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tan autoritària, rígida i feixuga que existia. La cooperativa escolar
Icària formava part d’un moviment educatiu intensament participatiu que volia innovar. Un moviment efervescent a tot Catalunya
sorgit amb la idea de forjar una escola nova, per a un país nou , que
tindria necessitat d’aquesta educació. Va ser una etapa apassionant
en la qual molts ens vam revoltar contra una situació injusta.
Icària ja va néixer amb voluntat de servei públic, i el curs 1983-1984
aquesta voluntat es va materialitzar amb el seu pas a l’escola pública
El Sagrer. El llegat pedagògic de l’escola Icària el valorem com un
patrimoni que s’ha mantingut i s’ha adaptat als nous temps. Els seus
principis d’escola catalana, laica, democràtica, arrelada al barri i al
país persisteixen, així com la frescor i la vivesa del debat pedagògic.

L’aperitiu
El Sagrer sorgeix gràcies a la persistència d’un barri, d’un
veïnatge que sentia l’escola com a pròpia. La manca de
places escolars va propiciar la reivindicació de l’edifici que
esdevindria El Sagrer, amb unes dimensions que doblaven
les de l’antiga cooperativa.
Els nostres esforços en els primers anys d’El Sagrer van
anar encaminats a conduir el traspàs i, sobretot, a vetllar
per la cohesió social entre les famílies, alumnes i mestres
procedents d’Icària amb l’altre grup, que provenia, per
una banda, d’unes aules habilitades en barracons i, per
l’altra, d’un gran nombre d’incorporacions a partir de
noves matrícules.
El Sagrer va ser un nou punt de partida d’allò que volíem
que fos l’escola, una escola oberta als nous avenços, a la
reflexió constant de la pràctica pedagògica, una escola
acollidora, amatent als fets quotidians, a les necessitats
cíviques i socials, que brindés una educació coherent i
compromesa on tant la tradició com la modernitat havien
d’inspirar el projecte educatiu.

ció d’aquest projecte cohesionat que ens il·lusiona i que
alimenta el plaer per seguir aprenent. Hem creat vincles
que han esdevingut sentiment de pertinença i satisfacció
d’escola.
És un camí que no hem fet tot sols: ens hem nodrit d’experiències d’arreu i, alhora, hem sigut referent per a altres
escoles.
Estem satisfetes d’haver format part d’ El Sagrer, que ens
ha enriquit i ens ha fet créixer humanament i professionalment. Ara que ens mirem l’escola amb certa perspectiva,
en veiem l’evolució i el present, amb una comunitat renovada i implicada que segueix innovant el projecte d’escola
liderat per uns mestres que demostren cada dia el seu compromís per a la millora de l’educació dels futurs ciutadans.
Per molts anys!
Exdirectores d’El Sagrer

Hem transcorregut per un camí de comunicació i d’aprenentatge compartit. Fruit del dia a dia hem anat bastint
una xarxa de complicitats necessària per a la construc-

El Qui és? d’aquest número és una persona que fa 8 anys que és a
l’escola. Abans de venir a El Sagrer, va treballar en una escola on
l’entorn social era difícil. Una vegada aquí, va treballar bastants
anys amb els més petits i actualment és a cicle mitjà.

Qui és?

S’ho planifica tot molt bé, és molt creativa i, fins i tot, és l’encarregada de fer els cartells i vídeos de l’escola.
Li agrada barrejar l’art amb les tecnologies, i dona cursets d’informàtica a altres professors.
Té una filla i un fill exalumnes de l’escola, i un gat. És molt presumida, va
ben conjuntada, es compra la roba per Internet i normalment vesteix de
color negre. Li agrada fer comentaris irònics. Li encanten els legos, se’ls
emporta a tot arreu, els col·loca i els fa fotos. Un dels seus grups de música
preferits és Depeche Mode.
I per si encara no sabeu qui és, li encanta la Costa Brava i aquest estiu ha
anat de compres a Nova York.
Alumnes de 6è
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L'hotel d'insectes
Els primers dies d’escola els nens i nenes de primer estaven molt engrescats amb el projecte que iniciàvem: els
insectes. Un dia, una alumna va ensenyar una fotografia
d’un hotel d’insectes i de seguida va sorgir la idea de construir-ne un al nostre pati de sorra.

hotel d’insectes. Vam fer algunes proves amb el material i
vam arribar a la conclusió que el refugi havia de guanyar
en alçada per poder fer pisos diferents, així que primer
vam fer una estructura amb palets per poder construir els
diferents pisos i compartiments.

