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competència d’un subjecte concret 
enfront d’un objectiu determinat.



3

Dipòsit legal: B - 20.443 - 2007

Sumari

Consell de redacció
Rosa Angurell, Cristina Casabona,  
Regina Civil, Enric Codina, Mònica Font,  
Ramon Lozano, Marga Minguell, Joan Miró,  
Jordi Musons, Clara Sànchez-Lafuente,  
Maria Sansalvadó, Mariona Sanz

Hi han col·laborat
Elena Casadevall, Maite de Llanes, Sergi Franquesa, 
Araceli García, Laura Gual, Ada Guilera,  
Joan Manel Ibars, Eva León, Lluc Lóbez,  
Eugènia Masana, Esther Palacios, Mercè Picart, Jo-
sep M. Roig, Eulàlia Solé, Anna Sopena, Bea Velasco, 
Cristina Vilaseca, i totes les persones  
que han participat en els diferents articles.

Disseny, muntatge  
i maquetació
Joan Miró, Maria Sansalvadó

Supervisió lingüística
Dolors Albós, Aleix Llop

Impressió
Gráficas Jocar, S.L.
Baixada de la Plana, 31, int

4
L’Escola Avui
per Jordi Musons

5/7
Acompanyament de les famílies
en projectes d’escola
per Cristina Casabona

8/9
El temps d’esbarjo
per Laura Gual

10/11
El treball de la biblioteca a EI 5
per Clara Sánchez-Lafuente

12/13
Sant Jordi i Tirant lo blanc
per Marga Minguell

14/15
L’entrevista: Eulàlia solé
per Enric Codina i Maria Sansalvadó

16/18
Racó Verd
per la comissió per a la sostenibilitat

19/20
El bloc de 4t d’EP
per les classes de 4t de primària

21/23
Visions Polièdriques

24
Escola a l’exterior
per Ada Guilera i Lluc Lóbez

25/27
Crèdit de síntesi de tercer d’ESO
per Roger Bisbe, Martí Clua i Pau Rull

28
Ombres xineses
per Marga Minguell

29
Article d’opinió
per família Roig Vilaseca i família Franquesa Velasco

30/31
Les activitats de l’Escola  
de Pares i Mares
per Cristina Casabona  i Mònica Font



54

L’Escola Avui

Segons Eduard Punset l’infant durant el primer any 
de vida busca la interacció, i és aquí on la mirada hi 
té un paper essencial. Si es dóna una bona interac-
ció entre els pares i fill/a, aquest/a serà més capaç 
d’aprendre d’aquesta relació i de si mateix. Segons la 
psicoterapeuta Sue Gerhardt aquesta interacció rep 
el nom de “la dansa de les respostes recíproques”. 
Punset afirma que investigacions recents sostenen 
que un/a nen/a amb un bon vincle d’aferrament segur 
és capaç d’interaccionar amb els seus mestres i amb 
els altres, de manera que això reverteixi positivament 
en el seu interès per descobrir i explorar el món.

Aquestes referències ens serveixen per fer notar la 
importància que  l’entorn escolar garanteixi múltiples 
oportunitats que promoguin l’establiment de vincles 
amb la resta d’infants, amb les seves famílies i els seus 
mestres i amb la mateixa institució. L’establiment 
de vincles té molt a veure amb el sentiment de per-
tinença. I de la mateixa manera que succeeix amb la 
família o amb qualsevol tipus de grup natural, aquest 
sentiment té un gran impacte en el desenvolupament 
de la pròpia singularitat de l’infant, el seu modelatge 
emocional i per descomptat en la gestió dels aprenen-
tatges d’aquests infants.

Com és ben conegut per totes i tots, el projecte de l’es-
cola, i tots els qui la componem, treballem per mirar 
de trobar l’òptima combinació entre una formació 
acadèmica de qualitat i la presentació de situacions 
d’aprenentatge que siguin generadores de vincles 
amb els altres infants, amb els seus mestres i amb la 
mateixa institució. En realitat aquest és un meca-
nisme que reverteix positivament sobre el mateix 
procés d’aprenentatge i per descomptat en la forma-
ció personal dels nostres alumnes.

Tanmateix, cal tenir molt present que per desen-
volupar-se adequadament en les properes dècades 

d’aquest mil·lenni seran més necessàries determina-
des habilitats que els coneixements teòrics adquirits. 
En l’antiga escola allò que s’hi aprenia servia per a  
tota la vida, en l’actualitat, com diu Bernardo Atxaga 
les taules de l’escola són portes cap al món. L’escola 
actual ha de ser proveïdora d’iniciativa, lideratge, 
responsabilitat, flexibilitat, creativitat, etc., habilitats 
que permetin a l’alumne regular el seu procés d’apre-
nentatge, autoavaular-se, ser capaç de resoldre pro-
blemes i enfrontar-se a situacions noves i canviants. 
En definitiva ser capaços d’aprendre a aprendre.

En aquest número de Sak de lletres, sota el títol 
d’habilitats es recullen diferents experiències 
educatives de la nostra escola que copsen la volun-
tat d’establir vincles educatius que promoguin 
una formació holística dels nostres infants. En 
aquest Sak de lletres s’hi recullen vincles: amb 
nosaltres mateixos i amb els altres, en els articles 
referits a Tirant-lo blanc, les ombres xineses, el 
bloc de quart de primària o les Visions polièdri-
ques; vincles amb l’entorn, en el conte del temps 
d’esbarjo, el racó verd o el crèdit de síntesi de tercer 
d’ESO; vincles amb els docents en el treball de la 
biblioteca dels nens i nenes de 5 anys i vincles amb 
les famílies en l’article de l’escola de pares i mares 
entre d’altres.

Per acabar voldria remarcar d’una forma especial 
l’article Visions polièdriques, en què els mateixos 
alumnes són els qui exposen la seva percepció, 
com a agents actius, en aquest procés de vinculació 
educativa.

Jordi Musons i Mas  
Director de l’Escola Sadako

Acompanyament de les famílies  
en projectes d’escola a partir  
del treball conjunt amb els infants a casa

Les mares que estem dins de la comissió de la 
revista Sak de lletres hem proposat a pares i 
mares de diferents cursos que en qualitat de 
famílies fessin un petit escrit en què valo-
ressin que els nostres fills i filles tinguin 
un espai com a protagonistes a la classe. 
Protagonistes en explicar als seus companys 
i companyes les seves aportacions sobre la 
feina realitzada a casa, tant pel que fa a les 
conferències, com pel que fa als temes relaci-
onats amb els valors o els diferents projectes 
proposats per l’escola, en els quals es demana 
l’ajut de les famílies a casa. 

Com va la vostra presentació? 

Nosaltres demà marxem cap a Figueres a descobrir 
en Dalí i els seus rellotges antics. I a vosaltres, què 
us ha tocat?

A nosaltres els avions! Ja ens direu on anem a buscar 
avions antics?

Aquesta és la conversa que vam tenir uns pares 
de Sadako fa uns quants dissabtes al Mercat de 
Calaf! I és que les presenta-
cions dels nostres fills i filles 
esdevenen els grans reptes 
dins de l’àmbit familiar!

