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L’escola cap a la
tecnologia
Ja fa uns anys que des del claustre de mestres vam veure la necessitat de fer un impuls a la ciència. Fer que la ciència estigui més
present en el currículum que han d’aprendre els alumnes. Tot el
claustre va fer una formació ja fa tres cursos. També tenim dos
mestres de l’escola que participen en un seminari permanent de
ciència de l’Institut de Ciències de l’Educació de l’Autònoma.
I aquest tercer trimestre tenim un mestre que participa en l’elaboració del Pla STEM, que està elaborant el Govern de Catalunya-
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Va ser a partir d’aquesta formació de claustre que ens va arribar
la proposta de formar part del Projecte Amgen Experi(è)ncia,
que impulsa la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació,
en què científics jubilats del nostre país apadrinen una escola i
aporten la seva saviesa a nens i a mestres. En el nostre cas, ens
apadrina el doctor emèrit Josep Amat, de qui us vam parlar en
l’últim Butlletí.
Abans fins i tot d’aquesta formació de claustre, ja hi havia un
esperit de canviar la mirada i l’enfocament pel que fa al treball
científic. Volíem que els nens aprenguessin a mirar el seu entorn
fent-se preguntes, amb esperit de descoberta i de recerca. Ja fa

L’aperitiu
una colla d’anys vam iniciar jornades i setmanes de la
ciència per a tota l’escola al voltant d’una proposta científica (l’energia, l’aigua, els ecosistemes, el reciclatge...).
Així mateix, també vam participar en els tres primers
congressos de ciència de nens i nenes que s’han fet al
Districte de Sant Andreu.
El doctor Amat el curs passat va fer una xerrada a tot el
claustre i aquest curs ha assessorat els mestres que formen part de la Comissió de Ciència, que és la comissió
impulsora del treball científic a l’escola. Bàsicament, ell
creu que les escoles tenim molt present el treball vinculat al medi natural, però creu que fem molt poc treball
relacionat amb la tecnologia.

Per aquest motiu, la Setmana de la Ciència, que vam celebrar la primera setmana d’abril, va tenir com a objectiu
el treball tecnològic.
Hem volgut despertar la curiositat al voltant del funcionament de les màquines, crear-ne de noves, veure què
aconseguim utilitzant rampes, politges i engranatges.
També hem conegut les eines necessàries per muntar i
desmuntar aparells. Hem reflexionat sobre el passat i el
present...
En fi, una setmana molt i molt intensa!
Esperem que, dia a dia, a l’escola sapiguem donar respostes a les necessitats del món actual i canviant, on la tecnologia té, i tindrà més encara, una importància cabdal.

Aquest curs, des dels espais d’aprenentatge que hem iniciat a tots els cicles, hem introduït propostes didàctiques
encaminades a desenvolupar el treball tecnològic. També
els nens de P5, 1r, 2n, 3r i 4t han pogut compartir amb el
senyor Amat una xerrada en què els ha parlat de la feina
que fa un científic i també de robots.

Comissió de ciència

Qui és?

L’últim Qui és? us l’hem posat difícil, ja que el nostre personatge només
fa tres anys que està entre nosaltres. Tot i que fa poc que és a l’escola,
té 62 anys. Ha fet altres feines com: guia per a turistes, organitzadora
de viatges… Li agrada molt fer coses tranquil·les com cuidar plantes,
llegir novel·les i diaris per estar informada políticament. Sempre la
trobem enfeinada a la secretaria entre papers, màquines, catàlegs i materials…