Aquella mateixa setmana ho vam comentar a la Roser
Caritx, la mestra de plàstica, que també va engrescar-se
amb la proposta. Tan motivats com estàvem només calia
pensar quins materials ens anirien bé per a la construcció
de l’hotel.

Vam observar el pati de sorra i vam pensar quin lloc seria
el més adequat per posar l’hotel. Volíem que fos a prop
de l’hort, d’aquesta manera trobarien plantes i flors que
els servissin d’aliment. Un cop decidit on el posaríem, ja
estàvem preparats per començar a construir l’hotel! Vam
baixar tot el material al pati de sorra i vam començar a
preparar el ciment per unir i enganxar els materials per
acabar l’estructura i els diferents espais. Un cop enllestit,
estàvem tan emocionats amb el resultat que vam voler preparar una festa d’inauguració amb les famílies per poder
compartir el nostre projecte.

Primer vam observar moltes fotografies per veure quins
materials s’acostumaven a fer servir en aquests refugis.
Vam decidir que els materials serien els que trobem a la
muntanya: pinyes, branques, canyes, escorça... i d’altres
com teules, maons i ciment.
Així doncs, vam explicar la proposta a les famílies, que
també es van animar molt ràpid i en pocs dies vam recopilar molt material, així que ja podíem pensar i dibuixar
un primer esbós per veure com volíem que fos el nostre

4

Esperem que quan arribi de nou la primavera puguem
veure que alguns insectes han triat aquest hivern el nostre
hotel per refugiar-s’hi.
Mestres de Cicle Inicial

CICLE
MITJÀ

Mira el vídeo!

El llarg viatge
a Nunavut
-

Amb la mateixa il·lusió amb que
qualsevol de vosaltres prepareu un
viatge, els nens i nenes de tercer
van iniciar el projecte de teatre
d’aquest curs.

Vam començar a preparar el viatge
fent un recorregut per la nostra trajectòria com a actors i
actrius a l’escola. Vam portar fotografies i vam veure vídeos
de totes les obres que hem representat al llarg dels anys.

Paral·lelament a aquest procés vam treballar diferents tècniques teatrals com fan els actors i actrius professionals:
exercicis de memorització, improvisació, mim, dicció,
expressió corporal...

En veure els vídeos molts nens recordaven el seu paper,
fins i tot de les obres representades a parvulari. Cantaven

Les sessions començaven amb relaxació i massatges i acabaven sempre amb una reflexió escrita d’allò que havíem
practicat .
A les classes de música i d’educació física es creen les coreografies i s’assagen les cançons. Els alumnes pensen passos
de ball i donen idees per a la posada en escena.

i ballaven, no podien estar asseguts. Les emocions estaven a flor de pell. Tenim clar que sense emoció no hi ha
aprenentatge.
L’equip de mestres vam triar l’obra El viatge a Nunavut,
escrita per la Gemma Sitjà. Vam afegir a l’obra elements i
personatges relacionats amb el nom de la classe: un robot
i un avió .
Quan vam tenir perfilada l’obra cadascú va pensar quin
era el personatge que volia representar. En aquest procés
els mestres intervenim ajustant les demandes de cada u
amb el tipus de personatge. Intentem que els nens i les
nenes surtin de la seva zona de confort, i respectem els
seus interessos i capacitats.

Volem destacar que aquest curs vam provar una nova manera de muntar l’ escenografia. Els alumnes van dissenyar
els decorats i un cop muntats els vam fotografiar i vam
preparar-los per fer-ne una projecció. Els nens interactuaven amb la projecció camuflant-se en el decorat virtual.
També vam incloure un enregistrament de vídeo i es van
fer elements d’atrezzo i mobiliari. El taller de plàstica bullia d’activitat.
Com acostumem a fer, amb l’ajut de les famílies vam preparar el vestuari i a poc a poc tot va estar a punt.
Com a equip no volem oblidar mai que fer teatre és jugar, inventar personatges, idear situacions, històries i
viure experiències, de tot això els infants en són experts.
Es tracta doncs, de conservar aquest esperit, enriquir-lo,
acompanyar en el procés i afavorir que els alumnes facin
seva l’obra. D’aquesta manera tots en seran protagonistes.
Dani i Neus - Mestres de 3r
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Pensant en tu,
Montse
-

