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El Sagrer és una escola que, des de sempre, ha fet una aposta forta
per la bona convivència entre tota la comunitat educativa. I enguany
la implicació és més forta que mai, amb el naixement d’una comissió mixta que vetlla per la continuïtat d’aquesta tasca. El seu inici
el trobem el curs passat, quan l’equip de monitors va proposar la
creació d’un comitè de mediació. El motiu? La necessitat d’encarar
els conflictes que sorgeixen en el lleure amb una altra mirada i amb
eines noves.
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Però la proposta inicial, inspirada en models de mediació en instituts, quedava lluny de la nostra realitat i calia prendre perspectiva
i reflexionar-hi molt. La proposta va arribar al claustre de mestres
i va néixer la comissió que s’encarregaria de vetllar pel seu desenvolupament.
Va ser aleshores que els objectius es van anar perfilant entorn de
l’enriquiment i del foment de les bones relacions, la convivència
en la diversitat de l’alumnat, la cultura del diàleg i de la mediació i,

L’aperitiu
en termes generals, la cultura de la pau i la no violència. I
de manera transversal, també té com a objectiu implicar
i comprometre tota la comunitat escolar amb el projecte.
L’escola té unes arrels ben sòlides pel que fa a aquesta línia
de treball, la convivència dins la comunitat es treballa a
través de les tutories i les Assemblees de delegats. Els representants de les classes de Primària es troben un cop al
mes per vetllar per la sostenibilitat i la bona convivència
dins les quatre parets d’El Sagrer. De manera que el que
calia era reprendre el fil i donar-hi un nou impuls.
Després d’assessorar-nos per una mare de l’escola que coneix ben de prop el treball de la mediació, vam enfocar el
nou projecte, que constaria de tres fases que cal desenvolupar en tres cursos: sensibilització, formació i implementació. És per això que enguany, a les reunions d’inici de curs,
us el vam presentar i, començat el segon trimestre, vam
fer amb els alumnes unes Jornades de Convivència i Mediació, on vam aprofitar per treballar diferents habilitats
socials (autoestima, empatia, escolta activa i assertivitat),
essencials per fomentar bones relacions i aprendre a resoldre positivament els conflictes. Van ser unes jornades

molt profitoses i treballades de manera conjunta entre
l’equip de mestres i monitors.
Un punt que es desprenia d’aquesta fase era la implicació
de les famílies. Per això, unes setmanes més tard, se’ls va
fer arribar un document informatiu perquè tothom qui
hi estigués interessat pogués formar part de la comissió
que ara s’obria a un nou sector. La resposta va ser positiva.
Paral·lelament a les inquietuds que El Sagrer tenia per
millorar la convivència a l’escola, el Departament d’Ensenyament ha elaborat una resolució que preveu crear un
projecte de convivència de centre a tres anys vista (20172020), i amb aquesta finalitat està formant els directors.
El repte que ens marquem de cara al curs vinent és endinsar-nos en la fase de formació de mestres i monitors,
i continuar involucrant-hi tota la comunitat educativa.
Hi ha previst passar una enquesta que servirà per fer una
diagnosi que ens permetrà avançar en la convivència a la
nostra escola.
Comissió de Convivència i Mediació

El Qui és? d’aquest acabament de curs és una persona que no la podeu
veure cada dia a l’escola.

Qui és?

Sabem que era mestre de l’Escola Ítaca. També que va ser pare de l’escola d’un fill i una filla, i que ara hi té una néta. Fa uns anys que està jubilat, per això fa de voluntari a l’escola perquè
li segueix agradant molt ensenyar els nens i nenes. Li agrada que es formulin preguntes i trobin respostes pensant
per ells mateixos.
És prim, no gaire alt, porta barba i té els cabells canosos. Acostuma a anar vestit com l’Indiana Jones, amb roba còmoda
de color beix o marró claret i sempre porta un barret, encara que sigui dins de l’escola.
És molt amable, bona persona, detallista, respectuós, perfeccionista…
Els alumnes de 3r diuen que és molt simpàtic, que hi estan molt a gust i que cuida
molt bé l’hort. Cada any ajuda a plantar alls, cebes, enciams, faves, pastanagues… I
es cuida de la compostadora i del compostatge. En sap un munt!
És cantant de la coral d’El Sagrer des de fa molts anys i de vegades fa de solista perquè
té una veu molt bonica. També li agraden els idiomes i ara mateix està estudiant italià.
Si el voleu trobar haureu de mirar pel pati els dilluns o bé pel passadís de Cicle Mitjà.
I ara que ja us hem donat moltes pistes, ja hauríeu de saber de qui us estem parlant.
Endevineu qui és?
Pau Carballo, Andrea Burchelo, Arnau Cruz, Laia Alsina i Brian Barea (6è B)
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CICLE
INICIAL

Tots nosaltres
Els contes ajuden els nens i nenes a
fer-se una imatge del món. A través
dels sentiments dels personatges i
empatitzant-hi, poden avançar en el
coneixement dels sentiments propis.
Els ajuden a comprendre i resoldre
conflictes i inquietuds.