És d’estatura mitjana , amb el cabell curt, rinxolat i negre com el carbó. Té la cara rodona, els ulls petits i els llavis
gruixuts. Normalment li veureu les galtes vermelles perquè és molt calorosa. Com que és presumida, sempre va molt
ben conjuntada.
Sabem que quan era més jove havia viscut a Grècia i a França, però ara viu encantada al
barri de Sants acompanyada dels seus dos gats que es diuen curiosament igual, Mitus.
Com que vol millorar el seu català, cada dimecres en rep classes de dues exdirectores
de l’escola amb altres mares que també hi van.
Ah, per cert, ajudeu-la a aprendre’n parlant-li en català!
Si no ho heu endevinat encara, espereu a sortir de l’escola per la porta principal.
Segur que amb tantes pistes ja sabeu qui és!
Jordi Aragall i Júlia Enseñat
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L’hora del conte
Una experiència compartida
Fa alguns anys que a cicle inicial treballem l’hora del conte.
Cada nen explica, al llarg del curs, un conte als companys
de la classe. D’aquesta manera, tots se senten protagonistes
i, a més a més, ho volen fer molt bé.
Això, que sembla tan senzill, comporta molta feina a casa
amb la família. En primer lloc, cal buscar contes, a casa o
a la biblioteca del barri, i triar-ne un que els agradi. Després, cal pensar com l’explicaran als companys, és a dir,
quin material faran servir com a suport del seu relat. A
continuació, l’hauran de llegir molts cops per entendre’l
bé i preparar amb l’ajuda de la família els recursos que els
ajudaran a explicar millor les històries, com, per exemple:
titelles de pal o de dit, dibuixos, ombres xineses, presentacions amb diferents tècniques, objectes reals... En fi, tot
allò que els permetin la seva imaginació i el seu talent.
També l’hauran d’assajar a casa moltes vegades per aprendre a vocalitzar bé i saber relatar la història en veu alta, de
manera entenedora i fent una entonació adient.
Finalment, a l’escola expliquen el conte a la classe i, després, a un grup de primer.
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Hem preguntat als alumnes quines emocions que han sentit quan narraven el seu conte i quan l’escoltaven. Aquí us
en mostrem algunes:
“Quan vaig començar a explicar el conte, em vaig sentir
nerviosa, però quan vaig acabar estava molt alegre.”
“Em va costar molt de preparar el conte, però vaig estar
content perquè em va ajudar la meva família.”
“Em va agradar escriure el meu conte perquè és divertit
inventar-me històries i personatges imaginaris.”
“Quan expliquen un conte els companys és molt xulo
perquè són interessants. Em fa il·lusió escoltar els contes
dels altres.”
“Quan els meus companys l’expliquen m’agrada molt i
ho fan molt bé.”
Equip de cicle inicial

Les colònies a l’etapa
d’infantil
És dilluns, i aquesta setmana P4 i P5... marxem de colònies tres dies!

La il·lusió i el neguit es fan palesos en els nens i nenes: anar
de colònies vol dir deixar enrere (només per uns dies!) allò
que els és més proper, quotidià i els dóna seguretat. Les
colònies són un parèntesi en l’activitat del dia a dia, però,
habitualment, neguitegen els pares.

el desenvolupament de l’autonomia personal, que està
estretament lligada al desenvolupament emocional dels
infants.
. Socialització (cohesió de grup). Les colònies són un
marc ideal per enfortir les relacions personals i les de grup;
la mestra aprofita la intensitat d’aquestes relacions per
consolidar i reforçar la cohesió del grup.
. Convivència amb els mestres.
L’entorn, el canvi de rutines i el
fet de passar tot el dia junts genera
noves oportunitats d’interaccionar
i estrènyer els vincles afectius. La
relació entre els adults i els infants
és molt més relaxada i es poden
arribar a produir moments íntims
entre els uns i els altres.

Els mestres trobem infinites raons i beneficis pedagògics
en el fet d’anar de colònies.
. Canvi d’escenari, d’entorn i d’activitats. És un hàbit saludable fer activitats a l’aire lliure, en contacte amb la natura.
Aquest fet, prou rellevant per ell mateix, pren més importància si tenim en compte que el nostre modus vivendi
habitual es desenvolupa dins d’una gran ciutat.