Després de descobrir que 
l’aeròdrom de Sabadell fa visites els 3rs diu-
menges de mes, que pots veure volar avions ben 
antics, que a Perpinyà hi ha una col·lecció pri-
vada d’avions antics, que la primera dona cata-
lana que pilotava avions encara és viva i viu a 
Londres i que va traslladar durant la Guerra civil 
els ferits del front a l’hospital amb el seu avió i 
tants i tants altres coneixements, ens adonem 

que donar l’oportunitat a cadascun dels nostres 
fills i filles perquè presentin, a la seva manera, 
com vulguin, el treball, significa moltes coses: 
reforçar el nen o la nena en la seva autoestima, 
fer front a situacions difícils com parlar en 
públic, superar el bloqueig que suposa a l’inici, 
treballar l’ús de tècniques comunicatives, la 
postura i altres recursos molt importants. Per 
no parlar de les estrictament curriculars, com el 
foment del llenguatge, l’adquisició de coneixe-
ments del medi social... Certament, no pensem 
només que aquesta activitat segur que l’ajudarà 
més endavant en l’àmbit professional, sinó que 
pensem en el present: demanar una barra de pa, 
fer cua al mercat, demanar un llibre que no es 
troba a la biblioteca... són habilitats i recursos 
que només s’aprenen en acció! 

 
David i Gemma (pares d’Aran i Roc) 

Ha estat molt maco i entretingut preparar el treball 
a casa amb la nostra filla. És molt interessant que 
els nens i nenes hagin decidit sobre el tema sobre el 

qual volien parlar. Nosaltres en 
concret hem treballat les escoles 
antigues, i ho hem fet a partir 
d’uns rodolins que ens anàvem 
inventant a casa entre tots; 
després ens imaginàvem que 

estàvem en un teatre i que havíem de parlar davant 
molta gent. Creiem que és important fomentar 
l’oralitat i donar uns espais als nens i nenes on 
siguin els protagonistes i és el que veiem que s’està 
fent des de l’escola. 

 
Esther Lozano (mare de Clàudia Garcia Lozano)  

“mama, he de preparar 
una conferència”
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Només per veure les carones embadalides i emociona-
des de la meva mare i del meu fill mentre un preguntava 
i l’altra li responia coses que havia utilitzat a la seva 
infantesa, en aquells “temps passats”, ja ha valgut la 
pena. En Pau s’ha preparat la part de les “caixes i bos-
ses” i gràcies a la iaia ha arribat a la conclusió que abans 
“reciclaven” tant i tant bé que no calien les deixalleries, 
perquè tot tenia un ús molt més durador. 

 
Imma Portero (mare d’en Pau Badia) 

 

Al principi el Lyle no tenia clar com volia presentar la 
seva feina, per exemple, si havia de posar la informa-
ció en una cartolina o no. A mesura que va anar veient 
alguna conferència dels companys, va anar definint com 
volia que fos el seu treball. Es va interessar molt en uns 
vídeos que hi havia en un web d’antiguitats on es veia 
com funcionaven els reproductors de música antics. 
Això el va ajudar a entendre els mecanismes per després 
poder explicar-se millor. També va trobar per casa una 
capsa de música amb un mecanisme antic i la va portar 
a l’escola. Va practicar a casa la seva exposició un parell 
de cops. L’altre dia em deia que li agradaria tenir un petit 

laboratori a casa, com el que Edison, l’inventor del fonò-
graf, tenia a casa seva quan era un nen. Tot plegat, crec 
que ha estat una molt bona experiència. 

 
Pilar Visa (mare d’en Lyle i Iain) 

 

Quan el teu fill arriba a casa i et diu: ”mama, he de prepa-
rar una conferència sobre els llibres del passat”, qui diu 
això, pot dir sobre l’espai, aranyes o el cos humà. Primer 
penses, però aquest nen què pot explicar perquè els 
companys l’entenguin, com abstraurem els conceptes... 
Ho deixes madurar algun dia, però quan comences a 
buscar amb ells de seguida et van dient què els agradaria 
posar, de què voldrien parlar, etc. Fer aquestes tasques 
junts és molt enriquidor, tant per a ells com per a nosal-
tres, fa que veiem el nostre nen com una personeta que 
s’interessa per allò que s’està preparant i mira de fer-ho 
el millor que sap; desprès haurà d’explicar-ho davant 
els seus companys i crec que això els fa assolir un nivell 
d’exigència que els llibres o el temari convencional no 
els aporta. 

 
Cristina Casabona (mare d’en Joan, David i Laura) 
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m dic Maria i vaig a la classe de les Papallones de P4. Quan arribo a 
l’escola m’acomiado del meu pare i pujo a la classe, encara recordo 
que l’any passat em costava molt aquest moment, i també que m’ha-
vien d’ajudar a posar la bata i a penjar la jaqueta i la motxilla…  
Ara estic contenta de fer-ho tota sola, és emocionant fer-me gran i 

poder fer coses cada vegada més difícils. Quan entro a la classe, la mestra i els meus 
companys em diuen bon dia i puc explicar-los les darreres novetats: se’m mou una dent! 
Després de mirar a què estan jugant decideixo afegir-me al trencaclosques gegant, té 
100 peces! Sort que som quatre a fer-lo! Cada dia podem fer jocs diferents: fer dibuix 
lliure o provar de fer lletres a les pissarretes, construccions… de mica en mica descobrim 
que jugar amb els altres és divertit! Ep! Atenció! La mestra pregunta qui és l’encarregat 
de baixar la llista del dinar, l’Aleix hi va ràpid, li hem de dir al Blas quants som i si hi 
ha algun nen o nena que ha de dinar règim. A mi m’agradaria molt fer aquest càrrec, 
és molt important, bé, tots ho són, aquests dies sóc l’encarregada de repartir els llapis 

El temps d’esbarjo
Perquè un dia qualsevol és un dia especial

d’escriure. Tenim una cartolina a la classe amb els càrrecs, per si algú s’oblida del que 
li toca fer i així ens repartim la feina i tot és més fàcil. A veure, ja hem acabat el tren-
caclosques, a què podria jugar… Ah! Ja ho sé! Faré un dibuix amb els “piuets”, són una 
espècie de xinxetes de plàstic de colors, no ens podem fer mal! O potser millor… faré una 
sèrie: blau, groc, verd, vermell, blau, groc… em queda preciosa, sembla un jardí ple de 
flors, o potser semblen nens amb bates de colors mirats des del cel! M’hi he esforçat tant 
que la mestra em pregunta si em faria il·lusió exposar-la sobre la pissarra. I tant que em 
fa il·lusió! Com em coneix la mestra! Demà l’haurem de baixar i desfer perquè si no al 
final ens quedaríem sense piuets! La puja amb molta cura i després demana parlar amb 
la Mònica, què deu passar… Els pares de la Mònica han escrit a la llibreta que aquest 
matí s’ha vestit sola, la mestra l’ha felicitat perquè a l’escola també s’està esforçant molt 
per canviar-se a piscina. Es posa molt contenta, és clar, a tots ens fa sentir molt bé que 
ens felicitin, segur que això l’animarà. Però aquí no acaba tot, la mestra ho explica a tot-
hom, tots ens hauríem de vestir sols a casa com la Mònica, a veure si algun dia ho acon-
segueixo i també m’escriuen una nota maca a la llibreta i em feliciten davant de tots… 
Després ens demana que endrecem, si tots hi col·laborem serà molt ràpid i ja podrem 
fer la rotllana. En aquest moment ens comptem per saber si hi som tots, mirem el temps 
i el dibuixem al calendari i ens expliquen què farem durant el dia, això em dóna molta 
tranquil·litat, a més a més, farem “Psico”!!!! També tenim una estona per ensenyar què 
hem portat de casa… avui el Marc ha portat una pinya, la mirem, la toquem i l’olorem, i 
l’Anna ens fa la conferència “Com respirem?”, vam triar estudiar el cos humà i ens inte-
ressa molt aquest tema.