A Cicle Inicial hem pogut gaudir de
Tots nosaltres, un espectacle de petit
format sobre els diferents tipus de família. La Companyia Fes-t’ho com
vulguis ens va narrar quatre contes:
Tres amb Tango, El jardí, El regal i
Laura, on vam poder gaudir de la diversitat familiar de manera divertida, tendra i emocionant.
Els contes que ens van explicar mostraven diferents famílies, ens trencaven els estereotips i ens oferien l’oportunitat
d’entendre la família des d’un sentit ampli en el qual caben
totes les formes i tots els conceptes de família d’avui en dia.

Històries de famílies (monoparentals, homosexuals, de
pares separats, fills adoptats...) que ens ajuden al desenvolupament de la intel·ligència emocional, i que ens obren els
ulls cap als valors universals i a un comportament d’amor
i respecte a les diferències.
L’espectacle ens ha ajudat a fer un treball posterior sobre
les famílies i ha proposar-nos els objectius següents:
•

•
•
•
•

Fer explícita la diversitat de models familiars i donar
l’oportunitat perquè els infants expressin la diversitat
que els envolta en la família.
Veure i viure la diferència com un valor positiu i una
oportunitat per créixer.
Treballar la tolerància i la comprensió a partir de la
identificació amb l’altre.
Introduir el concepte de l’homosexualitat per tal de
prevenir els prejudicis i l’homofòbia.
Mostrar exemples d’homosexualitat en situacions
quotidianes per tal que els infants vegin aquests tipus
de relacions amb normalitat.

Creiem que és molt important educar en el respecte i en
la llibertat.
Mestres de Cicle Inicial
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CICLE
MITJÀ

La “qualitat” de l’aire
que respirem
Mentrestant, vam dedicar-nos a estudiar a fons
l’aire i les seves característiques a través d’experiments,
a recollir notícies que en
parlaven, a visitar exposicions sobre el canvi climàtic i
a analitzar tot tipus de dades
que ens poguessin servir per
contestar la nostra pregunta.
“Jo crec que hem fet una cosa molt important, perquè l’aire
que respirem afecta la nostra salut” (Maria A)
“Jo crec que és bona idea perquè podem dir a l’Ajuntament
que prengui mesures respecte de l’ús dels cotxes” (Marc)
Aquestes són les opinions d’alguns alumnes de 4t que il·
lustren molt bé la tarda del 16 de febrer de 2018. Va ser
una tarda especial. Hi havia un gran entusiasme, membres
de la comunitat educativa ens disposàvem a col·locar 39
sensors en punts del voltant de l’escola, que prèviament
havien estat decidits per una comissió de famílies i mestres, seguint les instruccions d’un programa anomenat
xAIRE en el qual participen entitats, organismes i vint
escoles de la ciutat.
Més de vint adults acompanyàvem els infants de 4t en
aquesta aventura. Els mateixos que, un mes després, vam
calcular coordenades, vam fer fotos i vam recollir sensors.
Poc després, els tubets anaven camí de Londres on serien
mesurats.
Volíem comprovar científicament un fet que ja intuíem:
com més transit, més quantitat de diòxid de nitrogen a
l’aire.

A l’abril vam verificar que
l’aire que respirem al voltant
de l’escola està molt contaminat. Quan vam comparar
les dades amb les recomanacions de l’OMS i la UE ens
vam esgarrifar! Si recomanen que el diòxid de nitrogen no pot passar de 40 µg/
cm3, 26 sensors dels 36 analitzats superaven de molt aquest
límit; només 9 estaven una mica per sota. Els carrers més
contaminats: l’avinguda Meridiana, Felip II i l’eix Carrer
Gran de la Sagrera - Berenguer de Palou. Aquests són els
que hem d’evitar quan anem a l’escola, passegem, anem
en bici, correm, etc.
Ara sabem més i hem decidit no explicar només el que
hem descobert al Congrés de Ciències de Barcelona, sinó
que volem anar més enllà. Explicarem als alumnes de l’escola el que sabem i també als nostres pares i a la gent del
barri, perquè creiem que tothom té dret a tenir aquesta
informació. Així, podrem demanar tots junts als que tenen
poder que prenguin mesures sobre el trànsit que millorin
l’aire que respirem.
Els nens i nenes de 4t i els seus tutors
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CICLE
SUPERIOR

