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Volem acollir, sí!
-

Davant la crisi migratòria que s’està produint a la Mediterrània,
des de l’escola ens hem posicionat clarament a favor de l’acolliment
de persones refugiades.
Per això ens vam adherir a la Xarxa Educativa en Suport a les
Persones Refugiades i hem anat fent les accions que la Xarxa ha
anat proposant: visionament de vídeos, lectura de testimonis,
participació a la manifestació del dia 18 de febrer...
El nostre projecte educatiu promou el respecte a la diversitat de
totes les persones, sense cap tipus de discriminació per raó de
religió, raça, cultura o condició sexual. Així mateix, el nostre projecte promou els drets humans universals i els valors de respecte,
solidaritat i convivència.
També afavorim que el món que ens envolta entri a l’aula, no ens
sigui aliè, i que els nens i nenes puguin conèixe’l i interpretar-lo.
Que, a partir d’aquest coneixement, puguin desenvolupar les seves
pròpies idees i puguin argumentar-les.
És per tot això que el claustre de mestres vam decidir que davant
d’aquesta realitat injusta i inhumana que estan patint les persones
refugiades, que no és pròpia de societats avançades del segle XXI,
no ens podíem quedar de braços plegats.

L’aperitiu
D’entrada, vam convidar l’AMPA de l’escola a sumar-se
també a la Xarxa, per ser-hi tots i tenir més força per dir
que no, que no volem que Europa apliqui aquesta política tan inhumana, que passa per alt els drets humans i el
dret d’asil de les persones refugiades.

i integradora de totes les persones que ho necessitin.
L’escola educa ciutadans del futur, doncs això... tenim
un gran repte!
Equip directiu

Així, doncs, aquests darrers mesos, des de les
tutories, amb els alumnes de cicle mitjà i superior principalment, hem explicat contes que
fan referència als drets humans, hem visionat
alguns vídeos de testimonis de persones que
viuen en camps de refugiats, i hem fet debats i
reflexions. Perquè volem que els nostres alumnes aprenguin, però sobretot volem que siguin
ciutadans tolerants, solidaris i compromesos
capaços de millorar aquest món tan complex i,
massa sovint, injust amb les desigualtats.
Catalunya ha estat terra d’acollida. Desitgem
que així ho segueixi sent: una societat inclusiva

El nostre personatge misteriós és masculí. No és ni gaire baix ni gaire
alt, és a dir, té una alçada mitjana. Té els cabells curts i foscos. Té la veu
ronca i no és ni gras ni prim. Porta una mica de barba.

Qui és?

Fa uns cinc o sis anys que va entrar a treballar a l’escola. Va venir perquè
buscava feina i a l’escola el van agafar. El trobareu a la zona baixa d’El Sagrer entre fums, estris i amb la música amb
el volum a tope.
Li apassiona l’hoquei patins i a les tardes juga a un equip fent de porter.
Però aquest no és l’únic esport que li agrada. De vegades, amb un grup de pares també juga a voleibol, sobretot a l’estiu.
També és aficionat al futbol i el seu equip és el Barça.
Li agrada molt anar de càmping perquè el contacte amb la natura és important per
a ell.
Es porta molt bé amb l’equip de monitors i la resta de companys.
Està casat amb una noia d’ulls blaus i cabell rinxolat i té un fill que podreu trobar a
l’últim pis de l’escola. Té entre trenta-cinc i quaranta anys i és molt bromista, però
quan s’enfada treu fum pels queixals.
Té pensat quedar-se a l’escola amb nosaltres tot el temps que sigui possible.
Ja sabeu qui és?

Noa C., Marc, Carlota i Roger Rafel - 6è
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CICLE
INICIAL

Fem anglès a P5
Ja fa uns cursos que vàrem començar a fer anglès a P5.
L’experiència és totalment positiva. Fem una sessió setmanal de 45 minuts amb mig grup. Mentre un grup fa
anglès, l’altre fa activitats de consciència fonològica amb
la tutora. El fet de treballar amb un grup reduït de nens i
nenes és altament enriquidor, ja que tots poden participar
molt més en un ambient tranquil i relaxat.
Intentem que sigui una experiència agradable, motivadora
i vivencial.
Les sessions tenen sempre una rutina clara de funcionament que afavoreix la comprensió oral i la confiança en
un mateix. Aprenem a través del joc, del moviment, dels
contes i de les cançons. Les activitats són curtes i variades.
El nou vocabulari es troba contextualitzat amb el suport
d’imatges o objectes reals. L’escolten moltes vegades abans
de produir-lo i el consoliden a través de moltes activitats.

