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Seguim caminant
plegats
El Sagrer sempre ha estat un lloc de trobada entre famílies, mestres i infants. El camí que tenim traçat ens indica que anem en la
bona direcció. El curs passat vam poder celebrar el 50è aniversari
de l’escola (15 Icària i 35 del Sagrer), i vam tenir moments de
retrobada amb exalumnes, amb exfamílies, moments emotius
en què hi va haver un reconeixement a la tasca educativa i a la
trajectòria de l’escola.
Creiem que la relació que creem entre l’escola i la família té una
importància vital per al desenvolupament dels infants. Anem
creant vincles necessaris per al desenvolupament personal i emocional dels infants, basats en la confiança.
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En els dos àmbits de relació dels infants s’ha de viure un clima
de benestar, escolta i respecte perquè els infants tinguin una vida
emocional i afectiva sana.

L'aperitiu
Considerem que la nostra escola busca punts de trobada
perquè les famílies puguin participar en espais comuns, i
intercanviar i compartir oportunitats amb el professorat
(festes, trobades de divendres, jornada bricolatge...).
Cal una reflexió sobre el moment en què vivim per tal
que aconseguim que en l’espai escolar els infants puguin
créixer sense crispacions, i ho facin en un ambient de
serenor i harmonia.
Us deixem un grapat de reflexions que ens van fer el dia
de la celebració del 50è aniversari:

“Vau acollir els tres fills i gràcies a vosaltres i nosaltres
han esdevingut grans persones.”
“Per mi l’escola El Sagrer ha estat un regal.”
“Quina sort que el meu fill estigui en aquesta escola, a
mi m’hauria agradat anar-hi.”
“Nos costó decidirnos, pero la decisión ha sido acertada.
Este colegio forma parte de nuestras vidas para siempre.”
“Gràcies, gràcies i sempre més gràcies!”.
Equip directiu

“Una melangia dolça en recordar els anys a l’escola.”
“Moltes gràcies per tot el que ens heu ensenyat.”
“Guardo un molt bon record de l’escolaritat dels meus
fills, de l’equip humà de l’escola.”
“Una escola de qualitat.”
“Una escola, un equip!”
“No us atureu! Ara més que mai és necessari mantenir
aquesta empenta.”
“Felicitacions i moltes gràcies per la formació personal.”
“Tants records, tants amics...”

En el primer Qui és d’aquest curs, la nostra protagonista té dues
filles, l’Abril i l’Emma, les quals s’estima amb bogeria. A qui també s’estima amb bogeria és a en Max, el seu gos. Ella té 38 anys,
encara que els porta molt bé.

Qui és?

Toca tabals, porta l’espai de l'artista a educació infantil, li agrada explicar
contes, fer l'aperitiu, ballar i la música alegre de Txarango. Sovint vesteix
amb colors vius. Cada matí ve a l’escola amb patinet elèctric. D’ella diuen
que és molt alegre, creativa, detallista, treballadora i molt amiga dels seus
amics.
Estiueja a Segur de Calafell, tot i que viu a Sant Andreu. Des d’aquest curs
s’encarrega dels números de l’escola.
Maria Aragall, Daria Stratulat, Carla Domènech, Laia Martín
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CICLE
PARVULARI

L’adaptació a P3
L’arribada per primera vegada a l’escola sempre és un fet
important. Nervis per conèixer un entorn desconegut,
neguits per moure’s en un espai més gran, il·lusions per
iniciar una nova etapa i noves relacions...

Per tal d’estar ben organitzats i poder fer una entrada tan
amable i tranquil·la com sigui possible, a l’escola El Sagrer
convoquem les famílies a una reunió uns dies abans de
començar les classes.

hora i mitja per tal que puguin conèixer, a poc a poc, l’espai
i els adults referents a P3. L’acompanyament d’aquests
dies el pot fer qualsevol membre de la família (pare, mare,
àvia, avi...) per tal que l’infant se senti acollit en aquest
entorn nou.
El tercer dia fem un pas més i venen tots els infants durant
el matí (de 9-12 h). Durant el matí a l’escola, si l’infant se
sent a gust i tranquil, la família pot marxar una estona
per tal que el nen/a pugui viure l’espai de manera
individual.
A partir del quart dia l’horari es normalitza i és
el mateix que el de la resta de l’escola, tot i que
donem tres possibles horaris per tal de respectar
el ritme individual de cada infant:
9-12.30 h (només matins)
9-12.30 h i de 15-16.30 h (dinant a casa)
9-16.30 h (dinant a l’escola)

