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Són les sis de la tarda, el vestíbul de l’escola és ple de gom a gom. La gent
se saluda efusivament, molts no s’han vist des de fa molts anys. D’altres ho
fan més tímidament, potser no estan segurs de saber si estan parlant amb
aquella persona que tenen en el record.
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Ens trobem a l’acte de celebració dels 50 anys d’escola; 15 d’ Icària i 35
d’El Sagrer.
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El vestíbul de l’escola sempre ha sigut un lloc de retrobament, de record,
de presentació, de passat i de present, un túnel del temps.
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Baixant les escales ens endinsem al menjador, que com tota l’escola manté
gairebé intacte l’aspecte fa 35 anys, però amb petits retocs s’ha sabut adaptar
a les necessitats i reptes d’una escola que mira cap endavant.
Els assistents segueixen xerrant animosament i el menjador queda curull
en un tres i no res. Tothom va seient i els últims que van entrant es queden
drets al final.
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La Gemma Sitjà, l’actual directora, ens dóna la benvinguda i presenta el
que serà l’acte institucional per la celebració dels 50 anys. Ens dóna pas a
la M. Pura Badenes, que com a co-fundadora ens explica les arrels d’un
projecte iniciat fa 50 anys amb bases utòpiques per canviar un món gris.
Amb l’escola Icària, volien que els infants de la Sagrera també poguessin
accedir a una educació innovadora en aquells temps convulsos.
Un projecte cooperatiu que va anar consolidant-se amb les reivindicacions
del barri per una escola laica, pública i de qualitat, tal i com ens relata en
Quim Terré, des de l’AVV de la Sagrera. I és així com s’aconsegueix que el
curs 1983-84 s’inauguri l’escola El Sagrer.

L'aperitiu
La Sunta Sogas ens explica com va ser l’adaptació/confluència
entre el projecte educatiu d’Icària i l’inici d’ El Sagrer. Van créixer
en espai i en línies fent possible així la voluntat inicial de fer una
escola pública de qualitat per a tothom.

conjugant història i art vam poder gaudir de les notes musicals
de dues ex-alumes, la Maria Puertas i l’Eva Garín, membres de
la Balkan Paradise Ochestra, així com la interpretació de peces
musicals a càrrec de la Coral El Sagrer.

La implicació de les mestres sempre ha anat més enllà de la jornada laboral, perquè el projecte educatiu d’Icària /El Sagrer se
l’han cregut i se l’han fet seu.

Per a l’ocasió es va crear una nova versió de la tornada de les
Caramelles que feia així: 50 anys que fem escola, 35 que som
Sagrer, per molts anys la festa en porta a un demà amb més força,
per molts anys Sagrer!

I això també s’estén a totes les persones que hi treballen, com per
exemple els i les monitores. Un col·lectiu que tal i com ens va
explicar la Pepa Flores, tot i intervenir des de l’educació no formal, han anat sempre de la mà del projecte educatiu de l’escola.
La participació de les famílies també ha estat clau per entendre
que és actualment avui El Sagrer. Ens ho van explicar l’Àngel
Díaz, que va ser un dels presidents de l’antiga APA, i l’Elisa Aroca, l’actual presidenta de l’AMPA. L’associació ha ajudat des d’un
inici a enriquir les pràctiques pedagògiques de l’escola, aportant
personal i recursos. Ha reivindicat per una banda la relació a tres
bandes entre l’alumnat, les famílies i l’escola, i per l’altra ha creat
vincles amb el barri i l’entorn.
En Jordi Busquet ens va relatar les seves experiències com a
ex-alumne i actualment pare de l’escola.
Demostrant que el futur ja és aquí al costat, i amb l’ajut de l’aplicació Kahoot!, entre intervenció i intervenció, vam poder interactuar i amenitzar l’acte tot responent a diferents preguntes
sobre l’Icària i El Sagrer.