Comencem la classe cantant algunes cançons. Després,
expliquem un conte que ens serveix per introduir el vocabulari que estem treballant. A continuació, fem alguna
activitat de repàs i jocs orals i /o de moviment. Finalment,
repassem altres cançons ja conegudes. Les cançons ajuden
a escoltar i a fonamentar el vocabulari i la pronunciació.
A través del joc tenen l’oportunitat de fer servir el vocabulari clau.
A la pàgina web de l’escola (al bloc d’anglès) hi ha jocs,
cançons i alguns recursos que fem servir a l’aula. D’aquesta
manera a casa podeu reforçar allò que anem fent. També
és molt útil que els nens s’acostumin a veure les sèries de
dibuixos en versió original.
Malgrat que es tracta d’un primer contacte, entenem que
és important que la llengua estrangera pugui ser utilitzada
en diferents situacions senzilles creades a l’aula.
Equip de cicle inicial
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CICLE
MITJÀ

Ens visita un científic
-

Els dies 7 i 9 de febrer els nens i les nenes del cicle mitjà
van poder gaudir de la visita d’en Josep Amat, un eminent
científic barceloní, especialista en robòtica i tecnologia.
Tot va començar quan un dels grups de quart va decidir
anomenar-se la classe del robot BB-8, un dels robots protagonistes de la saga Star Wars. Al cicle vam valorar que
el tema seria molt adient per a tots els alumnes, ja que
començaven l’espai de robòtica. Les mestres vam pensar
que els nens preparessin una entrevista per cada nivell.
L’objectiu del doctor Amat era que els nens i les nenes,
després de sentir la seva presentació, poguessin diferenciar entre els robots reals i els de ficció. El vocabulari i les
imatges van ser molt adequats per a l’edat dels nostres
alumnes. Tothom va escoltar amb molta atenció i ell va
saber respondre d’una manera didàctica i entenedora.

Hi va haver un moment divertit i de complicitat quan els
nens van poder veure l’expressió de satisfacció del senyor
Amat en el moment en què un grupet d’alumnes li van
mostrar el petit robot que havien fabricat amb un raspall
de dents. Pobre home!, va cometre l’error de signar un
autògraf i en un tres i no res es va formar una cua impressionant!
Posteriorment vam poder comentar tot el que havíem
après i, fins i tot, deixar-ne constància per escrit. Va ser
una experiència molt enriquidora i esperem comptar amb
la companyia del senyor Amat en properes ocasions.
Mestres de cicle mitjà
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CICLE
SUPERIOR

El rei d’Àfrica
El passat 3 de febrer, els alumnes de sisè van representar
una adaptació del musical El Rei Lleó al Casal Catòlic de
Sant Andreu. Era la primera vegada que l’escola estrenava
un muntatge de tanta complexitat, així que els nervis i
l’expectació estaven a flor de pell.
Abans de les vacances de Nadal i gràcies a la col·laboració
de la companyia Jove Calassanç Teatre, vam poder tenir el
guió i van començar els càstings per als personatges principals. Els mestres de sisè van crear i reinventar personatges
perquè vint-i-set alumnes poguessin interpretar en Simba
i la resta dels animals de la sabana.
En ser una obra musical, la resta de l’alumnat va ser l’encarregat de cohesionar les escenes amb cançons i coreografies,
formant part d’un cor espectacular.
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Així doncs, només encetar el segon trimestre van començar quatre setmanes d’assajos, creació de vestuari i decorats. Els alumnes van dissenyar màscares i vestits sota la
direcció de la Roser. Les mestres jubilades, amb l’ajut de
màquines de cosir, van ser les guies perquè els nens poguessin confegir-se la vestimenta.
L’Anna amb la música i la Rosa amb l’expressió corporal
van adaptar i treballar les cançons més representatives del
musical i les coreografies de gaseles, lleones, Timó i Pumba. Les hienes, que també van tenir un paper protagonista,
van ser coreografiades per la Laura Avia.
En Quim, la Laura i la Gemma es van encarregar de la
direcció d’interpretació i, gràcies a la col·laboració de famílies, monitors i altre personal de l’escola, la setmana
d’assaig al Casal Catòlic i l’esperada estrena van esdevenir
un show digne del West End londinenc.
L’experiència va ser emocionant i molt enriquidora i tots
vam poder constatar que, amb una feina d’equip i un engranatge perfecte, tot pot sortir més que rodó.
Tutors de 6è