En aquesta reunió, ens presentem l’equip de P3 i expliquem a les famílies què farem els tres primers dies d’escola;
quines activitats farem al llarg del curs; com està estructurat i quins són els objectius de l’espai migdia; contestem
les preguntes i els dubtes que les famílies puguin tenir.
La rutina i l’organització dels tres primers dies és diferent
del de la resta del curs. Això és així per poder donar resposta a la demanda emocional i personal dels infants que
inicien el curs a P3.
Durant els dos primers dies els infants venen a l’escola
acompanyats de les famílies en dos torns d’horari diferenciats. L’estada a l’escola aquests dos dies és només d’una
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Des del primer dia els infants no tenen l’aula assignada, sinó que conviuen en grup barrejat per
donar una mirada oberta a l’espai de P3. Així coneixem a poc a poc els nens i nenes, veiem sinergies entre els infants, donem més opcions de joc anant
a les dues aules de manera lliure... A partir d’aquestes
observacions podrem fer la composició dels dos grups
classe. D’altra banda, aquestes vivències els ajudaran, un
cop s’iniciïn els espais de lliure circulació, a moure-s’hi
lliurament amb seguretat i autonomia.
Pensem que aquesta arribada a l’escola permet als infants
adaptar-se de manera més progressiva, perquè puguem
acollir les seves necessitats i respectar el seu desenvolupament maduratiu.
Equip de mestres d’Educació Infantil

ESCOLA

Lècxit... o comprendre allò
que llegim
Quan la direcció de l’escola em va proposar integrar-me en el grup de voluntaris i voluntàries per
fer una hora setmanal de “comprensió lectora” a
alguns alumnes amb entorn familiar de llenguatge
no català o bé provinents d’altres països, em va
semblar una idea magnífica. Poder complementar el meu voluntariat a la biblioteca d’El Sagrer
donant un “cop de mà” a alumnes amb certes dificultats de comprensió de textos en català, seria
una activitat que em faria molt feliç.
I així va ser: fins ara, han estat gairebé cinc cursos
en què nens i nenes (individualment) s’han reunit
una hora setmanal amb mi, després d’acordar-ho
amb els mestres i la família, per practicar i donar fluïdesa
entenedora a allò que s’està llegint.
La dinàmica aplicada ha estat la següent:
•

Cercar textos amb certa afinitat amb l’alumnat.

•

Fer una primera lectura (jo en veu alta i l’alumne,
mentalment).

•

Fer (l’alumne) una segona lectura.

•

Remarcar paraules “difícils” del text. Explicar-ne el
significat.

•

Comentari del text.

•

Reservar els 10 minuts finals a la lectura i comprensió
d’un còmic, escollit per l’alumne.

Us he de dir que aquesta dinàmica ha funcionat i que,
salvant el “desgel” de les dues primeres setmanes, el noi o
la noia s’ha lliurat amb força interès al contingut narratiu
que hem llegit.
Tanmateix, em preguntareu... quina ha estat la lectura?

Quins textos hem escollit? Doncs llibres que ens han
transportat als deserts africans o als paisatges i ciutats de
Geòrgia o Moldàvia; hem navegat pels mars de la Xina i
caminat per la seva gran muralla; també hem passejat per
les principals ciutats del Marroc, o bé pels carrers i places
de Barcelona, seguint les petjades de personatges singulars
de la nostra ciutat.
Tot això, llegint, rellegint i aportant, tots dos, els nostres
comentaris.
Ah, i també ens hem deixat seduir per les aventures d’algun detectiu famós, amb moltes intrigues i disbauxes, però
que sempre acaben bé.
Ja ho veieu: aquest ha estat, fins ara, el meu petit granet de
sorra. Vull destacar, també, que el suport dels professionals
de l’ensenyament que m’han informat i assessorat ha estat
molt valuós per fer millor aquesta tasca. I, també, han estat
molt útils els consells de la bibliotecària en tot allò referent
a l’elecció dels diferents textos utilitzats.
Podríem acabar pronunciant una sola paraula: seguirem!!
Josep Maria Bruguera - Expare i exàvi de l'escola
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ESCOLA

