouille es va colar al sorral de
l’escola i es va quedar ben garratibat... Uf ! Quin merder es va armar!
La Carla, mestra de cicle inicial, es va espantar tant que va cridar com
en Tarzan. Per la salut de les rates van haver de prohibir l’entrada dels
nens al sorral. Van venir uns exterminadors de plagues a assegurar-se
que no hi havia més Ratatouilles i després hi van posar sorra nova.
Les rates ja han marxat, però els nens de 1r i 2n estan fent de Sherlock
Holmes per veure si hi ha més familiars de Ratatouille i mai més
portaran formatge a l’entrepà per si de cas...
Noa C, Marina, Iván E, Núria
- alumnes de 6è A

Vacunes
Als de 6è, cada curs ens han de vacunar.
Quan arriben les infermeres al col·legi, van a la tutoria on esperen
que arribi el primer nen per punxar-lo.
Quan esperes al passadís, veus tots els nens que ja s’han vacunat sortint de la tutoria. A alguns els fan mal els dos braços. Fora, mentre
esperem al passadís, alguns tenen molts nervis, alguns tenen por i a
d’altres no els importa que els punxin. Fins i tot, alguns tenen tanta
por que volen que els punxin una mica més tard. Però sabem que a
la Laura o al Quim, els nostres professors, els podem avisar perquè
entrin amb nosaltres i ens agafin de la mà. Al final, quan ja ens han
vacunat a tots, a alguns encara els fan mal els braços.
Crec que hem assumit algunes fòbies o pors que teníem a les vacunes.
Eric Luque
- 6è A

Enric González, Pol Maldonado i Aina Bastos
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