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Cap a una escola
més inclusiva
L’escola El Sagrer, històricament, ha estat una escola integradora. Des
dels inicis ja hi havia alumnes sords integrats a les aules ordinàries, i al
cap dels anys ja va esdevenir “escola d’agrupament d’alumnes amb dèficit
auditiu”. Aquesta característica de l’escola ha comportat una sensibilitat
vers la diversitat de tots els nostres alumnes. També ha comportat un
treball de coordinació amb el CREDA i amb les mestres d’audició i
llenguatge i un reciclatge continuat i molta coordinació entre tots els
educadors de l’escola per donar la millor resposta com a professionals.
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Educativament, s’estan produint canvis, un dels quals és que s’ha substituït el terme “integració” pel terme “inclusió”. Així ho recull el nou Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu
inclusiu (150/2017, del 17 d’octubre). El terme “inclusió” reflecteix:
ÝÝ El reconeixement de la diversitat com un fet universal.
ÝÝ El sistema inclusiu com l’única mirada possible per donar resposta
a tots els alumnes.
ÝÝ Personalització de l’aprenentatge, que vol dir dissenyar activitats
que puguin ser fetes per tothom i que, al mateix temps, s’adeqüin
a les necessitats de cada alumne.
ÝÝ Igualtat d’oportunitats per a tothom.
ÝÝ Expectatives altes del professorat envers els alumnes.
ÝÝ Reconèixer les fortaleses i els talents dels alumnes.
ÝÝ Protagonisme de l’alumnat.
ÝÝ Formació del professorat per atendre tot tipus d’alumnat.
ÝÝ Pràctiques inclusives a l’escola.

L’aperitiu
A El Sagrer ja fa un temps que ens basem en aquest Decret,
així com en els nous reptes de l’escola actual. Per tot això,
l’atenció a la diversitat està basada en:
Suports universals o pràctiques inclusives: espais d’aprenentatge intercicle i grups de llengua heterogenis per nivell. El
nombre d’alumnes és més reduït i, per tant, l’atenció és més
personalitzada i adaptada als diferents ritmes d’aprenentatge.
Suports addicionals: suport escolar personalitzat (SEP) i
suport lingüístic i social (SLS). El SEP és un suport, dins de
l’aula o fora, en àrees o aspectes conductuals, en què l’alumnat
tingui dificultats o talents específics per desenvolupar. L’SLS
és un suport lingüístic i social per a alumnes nouvinguts que
no coneixen el català ni el castellà.
Suports intensius: aquests suports els ofereixen:
a. Les mestres d’audició i llenguatge. El reben els alumnes
amb trastorns d’audició i amb trastorns específics de
llenguatge.
b. Les mestres de pedagogia terapèutica (aula d’educació
especial). El reben els alumnes amb dictamen d’escolarització o informe de necessitats educatives especials, elaborat per l’EAP. Comporta un PI (un Pla individualitzat).

Per portar a terme tota aquesta organització de la diversitat,
es fan indispensables les coordinacions internes i externes,
amb tots els professionals que hi intervenen i el traspàs d’informació a les famílies. És prioritari poder anar tots a l’una.
D’altra banda, aquest curs disposem de dues mestres d’educació especial en horari sencer, per la qual cosa hem pogut
implementar aquest suport dins de l’aula en tots els cursos
de l’escola. I atenció per part de la MALL (mestre d’audició
i llenguatge) respecte als alumnes amb trastorn d’audició i
llenguatge de l’escola. Aquest curs sortosament tenim una
altra MALL, encara que només a mitja jornada.
Per a nosaltres és un repte portar endavant els nostres projectes amb la màxima qualitat possible. Les necessitats educatives
especials no deixen de ser “barreres per a l’aprenentatge” que
cal anar tombant progressivament, per tal d’oferir a tots els
alumnes, però especialment a aquells que més ho necessiten,
un context escolar tan acollidor i respectuós amb les diferències com sigui possible.
Equip d’atenció a la diversitat

Voleu fer de detectius professionals? Doncs endevineu aquest extraordinari personatge!

Qui és?