Taller de Física
i Química
El dia 13 d’abril, Claudi Mans i Teixidó, doctor en Química per la Universitat de Barcelona (1974), que ha estat catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat de
Barcelona i d’on actualment és professor emèrit, i expare
de l’escola, va venir a fer tot un seguit d’experiments amb
els alumnes de 5è.
L’objectiu d’aquests experiments, fets amb objectes quoti-

de ja cuit que havia fet amb un aparell de disseny xinès
comprat al Museu dels Invents de Barcelona. Els alumnes
van quedar meravellats. I la pregunta que ens vam fer era si
el rovell de l’ou seria també cúbic o esfèric. El va tallar pel
mig i vam veure que el rovell no era cúbic. El rovell agafa
una forma que depèn d’on havia quedat posat en coure’s
i també de si l’ou és més o menys fresc.
- Va posar una mica d’oli a escalfar en un plat ceràmic sobre
un fogonet elèctric. Quan estava a més de 150 °C, hi va
tirar unes gotetes d’aigua i es van produir uns esquitxos
notables. La pregunta va ser: els esquitxos eren d’aigua
calenta o d’oli calent?
- Si barregem crema de llet amb coca-cola, què passarà?
Doncs que forma una magnífica espuma del gel de les
proteïnes de la crema de llet, que han coagulat en el medi
àcid de la coca-cola.
- En un plat ceràmic, fem caramel escalfant sucre: surt un
suc que fa pensar que el sucre es fon. És una fusió real o és
una reacció química?

dians —llauna de coca-cola, ous, aigua, sucre, llet, etc.—,
era que resultessin tan vistosos com fos possible, però de
tal manera que hi hagués una explicació comprensible,
i evitar el sentiment de màgia que a vegades acompanya
les demostracions. També que els nens assumissin que
existeix una activitat denominada ciència, que ens ajuda a
comprendre què passa al nostre entorn, i que aprenguessin
a mirar l’entorn amb ulls científics.
Us deixem alguns dels experiments fets i les preguntes que
ens va plantejar:
- Si posem trossets de xocolata i algunes panses en aigua
sense gas, aniran al fons. Després, els poso dins d’aigua
amb gas. Què faran: aniran al fons, flotaran...?
- Es pot fer un ou dur cúbic? Doncs sí, ens va portar un
6

Els alumnes que estaven asseguts en rotllana van poder
gaudir dels experiments en tot moment i, a més a més,
en Claudi sovint apropava els objectes als nens perquè
els veiessin millor. De cada experiment ens va fer una explicació científica , així que ens quedava clar que no era
màgia, encara que de vegades ho semblés.
Vam passar una estona molt entretinguda.
Joan i Margarita - tutors de 5è

El Sagrer acull l’alcaldessa
que dóna veu al veïnat
El dia 16 de març va ser la data triada per l’alcaldessa, Ada
Colau, per visitar el barri de la Sagrera i trobar-se amb els
veïns. El lloc escollit: l’escola El Sagrer.
Som una escola amb sentit de pertinença al barri i és motiu
de satisfacció obrir les portes a una sessió com aquesta, que
permeti donar la veu als veïns.
En les trobades que fa als diversos barris de la ciutat, l’objectiu és fer un acte de proximitat per escoltar els problemes que planteja el veïnat i els suggeriments de millora
que fa.
Quan arriba a la porta de l’escola la rep una manifestació:
la Sagrera té moltes coses a reivindicar, entre les quals els
serveis de pediatria i ginecologia del CAP. Davant el rumor que el servei es traslladaria al Cap Maragall i la manca
d’informació, el veïnat es va mobilitzar ràpidament i es va
redactar un primer manifest. Les urgències pediàtriques
es començaven a derivar i el servei de ginecologia també
mostrava les mateixes mancances.

ons laborals en els CAP. Una opció que obliga els usuaris
a desplaçar-se del seu barri, en detriment d’uns serveis de
proximitat, i això repercuteix en el barri.
Avui en dia, ja no hi ha servei de ginecologia, i a l’estiu
sembla que ja no hi haurà pediatria, només urgències. Si
no ens mobilitzem, ho perdrem definitivament. Podeu
seguir les accions a les xarxes socials: @SalvemCAP Sgr.
El barri, però, té més qüestions per plantejar a la batllessa
i, un cop instal·lats al gimnàs de l’escola, ple de gom a gom,
la gent té la paraula i planteja què caldria fer per tenir un
barri millor: la contaminació de la Meridiana, la necessitat
d’un nou institut, tenir en compte la diversitat per raons
de gènere, raça...
Ada Colau respon les preguntes. El públic assistent té moltes coses a dir amb la voluntat de fer un barri per a totes
les persones, que faci la vida més agradable i que cobreixi
les necessitats dels veïns.
Va ser una sessió intensa i desitgem que sigui profitosa.
Conxita Güell i Bernat Muntès