Al finalitzar es van bufar les espelmes d’un espectacular i emotiu
pastís de xocolata fet per la Susana Bareche, ex-mare de l’escola i
pastissera del barri. L’acte es va concloure al pati on vam degustar
el pastís i vam gaudir d’un pica-pica tot fent un brindis.
La gent va aprofitar, llavors, per poder parlar amb més temps
i calma. I recordar aquells moments viscuts a l’escola. Festes,
carnestoltes, reunions, persones que ja no hi són, colònies, àpats,
concerts, manifestacions, defensa de l’escola publica. I seguir
pensant, perquè no, noves idees que segueixin enriquint i transformant la societat a través de l’escola.
Les arrels d’un projecte són importants per mantenir-lo viu però
igual de necessaris ho són els troncs i les branques que hi van
creixent. I amb el temps es poden veure els fruits de tot el treball
realitzat.
Tot això i més són els 50 anys de l’escola.
Oriol i Helena Gil Badenes

L’art, en totes les seves facetes, també ha estat sempre un eix vertebrador de l’escola i molt present durant tot l’any. I és així com,

La nostra “Qui és” va néixer a Barcelona el 22 de setembre de 1980.
És una noia molt presumida; per ella, el seu cabell és com un tresor.
Té tants tatuatges que és quasi impossible poder-los comptar.

Qui és?

Li encanta anar a la platja a prendre el sol i la seva platja preferida és
Cala Castell. Alguns caps de setmana, quan pot i no ha d’estar organitzant els
casals, va de vacances al càmping. Pels que la coneixeu sabreu que és una “friki”
del rosa, dels unicorns i del maquillatge (si per ella fós….. les bates del menjador
serien totes d’unicorns).
Té dues germanes bessones i la seva parella es diu Raúl.

Fa tres anys va tenir el seu primer fill, i un any més tard va donar a llum a la seva
filla.
Fa uns sis anys que és a l’escola i tothom l’estima moltíssim, encara que, de vegades,
no ens permeti deixar ni una mica de verdura.
Ingrid Bassas, Luca Trioni
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MITJÀ

Projecte Makers
Els alumnes de 4t hem participat en el Projecte Makers a
les aules. Aquesta activitat es realitza des de la Universitat
Pompeu Fabra amb col·laboració amb Excel·lència Maria de Maetzu, on es pretén promoure les metodologies
innovadores a les escoles.
Hem realitzat cinc sessions amb una professora especialitzada en la metodologia Design Thinking, i hem relacionat
el treball amb el nostre projecte de Barcelona.
Després de la sortida per Montjuïc vam fer grups de quatre
i vam situar en un mapa l’àrea o edifici que voldríem millorar o adaptar per crear el Montjuïc del futur, introduint
la natura com a element principal.
Vam fer un primer disseny en paper i, després, una maqueta amb plastilina. Vam realitzar dues sessions per familiaritzar-nos amb el recurs Tinkercad que ens va donar
eines i coneixements per dissenyar la nostra idea en 3D.
Finalment, vam anar a la biblioteca de Can Fabra que
disposa d’una zona anomenada American Space on es
realitzen activitats relacionades amb la fabricació digital
(disseny i impressió 3D).

Hi vam veure, en directe, com s'imprimien alguns dels
nostres projectes.
En acabar el projecte vam fer una valoració i aquestes són
algunes de les nostres opinions:
“M’ha semblat molt interessant el treball amb el Tinkercad, però a la vegada difícil ja que costava que tot quedés
ben encaixat”
“M’ha agradat molt i em sembla una manera diferent
d’aprendre coses noves, ha sigut divertit poder treballar a
l’aula d’ordinadors”
“Al principi em va costar una mica entendre el
funcionament del programa, però m’ha agradat
perquè he après coses noves utilitzant un programa divertit”
“Em va semblar molt interessant poder inventar
un edifici i després poder veure el meu projecte
en 3D. Ha sigut una feina molt creativa i en què
es necessita paciència”.
Volem agraïr a la Marie Monique Schaper la seva
tasca i la seva disposició al llarg de tot aquest fantàstic i enriquidor projecte.
Equip de mestres i alumnes de 4t
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ESCOLA

Escultures, llums i ombres
-

Els nens i nenes de 3r anem amb a veure l’exposició “Escultures i mirades”. Trobem escultors que treballen amb
materials molt diversos i sobretot ens entusiasmem tots
quan veiem la Font de Mercuri de Calder o l’escultura
pintada amb llum de la Pipilotti Rist. És amb aquesta
escultura quan comencem el projecte “Escultures, llum,
ombres” .