Hi ha coses que costen de pair i aquesta nova realitat no
ens agrada i l’haurem de viure per sempre. El més injust
d’aquesta situació és allò que no podràs viure, perquè et
quedaven moltes coses per fer, perquè feies molt i tot allò
que et proposaves ho feies molt bé.
Sempre recordarem la teva energia, la teva passió per la
vida i, sobretot, el teu somriure. Els reptes per a tu eren
com una porta oberta a noves possibilitats, maneres de
fer..., sempre innovant, sempre mirant endavant i mai trobaves impediments en tot allò que et proposaves.
Passat el temps, quan t’has jubilat, sempre hi ha hagut un
espai per a l’escola en el teu dia a dia. Ens tenies presents
i ens regalaves una part del teu temps: l’adaptació de P3,
6

el teatre que estàvem preparant, els panellets, la narració
de contes, el firem-nos... Fins i tot, mentre viatjaves, ens
dedicaves un pensament.
I ara, en tots aquests moments, som conscients del buit
que ens has deixat.
No és veritat que no quedi res; sempre queden els fils
invisibles que ens uneixen a tu. La teva vitalitat, la teva
empremta i la teva manera de ser han fet pòsit en l’escola
i en cadascú de nosaltres.
Et trobem a faltar!
Equip de mestres

La Montse al barri
de la Sagrera
Hi havia una vegada una mestra que treballava amb eficàcia i alegria. Un bon dia es va jubilar i tenia tot el temps
del món mundial. Podia escollir: fer campionats de parxís,
fer puntes al coixí, conèixer món, anar a la universitat,
fer balls en línia, explorar el món del ioga, fer una vida
contemplativa...
Com que tenia els poders màgics de: somriure, bon tracte
i feinera, va escollir dedicar part del seu temps a proporcionar petites dosis de felicitat a un munt de persones.
Sempre li havia agradat relacionar-se amb els alumnes i
famílies de l’escola. En jubilar-se perdia part d’aquesta
relació i, eixerida i treballadora com era, va buscar algun
lloc per fer “feina” i el va trobar a La Sagrera Es Mou i
a l’ ESPAI 30. Els primers dies de ser-hi escoltava, s’ho
mirava amb atenció, arrufava el nas, bellugava una mica
el cul i ja està! S’apuntava on fes falta i el projecte tirava
endavant. Els ingredients que hi posava eren molt efectius.
Les persones del seu voltant es beneficiaven del plugim
màgic que desprenia.

Va impregnar amb la seva bonhomia tots els projectes en
què va participar. Al FIREM-NOS hi va abocar molta
dosi de responsabilitat, d’ordre i d’entusiasme. Amb ella
el FIREM-NOS va créixer i es va consolidar. A la coral
infantil ESPAI 6:12, hi va col·laborar amb tot el que feia
falta i els cantaires van sentir-se com a casa. Amb la seva
empenta i decisió va ajudar a formar el SAGRERA GÒSPEL. Cantava, ballava i, sobretot, creava una atmosfera de
benestar al seu voltant.
Tenia la màgia de trobar temps per a tot i durant una bona
temporada va formar part de la junta de l’ESPAI 30 fent les
tasques de secretària i arromangant-se en tot el que calia.
Un dia unes cèl·lules malignes la van atacar posant a prova
la seva valentia. Davant la mirada expectant de tothom,
va lluitar, no es va acovardir. Quan la lluita era més aferrissada, va aparèixer un alè invisible i la va fer adormir.
I va marxar de la Terra.
Tal com diu en Marc, el seu net, si mireu el cel en una nit
estrellada, la veureu; és l’estel que més brilla.
Maria Pura, Àngels i Elena
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Un model que s'ha
de defensar: l'Espai Migdia
En les darreres setmanes hem rebut informacions diverses
sobre la intenció del Departament d’Ensenyament de publicar un decret que pot arribar a modificar la nostra activitat de l’Espai migdia. Com no podia ser d’altra manera,
des de les diferents associacions de mares i pares, s’ha manifestat l’oposició a aquestes intencions del Departament.

menys recursos. Ens ha permès fer extensiu, sense cost
addicional, el pícnic per a les excursions, tan ben valorat
per famílies, que ens aporta valors d’igualtat a l’escola,
ja que tots sabem que totes les famílies no disposen dels
mateixos recursos a més de la practicitat en un context
social de debat sobre la conciliació familiar.