S’han fet tres reunions amb la direcció del CAP, l’ICS i
altres organismes, així com diverses manifestacions veïnals, i en el plenari del districte de maig es va incloure en
els temes per tractar.
Oficialment, es diu que no es vol reduir ni tancar cap servei i que s’hi està treballant, però que la manca de pediatres
és el problema. Altres solucions, com donar més paper a
infermeria o la derivació, són sobre la taula. És una problemàtica força complexa i generalitzada.
El futur sembla ser que passa per la concentració de serveis
en línies pediàtriques, més atractives per als professionals
que han vist disminuïdes les seves perspectives i condici7

Comissió d'Inclusió
Aquest curs hem posat en marxa, amb moltes ganes i il·
lusió, la Comissió d’Inclusió.
La Comissió d’Inclusió neix del desig de les famílies, de
l’escola i de la societat, per aconseguir una escola cada vegada més inclusiva, on tots els infants, amb independència
de les seves habilitats, capacitats i amb tota la seva diversitat (problemes de salut, origen socioeconòmic, sexe i
religió), tinguin les mateixes oportunitats d’aprenentatge
i participació dins de la nostra escola.
L’escola ha de ser, en tot moment, un lloc de trobada per
a la igualtat d’oportunitats, a més a més, d’un espai d’aprenentatge i d’interacció social, on es coneix, es comparteix
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i es conviu amb persones amb diversitats de tota mena,
aprenent a respectar i valorar la resta de companys/es,
contribuint a crear societats més justes i equitatives, valors
que avui en dia, malauradament, estan desapareixent de
la societat.
Com a Comissió d’Inclusió volem incidir transversalment
en la resta de comissions de l’escola, per tal de tenir presents tots els nens a l’hora de planificar qualsevol activitat.
Comissió d'inclusió

El Museu de les Matemàtiques
El Museu de les Matemàtiques de
Catalunya (MMACA) és un museu molt interessant i que tracta les
diferents branques de les matemàtiques a través de jocs, construccions i elements diversos agrupats
en sales dedicades a la geometria,
als miralls, al càlcul i l’estadística,
a la combinatòria i l’estratègia, i a
la cartografia.

Està situat a la 2a planta del Palau Mercader dins el parc
de Can Mercader a Cornellà de Llobregat (Barcelona).
Té una exposició permanent que es troba en un espai d’uns
300 m2 on s’ofereix una sèrie de mòduls i aparells interactius que permeten a través de la manipulació mostrar
aspectes sorprenents, lúdics i aplicats de les matemàtiques.
Nosaltres, com alumnes de cinquè de Primària, el recomanem perquè va ser una experiència molt divertida. No
és com els altres museus perquè la primera i única norma
és: està prohibit no tocar.
Gael, Andreu i Guillem - 5è A

Rolf & Flor

Farts del “quant queda per arribar”? O d’escoltar en
bucle “Suéltalo” o “Despacito”? Doncs heu de conèixer
el Rolf i la Flor, un nen de Barcelona i una nena de Nova
York, dos personatges que viuen un munt d’aventures
i ens les expliquen en cançons amb molt de ritme, en
castellà/català i en anglès, que agraden tant als petits
com als grans de la casa. Lletres divertides i compromeses, acords que us desperten les ganes de ballar i il·lustracions plenes de color és el que trobareu en els seus
CD-llibres. I ah, si podeu, no deixeu de sentir els The
Pinkertones en directe!
Maria - mare de la Berta i la Violeta, p4