És més aviat alta, té els ulls blaus tirant cap a verd. Té els cabells castanys, llisos i bastant curts. La pell la té fosca.
És molt alegre, riallera, treballadora, molt pacient i simpàtica. Li agrada treballar en equip.
Aquest personatge té molta experiència en aquesta escola, ja que fa 8 anys que hi fa de tutora. Tot i que està especialitzada en educació especial, normalment és a cicle inicial, però també ha estat a 3r.
La volem felicitar perquè aquest any canvia la desena. En farà 40!!!
Té dos fills a l’escola que estima molt perquè, per a ella, la família és molt important.
Hem parlat amb alguns dels seus alumnes i ens han dit que és molt bona professora,
que els ensenya molt bé i de manera divertida. Opinen que és guapa, que els cuida
molt i que de vegades s’enfada una mica!
Li encanta viatjar a països llunyans i s’ho passa molt bé a tots els llocs que visita.
Li agrada la música, sobretot el rock, i faria molts quilòmetres per veure el Bruce
Springsteen. Sempre que pot va als seus concerts.
Amb totes les pistes que us hem donat ja hauríeu de saber de qui estem parlant.
Júlia Díez, Bernat Texidor i Laura Forés - 6è A Divergent
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CICLE
INICIAL

Hem engegat
el projecte “School to school”
Aquest curs hem començat el projecte “School to school”,
de la Fundació Vicente Ferrer, amb els nens i nenes de
quart, que durarà dos anys. És un projecte que promou
l’intercanvi cultural i el contacte entre alumnes de l’Índia
i d’Europa. Per als nostres alumnes també afavoreix l’aprenentatge funcional i comunicatiu de la llengua anglesa, ja
que la llengua vehicular de l’intercanvi és l’anglès.
L’Índia és un país molt gran situat a l’Àsia, entre la Xina
i el Pakistan. Està format per 29 estats que tenen el seu
propi idioma, la qual cosa forma més de mil dialectes. Els
idiomes més parlats són l’indi i l’anglès, ja que l’Índia va
ser colònia anglesa durant molts anys.
La vida dels nens i nenes de l’Índia és molt dura. A les
ciutats, treballen a les fàbriques des de ben petits amb
jornades laborals molt llargues. Al camp, els nens ajuden
els seus pares a fer les feines agrícoles, mentre que les nenes
ajuden a la mare en les feines domèstiques. La vida, però,
és més dura per a les nenes; quan tenen 10 o 11 anys els
pares els busquen un marit per casar-les, al voltant dels 14
anys. És per això que deixen els estudis i a vegades no les
deixen anar a escola degut a les distàncies tan grans que
han de recórrer i es queden a casa a treballar.
La Fundació Vicente Ferrer hi ajuda amb la creació d’escoles de reforç, situades més a prop de les zones rurals desafavorides, a l’estat d’Andhra Pradesh. L’objectiu és assegurar
que els nens i nenes d’aquestes comunitats puguin seguir
els estudis. El programa “School to school” els apropa a
una altra realitat, com pot ser la de la nostra escola.
El trimestre passat els alumnes de quart van rebre la visita d’en Lancy, un home indi que va créixer en un entorn
molt desafavorit, però que va poder anar a una escola de
4

la Fundació. Els va explicar la realitat que viuen els nens i
nenes d’aquestes zones. També que l’escola amb qui farem
l’intercanvi no té electricitat ni altres recursos que nosaltres trobem quotidians.
Això sí, ens va deixar ben clar que els alumnes de l’escola
de reforç rebran amb molta il·lusió els nostres treballs i
dibuixos i que els nens de l’Índia també estan preparant
petits treballs que ens enviaran ben aviat.
Esperem que aprenguem moltíssim amb aquesta
experiència!
Laura Avia - Mestra d’anglès

CICLE
SUPERIOR

La màgia de Wonder
Aquest curs al cicle superior el món dels llibres ha estat
el motiu per escollir el nom de les classes. Hem presentat
els nostres llibres i hem compartit les emocions que ens
desperta llegir. A sisè, però, un dels llibres s’ha convertit
en un projecte de tot el nivell. Després d’escollir Wonder
com a nom de classe, ens vam proposar llegir-lo plegats
i així ens hem endinsat
en la història d’un nen
molt especial, l’Auggie
Pullman.
El que més atrapa
d’aquest llibre és la capacitat de superació del
protagonista. L’Auggie
és un nen que neix amb
una greu malformació
facial i els deu primers
anys de la seva vida ha
de superar més de 27
operacions que li impedeixen anar a escola.
Quan hi va per primer
cop, ha de vèncer molts
entrebancs i aconseguir
encaixar amb els seus
companys. El llibre ens
explica la mateixa història des de diferents
punts de vista i ens ensenya a saber acceptar la
diferència externa, tot entrant a valorar el que és realment
important: la diferència interior.
Per finalitzar el projecte tots els alumnes de sisè hem anat
a veure l’adaptació cinematogràfica als cinemes Verdi en
versió original. Ha estat molt interessant després fer-ne la
crítica i comparar la pel·lícula amb el llibre.