Mentors per als refugiats
L’entitat La Sagrera Es Mou (LSEM) fa sis anys que es va
crear amb la finalitat de treballar amb i per a les persones
més vulnerables i, fomentar així, els valors de la solidaritat,
a través del voluntariat. Tots els projectes en què treballa
tenen objectius assolibles, propers i pràctics. Coopera amb
altres organitzacions solidàries del barri o de la ciutat.
La Generalitat de Catalunya, des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, de la qual és responsable el
senyor Oriol Amorós i March, ha creat un projecte anomenat Mentors per a l’acollida i seguiment dels refugiats i ha demanat ajuda a les entitats socials
de tot Catalunya perquè formin grups de cinc
o sis persones per dur a terme aquesta tasca.
Aquest programa català compta amb la participació de la societat civil i els ajuntaments. De
manera molt resumida, el pla es basa a concedir
una “prestació econòmica” a les persones refugiades per “fer una sèrie d’activitats” que les
ajudin a integrar-se laboralment i socialment a
Catalunya. I amb aquest fi s’instauren els grups
de mentors.
Per ser mentors s’ha de passar una entrevista, per saber-ne
la idoneïtat, i fer una formació a càrrec de persones de
la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Cada
grup tindrà un responsable amb qui podrà consultar els
possibles dubtes o conflictes que la seva tasca de voluntari
li generin.
Els mentors tenen el compromís:
Ý D’acompanyar les persones refugiades, quasi sempre,
nuclis familiars i establir-hi vincles. I ajudar-les a relacionar-se amb les persones i entitats del seu entorn.
Ý De dedicar-hi de 2 a 4 hores setmanals durant un any.

Des de LSEM, s’ha creat un grup de mentors. Són set
persones que estan fent la formació i que ben aviat podran
començar la seva tasca.
A Barcelona van arribant, amb comptagotes, alguns refugiats. La primera acollida és a càrrec del Govern central i
aquest té una política summament restrictiva en matèria
d’immigració i tampoc permet que ni la Generalitat ni
l’Ajuntament prenguin la iniciativa.
Per tant, es pot assegurar que
LSEM, a través dels mentors,
està preparada per acollir amb
els braços oberts les persones
que han hagut de fugir del seu
país per motius de guerres i
de persecucions de diversos
tipus.
Convidem la comunitat educativa de l’escola El Sagrer a
formar part de La Sagrera Es
Mou. De feina, n’hi ha molta,
i falten persones que vulguin
liderar nous projectes. Ser voluntari vol dir fer coses bones
per als altres sense esperar res a canvi.
En trobareu informació a l’Espai 30, del carrer Hondures,
28, cada dia de 17 a 21 h. El primer dimecres de cada mes,
a les 19.30 h del vespre, celebrem la Junta, que és oberta
a tothom.
Elena Bigas
- Presidenta de La Sagrera Es Mou
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Assemblea de l’AMPA
El passat dimecres 1 de març va tenir lloc l’assemblea
ordinària de socis de l’AMPA. A aquesta assemblea vam
presentar i aprovar l’estat de comptes del curs passat. Vam
tenir l’oportunitat d’explicar a tots els assistents les aportacions realitzades el curs passat.
Hem tingut la sort de poder dotar l’escola d’un conjunt de
materials que fan possible que l’aprenentatge dels nostres
fills sigui millor. Comencem amb les dues pissarres digitals
que es van instal·lar a P3 i P4; ara ja tenim tot el centre
dotat de pissarres d’aquest tipus (PDI) a tots els cicles.
També a Infantil es va poder fer la instal·lació tan desitjada de l’aire condicionat per a les aules de les baldufes
blaves, perquè els infants puguin descansar més fresquets
durant l’estiu, i al teatre menjador d’Infantil, on ja han
pogut gaudir dels aparells, ja que també tenen bomba de
calor i els dies més freds d’aquest hivern els han utilitzat.