Espai Bombers
Que aixequi la mà qui ha pensat algun cop que li agradaria
ser bomber. Doncs a l’Espai
Bombers, el parc més antic de
la ciutat, us podeu fer una idea
més clara de com és la seva feina.
Fotos antigues, pantalles amb el
testimoni de bombers en actiu
i jubilats, un vídeo en pantalla
gegant en què seguim de prop la
seva tasca, els diferents vestits, dos camions antics que són
autèntiques joies i un munt d’objectes més que ens aproparan una mica més a la feina imprescindible i vocacional
que fa aquest col·lectiu. No us podreu tirar per la barra,
però segur que us sentireu bombers per un dia!
Espai Bombers. Centre de la Prevenció de Barcelona
AVIAT
C/ Lleida, 30
Telf. 93 256 54 34
http://ajuntament.barcelona.cat/espaibombers
Maria - mare de la Berta i la Violeta, p4
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Margarita García
Enguany, ens acomiadem d’una de les mestres més veteranes de
l’escola. Després de vint anys a El Sagrer, la Margarita se’ns jubila.
Discreta i molt organitzada, és mestra per vocació. La seva passió
des de sempre ha estat educar els nens i les nenes, cosa que l’ha fet
rebutjar altres càrrecs més directius. La nova etapa, la Margarita
l’encara amb l’optimisme que la caracteritza. I la dedicarà a fer
altres hobbies: viatjar, fer esport i algun voluntariat... esperem
que a l’escola!

ÝÝUn llib
re:
Els pilars d
e la Terra,
de Ken Fo
llett.
ÝÝUna mú
sica:
Coldplay i
Dire Strait
s.
ÝÝUn lloc
al món:
Hawaii/H
onolulu.

I per què no ho vas fer?
Quan estava a punt de demanar el canvi, va començar l’ESO.
Tenia alguns companys que sí que es van canviar i em van dir
que, amb aquest nou sistema d’ensenyament, l’institut ja no era
com abans i que es tractava d’una Primària mal entesa. Aleshores vaig decidir quedar-me a Primària, i n’estic molt contenta.
Abans d’entrar a El Sagrer, vas treballar en altres escoles?
Vaig estar catorze anys a una escola a Nou Barris, quatre anys a
la Llagosta i el primer any interina, prop de Granollers.
Què destacaries d’El Sagrer?
A mi de totes les escoles el que m’agrada són els nens i les nenes.
Jo era cap d’estudis a l’altra escola i em van proposar ser-ne la
directora, però no vaig voler, perquè jo prefereixo estar amb els
nens i nenes, més que fer tasques de gestió.
El Sagrer demana més implicació com a mestra que altres
escoles?
Sí. Però també hi ha més ajuda de serveis i de disponibilitat
de material. La diferència entre escoles la veig sobretot en el
suport que tens.

És el mateix educar els infants d’ara que els de fa vint anys?
No hi trobo gaire diferència. Potser ara són menys dòcils i dispersos, però també perquè tenen més inputs externs que els
distreuen i els motiven, com les tauletes, els jocs d’internet i
les xarxes socials. Però pel que fa a l’interès per aprendre, no hi
he trobat gaire diferència entre els infants d’ara i els d’abans.
Sempre has estat a Cicle Superior?
Des del 1998 vaig començar a fer classes al Cicle Mitjà, i gairebé sempre he estat mestra de 3r i 4t, tot i que he passat per
tots els cursos, excepte Parvulari. De tota manera, a mi sempre
m’ha agradat més estar als cursos de Cicle Superior. De fet, jo
volia ser professora d’Educació Secundària. Sóc llicenciada en
Història de l’Art i en Geografia i Història, i la meva idea era
passar-me a l’institut.
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A banda de mestra, has estat coordinadora de diferents projectes a l’escola com el TAC.
Com que abans no hi havia mestres amb competències digitals
com el Quim i la Neus, i a mi el tema informàtic se’m donava
força bé, vaig entrar en aquest projecte. Vaig fer alguns cursets
i formació, i durant força anys vaig estar coordinant l’aula d’informàtica i fent tasques com ara instal·lar programes, registrar
incidències, etc.
Com valores la relació actual dels nens amb la tecnologia?
El problema actualment és el control. És molt difícil per a les
famílies controlar el que veuen els nens per internet. A l’escola
pots mirar l’historial, però a casa és més complicat. Pots posar
el control parental però, tot i així, és difícil...
També has estat coordinadora del projecte d’“Escola sostenible”.
Fa uns vint anys l’escola es va adherir a un projecte de l’Ajuntament, anomenat Agenda 21, amb l’objectiu de promoure el
reciclatge i l’estalvi. Aquest projecte es coordina a través d’una