Marta Gil: És una història que et fa sentir moltes emocions, algun fragment estàs plorant a llàgrima viva i d’altres
rient o enfadat.
Arnau Cruz: Havia perdut el gust per la lectura, però amb
aquest llibre m’han tornat les ganes de llegir.
Patrick: M’ha agradat molt perquè
m’he sentit identificat amb el protagonista. Crec que és tan emotiu
que faria plorar algú que tingués el
cor de pedra.
Inés: Aquest llibre m’ha fet pensar
en totes les persones que canvien
d’escola o hi van per primera vegada, pot ser molt dur.
Marina: Aquest llibre està ple de
preceptes, que són uns consells per
enfrontar-se a les emocions de la
vida, de tots jo triaria: “Si has de
triar entre ser considerat o tenir
raó, tria sempre ser considerat”.
Bernat: De la manera que està explicat et sents com si estiguessis
dintre del llibre. L’August és un
nen molt fort i per molt diferent
que sigui no se’l pot jutjar sense
conèixer-lo.
Laura: El llibre t’ensenya que qualsevol nen o nena amb
aquesta malaltia pot fer feliç els altres.
Júlia: El llibre descriu cada detall perfectament i, per molt
llarg que sembli, es llegeix en un tres i no res.
Tutors de 6è
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TOTS!

Bossa de voluntaris
L’escola El Sagrer té per tradició obrir les portes a les famílies. Ens agrada que hi entreu, que hi participeu, que us
la sentiu vostra, perquè l’escola la fem entre tots.
Ara ens proposem fer un pas més.
Fa temps que convidem els pares i mares, avis i àvies, oncles
i tietes a entrar a les aules per aportar coneixements, experiències, dinàmiques de grup, emocions... Un contacte
que ha estat i és molt enriquidor i que genera complicitats
entre tots.
I des de sempre que truquem a qui sabem que té una camioneta, perquè ens faci un transport, o a aquell que és
fuster per si ens pot fer un petit moble.
Sabem les possibilitats immenses que tenim, entre tots
els membres de la comunitat educativa, d’enriquir l’aprenentatge dels nostres alumnes, però no arribem a saber
quines persones tenen ganes d’oferir la seva “saviesa”, el
seu “temps”, el seu “recurs” o la seva “habilitat”.
És per aquesta raó que volem crear una bossa de voluntaris. Voldríem que cadascú s’oferís per col·laborar en allò
que sap fer millor, en allò que cregui que pot enriquir el
col·lectiu.
Ens caldria saber la professió, l’ofici, els coneixements,
les habilitats, els recursos que poden revertir a l’escola.
Tothom pot oferir alguna cosa i tot serà molt benvingut.
Se’ns acuden algunes col·laboracions, però segur que n’hi
ha moltes més. Podrien ser:
Xerrades de diferents temes a les classes, suport de llengua
a alumnes nouvinguts, suport lector individual, intervenció en llengua anglesa, aportacions multiculturals, participació a la biblioteca, aportacions artístiques (plàstica,
6

música, ball, teatre...), experiències científiques, elaboració
de materials, construcció i muntatge de petit mobiliari,
servei de transport, visites als llocs de feina...
Creiem que tot el potencial humà que hi ha a l’escola s’ha
de valorar i s’ha d’aprofitar.
Ben aviat us enviarem un qüestionari digital per correu
perquè el respongueu, així podrem disposar del banc de
dades dels nous i noves col·laboradores. Esperem que n’hi
hagi molts més dels que ja tenim i coneixem!
Estem segures que la participació en tots aquests àmbits
pot enriquir-nos molt. Tothom hi és convidat.
Equip directiu