De manera resumida, l’esborrany de decret que s’ha fet públic mercantilitza un espai com és l’Espai migdia desfent
tota la feina feta per les AMPA i
les escoles en la gestió de l’espai
de menjador.

Ens ha permès reforçar l’equip de monitors en aquells
cursos amb infants amb necessitats especials.

Hem de veure, en primer lloc,
si aquesta proposta de decret finalment veu la llum. I, en segon
lloc, com ens afecta particularment, ja que el nostre model el
podem titllar d’excepcional, tant
pel que representa, com pels
—pocs— casos similars que hi
ha al conjunt del nostre país.
El nostre model de gestió directa de l’Espai migdia per part de
l’AMPA permet, d’una banda,
esmerçar tots els esforços, econòmics i personals, a garantir una
atenció personalitzada d’acord
amb les necessitats dels nostres
infants. La gestió sense afany
de lucre ens permet apostar per
productes de qualitat i de proximitat. Ens permet establir unes
quotes ajustades als costos i ser
solidaris amb les famílies amb
8

És un model que, en eliminar
el benefici empresarial d’altres
models que sembla pretendre el
Departament, ens permet fidelitzar l’equip de monitors, imprescindibles per al projecte educatiu i dels qui tan bé ens parlen
els nostres fills i filles, amb unes
condicions laborals per sobre de
la mitjana del sector.
Per tot això hem d’estar, en primer lloc, orgullosos del model
d’Espai migdia que ja fa tants
anys que mantenim vigent, ja
que estem convençuts de les seves bondats. I, en segon lloc, hem
d’estar disposats a defensar-lo.
Hi ha aquella dita que diu: no
toquis allò que funciona. En el
nostre cas, que no ens toquin el
nostre model d’Espai migdia!
Comissió Migdia de l'AMPA
El Sagrer

Parc Mediambiental de Gualba
Voleu fugir del soroll de la ciutat i gaudir d’un dia al mig de
la natura? Doncs aneu al Parc Mediambiental de Gualba,
com vam fer al novembre els nens i les nenes de P5 de la
nostra escola. Un paradís forestal “al costat” de casa!
A la tardor podeu veure “un munt de fulles grogues i marrons al terra”, segons diu en Biel Estruga, de P5. Són “les
fulles caduques dels roures i els plataners”, que van servir
als infants, juntament amb les pedres que van trobar, per
fer un mercat molt especial el dia de l’excursió. Només és
una idea d’activitat per fer al bosc, però també podeu recollir glans que van deixar anar les alzines i, com suggereixen
la Berta i la Violeta, “cireretes d’arboç”. Elles, també de P5, i
els seus companys i companyes, van omplir-ne dues bosses!

Revistes
Us agradaria viure un munt d’aventures sense sortir de
casa? Sou capaços de sortir del laberint més complicat?
Us agraden els contes? I els còmics? Voleu conèixer món?
Tot això i molt més ho podeu trobar en revistes com Cavall fort, El Tatano, Namaka, Kiwi, Piu-Piu, Tiro Liro,
Cucafera ... Són moltes i diverses. Per a diferents edats i
gustos, n’hi ha de més clàssiques i de més salvatges; de
descobriments i de reportatges; per a primers lectors o
per a devoralletres. Tothom té la seva revista!
Aneu a les biblioteques i llibreries, remeneu i trieu. Segur
que no us en penedireu!
Bernat Muntés

En Biel Muntés diu que “els punts blaus marcaven el camí”.
Seguint-lo, caminareu al costat d’un riu amb algun bon
pendent i trobareu “fulles boniques i arbres alts”, com diuen les nostres fonts. Potser teniu sort i veieu una llúdriga
o una serp d’aigua! O potser, si esteu en silenci, es deixa
veure un porc senglar... o un escurçó! En Biel Muntés creu
que va veure un tritó. En Biel Estruga, la Berta i la Violeta
no van veure cap animal, però sí un cau. De quin misteriós
personatge seria?
Parc Mediambiental de Gualba (al massís del Montseny)
Can Illa Vell, s/n, Gualba (Barcelona)
Horari: de dimarts a diumenge de 9.30 a 18 h. Dilluns tancat
Eva Cervera, Mariona Barrera i Bernat Muntés - Pares de P5