. Aprenentatges significatius
(aprendre a viure). Les colònies
permeten aprendre d’una manera no reglada, directa i a través de
l’experimentació. Dins d’aquest
marc, es planteja una diversitat de
situacions i el fet d’aprendre a gestionar-les enriqueix la
personalitat dels infants.
Actualment, pensem que les colònies són un recurs educatiu més necessari que mai.
LES COLÒNIES AJUDEN A CRÉIXER!
Equip d’Educació Infantil

. Autonomia. A les colònies els nens desenvolupen habilitats personals, socials i, alhora, emocionals. Es potencia
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Xerrada d’educació visual i plàstica
-

El dimarts 28 de març la Roser Caritx, especialista que
tenim, la Núria Melero i la Neus Sagrera van explicar a les
famílies de l’escola de quina manera fem l’educació visual
i plàstica, un dels puntals d’El Sagrer, consolidat des de

fa anys. Una educació que afavoreix l’estructuració del pensament,
que analitza la realitat, que ajuda a
comprendre, a sentir, a pensar i a
construir, i que també desenvolupa
l’esperit crític. Sabem que educar
l’art en els nens equival a despertar-ne la sensibilitat. La xerrada va
ser molt profitosa i molt il·lustrativa. Al final vam acabar pintant
un dels sofàs inspirats en l’obra de
Jaume Plensa. En aquests tipus de
xerrades normalment costa que hi
hagi força assistència, per això, des
del Butlletí us convidem a participar-hi més. D’aquesta manera, podreu conèixer amb més
detall els diversos projectes de l’escola.
Equip directiu

El golf a les escoles
-

Ý Físics: coordinació, força i equilibri.
Ý Psíquics: reforç positiu i concentració.
Ý En valors: humilitat, respecte, esforç, exigència, regles
d’etiqueta, honradesa i conscienciació mediambiental.

Enguany amb els alumnes de 3r hem participat en una
modalitat esportiva nova: el golf.
La Federació Catalana i Espanyola de Golf ens ho ha posat
molt fàcil: va oferir una formació per als mestres, va proporcionar-nos el material específic per poder-ho posar en
pràctica i ens va oferir una sessió de bateig de golf al Club
de Golf El Vallès. Tota una experiència!
A l’escola hem practicat sobretot el joc curt amb moltíssimes activitats, i hem deixat la pràctica del joc llarg per
al camp. Aquest esport té múltiples beneficis:

I els seus deu punts clau són: és una activitat molt motivadora, cal autosuperació i perseverança, cal tenir un
bon control corporal, s’han de fer llançaments a diferents
distàncies i cal una planificació, pots ajudar els companys
a qui els costa, és divertit, redueix l’estrès, t’ajuda a mantenir-te en forma, és una activitat que es pot fer en família
i, finalment, que es fa a l’aire lliure.
Si ho proves, voldràs repetir de ben segur!
Rosa López - especialista d’educació física
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Visita de la Guàrdia Urbana
Oi que tots coneixeu el Parc de la Pegaso? Ple
de vegetació i un munt d’activitats per fer…
Doncs sabeu què? Darrere aquest meravellós
parc hi ha una història: el Parc de la Pegaso
es va construir en el terreny de l’antiga fàbrica
ENASA (Empresa Nacional de Autocamiones, S. A.) situada a les antigues instal·lacions
de la Hispano-Suiza, allà es fabricaven els famosos camions Pegaso. Encara es conserven
algunes restes de l’antiga fàbrica, com la porta
d’entrada a l’edifici d’oficines que ara acull la
Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana del
districte de Sant Andreu.
Cada any la Guàrdia Urbana s’ofereix a venir a
l’escola a fer una visita a tots els cursos per explicar coses sobre seguretat viària, els senyals
de trànsit o els perills de les xarxes socials.
A 1r i a 3r van explicar com s’havia d’anar pel
carrer, vigilant en creuar la carretera i fer cas
dels semàfors. També els van explicar que
sempre s’ha de portar el cinturó i un alçador
al cotxe.
També van anar a 5è i els van explicar com
cal anar en bicicleta i els van fer conèixer els
senyals de trànsit. Per acabar la lliçó, van fer
una sortida a la Pegaso a fer un circuit en bicicleta en què havien de respectar els semàfors
i els senyals de trànsit.
Com que ara les xarxes socials ja formen part
de la nostra rutina, ens van fer una visita a 6è
per avisar-nos dels perills que poden tenir les
xarxes, com el ciberbullying o el sexting.
Esperem que n’haguem après molt i que la
Guàrdia Urbana torni a venir l’any que ve!
Clara Sainz i Marina Albreda - 6è A
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Cantem, cantem... i no parem
-