La plaça dels Jardins d’Elx
renovada
-

Després de força anys d’obres, finalment, s’ha acabat la
renovació de la plaça dels Jardins d’Elx!
Entre les millores que hi ha, hi trobem l’eliminació de
desnivells i de barreres arquitectòniques que millora l’accessibilitat de la plaça, així com nou arbrat, dues pistes
de ping-pong i tres taules amb jocs de taula.
A més a més, hi ha una zona específica de jocs infantils
inclusius. Això vol dir que els nens i les nenes del barri
amb diversitat funcional hi podran accedir per poder
jugar amb total normalitat. Aquesta zona, protegida amb
una tanca de seguretat i pavimentada amb cautxú, està
indicada per a infants de 2 a 12 anys i adaptada perquè
tota la canalla pugui gaudir del joc.
Esperem que gaudim d’aquest nou equipament del barri.
AMPA
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Els jocs cooperatius
Aquest curs s’ha incorporat a les extraescolars ofertes per
l’AMPA l’activitat “Jocs Cooperatius”, que és una activitat
extraescolar motriu oberta a tots els infants, amb independència de les habilitats i capacitats que tinguin i amb tota
la seva diversitat.
L’aposta per aquesta activitat està motivada pel fet que
considerem qualsevol espai de lleure com un espai més
d’aprenentatge i de desenvolupament del qual no hauria
de ser privat cap nen o nena i pels beneficis que té el joc
per als infants.
El joc és la seva manera d’explorar el món, de descobrir-lo,
de conèixer-lo i d’estimar-lo. Jugant experimenten, coneixen, resolen conflictes, proven nous reptes i conductes,
s’adapten, actuen i reaccionen. En definitiva, aprenen. El
joc és una eina fonamental de desenvolupament personal
(motriu, cognitiu, afectiu i social) i un element de cohesió
i d’inclusió.

possibilitats motrius, sensorials, caracterials, tothom pot
participar-hi i ningú no en queda mai exclòs.
En els jocs cooperatius el protagonisme sempre és compartit, l’èxit està determinat per la suma dels esforços de
tots. Tothom té sentiment de victòria, tothom es diverteix. Amb la pràctica d’aquests jocs, s’aprèn a compartir i a
confiar en la resta, a desenvolupar un alt grau de confiança
en un mateix i enfortir l’habilitat de perseverar davant les
dificultats, amb el suport dels altres membres del grup.
Els jocs cooperatius potencien valors que considerem fonamentals com la solidaritat, la companyonia o l’altruisme
que, en aquestes etapes formatives, són essencials perquè
els infants esdevinguin ciutadans d’una societat més justa,
solidària i inclusiva.

A més, en el joc cooperatiu, tots els participants comparteixen el mateix objectiu i, per tant, la seva interdependència sempre és positiva. Tothom s’ha d’esforçar i té un
paper destacat. És una activitat motriu inclusiva perquè,
independentment de les característiques personals o les
8

Això sí, tot plegat només és possible gràcies a la innocència, l’entusiasme, la capacitat de meravellar-se i, sobretot,
les immenses ganes de jugar i de jugar amb els altres, que
tenen els infants i que els porten cada sessió a jugar al joc
més meravellós de tots, que no és cap altre que el joc de
fer amics.
Juguem?
Eulàlia Ribot

El museu de les aigües
Sona el despertador, et lleves, et poses les sabatilles i camines mig adormit fins al lavabo… obres
l’aixeta per rentar-te la cara i es produeix el miracle: surt aigua!
L’aigua, essencial per a la vida, es fa servir des de fa segles
per a molts aspectes del nostre dia a dia, i això ho saben
molt bé al Museu Agbar de les Aigües, un lloc sorprenent
que podeu trobar a Cornellà de Llobregat.
Ubicat dins d’una petita joia del modernisme industrial, es
divideix en tres àrees: Sala de Calderes, Sala de l’Electrici-

tat i Sala de Màquines. Fa un segle, aquests espais feien la
important tasca de dur l’aigua a totes les llars de la ciutat.
L’exposició permanent se centra en els invents ideats al
llarg de la història per aprofitar-ne les qualitats tant alimentàries com físiques.
Hi podreu descobrir quina olor fan la terra o la gespa humida, tocar un bloc de gel, observar com reacciona l’oli
dins l’aigua o admirar la forma d’un remolí…
Tota una experiència per als sentits: clar com l’aigua!!
Joan Baranguer

Llibre: Què s’amaga dins
el cos humà?

Museu del Ferrocarril
de Catalunya

Autor: Aina Bestard
Editorial: Cossetània Edicions

A Vilanova i la Geltrú trobem el centre de referència cultural
del ferrocarril a Catalunya, un espai dedicat al món dels trens.