Hem estat molta estona concentrats i és l’hora del pati. Mentre baixem l’escala que-
dem amb el Joan que avui farem morats. Són una espècie de boles dures que es fan 
amb una pasteta de sorra fina barrejada amb aigua. Crec que hi ha una nena de P3 
que ens mira, potser n’està aprenent. Els altres nens i nenes juguen a altres coses: 
n’hi ha que estan asseguts sobre una filera de caixes de verdura i fan veure que és un 
trineu, n’hi ha que s’enfilen a la glicina i fan equilibris, n’hi ha que s’han inventat un 
sistema de doble sedàs aguantat per dues pales per fer sorra fina, n’hi ha que juguen 
a lluites, però mai no es fan mal, n’hi ha que es barallen, però que intenten parlar-ne 
per fer les paus, n’hi ha que s’empaiten tot fent voltes pel pati, hi ha un nen que ha 
perdut una sabata, però un company de la seva classe no dubta a aturar-se i aju-
dar-lo, ja són bons amics… 

Perquè mai perdem la curiositat i perquè aprenem tots de tots i a tot arreu si ens 
sentim bé, al pati, fent conversa, al parc, comprant al mercat, dinant amb els avis…

Maria (en nom de tots els nens i nenes d’Educació Infantil) 

 
 

Laura Gual 
Coordinadora d’Educació Infantil
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enmig del pas, procurem crear un 
ambient acollidor. Hi col·loquem 
una gran catifa i coixins on els 
nens i nenes es poden asseure a 
triar el conte que més els agrada 
i que volen endur-se cap a casa. 
Amb aquesta part de l’activitat 
volem transmetre el respecte pels 
llibres, l’autonomia, la responsabi-
litat alhora que promoure el gust 
per la lectura. 

quE En pEnSEu DE quE EnS 
ExpLIquIn ContES totS ELS 
DIjouS?
 
M’agrada perquè a mi els contes 
m’interessen molt i són molt xulos.

A mi no m’agrada que em llegeixin 
contes, m’agrada llegir-los jo.

Gairebé tots els contes que ens 
expliquen són molt divertits.

M’agrada perquè aprenc a llegir.

No m’agrada perquè tota l’estona 
estem asseguts.

Això passa quan el conte és molt llarg, 
quan a vegades sues.

M’agrada molt conèixer contes 
nous i persones noves.

M’agrada molt quan m’expliquen 
contes nous i després jo els explico 
a casa.

A mi m’agrada però a vegades em 
despisto perquè passen moltes 
persones i fan soroll.

Jo després els explico al meu papa.

També m’agrada perquè així 
aprenem coses noves, idiomes nous.

M’ajuda a aprendre a llegir.

M’agrada que m’ensenyin els 
dibuixos dels contes.

A mi m’agrada molt perquè així 
conec contes nous.

A mi m’agrada que m’expliquin 
contes perquè així un dia sabré llegir.

Per aprendre a llegir perquè no en 
sé gaire.

M’agrada perquè així en sé de 
diferents.

Perquè així aprenc moltes coses i les 
puc explicar als papas.

quÈ En pEnSEu DE L’ACtIVItAt 
DE LA BIBLIotECA?
 
M’agrada agafar contes de l’escola 
perquè ens els podem mirar 
tranquil.lament a casa i els podem 
llegir.

M’agrada llegir els contes amb la 
mama i m’agraden molt els que 
tenen jocs com els de la vaca taca.

M’agraden molt els contes que ens 
expliquen, ho fan molt bé però hi ha 
alguns que no entenc mai.

M’agrada llegir molt i m’he 
d’esforçar molt.

M’agrada que la mama m’ajudi a 
aprendre a llegir.

Jo llegeixo una pàgina i el meu 
germà l’altre.

Me’ls llegeixo bé i aprenc com sonen 
les lletres i com són.

M’agrada perquè els puc explicar al 
meus papas.

Em fa gràcia llegir contes.

Els trobo molt interessants i aprenc 
coses noves.

M’agrada emportar-me’n perquè així 
puc veure contes que no he vist mai.

Són com pelis i són molt divertits.

Vull aprendre moltes coses per 
quan sigui gran.

A mi m’agrada molt perquè  
així puc llegir i estic més temps  
amb la mama.

A mi m’agrada llegir molts contes.

M’agrada emportar-me’n perquè 
així en tinc més i diferents.

Perquè així puc aprendre paraules 
noves que no sabia.

 

 
Clara Sánchez-Lafunete 
Mestra d’Educació Infantil

A Educació Infantil sempre 
ens ha agradat treballar el món 
dels contes des de diferents 
vessants. Des de fa dos cursos 
a EI-5 duem a terme una nova 
activitat, la lectura o narració 
d’un conte per part d’un adult 
de l’escola. Des d’aleshores ens 
han explicat contes en català, 
castellà, anglès, francès i fins 
i tot en euskera. Encara que 
l’activitat està oberta a tothom, 
els narradors d’aquest curs han 
estat mestres i professors.

L’activitat consisteix a trobar-nos 
tots els dijous al vestíbul que hi ha 
davant de les classes d’EI-5 a tres 
quarts de tres. Després d’una breu 
presentació del narrador o narra-
dora, ens endinsem en el meravellós 
món dels contes. Cada narrador se 
serveix de diferents mètodes per a 
acompanyar la explicació: imatges, 

titelles, gestos, objectes... i així cap-
ten la nostra atenció mentre dura el 
conte. Durant aquesta estona procu-
rem treballar l’escolta activa i saber 
estar en diferents llocs i situacions.

Una vegada s’acaba el conte arriba 
el torn de preguntes. Tothom que 
vulgui pot preguntar al narrador 
qualsevol dubte que li hagi sorgit 
durant l’explicació. Tot seguit, fem 
la valoració del conte i després de 
donar les gràcies ens acomiadem 
del narrador.

Quan entrem a la classe, ens 
preparem per continuar gaudint 
d’una tarda tranquil·la i relaxada 
mentre fem mandales. 

Un mandala és un dibuix, pintura 
o baix relleu normalment amb 
trets geomètrics que es desen-
volupa a partir d’un punt central 

fins a formar una figura circular o 
concèntrica. 