Si una cosa ens emociona d’El Sagrer és quan ens trobem
tots plegats, famílies, mestres, nens i nenes amb la gent
de la coral per cantar la nostra cançó de les caramelles.
Ben nostra, perquè un pare de l’escola en va escriure la
lletra i un mestre en va fer la música. I amb l’esclat de
la primavera, reclutem una colla d’alumnes que toquen
instruments, truquem a antics alumnes, alguns dels quals
ja són professionals, com l’Eva Garín o la Maria Puertas,
engresquem fins i tot alguna mare i apa!, a tocar i a cantar
caramelles un any més.
La coral comença fent un petit concert al parvulari, on
presentem als més menuts els instruments i intentem que
notin com sonen les diverses cordes. Les carones que fan o
els gestos de sorpresa quan senten cantar els baixos ja ens
deixa ben cofois. Després, al pati, fem les caramelles amb
tots els altres cursos. Ens ajuden amb la tornada i és un
moment que ningú s’hauria de perdre: l’energia i les ganes
de viure que desprèn aquesta música, cantada per tantes
veus, fa que acabem tots amb la pell de gallina.
Els concerts tenen sempre un plus d’intensitat: com quan
a la tardor vàrem fer el concert benèfic dedicat a l’Aitor;
les trobades amb altres corals a les festes de Sant Andreu
8

o de la Sagrera. I més els que fem a l’escola: tots recordem
aquest Nadal i el moment màgic en què cantem plegats el
You rise me up amb els nois i noies de 6è.
Com cada final de curs, preparem una cantata. Enguany
farem El llibre de les cançons dels pobles, amb text de la
Luz Marina. És una nova versió de la que havíem fet el
2010 i hi col·laboren l’Àngels Bosch i l’Aina Bastos de
4t, que ens llegiran el text. El dia 26 de maig la cantarem
per als alumnes i el dia 9 de juny, a les 20 h, per a tothom.
Hi podreu sentir una selecció de cançons d’èpoques i de
procedències ben diverses.
Com veieu, la coral no para... Ens trobem els dimarts, de
21 a 23 h. Si algú té ganes d’omplir-se d’energies positives i
de passar una bona estona cantant i fent música, ja ho sap:
ha de contactar amb la directora, la Luz Marina Díaz. Si
algú ja ha fet música, perfecte; si no, també, perquè gràcies
a la tecnologia tenim recursos per anar-nos posant al dia.
Ah, i també podeu demanar com els va als pares i mares
que han entrat nous aquest curs. Veureu que fan cara de
contents!
Eulàlia Ribot

Parc del Laberint d’Horta
El parc del Laberint d’Horta és un jardí històric
situat al districte Horta-Guinardó de Barcelona
i el més antic que es conserva a la ciutat. Ubicat
a l’antiga finca de la família Desvalls a la vora de la serra
de Collserola, el parc inclou un jardí neoclàssic del segle
XVIII, que s’estén per tres terrasses. A la terrassa inferior
hi ha el laberint vegetal que dóna nom al parc, format per
750 metres de xiprers retallats (sembla molt fàcil trobar la
sortida, però cal fer moltes voltes, girar a dreta i esquerra i
passar dues o més vegades pel mateix lloc, abans de trobar
la sortida) i un jardí romàntic del segle XIX.