La jubilació.
Una nova oportunitat
Des de fa uns quants anys a l’escola pública El Sagrer de
Barcelona ens hem jubilat una bona colla de mestres.
Hi hem treballat curs rere curs i n’hem sumat molts, de
cursos. Totes tenim en comú el fet d’haver compartit un
projecte molt potent i compromès en la tasca educativa
dels infants. Totes tenim un sentiment de pertinença molt
arrelat al col·lectiu escola. Hem tingut la sort d’haver fet
una feina que sempre ens ha apassionat i entusiasmat i ens
l’hem presa molt seriosament. És aquesta passió per l’educació la que va fer que proposéssim al claustre continuar

compromeses, com a voluntàries, en el projecte educatiu
de l’escola.
El Sagrer sempre s’ha caracteritzat per una tasca educativa
compromesa amb la cohesió social i amb implicació de
tota la comunitat en el projecte integrador. Les formes
de participació són molt diverses i és tradició que pares
d’exalumnes, avis o antics treballadors participin, també
com a voluntaris, a donar suport i a fer col·laboracions en
múltiples tasques que enriqueixen el projecte. El Sagrer és
una escola oberta i molt predisposada a acollir, escoltar,
donar i rebre.
És en aquest context que mantenim viu el vincle amb la
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nostra escola, impulsades pel plaer de seguir compartint
i col·laborant des de la llibertat i el compromís per sumar
esforços. Cadascuna de nosaltres aporta el seu granet de
sorra per mantenir aquest microcosmos social, un model de convivència i aprenentatge en què cadascú, des
del respecte mutu, té el seu rol. Això fa que col·laborem
de manera regular o puntual, segons la disponibilitat de
temps de cada mestra jubilada i segons les necessitats i
demandes dels mestres del claustre. El nostre suport sempre acostuma a ser en aquells aspectes en què ens sentim
més fortes i confiades. També constatem que la mirada
dels mestres més joves ens fa treure el millor de nosaltres
i això és recíproc.
Donem suport al projecte de moltes maneres: aportem
la nostra experiència, assessorem i donem el nostre parer sempre que se’ns demana, fem de suport en activitats
d’aprenentatge: lectura, experimentació, teatre, arts plàstiques, hort, explicació de contes, reptes matemàtics, cura de
les plantes… Col·laborem en la revista de l’escola sempre
que se’ns demana. A l’inici de curs donem un cop de mà
en l’acollida dels nens i nenes de P3 que comencen. També
ajudem a arxivar documents i fotografies i a organitzar
festes i celebracions. En definitiva, sempre que cal, hi som
en tot i per a tot. No substituïm la feina de cap mestre, però
aportem més qualitat a les activitats en què participem.
Tot plegat fa que aquesta experiència compartida sigui
profitosa per a l’escola i ens enriqueixi també a nosaltres,
que no deixarem mai de sentir-nos mestres.
Aquest conjunt de tasques de voluntariat que exercim entre tots generen una riquesa d’un valor incalculable. I, com
hem dit abans, totes i cadascuna de nosaltres, aportem el
nostre compromís per fer de l’escola un model de convivència i d’aprenentatge per als infants. Una experiència
compartida que a tots ens gratifica.
Mestres jubilades de l’escola El Sagrer

ART-APROP
L’ESPAI 30 és un espai de la Sagrera que pretén apropar
al barri exposicions de qualitat i de nous creadors, d’aquí
neix ART-APROP.

És una proposta didàctica, un contacte directe amb l’artista i l’obra exposada.

ART-APROP és un projecte que s’emmarca dins LA SAGRERA ES MOU per les escoles, que té en el seu haver el

Els alumnes de 5è ja s’han pogut beneficiar d’aquesta experiència i, segons els alumnes, va ser molt interessant i
van aprendre molt. Vam anar a l’ESPAI 30 sabent només

projecte ART-ESCOLA i FIREM-NOS. En tots aquests
projectes l’objectiu és fer xarxa amb les escoles del barri i
el seu entorn.

que anàvem a veure una exposició de pintura abstracta feta
entorn del jazz i de l’artista BENJAMIN TORCAL, sense
necessitat d’agafar el transport públic ni pagar entrada.

Comencem amb una exposició interessant que gira entorn
del jazz. L’artista que està disposat a oferir l’intercanvi pedagògic de la seva obra és BENJAMIN TORCAL, “into
the grove”.

Un cop a l’exposició, primer vam observar els quadres i
llavors ens vam asseure amb el Benjamin i li vam fer totes
les preguntes que ens rondaven pel cap, referents a la seva
obra i a l’art en general. Al final havíem estat escoltant i
descobrint durant 40 minuts la vida i la història de l’artista
i de la seva obra.

Amb aquest intercanvi intentem fomentar i fer créixer
la capacitat creadora dels infants, la imaginació per crear
mons fantàstics i sentiments en la seva absència. Donar-los
eines i tècniques perquè puguin transmetre idees, emocions, comunicar-se amb el llenguatge visual i, evidentment,
educar per a la comprensió i valoració del món de l’art i
la cultura.