comissió formada pels dos tutors de cinquè, juntament amb
els monitors del mateix curs i
la directora.
A part del conegut hort de
l’escola, amb quins altres temes heu treballat en el projecte?
L’Ajuntament ens va proposant
temes per tractar. A l’escola,
vam començar amb l’estalvi d’aigua, posant unes brides a les
aixetes perquè es tanquessin i no ragés l’aigua tanta estona.
Després, hem tractat altres temes com ara el control del soroll
o el control de la despesa elèctrica a l’hora de tancar els llums.
A cada classe tenim un encarregat que tanca els llums en sortir
de l’aula. A 5è, també hi ha els encarregats del reciclatge, que es
passegen per tota l’escola recollint el paper i el plàstic que després, amb l’ajut dels monitors, tiren als contenidors groc i blau.
En la mateixa línia, a l’espai migdia també es fa el projecte
“Ens ho mengem tot”. En què consisteix?
Aquest projecte es realitza des de fa un parell d’anys per controlar el malbaratament dels aliments sobrants després de dinar. Es
pesa el menjar abans de dinar i després es pesa el que ha sobrat.
Amb el resultat es fa una estadística en què es pot veure el que
s’ha malbaratat. Al menjador hi ha un cartell on pengen els
resultats. D’aquest projecte se n’encarrega cinquè.
I finalment, aquest any també formes part de la Comissió
del Butlletí.
Com que han anat marxant altres mestres per diversos motius,
la Gemma Sitjà ens va proposar a mi i a la Mònica incorporar-nos-hi per tal de recollir idees, coordinar l’entrega de textos
i l’edició d’articles.
De la teva experiència com a educadora, quina conclusió
en trauries?
Els temps van canviant i també canvien les maneres d’ensenyar.
Si analitzo la manera d’educar d’abans i d’ara han canviat força
coses. Però, tot i així, hi continua havent els nens que tenen
ganes d’aprendre i fer les coses, els belluguets, els que els avises
a la primera i paren, els que no, els que els costa més... I els
que no tenen interès. I el que em sap greu és que, per moltes
metodologies diferents que introduïm, no sempre acabes de
trobar la manera de motivar els nens que no tenen interès en
una matèria, o de fer-los veure que és pel seu bé que se’n surtin.
I et preguntes: què fa que aquest nen no pugui amb l’anglès, per

exemple... que per molt que li donis eines, no acabi de trobar-li
l’interès... És l’únic neguit amb què em quedo.
Potser caldria una atenció més individualitzada?
Que algú m’expliqui com es pot donar atenció individualitzada
amb 25 nens a classe...
Si un nen a Primària no va bé, després és més difícil reconduir-lo?
L’experiència demostra que sí. Un nen que a Primària va bé, a
l’institut se’n surt. I a l’inrevés. La Primària és la base. N’hi ha
que poden madurar més tard, però no és el més normal.
Es nota molt quan hi ha la família al darrere?
Sí, es nota molt els nens que tenen uns pares que es preocupen,
perquè els dónes un toc d’alerta i ja paren. El suport des de casa
és molt important.
Quan veus alumnes que han estat teus i te’ls trobes, què
sents?
El que em passa moltes vegades és que ells em reconeixen, però
per mi és difícil perquè canvien molt. Però sí que et fa gràcia,
fa il·lusió.
Com encares la jubilació?
D’una banda, amb neguit, perquè la rutina del dia a dia em
canviarà i no sé si ho sabré portar. Però de l’altra amb ganes.
Penso continuar anant al gimnàs, buscar activitats a la tarda, fer
algun curset o voluntariat. I viatjar molt. Com que tinc família
a Saragossa, podré anar-hi més sovint. Però és cert que no sóc
de les mestres que estan desitjant jubilar-se, de fet, podria haver
seguit, però també m’està bé deixar-ho aquí. Per conveni, podria
haver deixat el curs al febrer, quan vaig fer seixanta anys, però he
decidit acabar-lo. Els companys em van dient: Margarita, aquest
és el teu últim carnaval, el teu últim Sant Jordi... Però jo no hi
penso... Potser no tinc tantes ganes de jubilar-me... ha ha ha.
Elisenda Copons
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Menys futbol
-