Igualment es van instal·lar dos aparells més als despatxos
de la secretària de l’AMPA i de la secretària de l’escola.
Es van comprar robots per als alumnes de cicle superior, els
mindstorms, perquè a través de la seva utilització puguin
assolir les competències de les diferents àrees. I finalment
es va engegar el projecte TAC de l’escola...
No volem acabar aquest article sense dos grans agraïments.
Volem agrair a la Dra. Sarquella Brugada (cardiòloga pediatra de l’Hospital de Sant Joan de Déu i Premi Nacional
de Cardiologia Pediàtrica 2016) la gran xerrada que ens
va oferir a famílies i nens, en què ens va conscienciar de les
cardiopaties i ens va fer veure la importància que la nostra
escola sigui una de les primeres escoles cardioprotegides.
I per acabar volem donar les gràcies a totes les famílies de
6è, ja que la seva feina i el seu esforç ens han permès gaudir
a tots de la gran festa de carnaval.
Per acabar volem agrair a tots els
assistents la seva presència a les
assembles i us animem a tots a
participar dels espais que tenim
per opinar i decidir. Us esperem
a l’assemblea del maig!
Junta de l’AMPA

SOLUCIÓ...

Qui era?
ORIOL
(EL CUINER)
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El parc dels tobogans gegants de Can Mates
Així, d’entrada, les paraules parc i tobogans no
semblen una gran novetat, però el cert és que si
decidiu apropar-vos al Turó de Can Mates, a Sant
Cugat, possiblement canviareu d’opinió. Per arribar-hi només haureu de conduir una estoneta per la C-16 o agafar
els Ferrocarrils de la Generalitat.

Per enfilar-se als tobogans XXL del Turó de Can Mates
cal pujar escales, salvar desnivells, trepar per cordes o fins
i tot fer escalada. Tot sigui per fer el cim i deixar-se lliscar
a tota velocitat per baixades que tan aviat fan corbes, et
fiquen en un túnel o et fan donar bots. A més de tirolines,
zona de pícnic i espai, mooolt espai on jugar i passar el dia.

Aquest indret, que per dimensions recorda un camp de
golf i per instal·lacions un parc aquàtic (sense aigua, eh!),
és un pla infal·lible de cap de setmana per anar amb la
mainada.

Això sí, avís per a navegants: no hi fonts en 400 metres a
la rodona, o sigui que aneu-hi preparats!

Museu de
les Il·lusions
El Museu de les Il·lusions òptiques és un conjunt de passadissos amb uns grans dibuixos a
les parets. Aquests dibuixos representen diferents escenes: un tren que t’atropella, unes escales mecàniques que et pugen al cel, unes ales, etc. I, depenent
d’on et col·loquis, crees una il·lusió òptica. A més, al
terra hi ha el pictograma d’una càmera que t’indica en
quina posició t’has de fer la foto.
Ý Es troba al c/ Pintor Fortuny, 17, 08001 Barcelona.
Ý Horari: tots els dies de la setmana de 10 h a 22h.
Ý No fan visites guiades.
És un museu molt divertit i entretingut! Important: no
us descuideu la càmera!
Marina i Aina - 6è A
Alexia i Marta - 5è B