Realment esperem repetir l’experiència d’ART-APROP,
ja que en vam sortir tots molt satisfets, alumnes, mestres
i organitzadores.
Roser Caritx - Mestra d'educació visual i plàstica
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El teu temps ens fa créixer
Ens diuen que vivim en una societat cada cop més individualista, però, mirant la nostra associació i tota la gent
que hi participa d'una manera o altra, volem pensar que
encara queda qui vol créixer en comunitat per modificar
l’entorn i crear una societat millor.

tal de construir una comunitat educativa més participativa, equitativa i, en definitiva, més forta.
I tota aquesta implicació es tradueix en temps, un valor
molt preuat. Necessitem temps per treballar, per dedicar a
la família, per a nosaltres mateixos... per a mil coses. Però

Com a famílies d’El Sagrer, molts de nosaltres volem
participar i decidir quin entorn educatiu envolta els
nostres infants mitjançant l’associació de mares i
pares (AMPA) d‘El Sagrer.
A través de l’AMPA, podem gestionar els diferents
serveis que necessitem per conciliar la nostra vida
familiar i laboral. Però no només això, sinó que
també intentem gestionar de la manera més eficaç
els diferents recursos humans i materials que tenim
com a AMPA i els compartits amb l’escola. L'objectiu de gestionar tots aquests serveis no és només de
caire econòmic, sinó que permet establir una línia
pedagògica inclusiva en totes les activitats i en tots
els serveis que gestionem.
I si no fos prou, també promovem activitats per
mantenir les tradicions pròpies i de l’escola, donem
suport a l’escola per millorar els recursos de què disposem i promovem activitats formatives per a totes
les famílies.
Perquè treballar pels altres (i de retruc per tu) és
una feinada, no ens enganyarem. Hi ha tants barrets
com caps, i per això de vegades és difícil trobar solucions que siguin satisfactòries per a tothom. Però
hi treballem dia a dia per millorar. Ens reunim, en
parlem, debatem, reflexionem i decidim. En definitiva:
creixem junts, amb l’objectiu comú d'ajudar a crear un
entorn educatiu de qualitat per als nostres infants.
Tot això, com ja sabeu, ho fem a través de les comissions,
grups de treballs, la Junta i les assemblees, espais en què
tothom pot participar; i ens coordinem amb l'escola, per
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tingues per segur, tu que has dedicat o dedicaràs temps
a aquesta associació o a qualsevol altra entitat, que no és
temps perdut: és una inversió per transformar el present
i tenir un futur millor.
Només ens resta dir: gràcies per compartir el vostre temps.
AMPA de l'Escola El Sagrer

Pequeños Momentos
Us presentem un llibre molt especial, realitzat per en Daniel Llamas, un pare de l'escola: Pequeños Momentos.
Es tracta d'un llibre amb versos i il·lustracions que ens mostren situacions concretes representades amb tota mena de
personatges.
A través d'una mirada divertida i en clau d'humor, una
cosa totalment necessària per als més petits, cada moment
serveix perquè el nen gaudeixi, aprengui i recapaciti amb
l'adult sobre aquesta situació.
El llibre està distribuit per l'editorial Mr.Momo. I si el vols,
pots adreçar-te a l'escola, o demar-lo online a botigues com
La Casa del Libro, Amazon, entre d'altres.
Un llibre molt original i ple de petits moments!

El joc del monstre
de colors

Equip del butlletí

Jungle Speed

És un joc cooperatiu que fomenta la comunicació verbal,
treballa el reconeixement d'emocions i la seva expressió. El
monstre està confós, no entén els sentiments que li passen
pel cap. Aquest és un joc per a nens i nenes en què els jugadors es mouen pels colors que representen els diferents
sentiments (calma, ràbia, por, tristesa...) i necessiten trobar
on guardar-los. Els jugadors hauran de trobar l'ampolla
correcta on han de guardar els sentiments.
El joc està basat en l llibre infantil El monstre de colors,
escrit per Anna Llenas. A l’escola ja hi han jugat.
Jungle speed és un joc d’agudesa visual. Es tracta d’anar
tirant cartes sobre la taula (una per participant) i, quan hi
ha dues cartes iguals sobre la taula, s’ha d’agafar el tòtem
que hi ha enmig. El jugador més lent s’endú totes les cartes.
Equip de l'espai migdia
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Eva Carrasco
Mestra i tutora de 5è d’El Sagrer