El museu de cultures
del món
A mig camí entre Jaume I i el Born, tot fent
via pel carrer Montcada, hi trobareu el
Museu Etnològic i de
Cultures del Món.
Una porta de vidre tintat en un edifici de pedra deixa pas a un espai
que sona a cants tribals i exhibeix mascarons de proa,
màscares rituals, ceràmiques, gravats, imatges budistes
i altres meravelles provinents d’Àfrica, Amèrica, Àsia i
Oceania. També podreu gaudir escoltant contes populars
d’aquests continents.
Aquí podreu conèixer les cultures a través del seu art i,
sense adonar-vos-en, viatjar molt lluny en la distància i
en el temps. Una petita finestra des d’on observar el món!
Joan Baranguer
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Maria Pura Badenes
Mestra jubilada d’El Sagrer i fundadora de l’escola Icària.

La Maria Pura Badenes és el passat i el present d’El Sagrer. Mestra de formació i per vocació, l’any 1968 va fundar l’escola Icària,
basada en la cooperació de les famílies i l’equip educatiu, en una
forta vinculació al barri i en l’ensenyament a través de la creació,
les vivències i l’emoció. Us sona? És clar. Icària va ser absorbida
per l’escola El Sagrer ara fa 35 anys. Actualment, la Maria Pura
està jubilada, però comprova dia a dia que el centre “s’ha adaptat
als temps però n’ha conservat els orígens”; i ho sap perquè dedica
el seu temps a diverses tasques pedagògiques i a l’associació veïnal
La Sagrera es mou.

Què és per a tu ensenyar?
Desenvolupar totes les capacitats dels nanos a través de la seva
motivació perquè siguin conscients i lliures. Un mestre ha de
tenir clars els objectius educatius, però sense imposar, sinó estimulant, fent que sorgeixin dubtes i preguntes que es vulguin
resoldre i contestar. La condició indispensable per a la formació
de l’alumnat ha de ser intel·lectual, afectiva, social, moral i física.
Diuen els que et coneixen que has dedicat tota la vida a l’ensenyança!
I tenen raó (riu). Vaig néixer a Barcelona l’any 1942 i vaig anar al
parvulari municipal Montessori del carrer Aribau, on s’impartia
un mètode basat en el respecte i la capacitat dels nens per aprendre. La meva trajectòria professional començà a un despatx,
però un dia un amic em va dir: “Jo a tu et veig sent mestra!”.
Aquella frase em va canviar la vida, perquè em vaig matricular
de magisteri al Sagrat Cor de Lesseps, l’actual Blanquerna. Una
professora em va oferir ensenyar a Betània, aleshores una escola
confessional de caràcter progressista en el context de la burgesia
barcelonina. Hi vaig aprendre molt. Suposo que si hagués començat a treballar a una escola més tradicional, no hauria tingut
tanta inquietud pedagògica o l’hauria tingut més tard.
Allà vas conèixer la teva amiga Carme Turró, amb qui vas
fundar l’escola Icària. Quina n’era, la filosofia?
Betània era a Pedralbes, però la Carme i jo compartíem l’opinió
que els nens i les nenes dels barris de context social diferent
també tenien dret a una educació com la que s’impartia allà.
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Jo vivia a la Sagrera des dels 11 anys
i, juntes, vam obrir, l’octubre del
1968, una escola a un edifici del meu
pare ubicat al carrer Garcilaso: Icària. Al maig, s’havia viscut la revolta
dels estudiants a París i a Catalunya
havia començat una dinàmica social, cultural i pedagògica impensable en el franquisme de temps enrere. En aquest context,
van sorgir grups i escoles que volíem marcar un altre camí d’ensenyança i que apostàvem per una renovació pedagògica activa,
catalana, laica, mixta i arrelada a l’entorn. Icària era una escola
amb aquest projecte pedagògic que va néixer amb un horari
intensiu (de 9 a 14 h) i amb quota indicativa (que pagaven
les famílies segons els seus ingressos). Hi vam començar dues
mestres: la Carme i jo; i una tercera, la Pilar Sanmartí, que feia
les funcions de secretària. En obrir teníem 7 nens, però vam
arribar a tenir-ne 14 a final de curs.
Icària bevia dels valors transformadors del moviment de
mestres i de Rosa Sensat...
Vam crear una escola d’aprenentatge actiu a través d’experiències, creacions, sentiments i emocions; una escola aconfessional i
catalanista, que transmetia les tradicions de Catalunya i la seva
cultura i que estava compromesa amb els valors de les escoles