Aquest curs, hem presentat una experiència de visual i
plàstica als itineraris artístics II del CESIRE (Centre de
recursos pedagògics específics de suport a la innovació i
recerca educativa del Departament d’Ensenyament ).
Hem volgut compartir com incorporem a l’aula processos
artístics contemporanis oferint una mirada cap al món de
l’escultura més actual i reflexionant a partir de diversos
artistes.

Ens posem amb ganes d’experimentar i fem instal·lacions
com les de l’Eulàlia Valldosera, una performance a partir
dels “números que formen part de la meva vida “ motivats
per Jaume Plensa, barregem passat i futur i fem “Stop-motions “d’ històries sinistres” amb escultures de plastilina i
ombres xinesques. I fem un “vídeo maping casolà” a partir
d’unes arquitectures amb caixes .
Han estat unes sessions molt engrescadores i creatives
que hem pogut compartir amb mestres d’altres centres.
Roser Caritx i Neus Sagrera

A l’escola és important buscar motors per generar investigacions col·lectives que és el que hem fet als diferents
cicles.
A cicle inicial comencem a fer qüestionar als alumnes
sobre què entenem per volum: aixequem els objectes, descobrim l’equilibri i els cossos geomètrics, i aprenem una
paraula nova: “ESCUL TURA”.
A cicle mitjà comencem a formular preguntes i entrem en
un territori desconegut; podem dir que una escultura no
té materials preferents, que una arquitectura pot ser una
escultura, i que fins i tot, un objecte pot arribar a ser una
escultura com les sabates!
Busquem a la xarxa escultors una mica clàssics com la Selma Burke i d’altres que no ho són tant com Gargallo,
Giacometti, Juan Muñoz… però necessitem tocar-les i
sortir de l’escola !
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Fris cronològic
Per celebrar l’aniversari, tots els nens i nenes de l’escola
han fet un recorregut per aquests 50 anys des de diferents
àmbits i punts de vista. Han investigat sobre l’evolució de
les màquines (cicle superior), la transformació del barri i la
ciutat (cicle mitjà), els canvis en els materials pedagògics
(cicle inicial) i la història de mestres que han anat vivint
aquesta transformació a l’escola (educació infantil).

Cicle inicial ha gaudit treballant amb materials Montessori, màquines d’escriure, retroprojector..... Els nens han
quedat sorpresos i emocionats amb tots els materials
que utilitzaven nens i nenes
com ells anys enrere.
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Els nens de P.5 van realitzar una entrevista a dues mestres
que porten molt anys a l’escola: la Silvia Ribet i l’Elvira
Renyé. Van preguntar, i descobrir, qüestions com: si les
classes sempre havien tingut nom, si hi havia roba de recanvi, si es feia l’activitat de padrins i fillols, com eren els
patis, l’aula de jocs...

A cicle mitjà han fet un munt de descobertes del barri i com aquest ha anat evolucionant: l’Avinguda Meridiana, els
equipaments del barri ( escola, torre de la Sagrera, parcs i placetes ). També ens han pogut il·lustrar amb els canvis que
va experimentar la ciutat de Barcelona arran dels Jocs Olímpics de 1992 (un gran esdeveniment per la ciutat).