Dir que l’Eva Carrasco és mestra i tutora de 5è d’El Sagrer és quedar-se
molt curt, perquè aquesta dona alegre i xerraire té una energia arrasadora que desplega també com a coordinadora de la Comissió de Ciències,
membre de la Comissió d’Escoles +Sostenibles i part del Grup impulsor
de Noves Metodologies d’El Sagrer. La curiositat és un tret del seu caràcter que l’ha impulsat a formar-se al llarg de tota la seva trajectòria
laboral, però sempre ha pensat que “qui més ensenya un mestre són els
alumnes”. Aquest any es jubila, però assegura que la seguirem veient.
Què fa una extremenya com tu en un lloc com aquest? És a dir: a
Catalunya.
El meu poble és al Valle del Ambroz, al nord
de Càceres. Quan tenia sis anys, els meus
pares van venir aquí. Però dues vegades
l’any, per Setmana Santa i a l’estiu, torno al
Valle, on conservo els meus millors amics
de la infantesa. Estic molt contenta de tenir
dues cultures, dues llengües i conèixer en
profunditat dos tipus de societat.

Has vist canvis en les alumnes al llarg dels anys?
Veig una involució. Tinc por de pensar que tot el que hi havia en el
passat era millor, però abans volíem trencar-ho tot i no assemblar-nos,
gens, als nostres pares. Ara, hi ha gent jove molt conscienciada, però
també un gruix de noies completament submises.
L’escola no n’és responsable, d’això?
Nosaltres intentem formar en el feminisme, però l’entorn familiar és
molt important i pares o mares haurien d’estar alineats amb l’escola.
Això no sempre passa...
Com i quan vas arribar a El Sagrer?
La meva primera escola va ser a Terrassa, on vaig començar a exercir
amb vint anys i vaig aprendre a fer classes amb pocs recursos: no hi
havia ni fotocopiadora! Dos anys després, em van donar una plaça
definitiva a l’escola Llibertat de Badalona, que s’havia creat quan un
grup de pares i mestres es va tancar als baixos
d’una església, i estava tot per fer. M’agraden els
reptes, i en l’època de la transició molts barris
lluitaven per crear i consolidar un sistema educatiu públic i de qualitat. A l’escola Llibertat
m’hi vaig quedar vint-i-cinc anys fent classe de
6è, 7è i 8è d’EGB. D’això ja en fa quinze anys!
...
Va arribar un moment en què el meu fill començava l’ESO i els meus pares es feien grans, o sigui
que vaig decidir, una mica a contracor, demanar
el trasllat a Barcelona. L’escola El Sagrer era la
primera opció. Hi vaig arribar quan una mestra
de Cicle Mitjà en marxava, i, tot i que jo sempre
havia estat a Cicle Superior, vaig substituir-la.
Feia 3r. Després vaig passar a 4t i fa dos cursos
que faig classes a 5è i en soc tutora.

Com vas saber que volies ser mestra?
Vaig néixer amb la vocació a sobre! (riures).
Des de ben petita col·locava les nines en una
habitació amb una pissarra i els feia classes.
En créixer també em “tirava” molt la història, però tinc una família humil i em van
dir que em pagaven la carrera de magisteri
i que, quan me la tragués, podria estudiar
una altra cosa, però exercint ja de mestra i
pagant-me jo els estudis. I ho vaig fer. Després d’acabar magisteri, vaig
estudiar la llicenciatura d’Història Moderna i em vaig apuntar als dos
cursos de suficiència investigadora del doctorat.
Vas fer la tesi?
Sí, sobre les dones rebels, pobres i prostitutes a finals del segle XVIII
a Barcelona.
Apassionant!
Volia saber què feien les institucions amb les dones. Moltes acabaven
exercint la prostitució, degut a les crisis urbanes d’aquella època. La
història de les dones sempre m’ha apassionat.
Inevitable parlar amb tu, doncs, del paper de la dona a la societat,
i més ara que sembla que ha augmentat la consciència feminista.
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Quines diferències trobes a l’hora de fer classes a alumnes de Cicle Mitjà i Superior?
A mi m’agrada fer classe als grans, perquè vull ensenyar contingut i
avançar amb treballs, tallers, espais i experiments...
Experiments?
Sí! Les ciències naturals o l’assignatura de coneixement del medi sempre m’han atret molt, i van ser el meu particular descobriment una
vegada exercia ja a El Sagrer. Treballant amb els nens em vaig adonar
que en volia aprendre més. Dels alumnes se n’aprèn moltíssim i, si estàs
motivat, pots conèixer-te millor a tu mateix! Per això no he parat de
fer seminaris, cursets i recerca que m’han permès poder crear tallers i
espais experimentals de ciència. Un any vam recrear el mecanisme de
la bicicleta; un altre, el funcionament de l’aire, de l’aigua... El Sagrer
dona peu als mestres a assolir reptes i a crear espais d’aprenentatge