Piscina a l’Example
Arriba la calor! I com no, les ganes de banyar-nos. Si us fa mandra baixar fins a la Barceloneta, podeu anar a la platja de l’Eixample.
La coneixeu? Al carrer Roger de Llúria, trobareu la
piscina ideal per als més menuts de la casa. Un espai
protegit del trànsit i del soroll de la gran ciutat, on els
nens i nenes s’ho passen d’allò més bé, ja sigui dins de
l’aigua (no té gaire profunditat) o fent castells de sorra.
I per 1,5 euros. Més barat que un gelat! I us asseguro
que més refrescant.
ÝÝ Jardins de la Torre de les Aigües
ÝÝ Adreça: Roger de Llúria, 56 (entre Consell de Cent i
Diputació)
ÝÝ Horari: de 10 a 20.30 h, entre finals de juny i principis
de setembre
ÝÝ Serveis: bar, lavabos i vestidor
Maria, mare de la Berta i la Violeta Baldufes

L’any 1967 la família Desvalls cedeix el parc a l’Ajuntament de Barcelona, que el va obrir al públic el 1971. Amb
diners de la Unió Europea, es va sotmetre a una àmplia
restauració l’any 1994. Avui el parc és un jardí-museu amb
un nombre de visitants limitat a un màxim, per això s’ha
de pagar entrada, però podeu aprofitar per anar-hi el dimecres o el diumenge, que és gratuït.
Margarita García

Escola de Circ de
l’Ateneu de Nou Barris
Des del Butlletí us volem convidar a conèixer
l’Escola de Circ Infantil i Juvenil que hi ha a
l’Ateneu de 9 Barris.
El circ ha estat una de les principals activitats de l’Ateneu des del començament, l’any 1977, per això també
ha consolidat una escola de circ ben sòlida.
Coneixem la reputació del Circ d’Hivern de l’Ateneu,
que té una programació molt atractiva i estable cada
temporada, però no coneixem tant l’escola de circ infantil i juvenil i els casals que també fan cada estiu.
ÝÝ Tenen grups de petits (de 6 a 9 anys), mitjans (de
9 a 11 anys) i grans (d’11 a 14 anys).
ÝÝ Per a més informació adreceu-vos a:
http://www.ateneu9b.net/
Gemma Sitjà

AVIAT
MUNTANYA
PLATJA
VACANCES
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Ý Un llib
re:
Mecanosc
rit del sego
n origen,
Manuel de
Pedrolo
Ý Una mú
sica:
So lonely,
The Police
Ý Un lloc
al món:
Egipte

Jordi Bigay,
monitor i coordinador dels esports d’extraescolars
Tothom a l’escola coneix el Jordi. I és que ha passat gairebé tota
la vida a El Sagrer. Primer com a alumne, i des de fa més d’una
dècada, acompanyant els nostres fills a l’hora de dinar i als extraescolars. Es nota que s’estima l’escola, i el que és més important, té
una gran vocació per educar els nens i nenes, sempre oragnitzant
noves activitats per fer-los descobrir jocs i esports que els ajudin a
desenvolupar-se. És un plaer veure el seu entusiasme.

i després el meu millor amic, que estava fent de coordinador
d’extraescolars, em va demanar de fer-li la suplència per un any
i ja en fa deu!
Quina part de la feina t’agrada més?
Estar amb els nens. La part de coordinador és més de gestió
i cada vegada va més en augment: gestionar avaluacions, reunions…
En aquests deu anys de coordinador, com han evolucionat
els extraescolars?
Hem millorat les avaluacions, i hem augmentat les activitats.
Ara n’hi ha un ventall molt ampli. Quan vaig entrar hi havia
125-150 nens fent extraescolars i ara en són 264!
Com a entrenador d’esport, per què diries que és important
per als nens practicar-ne?