Joan Baranguer
- pare del Gabriel, de P5

Paraules
il·lustrades
Obrir un llibre és obrir la porta d’un món
encara per descobrir, un món de paraules i
imatges que donen veu a personatges i
històries de tota mena. I d’això en sap molt Mosquito
Books Barcelona, un nou segell editorial dedicat als
àlbums il·lustrats d’autors i artistes de casa, que mima
cada detall per mostrar a petits i grans autèntiques
joies de paper. Per les seves històries, però, també, per
la forma, la mida, el gust de les il·lustracions o la textura
de les pàgines. Tot ajuda que el lector s’endinsi en llocs
que no existeixen (Atles dels llocs que no existeixen), de
la mà de sirenes (Paraules de sirena), pirates (Els pirates
ja no són el que eren) o gossos molt especials (Frankfurt,
un gos amb classe). Diuen que són contes per a infants.
Jutgeu-ho vosaltres mateixos.
Sònia Doctor
- Monitora
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Parlem amb el Sr. Josep Amat
Entrevistem Josep Amat, doctor enginyer industrial i professor emèrit de la UPC.
En Josep Amat és especialista en la recerca del tractament digital del senyal i la visió per ordinador, especialment aplicat a la
robòtica. Actualment desenvolupa diferents projectes a l’Institut
de Robòtica i Informàtica Industrial de la UPC. Des de fa dos
cursos, participa al programa Amgen Exper(i)ència, impulsat
per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Informació, en què
científics jubilats aporten el seu saber a les escoles i als instituts. A
El Sagrer, ja ens l’hem fet nostre!

I d’això a El Sagrer no en tenim…
- No… I els vaig aconsellar que en posessin un sense por que es
facin mal els infants. Jo als meus fills els trepants els els he deixat
des que tenien quatre anys. És fantàstic tot el que poden inventar. En general, a les escoles, quan pensen en experimentació,
sempre pensen a plantar un pèsol, a disseccionar una rateta… i
mai se’ls acut pensar què és desmuntar una planxa o què té un
motor per dins.
I això a què és degut?
- Normalment, les escoles es nodreixen d’un tipus concret de
llicenciats, entre els quals n’hi ha de ben pocs que vinguin de
carreres tecnològiques. Això passa perquè, quan els enginyers
surten de la universitat, troben feina a les empreses i no es dediquen a la docència. En canvi, altres professionals com els biòlegs potser no troben feina tan fàcilment i acaben plantejant-se
entrar al món de la docència. Aleshores, a les escoles tenim
excel·lents professors de ciències socials, història, biologia…
però molt pocs de tecnologia.
I aquesta mancança, quina repercussió té en l’educació dels
infants?
- Que veuen el món esbiaixadament. Tot comença a la primària. Els nens i nenes se senten atrets pel que veuen. I a l’hora
d’imaginar el seu futur professional, trien allò que coneixen. I
els resultats són evidents. Actualment, menys del 20 % de les
carreres són tecnològiques. És un percentatge baixíssim. A la
UPC la demanda va baixant, el nombre d’alumnes que hi venen
cada any és inferior. I d’això se’n ressent molt l’economia del
país; perquè moltes empreses vindrien i s’establirien a Catalunya
si trobessin enginyers. I com que no els troben, marxen. I si
tenim pocs pares i mares enginyers, hi haurà pocs fills enginyers.

Vostè reivindica que el sistema educatiu no fomenta la tecnologia…
- Quan vaig arribar a El Sagrer, vaig demanar a les mestres si
s’interessaven per motivar els infants per a la investigació, l’experimentació… De seguida em van dir que sí i em van ensenyar
el laboratori, el microscopi i, realment, esteu ben equipats. Però,
aleshores, els vaig preguntar: teniu algun banc de fuster amb
un trepant?
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I el programa Amgen Exper(i)ència permet cobrir aquesta
mancança?
- En aquesta situació d’estrangulament premeditat en què ens
trobem, el programa permet que es pugui portar la tecnologia
a les escoles sense cost. La Generalitat ofereix el programa a les
escoles i als instituts, però no tots ho demanen. El Sagrer ha
respost molt bé. Però en altres escoles els mestres se senten qüestionats i només et demanen una xerrada i ja no et criden més.