A cicle superior han dissenyat
infografies on podíem extreure
informació interessant de l’evolució d’aparells com els radiadors,
les càmeres fotogràfiques o els ordinadors.
Tots hem gaudit de descobrir
aspectes de la nostra escola i els
seus voltants.
Equip de mestres
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Organitzar els casals
entre tots
Quan el curs encarrila la recta final molta gent a la nostra
escola ha de fer una bona esprintada. L’equip de casals en
som un exemple. Fem una cursa de fons i el ritme s’incrementa a mesura que ens apropem a l’estiu, així que es pot
dir que ara suem la cansalada.
El període d’inscripcions que hem tancat fa poc és, com us
podeu imaginar, el nostre particular Tourmalet. Enguany
hem fet alguns canvis, uns que vénen marcats per l’Ajuntament pel fet de ser un casal homologat, és a dir, obert
al barri i per tant amb unes normes comunes a la resta de
casals, i d’altres impulsats per nosaltres.

Però encara no us hem dit qui fem possible els casals! La
gestió d’aquest servei és un exemple de col·laboració entre molts. L’equip de monitores i monitors és a qui s’ha
de reconèixer l’èxit dels casals, perquè són sens dubte els
que més hi treballen i en saben. L’Ana Verdugo s’estrena
aquest curs en la coordinació, substitueix l’Eudald, però
els infants de l’escola la coneixen de sobra. L’Oriol Castellano continua com a coordinador de l’acampada, activitat
estrella per als alumnes de sisè. Coordinadors i monitors,
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com durant la resta del curs, treballen braç a braç amb
les mestres per determinar les millors estratègies perquè
els infants puguin desenvolupar totes les seves capacitats.
El dia a dia de la feina de despatx i gestió la fan, no podria
ser de cap altra manera, l’Eva i la Mari Carmen, les administratives de l’Ampa.
I per últim, la comissió de casals de l’Ampa, el grup de
mares i pares voluntaris de l’escola vetllem pel bon funcionament dels casals. Però no us volem deixar amb aquest
objectiu tan genèric... Enguany ens hem reunit amb la
coordinació de casals i acampada diverses vegades
per intentar millorar-ne tant el servei que s’ofereix
com la gestió. També ens hem trobat amb la comissió d’inclusió. Reflexionem i debatem sobre incidències i nous reptes que ens plantegem. Alguns
els tractem entre nosaltres i uns altres els portem
a la directiva o a la Junta per parlar-los entre tots.
Ens encarreguem, de manera col·legiada amb els
coordinadors, de fer el pressupost i organitzem
les inscripcions, entre altres coses que ens tenen
ocupades...
Un cop tancades del tot les inscripcions, la comissió fa un pas al costat i deixem treballar l’equip
de monitors perquè desenvolupi, en funció dels
inscrits, una programació espectacular perquè tots
els infants puguin gaudir d’allò més!
Nosaltres continuem sent-hi per canalitzar aquells suggeriments i incidències que ens vulgueu fer arribar. I recordeu, que els casals, com moltes altres coses al Sagrer,
els fem entre tots!
Comissió de Casals

25 imperdibles
Aquesta exposició-joc, ideada per Emma Bosch i Encarna Beltran, forma part de les bibliomaletes que té a la seva disposició la
biblioteca Rosa Sensat. Vam poder demanar-la en préstec des del
Centre de Recursos de Sant Andreu i, els nostres alumnes han
tingut la sort de poder gaudir d’aquesta activitat a la biblioteca
de l’escola, des del passat 2 de maig i encara la podran treballar
fins el proper 6 de juny.
Aquesta exposició interactiva disposa de vint-i-cinc àlbums
il.lustrats (de destacada qualitat i d’abast universal). I de 25
pots de vidre amb un objecte cadascun. Després de la lectura
atenta de cada document, hem d’establir quin objecte correspon
a l’argument de cada llibre. Els imperdibles serveixen per unir.
Així doncs la idea és emparellar cada trama amb un objecte. És
una manera de llegir lúdica mentre aconsegueixes un objectiu.
De tota manera, tal i com ja vam dir als alumnes, l’important

no és arribar al propòsit d’aparellar, amb èxit, cada objecte amb
un llibre; la intenció d’aquesta activitat és gaudir de la lectura
mentre ho fem.
Una idea divertida i original per tal d’aconseguir plaer en la
lectura.
Noemí Ajorna - Bibliotecària de l’escola

Jo demano...
Wijdan:
A mi m’agrada molt el llibre de “La tieta Adela a Sevilla”
perquè és molt divertit i amb moltes aventures; la protagonista és grassoneta i molt simpàtica. Per Sant Jordi
va venir la tieta Adela a explicar-nos les seves aventures.