Un llibre joc, amb un format
diferent i molt nou, que serveix
perquè el lector interaccioni amb
les il·lustracions i alhora aprengui conceptes sobre l’interior del
nostre cos.
Al principi del llibre hi ha un sobre amb lupes de colors: verd, blau i vermell. Quan el lector
mira a través d’aquestes lupes, hi troba molts detalls que no
es veuen a simple vista. Si comença per la lupa verda, li semblarà que el cos és només el que es veu des de fora; després,
si mira a través de la lupa blava, hi començaran a aparèixer
milers d’elements invisibles a primer cop d’ull. I, finalment,
si mira amb la vermella, descobrirà molts secrets d’aquesta
màquina extraordinària que és el nostre cos.
Al final del llibre s’inclou un pòster per aprendre encara més.
Noemi Ariona

Situat a les instal·lacions originals del dipòsit de locomotores
de vapor de Vilanova i la Geltrú, el Museu del Ferrocarril de
Catalunya és un espai fantàstic per compartir amb la canalla, un
recorregut per la història ferroviària mundial, amb locomotores
de totes les èpoques i països.
A més, dins del mateix museu, trobareu moltes activitats educatives i exposicions (permanents i temporals).
AVIATAlgunes tan
curioses com la posada en marxa de la primera locomotora de
vapor que va viatjar de Barcelona a Mataró.
Més informació: www.museudelferrocarril.org
Daniel Llamas
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Joan Cortès,
mestre de ciències
-

De formació, en Joan és un home de ciències; però sembla més
aviat un humanista, perquè li agrada cuinar, la música i viatjar.
A El Sagrer fa diverses classes, però vibra ensenyant ciències, tecnologia i matemàtiques. És tutor de 5è, responsable de la formació
de riscos laborals dels seus companys i un manetes que té solucions
per a un projector que no funciona o una bombeta aparentment
fosa. Es coneix cada racó de l’escola i fins i tot té una “fórmula de
riquesa” que transmet als alumnes: “Estudiar, esforçar-se i viatjar
és més important que tenir diners”.
Ensenyes a El Sagrer des dels inicis, fins i tot vas viure el
canvi de cooperativa de pares a escola pública, després de la
dictadura franquista. Quines característiques creus que ha
de tenir un mestre per romandre tant de temps a la nostra
escola?
Passió i capacitat per treballar en equip. Crec que, si alguna
cosa caracteritza l’equip de mestres d’El Sagrer, és que no ens

ÝÝUn llib
re:
Els pilars d
e la Terra,
de Ken Fo
llett.
ÝÝUna mú
sica:
Cecilia Ba
rtoli canta
nt “¡Viva V
ÝÝUn lloc
ivaldi!”.
al món:
Islàndia.

que em preguntin el meu parer respecte de les classes de llengua
o d’art, per exemple.
Què ha canviat a l’ensenyament al llarg d’aquests anys?
Abans, l’ensenyament era més magistral. Però any rere any hem
anat evolucionant, coneixent i aplicant nous corrents educatius
i tècniques que entenen l’ensenyament com una combinació de
diverses disciplines amb un repte comú: emocionar l’alumnat.
Per sort, aquest procés no ha estat massa traumàtic a El Sagrer,
perquè l’escola va néixer ja amb la vocació que l’alumnat esdevingués protagonista del procés educatiu, que s’hi emocionés,
que s’establís com el centre de tot. Des del principi, El Sagrer
ha estat una escola integradora, que recull molts segments de
la societat i promou una educació en la qual mestres, alumnes,
famílies i fins i tot barri i ciutat tenen un paper importantíssim.
Amb la combinació de les diverses disciplines, El Sagrer també
posa en pràctica el seu ADN integrador.
És a dir, que a ciències també és important la plàstica o la
llengua, per exemple.
Exacte. La ciència té un component tecnològic en què és imprescindible el llenguatge. Si inventes un robot o crees una màquina, l’has de presentar, has d’explicar acuradament en què
consisteix, com va sorgir la idea, quin problema vol solucionar,
etc. Fa un temps vam fer un taller en què els alumnes van construir una grua-robot i altres màquines per aixecar 200 g d’arròs
a 40 cm. I després, és clar, van haver d’explicar la feina que hi
havia darrere d’aquest projecte de manera que els companys
ho entenguessin.
Com aconsegueixes que les matemàtiques i les ciències, que
normalment són els “ossos durs de rosegar”, siguin interessants per als teus alumnes?

tanquem a la nostra classe, les nostres portes sempre són obertes
per sentir un enfocament diferent respecte a la nostra disciplina.
Això et fa créixer com a persona i com a professional, és enriquidor. Evidentment, cadascú té el seu caràcter i jo sempre m’he
mantingut en un segon pla. Però valoro molt l’opinió de la resta
de l’equip sobre la manera d’impartir ciències i matemàtiques i
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Apropant els coneixements a la seva vida diària i fent-los partícips del procés d’aprenentatge. Mentre els explico els temes,
ells fan servir les noves tecnologies, construeixen, inventen...
en són un element actiu!