A El Sagrer ja ha fet diverses xerrades: una a 6è, fent un repàs
de l’evolució tecnològica des dels romans; una altra als de
3r i 4t sobre la diferència entre els robots de pel·lícula i els
de veritat, i sobre els robots humanoides, i a parvulari, una
més per explicar-los com és la feina d’un científic. Quina
resposta ha tingut dels alumnes?
- Fantàstica! Quan els dones a conèixer la tecnologia, aleshores
tots volen ser enginyers! Tanmateix, als nanos no els engresca
igual un professor gran com ho faria un de jove. Un avi com
jo els pot obrir els ulls, fer-los pensar, però no se’ls emporta.
Els pares, com podem afavorir que els nostres fills triïn estudis científics i tecnològics?
- Són molt importants les joguines que compreu. A la meva
època hi havia el mecano. Tots els que hem fet enginyeria, de
petits jugàvem al mecano! Era un joc en què
totes les peces eren iguals, hi havia cargols
i femelles i a partir d’aquí inventaves. En
el lego d’ara et donen un llibre i cada peça
va al seu lloc. On és l’enginyeria? El lego et
dona habilitat manual, però no enginyeria.
I aquest és el problema. Avui en dia, no hi
ha cap joc que fomenti l’enginyeria. Per això
ho teniu més difícil. A mi els meus fills me’l
van tirar pel cap, el mecano, volien el lego!

de la tecnologia. Fer una aplicació per dir “cotxe, vine” i que
vingui, no costa res! És una qüestió que les lleis ho permetin.
En el nostre departament de la UPC, fa quinze anys ja vam
anar de Barcelona a Girona amb un cotxe sense tocar pràcticament el volant. Als Estats Units fa quaranta anys que tenen
cotxes automàtics. I el fet que als Estats Units la normativa els
ho permeti fa que s’hagi estès la indústria de l’automatització,
i aquí no. A Europa el tema de la seguretat té una normativa
molt primmirada. Tenim la histèria de la seguretat. I això que és
enormement més segur un cotxe automàtic que un de conduït
per una persona.
En l’àmbit de la robòtica quirúrgica, que és la seva especialització, com es desenvolupa la llei?
- Si apliqués la llei, no podria posar un robot a l’hospital. Segons

Avui en dia molts pares apunten els nens
a fer robòtica… I sembla que té èxit.
- És clar, perquè si els la mostres els agrada!
I, com a expert, què n’opina, de com s’està
ensenyant la robòtica?
- M’han ofert col·laborar en molts tallers.
Respecte d’alguns hi tinc reticències, com els de Legolid, perquè em sembla un tinglado publicitari perquè la marca vengui
més, i més car. Quan una escola decideix fer Legolid, no ve la
marca a canvi de donar-los material, l’han de comprar i això
em sembla injust! I els nanos hi veuen més la competició que
no pas la tecnologia. Han de posar, per exemple, un sensor per
no xocar i quan els pregunto: aquí què hi has posat? No saben
dir ni el nom de “sensor”… Els faltaria observar per dins, de la
mateixa manera que fan a biologia.
En tot cas, és evident que el futur passarà per la tecnologia…
- Sí, això és irreversible. El món i nosaltres mateixos depenem
cada cop més de la tecnologia. Tindrem tecnologia implantada
dins, com un marcapassos. I això comportarà l’augment del
nivell de qualitat de vida. La vida de les persones dependrà

la normativa, un robot ha de tenir unes malles protectores perquè no hi puguis posar el braç, etc. Però amb aquesta filosofia
no es pot operar un pacient. Hem parlat amb les autoritats
europees i, com que és insalvable, ens han dit que li diguem
medical device i amb això ja ho podem implantar. Aquesta és la
política europea. Són polítiques possibilistes.
A què ens porta no impulsar la implantació de la tecnologia?
- Si fos a tot el món per igual, no passaria res. Només que es
retardaria la implantació de la tecnologia, cosa que també en
facilitaria una millor assimilació. El problema és que si hi ha
tres o quatre països que corren, aleshores hi ha desigualtat i qui
no corri, pitjor per a ell!
Elisenda Copons
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Un estiu galàctic
Habitualment aquest espai és per a l’equip de monitors
del migdia, però, que coi, tothom sap que l’equip de casals
són molt més guapos i divertits que no pas els del migdia:
ja era hora que ocupéssim aquest espai per a coses serioses.
Aprofitant aquestes poques línies, destaparem uns afers
que afecten directament el funcionament dels casals d’enguany. Després de l’anunci que durant el període casaler tindríem una bonica i mastodòntica grua davant la
porta, vam investigar què hi ha de vertader en tot aquest
assumpte. Llargues investigacions van revelar unes veritats
inquietants...
Ens diuen que són unes obres per arreglar el sostre d’El
Sagrer. HA! Mentida podrida! Documents ultrasecrets
demostren que la grua forma part d’un ambiciós projecte
interplanetari amb l’objectiu de retornar a casa seva extraterrestres extraviats pel nostre planeta! Com us heu quedat, eh?! Això ho saben els del migdia? Pobres innocents...
Tot va començar fa un parell de centúries, quan un cafè
va caure sobre uns documents del governador P’ostrof III,
de la veïna galàxia d’Andròmeda, i els seus secretaris van
confondre la taca amb una signatura. Així es va aprovar
una llei que impedia el retorn de turistes intergalàctics al
planeta d’origen. Amb tot, les tribus salvatges del cinturó
exterior es van rebel·lar pensant que anava per ells, però
no, i el caos i les manifestacions pertot arreu van inquietar
els pijos del planeta Dineröns, que a cop de talonari, van
construir la més gran de les fragates espacials, que per cert
12