Un que m’he llegit tracta d’ unes persones van robar un
collar molt valuós; en Paket i els seus amics van investigar
el robatori i van resoldre aquell misteri.
Us recomano tota la col·lecció!

Ainhoa:
A mi m’agraden els llibres de la Tina superbruixa: La protagonista és una noia que
sap fer màgia perquè té un llibre que n’hi
ensenya. És molt divertit .

Victòria:
Recomano la col·lecció de llibres ‘’ El Futbolíssims’’ a les persones que els agraden les aventures
i resoldre misteris.
El protagonista és un noi que es diu Paket i va a una
escola de futbol.

Alumnes de 5è
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Elisa Aroca
-

biblioteca i vam pensar que no era una reunió oberta a totes
les famílies i molt menys a nosaltres, que acabàvem d’arribar.
Ens en vam anar! Però després es va fer un grup de treball per
analitzar si a El Sagrer es podia fer la jornada intensiva i m’hi
vaig ficar. També a la comissió de casals, me’n vaig oferir com
delegada de P4...i, aleshores sí, vaig començar a anar a les juntes.

Prendre la mateixa decisió una i altra vegada significa que allò
decidit t’agrada molt. I l’Elisa ja ‘ha ensopegat’ amb El Sagrer
dos cops a la seva vida. La primera, en escollir l’escola per fer les
pràctiques de magisteri. Després, quan va inscriure-hi la seva filla
gran, que començava P3. Des d’aleshores, l’Elisa ha tingut temps
per ser delegada, membre d’un grup de treball, de la comissió
de casals i, els darrers tres anys, presidenta de l’AMPA. El 5 de
juny va deixar el seu càrrec amb la satisfacció d’haver engegat
la comissió d’inclusió, però -segons reconeix-, una assignatura
pendent: millorar la comunicació entre l’AMPA i les famílies per
aconseguir involucrar-les més.

És llavors quan vas pensar que podries ser presidenta de
l’associació?

Ex presidenta de l’AMPA d’El Sagrer

Com vas arribar a El Sagrer?
Quan estudiava magisteri, me’n vaig capbussar en el projecte
educatiu de diverses escoles i el d’El Sagrer em va atraure molt.
Creia que era molt bona escola per fer les meves pràctiques i
aquí les vaig fer. Des d’aleshores, sempre deia que si algun dia
tenia fills, anirien a El Sagrer.
I així ha estat!
Sí, me’n vaig posar molt contenta en saber que ens havia tocat
El Sagrer! La meva filla gran començava P3 i no se m’acudia
una millor escola perquè
vingués a desenvolupar-se
com a persona i a aprendre
tots els continguts del programa educatiu. Ara la meva
filla gran és a 3r i la petita a
P5 i sé que la decisió ha estat
del tot encertada.
Vas involucrar-te des del
principi a l’AMPA?
Què va! El primer any, 2013,
el van dedicar a adaptar-nos
nosaltres també (somriure).
Sí és veritat que en meu marit i jo vam anar a una Junta,
però vam veure que un grup
reduït ja estava dins de la
10