Què significa ser monitor a El Sagrer?
Comporta feina! I comparat amb altres escoles, més relació
amb les famílies i amb l’escola.
I implicació…
Sí, si. A l’escola també et demanen si pots fer de jurat de Sant
Jordi, escriure algun article al Butlletí, ajudar al teatre dels
nens…
Bé, si t’hi has quedat tant de temps, deu ser per alguna cosa…
De fet, tinc una mica de complex, com si tingués por de marxar!
Vaig estudiar aquí la primària. Després vaig estar fora l’etapa de
l’Institut Fusté i la del Centre d’Estudis Roca, on vaig estudiar
Educació Infantil. Després ja vaig tornar a El Sagrer començant
com a monitor de casals. D’aquí ja em van demanar de fer d’entrenador d’activitats: psicomotricitat, multiesports, futbol…
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L’esport ajuda al desenvolupament dels nens, a crear vincle,
perdre timidesa i pors. I és important per a la salut. He arribat
a tenir nenes que no feien cap activitat a l’hora del pati. Parlant-hi, els he explicat que no podien estar tota l’estona assegudes, que no era bo per a la salut. Han entès la importància de
moure’s i han començat a caminar pel pati mentre van xerrant.
Gràcies a l’esport també hi ha nens que potser a classe no encaixen del tot, perquè no fan els deures, etc. i pel fet de destacar en
futbol, dansa, etc. ja se’ls miren diferent i milloren les relacions
socials.
Com enfoques l’esport en els nens?
Sempre dic que els nens han de provar tots els esports que puguin: bicicleta, escalada, tenis… perquè potser hi ha esports
que, si no, no saben ni que existeixen i potser ho farien molt bé.
A l’espai migdia els oferiu noves propostes?
Sí. Quan plou, per exemple, moltes vegades els muntem el
ping-pong. Hi ha nens que no en saben, n’aprenen, li agafen el

“gustillo” i t’ho demanen. I després t’expliquen que a l’estiu al
càmping es passen la tarda jugant al ping-pong.
Jo també insisteixo molt que hem de ser els monitors els qui
proposem nous jocs. A vegades, pregunto als nens si volen jugar
a un joc diferent. Al principi potser ningú vol, i em poso a jugar
sol. Però aleshores, de mica en mica, comença a venir un nen,
dos nens… i al final ja en tens 20 i has de fer torns!
Tot i així, hi ha la percepció que el futbol s’endú bona part
de l’estona de pati…
La relació amb el futbol és d’amor-odi. Molts nens i nenes hi
volen jugar, però és font de conflicte. Jo he estat molt futbolero,
però cada cop menys. Sobretot m’ho han fet veure els
mitjans de comunicació. Perquè sembla que
no existeix res més que el futbol. I això
es trasllada als nens. Jo vaig ser un
dels promotors de treure un dia
de futbol. Penso que han de
descobrir més coses.
I tu… quins esports
practiques?
El futbol l’he deixat i
ara faig volei-platja i
escalada. I m’estic començant a aficionar al
tir amb arc. De petit una
de les meves pel.lis preferides era el Robin Hood!
Com veus l’evolució dels nens
en aquests dotze anys de monitor?
Sempre va per tandes. Hi ha cursos més potents
que d’altres… Però, en general, una diferència que hi veig
és que abans quan els enganxàvem fent alguna malifeta, els ho
dèiem i ho admetien de seguida. Ara són més queixosos i fins i
tot et neguen que ho han fet, encara que ho hàgim vist. Perquè
ho admetin, els has d’amenaçar primer dient “et posarem una
nota a l’agenda”.
Com treballeu el tema del respecte a l’espai migdia?