Als mandales, se’ls dóna signifi-
cacions místiques i simbòliques. 
Tenen funcions tant meditatives 
com relaxants.

Els llibres de mandales general-
ment obren camins cap a la refle-
xió sobre el món i sobre un mateix. 

Mostrem als nens i nenes el man-
dala de la setmana i recordem les 
normes per fer bé aquesta activi-
tat. Quan estem tots a punt posem 
música de relaxació i comencem 
a pintar, procurant no deixar cap 
espai en blanc i essent curosos 
amb tots els detalls. És en aquest 
moment quan per grupets de qua-
tre en quatre surten al vestíbul a 
bescanviar el llibre de la setmana. 
Tot i estar en un espai obert i 

El treball de la biblioteca a EI 5
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Hi havia dracs, cavallers  
i princeses.

Hi havia emperadors.

Els cavallers lluitaven molt bé i 
salvaven la gent.

Els ermitans sabien moltes coses, 
ara no n’hi ha.

Anaven a cavall.

Els reis tenien uns vestits molt 
elegants i molt bonics.

quInES SEnSACIonS ES 
VIuEn EL DIA DE L’EStrEnA? 

Nervis de darrera hora.

Vestits que no corden bé.

Respirem fondo. Ens concentrem. 
Molta sort!

Corredisses.

Uns que entren a escena, uns altres 
que en surten.

Danses, cançons, música, recitació, 
ritme…

Ordre, autonomia, organització.

 
Llangardaixos basiliscs i Camaleons
Classes de primer de primària

quÈ En pEnSA EL grup DE 
pErCuSSIó (nEnES DE 4t 
DE prImàrIA) quE VAn 
CoL·LABorAr En LES oBrES?
 
Ens va agradar molt que la Glòria 
ens demanés de tocar a les obres 
de Primer, així els hem ajudat a 
preparar-les millor.

Alguns dies hem assajat a les hores 
de pati, però ens ha agradat fer-ho.

Les cançons són molt maques.

Els petits ho feien molt bé.

 
Marga Minguell
Professora de Llengües de l’escola

Tot va començar quan a la classe 
dels Camaleons, l’Elena i l’Eugè-
nia van triar dos nens per fer el 
sorteig i a nosaltres ens va tocar 
Sant Jordi i a l’altra classe Tirant 
lo Blanc. “Els farem la funció als 
pares i mares i als nens de l’escola!”

Ens van llegir el conte.

Vam començar a pensar el perso-
natge que ens feia més bona pinta. 
Vam repartir els papers.

Els divendres llegíem una miqueta 
per saber el guió.

Em vaig llegir moltes vegades el 
paper fins que me’l vaig aprendre de 
memòria. Ara estic molt contenta.

Quasi ens sabem tota l’obra de 
memòria i també totes les can-
çons. També hem après les danses, 
alguns som balladors. 

Primer assajàvem a la classe, 
després hem anat baixant al teatre 
a assajar. Ens van explicar que els 
decorats eren com cortines.

La Glòria toca les cançons amb el 
piano quan assagem.

“tIrAnt Lo BLAnC: HI 
HAVIA unA VEgADA un 
noI quE ES DEIA tIrAnt 

Lo BLAnC I quE VIAtjAVA 
AmB EL SEu CAVALL. Com 
quE EStAVA tAn CAnSAt 
ES VA ADormIr mEntrE 
CAVALCAVA I VA AnAr A 
topAr AmB un ErmItà 

quE LLEgIA A prop D’unA 
font LI VAn fEr tot DE 

prEguntES.
EL tIrAnt ELS VA 

ExpLICAr quE AnAVA  
A BuSCAr un rEI  

quE EL fES CAVALLEr.
DESpréS EL rEI D’un 
pAíS LLunyà...AI! no, 

L’EmpErADor D’un pAíS 
LLunyà LI DIu  

quE L’AjuDI A DEfEnSAr 
totA LA gEnt.
S’EnAmorA DE 

CArmESInA  
I fAn unA fEStA”

Sant jordi i tirant lo blanc 
 
“Estimats pares i mares: els nens de Primer, tots junts, 
hem preparat una funció per a la vostra diversió.
Esperem que molt en gaudiu i que tots junts aplaudim 
la gesta i el bon fer del nostre estimat cavaller…”

Hem portat disfresses. El dia que 
vaig portar la disfressa a la classe em 
vaig emocionar.

Jo per ser rei havia de portar corona, 
capa, samarreta i malles.

Quan estem preparant la funció per 
als pares ens agafa molta vergonya.

M’encanta quan ens passem la pilota. 
Jo i la Berta ens divertim.

Mai no he fet cap obra de teatre, estic 
molt nerviós, però tinc molta il·lusió per 
provar de fer la meva primera obra.

Com que mai havia tocat la trompeta, 
doncs em feia molt il·lusió tocar a 
l’escenari.

A mi m’ha encantat l’obra és 
superxula!

quÈ opInEn ELS nEnS DE 
L’ÈpoCA En quÈ EStAn 
BASADES LES DuES oBrES? 
 
Abans els reis manaven molt i ara no tant.

Hi havia moltes lluites.

Els soldats anaven vestits diferent.
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L’entrevista

Et seguim a través de les 
pàgines de La Vanguardia on 
publiques els teus articles. 
Hi escrius sobre temes molt 
diversos. Com t’ho fas per a 
estar sempre al dia i poder 
comentar temes tan variats?
És un fet intrínsec, lligat a la soci-
ologia. La sociologia mira el món 
que ens envolta i ofereix eines per 
interpretar de marera més 
objectiva la realitat. Em 
trobo que els mitjans em 
convoquen per parlar de 
temes molt diversos. De 
fet, hi ha més temes dels 
que tinc temps de tractar. 
I és que la vida humana és 
molt diversa. Ara, la nostra és una 
societat complexa i difícil d’analit-
zar a causa dels avenços tecnolò-
gics. Has d’estar al dia de tot, tant si 
t’agrada com si no. 

Quina influència creus que 
tenen els teus articles?
M’ho pregunto sovint, quin pes 
tenen en les pautes socials, en el 
pensament de la gent. Hi ha lec-
tors que em comenten que aquests 
articles van deixant pòsit, que 
alguna influència tenim els opina-
dors. Però és clar que cada persona 
en treu el que vol.

Els teus articles, basats en la 
reflexió, com conviuen amb 
l’era del twitter?

Als diaris hi ha tot un pensament 
elaborat. Per fer un article neces-
sito una hora o dues, però hi ha 
molta reflexió i feina prèvia al dar-
rere. Però entenc que es barregin 
amb opinions sense tanta base. A 
mi em satisfà llegir les opinions 
de persones que tenen prestigi. La 
resta em recorden més les opi-
nions pròpies d’una conversa de 

cafè. En qualsevol cas és una font 
d’informació valuosa per copsar 
els corrents que es mouen en una 
societat, com ho poden ser les car-
tes al director d’un diari. Els blocs, 
el facebook, el twitter exposen el 
tarannà d’una societat. 