Com que la gent de casals no podia anar a les juntes, jo hi anava
i vaig començar a conèixer molts aspectes de l’escola fins aleshores desconeguts per a mi. Em vaig sentir còmoda als debats
que hi tenen lloc, i quan la Junta anterior em van preguntar
si volia ser presidenta de l’AMPA, vaig dir que sí sense rumiar-m’ho molt. Tens força responsabilitat i no deixa de ser una
feina voluntària, o sigui que, si t’ho penses molt, és possible
que refusis la proposta!
Com ha ser una bona presidenta d’AMPA?
Jo sempre dic que el meu cas és genètic! (riures) El meu pare
va ser tresorer de l’AMPA de l’escola del meu germà i del seu
equip de futbol. Ell sempre em diu que em fico en tots els embolics i jo li contesto que tinc a qui assemblar-me! Però fora de
broma, crec que per ser presidenta de l’AMPA s’ha de ser molt
diplomàtica, escoltar sense jutjar, intentar ser el més empàtica
possible i actuar amb resolució per trobar solucions ràpides als
problemes que sorgeixen. S’ha de creure en el projecte educatiu
i voler mantenir-lo, però intentant amb totes les forces canviar
el que no funciona per millorar-lo.

Un llibre:
‘El médico’ (Noah Gordon), perquè va ser el primer llibre que recordo que em va ‘enganxar’.
Una música:
Qualsevol cançó de Bon Jovi i Sau, perquè em
porten records de l’adolescència.
Un lloc al món:
Tailàndia. Va ser el viatge de noces i em va semblar
una cultura que en principi et refusa però després
t’acaba enamorant.

Què t’emportes d’aquesta etapa?
Al principi, quan una família m’explicava un
problema, jo donava resposta massa ràpid,
sense preguntar abans a l’equip. Però he après,
durant aquests anys, que algunes solucions
necessiten reflexió prèvia i el millor és que
les decisions es prenguin conjuntament. En
aquests casos, s’ha de defendre la decisió, encara que personalment no l’haguessis pres. A
més, me n’he adonat de la qualitat humana
de la gent al meu voltant, tinc amics de molts
cursos i he creat una petita família amb les
persones més properes de la Junta. De fet,
quedem cada dimecres per posar en comú tots
els temes de l’AMPA; al principi ho fèiem a
l’escola i ara ja quedem a un bar o a casa d’algú.
S’ha creat molta complicitat.

Hi ha alguna cosa que et quedi per fer?
Moltes! Però sobretot, m’hagués agradat aconseguir una millor
comunicació amb totes les famílies i que s’hi involucrin més.
A El Sagrer, totes les famílies paguen la quota de l’AMPA i el
grup té molta força, però a l’hora de la veritat, només 70 famílies
de les 350 que som col·laboren activament. Les juntes estan
obertes a tothom i sempre som els mateixos! També crec que
cal transmetre bé quines son les nostres funcions, perquè molta
gent escriu a la Junta per queixar-se de coses que no li pertoquen
a l’AMPA, que son responsabilitat de l’escola.

Cap peatge?
A vegades discuteixes o et guanyes enemistats,
quan només ets una mare més de l’escola.
Per què deixes el càrrec?
Perquè crec que els càrrecs de la Junta han
de ser rotatius. És molt important que aconseguim que s’hi
involucri cada vegada més gent i que entrin famílies noves amb
idees ‘fresques’.
De tot el que ha aconseguit l’AMPA sota la teva presidència,
de què et sents més orgullosa?
Jo sóc mestre d’educació especial, o sigui que des que vaig entrar
volia que tots els alumnes amb necessitats especials tinguessin
les mateixes oportunitats que la resta. Em sento molt orgullosa
d’haver contribuït a engegar la comissió d’inclusió. És cert que
al principi no es va aprovar per les diferències a la Junta en definir les seves funcions, però ara ja és una comissió més. Encara
falta molt per fer, però afavorir el debat perquè aquests alumnes
no se sentin refusats ja em sembla un gran pas.

Quina relació hi ha entre l’AMPA i l’escola?
Ha tingut alts i baixos, però actualment, la relació és propera
i treballem conjuntament per aconseguir la millor escola pels
nens. És veritat que tenim l’escola que tenim perquè l’AMPA paga diversos serveis que els hauria d’assumir el Consorci
d’Educació. Son pagaments per part de les famílies que s’han
arrossegat any rere any i que al Consorci li va bé que continuem pagant. Però hem d’aconseguir mantenir aquests serveis i
intentar baixar les quotes que paguen les famílies, perquè si
no estarem subvencionant una escola pública. I això passa per
continuar exigint al Consorci que assumeixi les seves responsabilitats.
Eva Cervera
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Malbaratament del menjar a
l'escola: fem de reporters
Durant el segon i tercer trimestre, a l’espai migdia, hem
treballat el malbaratament del menjar.