És més que possible que alguns infants hagin transmès el
seu malestar davant les dures decisions que hem pres al
claustre de monitors i monitores. Sí, és cert, la demència
monitoril no té límits. Ja des de la primera reunió ens vam
plantejar una pregunta que va desencadenar tot el desastre: quin és l’ús principal del pati de ciment? La resposta
era molt senzilla: futbol. Estirant el fil, ens en van sorgir
algunes més i les respostes tampoc eren complicades:
Qui juga a futbol? Majoritàriament nens.
Què fan els altres infants que no els
agrada el futbol? Juguen a la perifèria a
jocs tranquils, basats en la imaginació i
en les relacions personals.
Què passa els dies en què no hi ha futbol
(sigui dia de patins, sigui perquè plou)?
Caos.
Per què es desferma el caos? Perquè els infants que acostumen a jugar a futbol, no tenen recursos per entretenir-se.
I les conclusions a les preguntes i a les respostes ja no van
ser tan senzilles, però mirem de fer-ne un resum.
El futbol és l’esport rei en la nostra societat, ens agradi o
no. De fet, és un esport magnífic, s’hi mesclen el desenvolupament motriu, el treball en equip, la resolució de conflictes o les relacions socioafectives. Tot sembla indicar que
seria de bojos posar límits a aquesta panacea pedagògica.
Però lluny de ser així, el futbol monopolitza el lleure. Els
infants assidus al futbol juguen a l’hora del pati, al migdia,
al parc i a les extraescolars, deixant poc o gens d’espai per
a altres activitats riques en continguts que afavoreixen un
desenvolupament íntegre. Aquesta falta de varietat causa
una important falta de recursos per passar les estones de
lleure. Observant la major part d’infants que no acostumen a jugar a futbol, comprovem la facilitat amb què de
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seguida troben activitats per fer, coneixen jocs, pinten i
dibuixen, tenen recursos. D’una espurna en fan brases.
Els nens s’emmirallen amb els jugadors i els prenen com
a referents. I només en aquesta afirmació ja hi trobem
alguns problemes: el primer és que no tots els jugadors
els voldríem com a referents. Massa sovint els infants reprodueixen actituds i comportaments gens adequats als
valors que volem transmetre. Actituds xulesques, de burla,
irrespectuoses o respostes agressives davant percepcions
d’injustícia. Veiem celebracions completament inadequades, escoltem frases desafortunades, reproduccions del que
el dia abans van veure al partit.
L’altre problema és que, com a mínim, la meitat dels infants no es veuen representats amb aquests referents futbolístics: les nenes. El futbol és un esport d’homes i és
al col·lectiu masculí on trobem la major part d’infants
que s’emmirallen a jugadors d’èxit, dels quals, per cert,
costa trobar-ne algun amb valors que valguin la pena
transmetre.
Aquests són els motius del nou disseny del pati en estones
de lleure; volem que nens i nenes siguin capaços de gaudir
d’aquestes estones. Sense voler abandonar el futbol, cada
dia de la setmana destinarem el pati a diferents esports
i potenciar així alternatives. La cosa quedaria així, però
amb voluntat de fer els canvis pertinents a mesura que
n’observem els resultats:
Dilluns futbol! Sí, dilluns destinarem el pati de ciment a
jugar a futbol. Insistim, no es tracta de prohibir, sinó de
donar més oferta.
•
•
•
•

Dimarts bàsquet. De cistelles no ens en falten.
Dimecres patinets. Mantenim el fantàstic dia de patins i patinets.
Dijous handbol. Divertidíssim esport d’equip.
Divendres de llibertat. Que cadascú faci el que li
plagui!

I sí, som conscients que molts jugaran a futbol, però no
ens veiem, de moment, tan malvats.
Equip de monitors

La Setmana
de la Ciència
a l'escola
-

Enguany hem celebrat la Setmana de la Ciència els darrers
dies del segon trimestre. El tema d’aquest any ha estat “El
turisme sostenible”.
El tema l’hem treballat a tota l’escola, concretament, la
part dels residus que generem a les sortides. Hem fet diferents activitats.
A Parvulari han treballat el conte El llop escampabrossa,
han fet l’activitat “Netegem i tenim cura del mar”, amb la
pissarra digital, i han confeccionat els animals de l’obra
de teatre de P-5 amb materials reciclats.
Al Cicle Inicial, a l’excursió que es va fer a Can Cuiàs, van
recollir tota la brossa que van generar. A l’escola van calcular la quantitat de plàstics que havien recollit del pícnic.
A tercer i quart, els primers van investigar una notícia d’actualitat, “Uns cucs que es mengen el plàstic”. Els cucs de la
cera, a més de mel i bresques, mengen plàstics difícils de
reciclar, com el polietilè. Els segons han visitat l’exposició
“Després de la fi del món” al CCBB. Un cop acabada la
visita, a classe han parlat de la importància de tenir molt
en compte la llei de les “3 R”: reduir, reutilitzar i reciclar.
Tot el cicle ha creat un monstre amb els plàstics generats
amb el pícnic de l’excursió.
Al Cicle Superior, a 5è, van veure el vídeo sobre l’exposició: “Després de la fi del món”, i han pogut adonar-se de la
transformació irreversible del planeta després de dos segles
d’intervenció dels humans en els sistemes naturals. També
han vist la necessitat de canviar les maneres de fer per no

arribar, a la segona mitat del segle XXI, a un planeta on
seria molt difícil de viure. A 6è, a l’excursió a Collserola,
van recollir les escombraries que anaven trobant pel camí.
Es van adonar que estava força brut, hi havia molta brossa
deixada per la gent que utilitza el parc.
Als més grans de l’escola, la recollida els va portar a parlar i a reflexionar del que passava al parc. Fruit d’aquesta
reflexió, van arribar a les conclusions següents:
•
•
•

No es pot embrutar el lloc on vas.
Algú ha de començar! No es pot dir, com que està de
brut, jo també embruto...
Allà on anem, siguem responsables i no llencem res.
La brossa que generem, tornem-la a casa.