Parlant de l’educació, d’on prové 
el teu interès per aquest món?
L’escola és fonamental en la soci-
etat. D’entrada tenim la discussió 
respecte de si l’escola només ha 
d’instruir i és la família qui ha d’edu-
car. Ara ens resulta evident que els 
mestres són mestres, però també 
són pares, fills i germans. La seva 
actitud educa els petits i pot suplir 
les mancances de la societat. Així 
l’escola instrueix i educa.

Sembla que hi ha la tendència 
a passar comptes a l’escola, a 
demanar-li que faci aquesta 
tasca educativa...
La família té tota l’obligació d’edu-
car. Ho ha de fer sempre i el que és 
necessari és que la família recolzi 
sobre la feina que fa l’escola. No pot 
ser que la família reclami a l’escola 
per una nota o per una decisió. 

En els mitjans de 
comunicació parlen 
sovint de l’escola. Quina 
imatge en transmeten?
És veritat que quan en parlen 
a vegades sembla que ho facin 
quan les coses no van bé. Però 

en general des dels mitjans es dóna 
suport a l’escola i a la seva tasca. 

L’escola s’ha d’adaptar a les 
noves realitats tecnològiques 
i socials. Creus que s’ha fet 
aquest pas?
L’escola ha d’ensenyar des de 
petits a respectar la diversitat, 
sigui del tipus que sigui. Quan hi 
ha va haver les primers separa-
cions, els mestres van ajudar a 
fer-ho entendre. Ara la tasca és a 
col·laborar fets com els nous tipus 
de famílies, les monoparentals o 
les d’homosexuals, per exemple. 
I respecte als canvis en el món 
laboral, l’escola es va adaptant a 
les noves necessitats. Els mestres 
formen part del canvis socials i 

solen estar ben connectats a les 
exigències del nostre món. 

Com veus els nens i nenes 
d’avui en dia?
Els veig més desperts que abans. Però 
tenen molts missatges, de l’escola i 
els pares, però també dels mitjans. I 
ara hi ha tota la força d’internet, que 
és molt potent. Hi ha missatges soci-
als incontrolables. Potser els nens 
són massa petits per assimilar alguns 
missatges. Tot i que 
és difícil, s’hauria 
de controlar aquest 
accés a la informació. 
No pot ser que es tan-
quin amb l’ordinador 
a l’habitació i s’aïllin. 

És la generació bunker...
Quan la porta és tancada, els pares 
no saben si els nens estan estudi-
ant. I quan els pares obren la porta, 
tanquen la pantalla. Els resul-
tats són el símptoma de si real-
ment han estudiat o no. Però par-
lem d’una situació irrefrenable. 

I no creus que no pot anar lligat a 
una manca de comunicació entre 
els pares i els fills?
Per sort hem passat de l’autorita-
risme a una comunicació més fàcil. 
Ara bé, que tinguin confiança amb 
els pares depèn de molts factors. 
Un és el temps. Ara els nens estan 
més sols a casa. 

Parlant d’aquests canvis, hi ha 
també el canvi constant en la 
manera de vestir. Hi hauríem 
d’intervenir des de l’escola?
L’escola és un lloc per anar a tre-
ballar-hi. Cada ambient necessita 
una manera de vestir. A l’escola 
s’hauria de regular la forma de ves-
tir, per respecte a la feina que es fa, 
i els nois haurien de vestir d’una 
forma discreta. 

 Parlant de la lectura, en un 
article deies que “la lectura 
és un gaudi clàssic, perenne i 
incomparable”.
S’ha comprovat que els nens 
i nenes que llegeixen són més 
bons estudiants. La lectura ajuda 
a la concentració, fa que els con-
tinguts s’assimilin més. Al marge 
del plaer que dóna, és impres-
cindible per al desenvolupament 
intel·lectual. L’escola ha de conti-

nuar fomentant el plaer de la lec-
tura, fugint de l’obligació perquè 
cal que identifiquin la lectura 
amb el plaer. Una eina és parlar 
del llibre, explicant que ens ho 
podem passar bé. A més cal tenir 
present que hi ha famílies en què 
es llegeix i famílies que no ho fan. 
A més, amb el fet que a les aules 
s’hi introdueixin els ordinadors, 
podríem córrer el risc que la 
lectura perdés pes en els currícu-
lums escolars. Respecte dels pro-
grames d’introducció dels ordi-
nadors a l’escola, ens falta temps 
encara per valorar-lo i caldrà que 
siguin els mestres els que valorin 
amb calma els avantatges i els 
inconvenients de la introducció 
d’aquestes noves tecnologies.

 

Enric Codina  
Professor de Llengües de l’escola
Maria Sansalvadó  
Mare de l’escola

Eulàlia Solé. Sociòloga i escriptora. Escriu indistintament en català i castellà. Des de 
l’any 1985 col·labora en la premsa diària amb articles d’opinió. Ha publicat a El Periódico i al Diari 
de Barcelona, i actualment ho fa de forma habitual a La Vanguardia i a l’Avui. També ha escrit 
llibres sobre temes diversos relacionats amb la sociologia i és autora d’una novel·la i d’un recull de 
narracions. En els seus articles sovint ha parlat del món de l’educació
 

“La família té tota l’obligació 
d’educar. Ho ha de fer sempre  

i el que és necessari és que  
la família es recolzi  

en la feina que fa l’escola”

“Els mestres formen part dels 
canvis socials i solen estar ben 

connectats a les exigències  
del nostre món”

“S’ha comprovat que els nens i nenes  
que llegeixen són més bons estudiants. 

La lectura ajuda a la concentració,  
fa que els continguts s’assimilin més”
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L’Escola Sadako a AGENDA 21 Escolar
L’Agenda 21 Escolar és un programa pensat per 
facilitar la implicació dels centres educatius en 
el projecte planetari d’imaginar i construir un 
món millor i més sostenible, començant per la 
intervenció en el nostre entorn més immediat. 

És evident que amb un plantejament així la nostra 
Escola no hi podia faltar. Des de fa 7 anys formem 
part del col·lectiu d’escoles d’Agenda 21 i participem 
en el seu programa mediambiental.

Aquest projecte va néixer vinculat a la Cimera de 
la Terra que va tenir lloc el 1992 a Rio de Janeiro. 
Els estats participants van debatre estratègies per 
assolir un model de desenvolupament sostenible 
que cobrís les necessitats del present sense malme-
tre les possibilitats de generacions futures.  

El pla de treball que es va acordar per al segle XXI 
donà nom a l’actual Agenda 21.

Per tirar endavant el projecte es va fer una crida a les 
diferents ciutats perquè elaboressin la seva pròpia 
Agenda 21 Local, que traduís els objectius generals en 
actuacions concretes.

Barcelona es va comprometre i va començar a 
elaborar el seu propi projecte d’Agenda 21 a tra-
vés d’ un procés participatiu on s’hi poden impli-
car: els ciutadans, les empreses, associacions i 
entitats, com és lògic, les escoles. El procés és 
participatiu. Es fan nous plantejaments i es revi-
sen les pràctiques educatives. Hi ha un compro-
mís en accions de millora en relació a l’ ambient i 
la sostenibilitat.