Un llibre:
La Catedral del Mar (Ildefonso Falcones), perquè és una novel·la que succeeix al barri del meu
pare i del meu avi.
Una música:
“El meu país és tan petit” (Lluís Llach).
Un lloc al món:
Nova Zelanda, per la seva diversitat paisatgística.

de la República i amb el seu entorn. El model de funcionament
era molt innovador. Des de l’inici es crearen equips mixtos de
pares i mestres per gestionar l’escola i, anys més tard, la titularitat va ser de la cooperativa de pares. Les famílies prenien les
decisions pressupostàries i l’aprenentatge dels nens i les nenes
depenia del camí compartit de mestres i pares.
Una nova escola pública, El Sagrer, va absorbir Icària el
1983. Quins valors fundacionals perduren avui en dia a la
nostra escola?
La coordinació entre famílies i mestres, per això l’AMPA a El
Sagrer sempre ha estat molt potent. Això no és fruit de la manca
de recursos a l’educació ni una cosa temporal. A més, El Sagrer
és una escola molt unida al barri, al carrer, a les associacions
de veïns... com ho era Icària. El Carnestoltes a El Sagrer és un
gran esdeveniment! La primera rua la vam organitzar a Icària i
s’hi van poder veure disfresses ben transgressores per a l’època:
una parella anava disfressada de Francisco Franco i la seva dona,
“La Collares”! L’escola porta els nens al teatre, al cinema, a
les colònies, fa sortides... i està vinculada als avenços i al món
cultural, als coneixements didàctics, geogràfics, etc. Tot això ho
fèiem a Icària quan en altres escoles era impensable. Nosaltres
vam obrir una biblioteca, i a El Sagrer aquest espai continua
sent molt important i nucli d’ensenyança i pedagogia. I fins
i tot vam crear el que després va esdevenir l’Escola de Pares i
Mares, amb cursos i formació per a les famílies. A Icària ens
vam atrevir, fins i tot, a parlar als pares de sexualitat! Em sento
molt orgullosa d’El Sagrer, perquè ha aconseguit adaptar-se als
temps sense perdre la filosofia amb la qual vam fundar Icària.
Sembla que a Icària també es deixaven les claus a les famílies...
(Somriure amb certa picardia). Sí, durant una època, “fèiem els
ulls grossos” a reunions de Bandera Roja i del Partit Socialista
Unificat de Catalunya (PSUC). Gregorio López Raimundo,
del PSUC, va organitzar reunions a l’escola quan el partit encara era clandestí. L’escola estava compromesa amb el context
social i polític.
Creus que l’escola ha d’estar compromesa políticament?
Sí, si la política és entesa com a democràcia i com a defensa dels
valors fonamentals de l’home i de la dona, però no vinculada a
cap partit polític concret.

Això es podria anomenar adoctrinament?
Per a mi adoctrinar és donar a conèixer el teu país sense permetre la reflexió pròpia dels nanos. No s’estima allò que no es
coneix, per tant, donar a conèixer Catalunya és fer que l’estimin.
Però s’ha de fer de manera que sorgeixin diverses mirades.
Es dediquen pocs recursos a l’educació?
Sí. A més, els canvis continus en les lleis d’educació no permeten
veure cap resultat. L’educació s’ha d’adaptar a conceptes nous i
a noves tendències pedagògiques, però això requereix un cert
temps. I quan anem camí d’assimilar un nou concepte... canvia
la llei i tornem a començar! A vegades, sembla que el món va
massa ràpid per a l’educació.
A El Sagrer tu vas ser directora. Enguany tenim molts mestres nous. Quin consell donaries al nou equip?
Que posin il·lusió i ganes de treballar en equip. Quan El Sagrer
va absorbir Icària, els dos equips de mestres vam fer una gran
tasca de normalització lingüística per equiparar i barrejar alumnes castellanoparlants, que venien d’Icària, i catalanoparlants,
que s’havien inscrit a El Sagrer. Volíem que els nens i les nenes
fessin pinya, i els mestres també la vam fer. Ara es treballa per
altres objectius, com l’acolliment a l’escola de diverses cultures
i sensibilitats. Aquesta és la realitat del nostre barri i els canvis
socials només es poden afrontar amb filosofia d’equip. Crec
que a El Sagrer se sap transmetre aquest sentiment cada vegada que hi arriba un mestre nou. Cada decisió pedagògica és
responsabilitat de tot l’equip, que actua per consens, no d’una
única persona.
Tu continues sent part de l’escola, encara que estiguis jubilada. Què hi fas actualment?
Formo part del grup de 19 mestres jubilats i jubilades d’El Sagrer i ajudo la Roser Caritx a fer els decorats de teatre o el pessebre vivent, per exemple. Fins l’any passat portava, juntament
amb la Sunta Sogas [una altra exdirectora de l’escola], un grup
de conversa en català de pares i mares. Per tant, continuo vivint
El Sagrer, però també segueixo vinculada al barri, perquè formo
part de l’associació La Sagrera es mou, que treballa per millorar
la vida dels veïns i les veïnes. A més, m’encanta cuinar per a la
família i viatjar. Fins ara ho feia molt amb la Montse Garrido,
mestra jubilada també molt vinculada a l’escola que va morir
fa uns mesos (la veu se li trenca). La trobaré molt a faltar, però
viatjar seguirà sent una de les meves passions.
Eva Cervera
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La feina feta
-