Un llibre:
Intemperie, de Jesús Carrasco, una novel·la colpidora d’ambient rural que Benito Zambrano ha
portat al cinema.
Una música:
“Let it be”, de The Beatles. Aquest grup m’encanta!
Per treballar, Mozart de fons.
Un lloc al món:
Després de la vall on vaig néixer (Valle del Ambroz), el Nepal. Hi vaig anar amb la família i em va
sorprendre molt.

que no són als llibres. Per explicar qualsevol experiment has de tenir-lo molt clar, i jo tinc molta curiositat. Per tant, no paro fins que
no entenc perfectament la causa, el procediment i la conseqüència
d’allò que estic fent.
Sembles bastant autodidacta. Ser una mestra d’història amb coneixements de ciències t’ha obert més portes a l’escola?
Les ciències m’han permès ser coordinadora de la Comissió de Ciències, tasca que combino amb la de membre de la Comissió d’Escoles
+Sostenibles i la del Grup de Noves Metodologies d’El Sagrer. I tot
just ara, quan em falta un any per jubilar-me, he tornat als meus orígens
i faig un espai d’aprenentatge d’història! Hi treballem les fonts històriques, els recorreguts dels historiadors i dades històriques i acabem
amb una recreació. Hauries de veure com en gaudeixo!
Caram! Es podria dir que has aconseguit ser la mestra que ets
ensenyant any rere any. Però abans parlaves de vocació... El mestre
neix o es fa?
Es fa! Quan ets petita, et pot agradar o no jugar a ser mestra, però,
fins que no ho fas realment durant uns anys, no agafes embranzida.
L’experiència és un grau, i a l’ensenyament, encara més! I qui més t’ensenya són els alumnes.
Què penses de l’últim informe PISA, que dibuixa a Espanya un
baix nivell en ciències i matemàtiques, per sota de la mitjana de
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)?

L’informe indica que en aquestes matèries, a Espanya, no s’han fet
canvis rellevants. Aquest és el problema. S’han de canviar les metodologies a primària i a secundària. La matemàtica no ha de consistir
en aprenentatges de mecàniques, sinó d’estratègies que ens permetin
analitzar, raonar, fer connexions, interpretar dades i gràfics a partir
de situacions reals. Pel que fa a la ciència, hem de passar d’una ciència
descriptiva i memorística a una ciència experimental que permeti als
nens crea les seves pròpies teories i als mestres fer-les créixer. Sense
aquests canvis metodològics, els resultats no variaran. Per a mi l’escola
té tres funcions fonamentals: ensenyar els alumnes a parlar, a prendre
decisions, a destriar la informació i sobretot... a pensar!
Potser hi ha pares i mares que creuen que els seus fills arribaran
a l’institut sense haver assolit els continguts necessaris. Què els
diries?
És evident que l’educació és emocional, i l’aprenentatge ha de ser proper amb l’alumne al centre. Per tant, a l’escola dediquem molt temps a
fomentar la curiositat, a estimar l’alumne, a empatitzar-hi, a escoltar-lo.
Només quan les necessitats físiques, però també afectives, estan cobertes, el cervell està preparat per aprendre. Per tant, a més dels continguts
requerits i obligatoris de cada curs, treballem les maneres de trobar
la informació, aprenem a treballar en grup, a expressar-se en públic,
a decidir coses, a ser autònoms en l’aprenentatge... L’aprenentatge
emocional (que sempre ho hauria de ser) funciona, perquè a El Sagrer
superem la mitjana de Catalunya en castellà, català i matemàtiques.
Molt pocs alumnes que han sortit de l’escola i que han anat a l’institut
m’han parlat de veritables dificultats per assolir el nivell.
Diuen que també poses el teu gra de sorra perquè l’escola sigui
més inclusiva.
Sí, faig una sessió de reforç (Suport Escolar Personalitzat) amb alumnes de la meva tutoria i una altra d’aprenentatge de la llengua oral amb
alumnes nouvinguts. Tinc un fill, en Marc, que té una discapacitat
física com a conseqüència del part i m’ha ensenyat moltes coses, entre les quals el respecte i la consideració als alumnes amb necessitats
educatives especials.
Al juny faràs 60 anys i et jubilaràs, havent exercit de mestra durant
40 anys. Et ve de gust?
M’encanta llegir i escriure, el cinema, el teatre, viatjar, escoltar música
clàssica i voldria dedicar-me més temps a mi mateixa anant a la piscina,
per exemple, perquè pateixo de l’esquena. Per tant, si no he parat quieta
tots aquests anys, no ho faré ara. A més, les mestres que es jubilen a
El Sagrer no acaben de jubilar-se del tot, mai. A mi m’hi veureu! A
l’hort, fent tallers, espais o el que sigui… però jo d’aquí no me n’aniré
del tot! Em sap greu jubilar-me, perquè amb tanta diversitat d’alumnes
i barreja de cultures i substrats socials, hi ha molt per fer a l’educació. I
jo soc al lloc adient per fer-ho. Ho tenim tot encetat i falta recollir-ne
els fruits. Per això no vull anar-me’n gaire lluny.
Eva Cervera - Mare de 1r i P3
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A un altre ritme
L’escola aviat obre i, amb els llençols encara enganxats,
comença el dia per a molts infants d’El Sagrer.
El que més d’hora es lleva encara no farà les 7 h del matí,
però toca posar els peus a terra i pensar què ha de fer i,
amb els ulls encara per acabar d’obrir, l’aigua el desperta
per anar a vestir-se.
Esmorzar? Potser sí, o millor amb calma a l’escola.
Recollir el que cal per a tot el dia dins la motxilla, dibuix,
agenda, tovalló, piscina? Ostres! Els patins per a patinatge!
Ja son les 7.30 h del matí, la porta s’obre i tot comença “a
un altre ritme”.
Ens trobem un quants que, entre badalls i estiraments,
anem col·locant amb la Pepa i la Roser les estores per a
les construccions i els jocs a les taules.