A 1r van treballar la mandarina. Cada nen/a va fer-ne un
dibuix amb un escrit, creant un mural entre tots.

Els nens i nenes de 5è hem anat per les classes de primària
a fer preguntes sobre aquest projecte.

A 2n van treballar les verdures i els vegetals amb vàries
activitats (preguntes, jocs i un kahoot).

Aquests últims anys havíem participat del projecte “Ens
ho mengem tot”, que treballa el malbaratament i que està
relacionat amb Escoles+Sostenibles.

3r va treballar la pera, i van utilitzar una web on van trobar
receptes de reaprofitament (com la compota de pera).
A 4t van experimentar com el menjar, a primera vista, de
vegades no és agradable, però el gust ens pot fer canviar
d’opinió; per això van dinar amb els ulls tapats.
A 6è han treballat l’amanida buscant informació per grups
i fent preguntes relacionades a través de l’aplicació kahoot.
I, finalment, 5è ha recollit tot aquest treball per explicar-vos-el!!
Després de veure tot el que s’ha fet hem arribat a unes
conclusions ben clares: hem de ser responsables amb el
menjar que ens posen i ens l’hem d’acabar tot!!
Pensem que està molt bé treballar el malbaratament del
menjar; potser, així, hi ha persones que rectifiquen i s’hi
fixen més a l’hora de
llençar-lo.

Fer de reporters no va ser gens fàcil, perquè no tots els cursos es
prenien seriosament les nostres
preguntes. Tampoc tots els reporters s’han sentit igual: a alguns els
ha agradat, però a altres no tant...
És una feina difícil!
Cada curs es va centrar en aquells
aliments que menys els agradaven:
12

Els i les alumnes de 5è

Quants residus
generem a l'escola?
La Comissió d’Escoles + Sostenibles, liderada per mestres
i alumnes de cinquè, aquest curs ha impulsat la campanya
“Suma’t al zero” en la que han participat tots els alumnes
de l’escola. L’objectiu ha estat conèixer el tipus i la quantitat de residus que generem per tal de preveure accions
per reduir-los.

Vam començar fent el plànol de residus de l’escola que ens
va servir per ubicar tots els punts on els separem segons
el tipus. Vam comprovar quins espais comptaven amb les
papereres de rebuig, paper i plàstic i quins no en tenien.
Tothom havia de saber, especialment els més petits, quins
residus van a cada recipient. Vam proporcionar als tutors
les papereres amb cartells nous i un petit mural perquè en
parlessin a les aules.
El següent pas era comptabilitzar els residus que generem.
Durant quatre dies no se’n van recollir: ni el personal de
neteja ni els alumnes de 5è encarregats de reciclatge. Un
dijous al matí, equipats amb bàscules, llapis i paper, vam
recollir i pesar els residus de paper, de plàstic i de rebuig
de cada espai.

Després van comptabilitzar els que s’havien generat a cada
pis. Els resultats van ser sorprenents: havíem generat 26’40
Kg de paper, 2’53 Kg de plàstic i 22’52 Kg de rebuig (que
en gran part eren deixalles no separades). A l’escola havíem produït 51’46 Kg de residus en 4 dies! Vam poder
comprovar que el que més generem és paper i que ens hem

d’esforçar en separar bé la brossa. Ara caldrà fer propostes
a les assemblees de classe i a la de delegats per reduir aquesta xifra i avançar una mica més cap el residu zero. Però,
aquesta ha de ser una feina conjunta de mestres i alumnes.
Els mestres hauran de preveure com fer activitats que no
generin tants residus de paper i els alumnes aprofitar-lo
al màxim.
Haurem de treballar junts, per avançar junts!
Els alumnes de 5è i les seves tutores
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Alumnes nous

Cursa 50è
aniversari

Aquest segon trimestre han arribat quatre alumnes
noves.