sos… Ara els nens diuen molt de broma “m’estan fent bullling”
i aleshores els n’has d’explicar el significat: el bulling és quan fas
sempre bromes a la mateixa persona sabent que no li agraden i
ho fas durant un període de temps llarg, o de manera repetida.
L’ús de les noves tecnologies està tornant els nens més passius?
A mi el que em sobta des de fa un parell d’anys, especialment
dels nens grans, és que em van dient que tenen mal de cap… No
sé si associar-ho a l’ús d’ordinadors, tauletes… Quan tornen del
cap de setmana parlen molt dels jocs i de les xarxes socials. Ara
està molt de moda l’instagram.
Ja tenen instagram?!
Aquest any ha estat el boom més gran que
he vist a sisè. L’any passat hi havia dos o
tres nens que tenien mòbil perquè
anaven a dinar a casa. Aquest
any de 25 alumnes que hi ha
per classe, potser 15 ja tenen
mòbil. I això també genera
més conflictes. Moltes vegades els dilluns hem estat
mediant per malentesos al
whatsapp que hi ha hagut
el cap de setmana. El fet de
ser missatges de text on no
veus la cara de l’altre comporta conflictes, i amb nens
que encara estan creixent, encara més.
Deus haver tingut alumnes que els has
vist arribar a P3 i marxar a 6è… Com et
sents quan marxen?
M’emociono… Veure’ls créixer és fascinant, veure com han evolucionat… I quan em fan algun regalet, aleshores ja em desfaig…
I és curiós com nens a qui has cridat molt l’atenció quan marxen penses: aquest quan em vegi pel carrer no em voldrà ni
veure. I és al revés! Inconscientment, agraeixen que els hagis
estat marcant límits. I quan són grans, te’l trobes pel carrer
cridant-te: Jordi!
Elisenda Copons

Des de fa uns anys ens hem posat amb tolerància zero. Especialment amb el tema bulling. Ens hem format, hem fet cur11

Pukiko,
el ninot de les
tres erres
-

sempre es pot reciclar o reutilitzar, però sí podem reduir
pensant en alternatives, com, per exemple, les bossetes de
roba o carmanyoles per a l’entrepà, cosa que ens permet
reduir el paper d’alumini i el paper film de plàstic.
A l’espai migdia hi ha un grup d’alumnes de 5è que són
els encarregats de passar per tota l’escola amb el carro de
la Maria Rosa i recollir tant el paper per reciclar, com el
plàstic que puguem generar entre tots.
Un altre dels serveis on es generen residus reciclables és al
servei matí. Cada dia una bona colla de nens esmorzen a
l’escola, entrepans i begudes envasades que porten de casa.
Aquest any ens vam proposar recollir aquests embolcalls
i brics durant una setmana per poder visualitzar el volum
de residus que generem amb aquests esmorzars.
Els nens del servei matí van estar recollint aquests residus
i, juntament amb les capses de cartró dels iogurts de l’espai
migdia, van fer gala de la seva imaginació, amb la creació
d’en PUKIKO, el ninot reciclable.
Un cop construït entre tots en Pukiko, van anar enganxant els envasos i papers dels esmorzars, que es van recollir
durant una setmana.
El resultat va ser exposat a l’entrada de l’escola, i així es
va visualitzar, d’una manera lúdica i divertida, tot el que
podem arribar a generar en una setmana, només amb esmorzars d’uns deu nens, aproximadament.

Dins de l’escola es dinamitzen molts projectes educatius,
el més antic dels quals potser és el de les tres erres: reciclar,
reutilitzar i reduir.
A poc a poc, aquest projecte del reciclatge s’ha anat adaptant a les diferents àrees i serveis de l’escola, i ha donat responsabilitat i implicació als nens i nenes de cicle superior.
Tota l’escola està conscienciada de la gran necessitat de
tenir cura del nostre planeta, que tot allò que generem no
12

Val a dir que el resultat ha estat millor del que es podria
esperar. En Pukiko majoritàriament llueix envasos de llet,
brics de sucs o batuts de xocolata..., tot reciclable. La resta de l’esmorzar, el que es mengen, normalment ve amb
tàpers o envasos sostenibles.
Encara queda molt per fer, aquesta ha sigut una manera
d’ajudar a fer veure als nens del servei matí el que es genera
de residus reciclables i el que no. Cal continuar treballant
pel nostre planeta, reciclant, reutilitzant i, sobretot, reduint.
Pepa Flores