Depèn del dia, la primera estona jugo a algun dels jocs de
taula, el Jungle speed i Conecta 4 són els meus preferits.
N’hi ha de prou entretinguts.
De vegades, com que tenim la biblio oberta, entro i acabo
feines de l’escola. Sovint els més petits estan llegint
contes als coixins amb la monitora.
Des de la biblioteca puc veure les nenes i els nens
més petits jugant a l’estora, fan construccions altes
i de colors, ho fan entre tots!
També juguen amb els peluixos i munten circuits
perquè passi el tren.
De sobte, criden… a recolliiiiir!, i llavors entre tots,
i cadascú en un dels espais, ho endrecem tot, els petits també i baixem al pati a jugar; a futbol, a fet a
amagar, de vegades anem al sorral i al castell.

Els que tenen esmorzar seuen a taula amb la Roser; jo
prefereixo mirar-m’ho des del sofà del passadís, espero
que vagin arribant els amics.
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Abans que siguin les 9 h, tots, des de baldufes fins a
6è, anem a les aules per continuar “a un altre ritme”,
perquè el dia ja ha començat.
Equip de monitors del servei matí

Els nens fem nostra la lluita:
no hi ha futur sense planeta.
Setmana de l'emergència climàtica.
Molts de nosaltres hem vist les fotografies que aquest estiu
circulaven a les xarxes: “Groenlàndia perd el gel a un ritme
rècord”, “Fusió accelerada a l’Antàrtida”, “Incendis massius
a la selva amazònica”, i estem realment preocupats pel que
està succeint al món.

viment “Fridays for future”, s’han adherit a la seva plataforma i coneixen les idees de la seva impulsora, la Greta
Thunberg.

Els mestres ens han mostrat vídeos plens d’expressions
com “Vaga mundial pel clima”, “Emergència climàtica”...
Tots hem copsat que vivim un moment molt important
i no podem badar. Els infants de Cicle Inicial han posat
paraules al que està passant. Als de segon els ha agradat
molt el curt Lemon i cuidem l’aigua, perquè el protagonista és una tortuga i s’hi expliquen les conseqüències de
la contaminació del plàstic. Els de primer han sabut que
les tortugues es mengen bosses de plàstic perquè creuen
que són meduses!

de veure el vídeo de Junts pel clima, els de cinquè hem
recollit moltes frases sobre el canvi climàtic i hem representat en un mural una manifestació de nois i noies que
reclamen un futur diferent. Els companys de sisè han fet
reflexions col·lectives i han plasmat entre tots un immens
mar ple de plàstics.