Aquest curs hem celebrat els 15 anys d’Icària i els 35 de
El Sagrer; en total 50 anys d’escola catalana.

Al gener van venir unes germanes d’origen xinès: la Xijue i la Han Han.
La Xijue va a 5è A i el que més li agrada de l’escola és la
plàstica. La Han Han va a 3r B i li agrada molt llegir.

Per celebrar-ho vam fer la cursa de cada any però amb
dues grans novetats: va ser una cursa de relleus i vam estrenar unes samarretes blanques amb lletres vermelles
on posava 50è aniversari escola Icària + escola El Sagrer.

A finals de març van arribar dues bessones de la República Dominicana a 4t: la Yalitte i l'Amaya.

Feia molt de goig aquesta cursa en veure tots els alumnes,
monitors i mestres vestits iguals i tan feliços.

A la Yalitte el que més li agrada de l'escola són els mestres mentre que l'Amaya es decanta pels patis.

Samuel Anton i Sofia Chen

Esperem que s’ho passin molt bé el que els queda de
curs i durant els següents anys!

Teatre sisè

Jana Canadell, Aina López, Òscar Funes

Premis literaris
El dia 23 d’abril vam celebrar la diada de Sant Jordi. De
tots els textos, poemes i narracions que vam escriure els
alumnes de l’escola, les mestres en van seleccionar alguns
per enviar-los als Jocs Florals del Districte.
I sabeu què? van guanyar tres alumnes de El Sagrer: la
Jimena Gascón amb el conte “El dia que van ploure lletres,
la Mariona Herrero amb el poema “Fugint de la Guerra”
i la Marina Lozano amb la història de “L’avi Joan”.
Els contes de la Jimena i la Mariona els podeu trobar a la
revista de Sant Jordi de la nostra escola i el de la Marina
el trobareu l’any vinent al recull de textos premiats dels
jocs d’enguany.
D’altra banda, l’alumna Bruna Romagosa també va ser
premiada al concurs literari Sambori d’aquest any.
Feliciteu-les a totes.
Ayla Alcocer i Jia Yi

Els nens i nenes de 6è vam estrenar l'obra de teatre “Alicia al país de les Meravelles” el passat 23 de maig. A
diferencia dels altres cursos de l'escola, enlloc de fer-ho
les dues classes per separat, vam representar l’obra els
51 alumnes junts degut a que hi havia més personatges
del que és habitual.
Ha estat un gran repte per a nosaltres. Vam estar més
de dues setmanes preparant-ho tot; no només el text i
l'expressió sinó també els decorats i el vestuari.
Teníem molts nervis ja que actuàvem a una sala on no
havíem anat abans: l'escola Jesús, Maria i Josep. Degut
a que divendres el teatre no estava lliure, vam haver de
fer la representació el dijous però no va representar cap
problema.
Ens queda esmentar i agrair a les mestres que ens ajudat a preparar el teatre: l'Olga i la Marina amb el text i
l'expressió, la Roser amb els decorats i l'Anna i la Rosa
amb els balls. Tampoc volem oblidar l'Ana Verdugo i
l'Uri amb els llums i el so, les mares, pares i àvies amb
el maquillatge i vestuari.
Moltes gràcies a tots!
Víctor González, Laia Martínez, Arnau Domènech
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LLAPIS
Movent només 2 llapis, heu d'aconseguir que l'operació sigui correcte

Alumnes de 6è

MOTS ENCREUATS EN ANGLÈS

Escriu el nom de cada dibuix en anglès, en la fila
o columna corresponent.
Alumnes de 6è

QUIN VALOR
TÉ CADA OBJECTE?
Descobreix el valor
de cada objecte.
Alumnes de 6è

SOLUCIÓ...

Qui era?
ANA
VERDUGO
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50 ANYS

D’ESCOLA CATALANA
ICÀRIA + EL SAGRER