1  Garantir l’existència d’un col·lectiu de  
professors i alumnes que vetllin pel respecte  
a la sostenibilitat i la gestionin.

2  Sensibilitzar els alumnes cap a un entorn 
sostenible.

3  Desenvolupar el currículum relacionat amb la 
sostenibilitat en els diferents cursos.

4  Buscar estratègies per a l’estalvi de l’aigua.

5  Gestionar els residus que es generen a l’Escola.

6  Mantenir les feines pròpies de l’hort.

7  Reduir el soroll a les aules i als passadissos.

8  Implicar, també, les famílies  
i el personal de neteja.

9  Informar els i les alumnes, mestres  
i professors i professores, pares i mares  
de les activitats que realitzem.

Els nostres objectius fins al 2012
A la nostra escola, fins al 2012, ens hem marcat els objectius de:

racó verd

L’Escola Sadako, des de la seva creació, ha treballat 
en la línia de la sostenibilitat. En tots els moments 
de la seva història hi ha hagut grups de mestres 
i alumnes que han estat sensibles amb aquests 
temes i han dut a terme diferents projectes. 
Sempre hem anat buscant la forma de concretar els 
objectius en accions i plans que incloguin el desen-
volupament sostenible. Per aquesta raó el nostre 
Projecte Educatiu inclou plantejaments per acon-
seguir un entorn natural més saludable i de quali-
tat. Volem capacitar els alumnes perquè siguin els 
principals gestors per crear processos sostenibles 
i puguin ser capaços de minimitzar l’impacte sobre 
els sistemes naturals. 

La cura del medi ambient així com les injustícies socials i 
econòmiques (insostenibles) són valors bàsics a transme-
tre. També pretenem transmetre valors com l’austeritat i 
responsabilitat en el consum, la sensibilitat per la proble-
màtica mediambiental, la cura de les pròpies actuacions 
i les seves conseqüències. Sobretot volem que les accions 
que tenen més a l’abast, l’aplicació de les RRR (reducció, 
reutilització i reciclatge dels materials) es duguin a terme, i 
que finalment sàpiguen mantenir una constància en la seva 
aplicació alhora que l’ensenyen a altres persones. 

L’Escola busca en el desplegament curricular i en la 
convivència del dia a dia, desenvolupar capacitats 
com: analitzar, investigar, crear, planificar i projectar, 
comunicar i cooperar, dins de la pròpia comunitat 
social, que permetin elaborar processos sostenibles 
amb projecció de futur.

Per convenciment i per coherència amb el projecte, 
portem a terme una actuació sostenible de la gestió 
dels propis residus. Any rere any anem incorporant 
petites fites i noves accions que ens permeten avan-
çar en aquesta línia fent possible una millor gestió 
mediambiental. 

Per assolir tots aquests objectius comptem amb 
grups de persones que motiven, planifiquen, infor-
men i organitzen seqüències d’accions per a mini-
mitzar les problemàtiques insostenibles i per acon-
seguir, cada vegada més, una actuació cooperativa 
de tots els membres de la xarxa social orientada 
a actuar amb el màxim respecte envers la natura. 
La Comissió per a la Sostenibilitat, formada per 
mestres de diferents cicles de les etapes educatives, 
té com a objectiu aconduir tot aquest procés de 
manera planera, sense imposicions, argumentant 
i ensenyant, apel·lant a la consciència de cadascú, 
construint una cultura comuna i, sobretot buscant 
una complicitat que ens permeti a tots deixar als 
nostres fills i filles, i néts i nétes un planeta millor 
de com el vam trobar. Ens encarreguem de fer el 
seguiment del currículum i de coordinar algunes de 
les activitats que tenen relació amb aquests temes. 
Tot aquest treball no seria possible si no comptés-
sim amb el vist-i-plau de l’equip directiu i amb el 
suport de tot l’equip de mestres i professors, del 
personal no docent i, sobretot, de la col·laboració i 
treball dels alumnes de l’Escola, des de EI-3 fins a 
4t d’ESO. Els pares i mares, des de la família apor-
ten una col·laboració importantíssima.

La nostra escola i la sostenibilitat
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El Bloc de l’aula suposa un espai propi, inde-
pendent de la intranet o de la web de l’Escola, 
on compartir els projectes del grup, mostrar 
els treballs de la classe, obrir debats o infor-
mar sobre iniciatives. És, en definitiva, una 
manera de tenir més activitats, més recur-
sos, propostes més amplies o senzillament de 
reforç o revisió.

L’ideal és que tots els alumnes puguin partici-
par-hi, la funció principal és la de que serveixi per 
compartir projectes d’intercanvi d’experiències, de 
comparar diferents mètodes, d’interactuar més que 
mai i sentir un estímul diferent pel treball que es 
realitza en l’aula.

Aquest curs s’ha preparat un bloc per als nens i les 
nenes de quart de Primària. Mica en mica s’ha anat 
assortint amb propostes ben variades. La il·lusió i 
la gran participació dels alumnes ens ha anat ani-
mant a fer-lo créixer.

quÈ éS pEr noSALtrES un BLoC?
 
El bloc és una eina de treball i de jocs d’aprendre.

És com una web però que no la sap tothom.

És una pàgina on hi pots escriure.

És un espai a Internet on hi pots posar informació, 
missatges, webs, jocs...

Hi pots mirar vídeo i rebre informació.

És com un mini facebook però no et connectes amb 
tanta gent. Nosaltres només hi tenim les dues classes 
de quart.

És com un facebook amb moltes pàgines que hi pots 
posar links i PowerPoints i imatges.

És un lloc d’Internet on hi pots trobar molta informa-
ció d’una cosa.

 
pEr quÈ SErVEIx tEnIr un BLoC? 

 Amb un bloc et pots mantenir al corrent de les 
coses i saber què passa al món.

 Depèn del bloc, si és un bloc d’escola com en 
aquest cas, serveix per estudiar, escriure notícies, 
aprendre...etc.

 Per treballar jugant, divertir-se, recomanar llibres, 
parlar amb els companys...

 Perquè els nens i nenes de 4t ens comuniquem 
entre nosaltres i amb les mestres.

 Per repassar i aprendre coses noves.

 Per practicar multiplicacions i per aprendre coses 
noves de geometria.

 Per practicar angles.

 Per fer més ràpid el càlcul mental.

 Per saber què pensen els altres i dir el que penso jo.

 Jugar als jocs de mates.

 Per tenir més coneixements d’una cosa o infor-
mar-te del dia a dia.

 Per estudiar per una prova

http://sadakocm.wordpress.com:
el nou bloc de 4t de Primària

 El racó verd

 El compostatge

 L’hort

 La recollida selectiva a les classes,  
sala de professors i menjadors.

 La recollida selectiva a la cuina

 Gestió de les diferents tipus de contenidors

 El grup TxT: intercanvi de llibres, arbre de 
Nadal sostenible, roses de sant Jordi, parade-
tes solidàries “Somriures de Bombai” 

 Recollida de plantes 

 Recollida de compost i mulching 

 Estalvi d’aigua

 Activitats mediambientals:

 El punt verd mòbil 

 “Reciclet, un conte i tot net” 

 Visita al Punt verd Collserola

 Visita a la depuradora d’aigües residuals

 Taller sobre el soroll 

 “L’inventor gota i la gota que s’esgota” 

 “En Ciclus va a l’escola”

 Planta de triatge de Gavà

 Planta d’energia eòlica

 Les clavegueres 

 “Recopila els ets i uts de les piles” 

 “Sssshhh!” 