Sí, però... com es fa exactament això?
Ensenyant-los el vessant tecnològic del món que ens envolta.
Per exemple, vam fer un taller de cuina i ciència, en el qual,
mentre cuinàvem una recepta, jo els explicava el fonament d’un
microones. Hem cuinat al bany maria, i van aprendre empíricament que, en augmentar la pressió, el punt d’ebullició és més
alt i els aliments es couen en menys temps.
I tot i així, les teves assignatures són les que més costen als
alumnes, oi?
Una cosa que s’ha perdut a la societat
és la cultura de l’esforç. Amb la tecnologia, hem creat uns joves amants
de la immediatesa, de l’aquí i l’ara, i
no sempre els queda clar que hi ha
coses que costen, que requereixen
temps i dedicació i que hi ha resultats que no es tenen a l’instant, sinó
passat un temps. Potser les ciències
requereixen més esforç, però, amb
esforç, es pot aconseguir gairebé
qualsevol cosa. Ara tothom parla de
ser ric tenint diners. Però jo crec que
això no és ser ric.
Què és per a tu la riquesa?
Un dia em va dir un professor que
ser ric no és tenir diners, sinó conèixer les persones i tenir vivències i
experiències interessants. Jo intento
transmetre això als meus alumnes.
“Estudia sempre, esforça’t i viatja i seràs ric”, els dic. L’estudi
sense l’esforç ni les experiències vitals no val la pena. Quan
un alumne em diu que es quedarà l’estiu sense fer res o només
treballant, li pregunto si no li agradaria anar a algun lloc amb
els seus pares. Depèn de les circumstàncies de cadascú, és clar,
però és bo que els joves tinguin interessos i, per què no, ajudin a
organitzar l’itinerari d’un viatge familiar. Quan els meus fills em
deien que volien visitar una cosa o una altra durant un viatge,
jo sempre intentava complaure’ls. Un any, anàvem a Venècia i el
meu fill em va dir que volia passar... pels Alps! Viatjàvem amb
cotxe, imagina’t quina volta! Però no m’hi vaig poder negar.
El que va passar és que quan anàvem per un camí preciós dels
Alps... el meu fill es va adormir! No va veure res! (riures).

A tu t’encanta el jazz, la música clàssica, cuinar i sobretot
viatjar... Es veu que has intentat seguir el consell del teu professor...
I tant! Se’m va quedar gravat, aquell consell. M’agrada molt
viatjar i veure com viu la gent a altres llocs del món, aprofundir
en la seva cultura. Sempre que conec una ciutat nova entro a
una ferreteria. Les ferreteries diuen molt dels ciutadans! A més,
et permeten barrejar-te amb ells.
Tot quadra. Diuen que ets un manetes!
És que m’agrada molt conèixer els mecanismes de tot i sé com et poses de nerviós quan
ets a una classe i no s’encén el projector, per
exemple. Per això, sempre intento que a les
meves classes i a les dels meus companys estigui tota la tecnologia necessària preparada.
A mi no em costa gens posar-ho tot a punt
perquè les classes vagin “rodades”.
(Som a casa d’en Joan, un lloc acollidor i ordenat amb fotos i decoració que donen testimoni
dels seus viatges. Fa unes setmanes va tenir una
caiguda amb la moto que li limita la mobilitat
i li impedeix desplaçar-se i anar a classe. Però
ja no pot més, s’està impacientant. “Hi ha qui
em diu que puc aprofitar per llegir, descansar...
i sí, tenen raó, però quan no són les activitats
que esperes fer, no les gaudeixes tant. Jo vull
tornar a fer classe, m’agrada ensenyar i també
aprenc molt dels alumnes!”, explica, amb una
espurna de brillantor als seus ulls clars.)
Què has après dels teus alumnes?
L’espontaneïtat i la inquietud: la capacitat de qüestionar-s’ho
tot i de fer servir tots els recursos a l’abast per aconseguir el
seu objectiu.
Hi ha alumnes a qui potser t’has trobat després de l’etapa
d’El Sagrer. Què sents quan t’expliquen la seva vida?
M’agrada saber que estan bé, que van ser feliços a El Sagrer i que
recorden les meves classes (riures). Si em diuen que estudien
o van estudiar ciències per mi... aleshores sento una satisfacció
molt gran.
Eva Cervera
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A reveure!
-