Aquestes reflexions que han fet els grans, poden ser comuns a tots els cursos.
Com a conclusió de la Setmana de la Ciència, tots el que
formen part de la comunitat escolar podem afirmar:
SOM UNA ESCOLA QUE TREBALLA LA SOSTENIBILITAT, PER TANT VOLEM MILLORAR EL
PLANETA I ENS PLANTEGEM QUÈ PODEM FER
NOSALTRES DES DE LA NOSTRA REALITAT.
La Comissió de Ciència
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El canvi d'internet
Si veieu una cosa estranya al sostre de les classes o dels passadissos, no es tracta d’una màquina alienígena, no ens volen
envair, no... És que han canviat la xarxa d’internet, perquè
l’altra era molt vella i no podíem buscar ni a Google. Cada
dos per tres s’espatllava, per això l’han canviat. El Consorci
va posar una altra xarxa i per fi estem utilitzant internet.

L'Ana torna a ser mare!
L’Ana Verdugo és mare per segona vegada!
En Raül i l’Ana no es conformaven amb un sol fill, l’Iker, i es
van animar a buscar el segon. Després d’esperar nou mesos, va
néixer una nena molt bonica que es diu Xeila. Fa poc que ha
nascut només té uns mesos. Ja ho sabeu: si veieu l’Ana Verdugo,
feliciteu-la!
Inés Muñoz i Marta Gil - 6è B

Ruth Fernández i Jana Rovira - 6è B

Ous i pollets a l'escola

El semàfor del soroll

Cada any els de 6è, per estudiar la cèl·lula, incubem ous que
en un futur es convertiran en pollets i segurament a final
de curs seran quasi gallines o galls. Aquest curs han nascut quatre de quinze ous. Van trigar vint-i-un dies a néixer:
dos als vint-i-dos dies, un als vint-i-tres dies i un que quasi
es mor. Quan quedava una setmana perquè nasquessin el
pollets, vam anar a fer un experiment per veure el pollet
per dintre. Aleshores un nen va agafar un dels ous, amb el
batibull es va esverar i accidentalment li va caure a terra. Qui
sap si hagués nascut, i ara tindríem cinc pollets en comptes
de quatre!

A l’escola hem decidit comprar un semàfor de soroll. Ja heu
vist que estem participant en el projecte Sssplau, per afavorir
que hi hagi menys soroll a l’escola.
Però l’hem provat i és molt delicat, i intentarem canviar-lo per
un altre que no sigui tan delicat.
Quan fas molt soroll el semàfor es posa vermell, quan fas una
mica de soroll es posa taronja i quan no fas soroll es posa verd.
És tan delicat com un pollet, perquè encara que parlis fluixet
es posa vermell.
Anya Vázquez i Gabriel Peña - 6è B

Jofre Amadín i Erick Rodríguez - 6è B

Els accidentats
Els accidentats era un grupet de 6è A que anava coix.
Això va començar un dia que el Jordi Rodrigo va caure
jugant a futbol i es va trencar el peu. Després d’uns
dies, la Sofia Peña va tenir enveja i jugant amb les seves
amigues es va entrebancar i es va esquinçar el turmell.
Al cap d’un temps, el Rafa, jugant a futbol, un company li va fer la
traveta i també es va torçar el turmell. I l’última va ser la Júlia, que jugant amb el patinet va caure i es va trencar la cama. Aquesta
és la història dels accidentats a 6è A. La Laura, la seva mestra, no s’ho creia, quatre accidentats a la mateixa classe! Cada vegada
que els de 6è anaven al pati era un merder. L’ascensor sempre anava ple (em sembla que ja sabeu el perquè).
Pol Romogosa i Kevin Flor - 6è B
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BUSCA LES 7 DIFERÈNCIES ENTRE AQUESTES IMATGES

Ikerne Ladrero, Sofia Peña i Rafa Suárez - 6è A

BUSCA EL PINGÜÍ

SOLUCIÓ...

Qui era?
ELOI
MARÍN
Ikerne Ladrero, Sofia Peña i Rafa Suárez - 6è A
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