Els nens i nenes del Cicle Mitjà han votat com a noms
de les seves classes els ecosistemes en perill d’extinció. Es
diuen: l’Amazònia, Madagascar, l’Antàrtida i els Deserts
submarins de la Mediterrània. Saben moltes coses del mo-

Els més grans també hem volgut dir-hi la nostra i, després

Han estat uns dies interessants i plens d’experiències i
idees. Si més no, hem après que hem de lluitar pel nostre
futur i que se’ns acaba el temps i, sobretot, que som la
primera generació que patirem les conseqüències del canvi
climàtic i l’última que està a temps de corregir-ho.
Alumnes de 5è i Comissió d'Escoles + sostenibles.
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Alumnes i mestres nous
Aquest curs han arribat a l’escola molts alumnes nous, a
part dels de P3, i també mestres nous. D’alumnes nous
en trobem: a P4, el Jean Pierre, la Maria Molina i l’Ona
Pèrez; a 1r, el Pol Llop i el Miguel Ochoa, i a 6è, el Lin
Zhuo.
Els mestres nous també estan repartits: a P5, l’Òscar Barenys; a 1r, el Martí Benovès; a 3r, la Pilar Querencias;
a música, la Sandra Lòpez, i a 4t, l’Elisabet Couceiro.
I també tenim un conserge nou: en Juan Carlos Diez,
que està substituint la Maria Rosa.
Júlia Jasinski i Mar Rodríguez

Festa de jubilació
Un matí de setembre vam fer una festa major a la teacher
Maribel i a l’Elvira perquè es jubilaven. Uns nois i noies
de 6è van llegir un pregó que els va agradar molt. Els
més petits de l’escola van ballar la dansa de “Ton pare
balla, balla”. Els alumnes de 1r i 2n van aparèixer al pati
amb dibuixos amb diferents frases i van ballar el famós
Ball de Gitanes. 3r i 4t van acompanyar en Fumet tot
fent soroll amb instruments fets per ells, i els alumnes de
5è també hi van participar amb un ball de capgrossos.
Finalment, els de 6è van fer construccions humanes:
els falcons. Creiem que s’ho van passar molt bé i que
tindran un bon record de l’escola.
Vicky Alonso i Oriol Seck

Felicitats, Mariona!
El dia 25 d’octubre va passar una cosa molt bonica.
La Mariona, mestra d’infantil, va tenir el seu primer
fill: en Roc. Esperem que no plori gaire a les nits i que
s’ho passi molt bé amb la seva família.
Felicitats, Mariona!
Àngela Zárate i Andrea Ye
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Atleviana
La paraula Atleviana ve d’atletisme i de Príncep de Viana,
que era el nom d’un institut de la Sagrera.
L’Atleviana és una “competició atlètica” on participen
diverses escoles del barri com: La Pegaso, L’Estel, el Turó
Blau i nosaltres, El Sagrer. En aquesta competició atlètica,
es practiquen set proves: salt d’alçada, salt de longitud,
cursa de relleus, tanques, velocitat, resistència i llançament de pes.
L’activitat es fa a les pistes de Can Dragó. L’objectiu és
treballar el desenvolupament físic i, sobretot, aprendre a
ser esportius i treballar en equip.
Agraïm a la Rosa el seu esforç i també a l’Olga, la Marina
i la Carme Claveria per acompanyar-nos-hi i animar-nos.
Gràcies a vosaltres hem pogut aconseguir les 32 medalles
de 54 que hi havia.
Alex Vallés i Marc Alsina

Le emocions
a través del cinema
Els alumnes de 1r i 2n han treballat el tema de les emocions i per això han anat al cicle de cinema dels drets dels
infants. Van veure Dumbo. Abans d’anar-hi, van respondre unes preguntes com, per exemple: Què fas quan un
company o companya es riu de tu? Com et sents? Per què
creus que és important la família? Com t’ajuden la mare,
el pare o els germans?
Després de la pel·lícula, van parlar sobre què els havia
fet sentir. Van dir que tristesa, pena, vergonya i ràbia.
D’aquesta manera, han après com poden reaccionar quan
els passi una cosa semblant i sobretot el que no han de fer.
Júlia Cervantes, Paula Ibáñez i Aina Torres

SOPA DE LLETRES
Busca els noms dels
animals a la sopa de
lletres.
Nicole T. i Pol F.

LES 6 DIFERÈNCIES

SOLUCIÓ...

Qui era?
ESTHER DOMÍNGUEZ
(mestra d'educació
infantil)

Troba les 6 diferències entre els dibuixos.
Daria S., David R. i Ángel
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