 Visita al dipòsit d’aigües pluvials

 Visita a l’Ecoparc de Sant Adrià 

 El mercat de segona mà i intercanvi entre el 
personal de l’escola 

Algunes de les activitats que realitzem

Comissió per a la Sostenibilitat  
Elena Casadevall / Araceli Garcia / Joan Manel Ibars / Maite de Llanes / Eugènia Masana / Esther Palacios

“El nostre jardí és la terra,  
la terra és la nostra llar  

la seva vida és la vida  
dels que arribaran més tard”

Si les tres erres fem servir 
d’un món blanc i negre  
podrem sortir.

Marta Corominas Rovira 

Gira aquest món de residus  
i fes que els teus fills i néts  
puguin dir: 
Ep! El meus avantpassats: 
Van donar-me un futur millor!
Donna Martinez López

Si vas a comprar 
Agafa la bossa del pa. 
El carret has de portar 
I no la bossa de plàstic per gastar.
Anna Martínez Sànchez

Utilitza les tres erres 
per cuidar el planeta Terra. 
Si el món vols millorar 
has d’ajudar a reciclar.

Reciclar és un granet de sorra  
que tots podem posar. 
Un per un podem ajudar 
a la terra netejar.

El paper i el cartró 
van al mateix contenidor. 
El plàstic i el menjar  
sempre cal separar.

I el vidre quan al terra va 
sempre sonarà.

Marina Valero Àlvarez 

Un contenidor per a les piles 
 ja que el mercuri és nociu, 
es recull i es recicla  
perquè no s’avoqui al riu.

Els ciutadans ens hem de conscienciar 
que tenim a les mans el poder de reciclar.

Els carrers de Barcelona  
estan tots plens de colors,  
no de llums ni de persones 
sinó de contenidors
Marc Just Soria

Groc,verd i blau 
cada cosa al seu cau.
Arnau Tomeu

pensar

conscienciar

L’0BJECTIU FINAL ÉS ACONSEGUIR, UNA ACTUACIÓ COOPERATIVA DE TOTS ELS MEMBRES DE LA 
XARXA SOCIAL ORIENTADA A ACTUAR AMB EL MÀXIM RESPECTE ENVERS LA NATURA.
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Entenem per iguals persones que 
ocupen un estatus social similar i 
que cap d’elles actua com a profes-
sor professional de les altres.  
A l’escola des de fa anys tenim 
implementats dos projectes en què 
apliquem aquest recurs metodolò-
gic.En el cas de l’apadrinament lec-
tor, entre l’alumnat de 6è i el de 1r 
de Primària, l’objectiu és millorar 
el nivell lector dels nens i nenes de 
primer de Primària. En estones de 
pati, els alumnes de sisè els acom-
panyen en aquest procés.  
Per valorar el procés, els hem fet 
aquesta pregunta:

quInA HA EStAt LA tEVA 
VIVÈnCIA DEL projECtE 
D’ApADrInAmEnt LECtor?
 
En primer lloc us oferim algu-
nes respostes dels i les alumnes 
de sisè que han estat tutors en 
aquest procés:

L’apadrinament lector és que un 
nen/a de sisè “apadrini” a un/a 
o dos nens/es de primer. Tenim 
de material unes cartolines amb 
paraules o amb frases amb lletra de 
pal o lligada i també alguns contes.  

 
Mar 

 

Avui és divendres i ara toca fer apadri-
nament lector. Hem d’anar a la classe  
de primer a buscar el nostre fillol. A mi 
m’agrada molt fer-ho, perquè m’agrada 
estar amb nens i ensenyar. Cada cop 
milloren més. És molt divertit.  

 
Sara 

 

M’agrada la idea de l’apadrinament 
lector. Em sembla molt original i 
ben pensada perquè la lectura és 
molt important i si no hi ha ningú 
que col·labori a fer llegir, la màgia 
de les novel·les, contes i històries 
es perdria. Si els nens i les nenes no 
sabessin llegir, no podrien entrar en 
un món màgic.  

 
Alba 

 

Els nens i nenes de primer no saben 
llegir gaire bé i hi ha persones a la 
classe que els passa el mateix. Al seu 
costat em sento com si ho fes molt bé: 
veus com et miren i t’animes a llegir. 
A mi m’ha passat.  

 
Ada 

 

M’ha agradat veure com, mica en 
mica, ha anat llegint i el millor és 
que jo l’he ensenyat. M’han donat 
molta responsabilitat de cop. Al 
principi pensava que no en sabria 
i que el nen no aprendria a llegir, 
però ara ja estic segura que el meu 
fillol és un alumne excel·lent.  

 
Carlota 

 

M’ha agradat molt veure com les 
meves filloles van llegint millor a 
cada classe i nosaltres a aprendre a 
sentir el que elles senten. A més jo 
estic millorant l’expressió. M’han 
fet recordar com era de petita i em 
sento molt agraïda d’haver-me fet 
tornar al passat.  
Donna 

 

Crec que és divertit i veure com la 
fillola va millorant em fa feliç.  

 
Alejandro 

 

A l’estona de l’apadrinament lector 
jo noto que el meu fillol està a gust 
amb mi, noto que va millorant i 
per a mi significa que estic fent una 
bona feina, una feina que m’agrada.  

 
Ada 

 

L’apadrinament lector ens ajuda 
als dos: al meu fillol perquè llegeix 
millor que abans, i a mi perquè 
m’ajuda a repassar la lectura en 
català.  

 
Renata 

 

Crec que és molt bo que no només 
puguin ensenyar els mestres.  

 
Nil 

 

 
 
I què en diuen els alumnes  
de primer que han estat  
acompanyats pels tutors?

El meu padrí m’ajuda amb les 
paraules que em costen.  

 
Helena 

 

La meva padrina crec que és com 
una mestra per a mi, perquè quan 

Visions polièdriques:
L’aprenentatge entre igualsquÈ poDEm fEr gràCIES  

A tEnIr un BLoC A 4t? 

Puc participar posant-hi comentaris, penjar fotos de 
coses importants que ens passen, recomanar llibres.

Puc dir a la classe coses noves que es podrien posar al bloc.

Puc posar PowerPoints.

Pots participar dient a un company el que et semblen 
els jocs o altres coses que estem fent.

Jo hi participo escrivint coses que m’agraden i expli-
cant excursions

éS DIfíCIL EntrAr AL noStrE BLoC? 
 
Primer de tot entres al bloc i hi poses la assignatura 
que tu vulguis, jo sempre hi poso català, després 
llegeixes les paraules en blau i tries l’activitat que 
vulguis fer.

És molt fàcil!

quÈ En pEnSEm DE tEnIr un BLoC AL CurS?  

M’agrada tenir un bloc perquè és molt divertit i t’en-
tretens jugant-hi.