era ecològica, biodegradable i funcionava a pedals. Seran
pijos, però respectuosos amb el medi ambient. Quan els
gelosos gelatinosos dels planetes bessons Blandi i Blub se’n
van assabentar, van contractar el temible mercenari de 200
tentacles i tan gros com la nostra lluna, per intimidar els
D’inerönians, cosa que no va anar així, perquè aquests li
van pagar millor i es passà a les seves files, de manera que
es va convertir en el millor pedalador de la seva fragata.
El problema que van tenir és una mica per riure, perquè
amb tanta potència es van passar de frenada, i de llarg,
del seu objectiu, que no sabem amb certesa quin era. I...
i... bé, tot plegat una mica complicat. Si voleu saber ben
bé el què, haureu de venir a passar un estiu galàctic als
CASALS d’EL SAGRER!
Equip de casals

INSCRIPCIONS
El dimarts 25 d’abril, de 16.00 a 18.00 h
El dimecres 26 d’abril, de 19.00 a 21.00 h
El dijous 27 d’abril, de 16.00 a 18.00 h
REUNIONS (molt importants)
CASALS: el dimecres 7 de juny, a les 21 h
ACAMPADA: el dimecres 7 de juny, a les 20.30 h
Més informació a
http://www.escolaelsagrer.cat/ampa i a Facebook!

És a dir, tot depèn de nosaltres.
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Tal com vam comentar a l’anterior butlletí, fa temps
que observem que a la nostra escola hi ha massa soroll i
que hauríem de fer-hi alguna cosa. Per aquesta raó ens
hem apuntat al projecte Ssssplau. En el marc d’aquest
projecte, el 17 de novembre va venir una especialista a fer un taller sobre soroll i acústica als alumnes
de cinquè que va resultar molt interessant. El mateix
dia, l’especialista acompanyada dels alumnes va fer una
diagnosi acústica de l’escola i més concretament dels
menjadors. Es va comentar que a la nostra escola hi ha
molts espais amb tractament absorbent dels sorolls: suro,
fusta, etc. Els menjadors tenen tractament als sostres i a
les parets. Vam fer una prova de reverberació fent explotar un globus. Més endavant, ens van donar els resultats:
la reverberació dels menjadors està més que controlada
(de fet, és la més baixa de totes les escoles estudiades).
L’acústica de l’espai és molt bona. El soroll que es pugui
generar és degut a l’elevat aforament i a l’hàbit de cridar.
Cal treballar per canviar els hàbits de cridar i de fer soroll
amb safates i cadires, etc.