La cuina mediterrània no treu lloc, però, a la incorporació de plats propis d’altres cultures, sobretot a l’estiu i en
època de casals (apropant-nos a la cuina mexicana, àrab
o xinesa, per exemple).

Enguany que l’escola celebra el 35è aniversari, des de l’Espai migdia volem aprofitar per fer una retrospectiva sobre
què ha anat oferint any rere any el menú diari als infants.
Les famílies més veteranes, i potser fins i tot els alumnes
que ja fa anys que sou a l’escola, haureu pogut apreciar
petits canvis, a vegades imperceptibles i d’altres de més
destacats.

La importància que té actualment en la nostra societat la
procedència dels aliments també s’ha anat reflectint en
les modificacions contínues dels productes que emprem
a l’escola, apostant per una presència creixent de fruita,
pasta, llegums o verdures ECO, sense oblidar també (en
la mesura que és possible) el consum de proximitat (com
és el cas de la carn o de les verdures).

La Comissió de l’Espai migdia, de la mà del cap de cuina,
aposta per fomentar una dieta equilibrada adequada a la
cultura mediterrània i sense oblidar la sostenibilitat ni el
compromís amb el medi ambient.

Totes les característiques que donen forma al menú actual
de l’escola responen a una dieta adequada nutricionalment
i segueixen els consells que des de l’Agència de Salut Pública es llancen tant a famílies com a escoles.

És per això que avui en dia la dieta mediterrània té un pes
clau en el nostre menú, una dieta considerada de les més
saludables a escala mundial. I com és reflecteix això en
la planificació dels àpats? Doncs apostant per una forta
presència de fruites, verdures i hortalisses de temporada,
cereals rics en fibra, fruits secs, llegums; i una distribució
equilibrada de làctics, carn blanca i vermella, peix blanc
i blau, oli d’oliva… La carn, un producte estrella dels menús de fa anys, ha anat reduint la seva presència, que s’ha
compensat amb l’augment del peix i la verdura.

I és que no hem d’oblidar que els nostres consumidors
dins les quatre parets d’El Sagrer formen i modelen el seu
paladar segons les experiències no només de casa, sinó
també del menjador escolar, on es busca casar tots aquests
principis de sostenibilitat i equilibri dietètic amb una bona
relació amb l’alimentació, sense deixar de banda la convivència a taula, els hàbits de menjador i la socialització
d’un moment que és clau en el nostre dia a dia.
Equip de l’Espai migdia i cuina