El mes de setembre de l’any 2007 vaig entrar a treballar a
l’Escola El Sagrer. Ho vaig fer d’una manera molt casual.
Una amiga meva havia fet les pràctiques de mestra a l’escola i em va comentar que hi havia una plaça de monitora.
A mi el món infantil no m’agradava gaire, per a mi els

Aquesta eventualitat ha durat 11 anys! Recordo que la
primera persona que vaig veure només posar un peu a El
Sagrer va ser l’Eudald, carregat de porrons d’alguna activitat que estava fent al casal de setembre. Curiosament va
ser el primer company que vaig tenir amb el grup de sisè.
El Sagrer i la seva gent em van capgirar. Vaig deixar la
carrera i vaig començar Educació Social, enfocant la meva
carrera a l’àmbit de la infància i l’adolescència.
Són molts els records que s’acumulen al llarg de tots
aquests anys. Els carnavals, les colònies, els casals, els
caps de setmana amb els monitors, la festa de Nadal,
la festa de final de curs, els claustres… Però també records del dia a dia, persones grans i petites amb qui et
creues per les aules, pels passadissos, pel menjador i
pel pati que et poden transformar el dia per fer-lo més
agradable.
Ara i després de meditar-ho molt he pres la decisió
de deixar El Sagrer. Obrir i consolidar nous camins.
Aquesta decisió té un punt agredolç: per una part, és
important fer passes endavant en allò en el que t’has
format i t’agrada, però, per l’altra, fa molta pena deixar
un espai en el qual estàs tan a gust.
El Sagrer és una gran comunitat educativa on mestres,
famílies i personal de l’AMPA treballen amb esforç,
implicació i il·lusió; valors que fonamenten aquesta
escola. És per això que és un orgull haver pogut participar en aquesta comunitat.

nens i les nenes ni fu ni fa. El meu camí era un altre: jo en
aquell moment estava estudiant Història, però vaig pensar
que l’horari m’era convenient i ho tenia al costat de casa,
doncs per què no ho provava? Total, era una cosa molt
provisional fins que no trobés una cosa millor.
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Així doncs, vull donar les gràcies a totes les persones
que han confiat i apostat per mi tot aquest temps, però
sobretot vull donar les gràcies a les petites personetes
que cada dia m’han fet riure i somriure, i als monitors
i monitores que he conegut i que me’n porto més enllà
d’El Sagrer. Gràcies a grans i petits per transformar el
meu món.
Us envio un fort xip xip xip!
Helena Font

La regla de les tres R
Ja fa anys que la nostra escola forma part de la Xarxa
d’Escoles Sostenibles i, des de llavors, hem tingut sempre
present la regla de les tres R: Reduir (residus), Reutilitzar
i Reciclar. Hem anat fent campanyes i actuacions per aconseguir que la nostra escola sigui cada vegada més sostenible. En aquest moment, en tenim engegades unes quantes:
recollida de paper i plàstic de les classes per portar-les al
contenidor, embolcalls sostenibles, encarregats de llums
que controlen que estiguin apagats quan no hi ha ningú a
les classes, reciclar paper per fer dibuixos o escriure notes,
etc. Però pensem que ara és el moment de posar en marxa
una altra acció que curiosament també comença per R:
Recordar portar-les a terme de manera adequada. Començarem pel tema dels embolcalls dels esmorzars. Hem
observat que els nostres alumnes encara porten envasos
que són embolcalls d’un sol ús (tetrabricks, paper d’alumini, etc.), els quals provoquen impactes ambientals (són
difícils de reciclar) i també econòmics. Per tal de millorar
aquest aspecte, a més de la col·laboració de pares i mares
després de llegir aquest article, els alumnes de 5è faran
campanya per les classes o a l’assemblea de delegats per
fomentar sobretot l’ús d’embolcalls reutilitzables: carmanyoles, Boc’n’Roll (portaentrepans reutilitzables) o, com a
mínim, no utilitzar paper d’alumini i canviar-lo per paper
de cuina o film transparent.
L’altre aspecte que volem millorar és el malbaratament del
paper per eixugar-se les mans. Si bé no sempre és fàcil, hem
de procurar no estirar-lo sense pensar i només utilitzar el
que necessitem, ja que de vegades podem veure trossos
massa llargs que ni tan sols estan humits als cubells i després el que ve darrere es troba sense paper.
Entre tots, amb esforç i col·laboració, segur que ho aconseguirem!
Margarita García
- Escoles+Sostenible
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Benvinguts
Han vingut dos nens de Romania. Es diuen Alin i Gabriel.
L’Alin va a 4t i el Gabriel a 6è. Aquesta és la seva primera
escola, perquè encara no hi havien anat mai! El Gabriel és
molt simpàtic i divertit i l’Alin és molt juganer i rialler. Al
principi només venien dues hores i mitja, però ara ja venen
tot el matí. D’aquí a un temps vindran tot el dia. Esperem que
s’adaptin, que aprenguin l’idioma i que facin molts amics!