MB SONÒMETRE

BIBLIOTECA

El soroll a
l’escola
-

MEDICIONS FETES A

Els alumnes de cinquè, aprofitant els sonòmetres que ens
van deixar aquell mateix dia, van mesurar el soroll d’alguns
espais de l’escola i van elaborar un gràfic. Sorprenentment,
no era el menjador l’espai on hi havia més soroll, sinó el
vestíbul i l’escala petita. Els resultats ens van demostrar
que hi ha vegades que se sobrepassen els 80 decibels, que
sembla que és la xifra màxima, ja que a partir d’aquesta
xifra es considera que el soroll ja molesta.
Aquest tema s’està treballant a les classes i s’han col·locat
cartells per tota l’escola. Però per les diferents opinions
expressades a l’assemblea de delegats, hem millorat molt
poc, o sigui que hem de continuar pensant maneres de
millorar.
Ens han informat que durant el mes de març o d’abril ens
instal·laran al menjador i potser a algun altre lloc els dispositius Ssssplau que mostren el nivell de soroll; veurem
si hi ha sort i ens ajuden a controlar-lo.
Hauríem d’intentar mantenir un to de veu adequat, no
arrossegar taules ni cadires, no fer botar pilotes dintre de
l’escola, etc. Segur que si tots ens hi esforcem i col·laborem,
guanyarem la batalla al soroll.
Margarita García
- Escoles+Sostenible
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Padrins i fillols
Coloms al
pati de baldufes
El pati de P3 de les baldufes fa uns dies estava infestat de
coloms! A la xarxa hi havia un forat i els coloms hi entraven
i s’hi cagaven! Els nens tornaven amb el xandall brut a casa
i tot l’exèrcit de mares empipades anaven a queixar-se. Les
mestres van dir que ho arreglessin ja! I finalment fa uns dies
van arreglar-ho. Encara queda un colom voltant per allà,
però li van deixar un forat perquè pogués sortir.
Allò semblava una gàbia enorme de coloms!
Laia Herrero i Júlia Enseñat

La persona misteriosa
A l’escola va arribar en Josep Canal, un jove de 28 anys que
participa en un projecte que promou l’Ajuntament de Barcelona que es diu “TALK TO ME”.
En Josep sempre ens parla en anglès. A la classe ajuda les mestres, i fem desdoblaments amb ell. També ens fa el préstec
de la biblioteca dels llibres en anglès, i al cap d’una setmana
els expliquem als companys.
En Josep és molt amable i ens ajuda a millorar!
Ainhoa Muñoz, Cèlia Salomé i Nil Delgado

A quin institut anirem?
Un dia molt normal de classe, van aparèixer quatre exalumnes i dues professores dels instituts L’Alzina i del Joan Fuster.
Ens van explicar curiositats de les matèries, de les sortides,
dels intercanvis amb instituts d’altres països...

Cam cada any, els de 6è en el segon trimestre apadrinem els fillols de
P5. Volem dir-vos que aquest any els fillols són molt eixerits i tenen
molt d’interès a aprendre a llegir!
Amb ells vam fer una cosa ben divertida. Com que aquest any es diuen “Diables i bèsties de foc”, ens vam pintar de diables i vam cremar
carretons. Tot molt emocionant!
David Delgado i Quique Pons

Un altre carnaval
Sabeu la dita que diu “Per Carnaval tot s’hi val”?
Doncs sembla que la pluja la va escoltar, perquè per culpa seva
la rua es va haver de cancel·lar. Per sort una solució vam trobar
i al gimnàs ho vam celebrar!
Actuacions i pregó els de 6è vam repetir i molt bé ens va sortir!
Berta Domènech, Míriam Alonso
i Laia de la Vega

Adéu, Sonia!
La Sonia és una monitora de l’Espai Migdia que ens ha acompanyat, a nens i nenes, durant uns quants anys a l’escola. Ha
participat molt en el Butlletí també. Però ara ha trobat una
feina de mestra a una altra escola, i desgraciadament ens ha
de deixar...
A la Sonia li agrada molt fer fotografies, i ho fa realment bé,
és una crac!
És una noia molt simpàtica i treballadora, ens l’estimem molt i
ens sap greu que se’n vagi, tot i que diu que farà Casals d’Estiu
amb nosaltres. Així és que no és l’última vegada que la veurem.
T’esperem, Sonia!
Laura Martí i Lissette Choni

Els vam fer moltes preguntes, però per acabar de decidir a
quin anirem estem anant a les portes obertes.
Adrián Brosel, Jordi Aragall i Àlex Gutiérrez
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Segueix les
indicacions perquè
el marcià arribi al
pollatre a l’ast.

Ismael Younes
- 5è

Busca
les 13 paraules amagades

Desxifra el missatge
Berta Domènech

Solució “Desxifra el missatge”:
Visca Sagrer
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