Les compostadores
Ja sabeu que a l’escola reciclem paper, plàstic i també altres
materials quan arriba el punt verd mòbil. Però sabíeu que
també reciclem els residus orgànics i els transformem en
adob natural?
Segurament, tots heu vist a l’hort de l’escola una mena
de recipients o contenidors, però potser no sabeu que es
diuen compostadores ni per a què serveixen.
Una compostadora és un recipient o dipòsit amb les característiques adequades per realitzar la pràctica del compostatge, és a dir, la transformació dels residus orgànics en
compost o adob natural en l’àmbit domèstic. Els jardins
i els horts necessiten el compost per renovar les substàncies que les plantes i altres vegetals han absorbit durant
el creixement.
A l’escola fa anys que fem compostatge i precisament
aquest curs ens han portat dues compostadores noves
perquè les altres estaven molt velles i atrotinades. L’Equip
de l’Hort, de 3r, amb l’Eloi, les van muntar. Van haver de
buidar les velles, destriar la brossa vegetal i passar-la per
la trituradora. Després, han anat afegint restes de plantes i branques tallades a trossets, i fan el mateix amb les
males herbes que van traient de l’hort. Els alumnes de 5è
han afegit les restes d’aliments recollits els dies que fan el
projecte “Ens ho mengem tot?”. Les senyores de la neteja
també hi han col·laborat recollint les fulles que han anat
caient al llarg de la tardor. Totes aquestes restes es van
descomponent amb el temps, però s’han d’airejar un cop
per setmana.
D’aquesta manera, obtenim adob natural per posar a la
terra de l’hort i fer que les plantes creixin millor.
Margarita García
- Escoles+Sostenible
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Programa Lècxit
Concert de Primavera
El dia 28 d’abril alguns alumnes de 3r a 6è van fer un Concert
de Primavera. Aquest concert es fa cada dos anys i abans
sempre es feia al passadís del Cicle Inicial, però aquest any
l’han fet al Centre Cívic de la Sagrera.

El programa Lècxit tracta d’ajudar nens i nenes a millorar la
seva fluïdesa a l’hora de llegir llibres i a agafar més gust per la
lectura. Els qui ajuden són avis o mestres jubilats de l’escola,
que vénen un dia a la setmana a llegir amb el nen o nena a la
biblioteca. Els alumnes valoren molt positivament aquesta
ajuda perquè agafen confiança en ells mateixos a l’hora de llegir,
i se senten millor.
Michael Pardo

Aquest concert el gaudeix tota l’escola, menys els nens de
parvulari, i es fan tres torns, un per cada cicle.
Sempre, en els concerts, sorgeixen imprevistos i nosaltres
n’hem tingut un… Mentre estàvem afinant els instruments
abans de començar el concert, a una nena de 4t li va saltar el
pont del contrabaix! Tot i això, al final ens va sortir molt bé!
Hi havia moltes cançons conegudes i d’altres que no tant.
Khady Seck, Enric Gonzàlez,
Aina Bastos i Shanti Ming

Els pollets
Com ja sabeu, els de 6è cada any estudien la cèl·lula i la reproducció, i per experimentar-ho han criat pollets. Al principi,
van posar setze ous fecundats a una incubadora. Un es va
podrir perquè tenia una escletxa. Els altres van néixer al cap
de 21 dies, a poc a poc, però quatre no ho van aconseguir.
N’hi ha dos de negres i vuit de rossos. Són molt bonics i els
de 6è se’ls s’estimen molt.

Els nous llibres
de la biblioteca
Com ja sabeu, Sant Jordi ha passat i, per això, com és tradició,
la nostra biblioteca ha comprat llibres nous.
La biblioteca ha comprat col·leccions famoses i demanades
pels nens i llibres molt recomanats en seminaris i articles, però
sobretot ha comprat llibres que tracten del tema dels refugiats
per a totes les edats, des dels més petits de parvulari fins als
adults. Així que passeu per la biblioteca i doneu-hi una ullada.
Els llibres us hi esperen!
Clara Sainz, Carla Grau i Jordi Àlvarez - 6è A

Irene Rubio - 6è A
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Pinta els espais segons el número

Alumnes de 6è

1: SALMÓ

2: VERD

3: GROC

SOLUCIÓ...

Qui era?
LA
Mª ROSA
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A REVEURE!