Suma't a
l'estil zero
El programa d’Escoles+Sostenibles va néixer amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat des de l’educació i de
reconèixer el paper de les escoles com a agents de canvi a
la ciutat. Des dels primers moments, la nostra escola va
formar part d’aquesta xarxa. Tots teniu al cap campanyes
que s’han dut a terme els cursos passats i que els alumnes
de 5è, tradicionalment, han impulsat.
Enguany, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa la
campanya “Suma’t a l’estil zero”* per tal que els ciutadans
comprin i consumeixin en la mesura justa. Nosaltres ens
hi volem adherir promovent un debat a les classes sobre les
tres conegudes “R”: reduir, reutilitzar i reciclar. Es tracta
que tots els nostres companys comprenguin que el millor
residu és el que no es genera. Que està molt bé reciclar,
però abans hem de reduir i reutilitzar i així generarem
menys residus, a casa i a l’escola.
Segur que alguna vegada us heu trobat amb dos alumnes
de 5è que els dilluns i els dimecres passen per tots els espais
de l’escola, recollint els residus que generem. Després, els
treuen a reciclar als contenidors del carrer acompanyats
pel seu monitor. Però ara volem fer un pas més: volem
investigar quins són els residus que més produïm a l’escola. És per això que elaborarem un plànol de residus de
l’escola on posarem quins tipus de residus generem en cada
espai. Després, els quantificarem per calcular la quantitat
de residus que creem a l’escola durant un curs. Finalment,
pensarem entre tots activitats per fer per produir cada vegada menys residus.
Us voleu sumar a l’estil zero?
Els alumnes de 5è i les seves tutores
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Pícnic
Atleviana
L’Atleviana és una competició d’atletisme que fan els
alumnes de 6è de diferents escoles del barri. I com que
la majoria dels nens i nenes de la nostra escola no saben
què és, ara els ho explicarem.
El nom de l’Atleviana prové de l’escola la Pegaso, abans
Príncep de Viana; per això, es diu així: “Atle”, d’atletisme, i “Viana”, de Príncep de Viana. Els creadors d’aquesta competició van ser ells i van convidar les escoles següents: L’Estel, el Turó Blau i El Sagrer.
Aquest any hem guanyat moltes medalles, i el Joel Tripiana ha fet el rècord d’aconseguir els Tres Ors.
Paula Lizaso, Alexia Rodríguez i Iker Tripìana

El naixament de
la Martina
La Martina va néixer el 25 d’octubre del 2018 i és la
primera filla de la Marta Rodríguez, mestra de 2n. Va
néixer a l’hospital Quiron de Barcelona.
A la Marta li agrada la informàtica i, quan fan reunions
i tothom apunta les coses a la llibreta, ella que ho fa
a l’Ipad. És amable, bona companya i simpàtica. ET
FELICITEM, MARTA!
Laia Domingo, Irene Ejido i Dani Carchi
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El curs passat es va fer una enquesta sobre si els alumnes de
l’escola El Sagrer, els dies de sortides de tot el dia, volíem
portar el menjar de casa o preferíem el pícnic de l’escola.
El 92% dels nens i nenes va dir que preferia el menjar de
casa i el 8% preferia el menjar de l’escola.
Properament, es preguntarà a mestres, monitors i famílies, per així poder plantejar un debat final sobre el punt
final del pícnic a les sortides.
Jia Ni, Naiara i Pablo

Nous monitors
Aquest curs, han vingut 5 monitors nous. A P4 hi ha
l’Aitor i l’Alba. L’Aitor va venir perquè coneixia la Maite,
i l’Alba perquè és una exalumna de l’escola i filla de l’Eva
Muñiz. A P3 hi ha l’Aran i la Cristina. La Cristina va
començar sent mestra de pràctiques i ha acabat sent monitora per primera vegada. L’Aran també és un exalumne
i no es la primera vegada que fa de monitor. També hi ha
la Noemí, que fa de vetlladora i es mou pel cicle superior.
Com veieu, tots els que coneixen la nostra escola volen
tornar-hi o no en volen marxar.
Mar Soler, Biel Ramon i Zhenjie Chen

BUSCA LES 7 DIFERÈNCIES ENTRE AQUESTES IMATGES

Paula Oliver, Óscar Funes, Ingrid Bassas, Iria Pérez

PARAULA OCULTA

1. L’últim curs de primària

___

2. Peça de roba que ens posem quan fa fred

___

3. Color del sol

___

4. Estri que fas servir per rentar-te les dents

___

5. Lloc on aprens coses

___

6. Animal petit que menja formatge

___

Arnau Llobet, Arnau Domènech, Paula Linde,
Ana Ibañez i Gerard Roger de Llúria

1. SISÈ, 2. ABRIC, 3. GROC, 4. RASPALL, 5. ESCOLA, 6. RATOLÍ
PARAULA: SAGRER

Resol totes aquestes endevinalles. Amb la primera lletra de cadascuna,
troba la paraula oculta.

SOLUCIÓ...

Qui era?
NEUS
SAGRERA
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BENVINGUTS

50 ANYS

D’ESCOLA CATALANA
ICÀRIA + EL SAGRER