Fauna al parvulari
Us agrada anar de cacera? Doncs no cal que us mogueu de
l’escola, perquè al pati de P3 hi van trobar uns ous de colom i
un ratolí que ja l’havia palmat.
Les mestres es van espantar en veure tanta fauna, i van trucar
al responsable de plagues, que va mirar per on podien entrar
aquests animals. Esperem que se’n vagin aviat a la jungla i ens
deixin tranquils!
Aitor Giménez i Abel Aymamí
- 6è A Divergent

Odalis i Noemí - 6è A Divergent

Sortides esportives
Un dia molt verd
Com que fa poc han arreglat la teulada, han decidit pintar
el tobogan i la mitja lluna del pati de parvulari. Però el que
no sabeu és que no van avisar cap mestra de parvulari que
la pintura encara no s’havia eixugat. Llavors, els nens, com
cada dia, van anar al pati a jugar, pel tobogan es van tirar i
el cul verd els va quedar.
Pobres pares que els pantalons hauran de netejar.
Meritxell Cabo, Alba Gusi i Dani Gil
- 6è A Divergents

Ara us parlarem de les sortides esportives, com l’Atleviana,
que és una passada.
Hi participen quatre escoles: La Pegaso, El Turó Blau, El Sagrer i l’Estel. És una competició d’atletisme, en la qual hi ha
set proves: la de velocitat de 60 metres, salt de llargada, salt de
tanques, llançament de pes, resistència i salt d’alçada… I sabeu
què? La nostra escola va ser la que més medalles va tenir: en
vam guanyar 25!
Felicitats als atletes!
Daniel Gil, Meritxell Cabo, Alba Gusi
- 6è A Divergents

Inundacions
Sabeu què? Al principi de curs ens van arreglar la teulada de l’escola. Un cop arreglada, van sortir goteres
i, un cop arreglades, es van trencar dues canonades. Els
pares de l’escola que venien a buscar el Foguet per a la
Festa Major es van adonar que queia aigua del sostre i
van trucar a la Conxita. Ella va trucar al servei tècnic
perquè ho arreglessin i vam haver d’ estar uns quants dies sense calefacció perquè el dipòsit d’aigua s’havia buidat. Ara ja tenim
calefacció, però abans havíem de venir molt abrigats. Esperem que les canonades durin molts més anys i que tinguem calefacció
per sempre!
Maria Gómez i Carol Cuerpo
- 6è A Divergent
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MARRÓ-BLANC

PERA
GROC

MADUIXA
TARONJA

COCO
NEGRE

PLÀTAN
VERMELL

MORA
VERD

Ikerne Ladrero, Sofia Peña i Rafa Suárez 6è A

• La meva mare és sempre…………...amb mi.
• La meva amiga és molt ………..........amb tots els nens i nenes de la classe.
• La meva professora és molt ……….......amb tots i a vegades...………. amb tots.
• El meu pare és molt ……….........i sempre ………......
• La meva mascota éws molt……………......

Simpàtic/a, amigable, molt bona, fa bromes, alegre.

Natalie Aràez 6è A

MANDARINA

Escriu aquestes paraules a la frase
correcta:

En aquest joc heu de pensar,
per poder relacionar: Forma, fruita i color.
Assenyaleu-ho fent fletxes.

Què pots estalviar?

AIGUA

LLUM

PAPER

MATERIAL

CALEFACCIÓ

PLÀSTIC

Escoles+Sostenibles

Qui era?

SOLUCIÓ...

LA
SUSANA
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benvinguts