Així quan tenim estones lliures no ens avorrim.

Fer les activitats m’ajuda a aprendre més.

Per ensenyar als altres els PowerPoints que sé fer  
i que els vegin.

M’agrada perquè puc saber novetats.

Puc compartir la meva vida amb els amics. Pots 
aprendre moltes coses i descobrir-ne d’altres.

Quan estic a casa avorrit em connecto al bloc i aprenc 
coses i a la vegada em diverteixo.

Onades i Crancs  
Classes de 4t de Primària 



2222 23

Els alumnes d’ESO tenen molta paciència amb nosal-
tres i ho porten molt ben preparat. 

 
Arnau, 5è 

 

És molt maco que puguin fer el taller alumnes d’ESO 
perquè podrien fer-ho professors i en canvi ens aju-
den els companys i així podem treballar en grups.  

 
Martina, 5è 

 

M’agrada treballar amb els d’ESO perquè s’aprenen 
coses de manera divertida.  

 
Àngela, 5è 

La meva “professora” d’ESO primer ens ho explicava 
en anglès i , si ens quedaven dubtes, ens ho deia en 
català i les explicacions eren molt clares.  

 
Bronte, 5è 

 

Jo crec que està molt bé que els alumnes de 3r i 4t 
d’ESO ens donin classe perquè encara que no siguin 
professors, han estudiat el que ens han d’explicar i ho 
fan molt bé i molt ordenat, alhora que molt divertit.  

 
Sergi, 6è 

 

És una bona manera d’aprendre perquè ells són més 
grans i ens ho expliquen d’una manera que ho ente-
nem, però no és la d’un adult.  

 
Sara, 6è 

 

Treballar amb els de l’ESO és poder conèixer altres 
companys i millorar les relacions.  

 
Marc, 6è 

 

M’ha agradat sobretot perquè ho han fet els alumnes 
d’ESO. Ens ho explicaven en anglès i ens van deixar 
tocar el cor i inflar els pulmons. 

 
Xavier, 6è 

 

He trobat bé treballar en grups i amb diferents “professors” 
(alumnes d’ESO) perquè així aprenen ells i nosaltres. 

 
Alba, 6è 

 

llegim i ens equivoquem ens ajuda a 
llegir bé i fa que tinguem més ganes 
de llegir.  

 
Martina 

 

El meu padrí em diu que ho faci el 
millor que pugui, i després em diu si 
ho he fet bé o si he de millorar una 
miqueta.  

 
Ferran 

 

A mi, en Bladi m’ajuda, jo crec que 
el meu padrí és agradable.  

 
Berta 

 

A mi m’encanta perquè m’agrada 
molt llegir.  

 
Marc 

 

M’agrada fer apadrinament lector 
perquè el meu padrí em fa llegir 
contes, frases, he de dir quin dibuix 
és el relacionat amb el que llegeixo…  

 
Nil 

 

A mi no m’agrada perquè em fan 
llegir bastant.  

 
Jon 

 

Jo avui ja he llegit una frase!  
Miquel 

 

 
El segon projecte és el monito-
ratge del treball experimental 
entre l’alumnat d’ESO i el de 
Primària i EI5. L’objectiu és 
practicar les habilitats del tre-
ball experimental tot fomentant 
la interacció entre alumnes de 
diferents edats. És una experièn-
cia que afavoreix especialment 
l’autonomia, la responsabilitat  
i la implicació dels més grans.  
Al mateix temps permet treba-
llar millor la diversitat entre els 

més petits. 
La pregunta que hem fet ha estat:

Com HAS VISCut EL 
projECtE DE monItorAtgE? 
 
Comencem pels comentaris 
dels alumnes de secundària que 
han fet de tutors:

Em va agradar observar que quan 
un nen o nena de P5 no sabia llegir 
(les instruccions), els de primer o 
segon de Primària, que ja en sabien, 
els ajudaven sense cap problema.  

 
Clara 

 

He après a tenir més paciència, a respon-
sabilitzar-me de nens i nenes petits. Una 
activitat com aquesta et dóna experiència 
i ganes de fer bé les coses.  

 
Albert 

 

Una dificultat que he tingut ha estat 
aconseguir que la resposta del més 
ràpid no condicionés la resposta 
dels altres nens i nenes. Per aconse-
guir-ho he demanat al més gran que 
no respongués en veu alta. També he 
après que els petits són més partici-
patius que nosaltres.  

 
Marta 

 

M’he esforçat a explicar-me bé, 
justificant el que explicava, i 
utilitzant un vocabulari precís. 
He trobat molt interessant veure 
com els petits s’esforcen, s’ajuden, 
raonen les seves respostes.  

 
Maria 

 

Aquesta experiència m’ha fet recor-
dar els meus temps d’alumna de 
Primària. M’ha sorprès la capacitat 
que tenen alguns nens i nenes per fer 
els seus dibuixos, parlar, discutir. Jo 
recomano aquesta activitat ja que ens 
apropa als més petits. 

 
Anna 

He après que t’has de posar en 
el lloc dels alumnes que tens per 
poder ensenyar d’una manera 
divertida, perquè no s’avorreixin.  

 
Arnau 

 

Com que vaig veure que sempre 
contestaven els mateixos, vaig decidir 
fer-li una pregunta a cadascú i, si no 
la sabien, els altres l’ajudaven. He 
après que per ensenyar alguna cosa 
has de tenir controlades les persones 
a qui ensenyes. 

 
Laura 

 

Les monitories són una activitat 
molt profitosa, tant per a l’alumne 
monitor, que les ha de preparar i 
fer, com per al que pot aprendre 
l’alumne a qui es dirigeix la moni-
toria. Jo he fet dues monitories, i de 
les dues n’he sortit molt content.  

 
Pau 

 

L’entusiasme que hi posaven alguns 
feia que de tant en tant els altres 
alumnes del grup es quedessin sense 
participar, per això vam fer torns per 
poder repartir la feina i que ningú 
és quedés sense participar. Aplicant 
aquest mètode tot va anar com la 
seda.  

 
Maria 

 

 
El contrast el posen els comen-
taris dels alumnes que han 
rebut l’ajuda dels tutors:

Hem anat al laboratori a fer una acti-
vitat de la flor. Primer hem repassat 
les parts d’una planta. Després hem 
dibuixat la planta en un full i hem 
escrit les parts. Més tard, hem anat 
al microscopi i hem vist el pol·len i 
l’ovari de la flor.  
Per últim hem enganxat pètals i hem 
acabat de fer la flor. 

 
Mariona 
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Com a alumnes d’ESO de l’Escola Sadako, i pro-
bablement de tota Catalunya, aquest curs ens va 
tocar fer el crèdit de síntesi. Aquest treball es fa en 
grup de 4, 5, o 6 persones i s’ha d’efectuar en un ter-
mini de 7 dies. Parteix d’un dossier on ens presen-
ten les diferents preguntes i activitats que s’han 
de respondre o resoldre. Totes aquestes preguntes 
i tasques acaben reflectides en un treball escrit. 
Per fer el treball, l’Escola Sadako deixa lliures les 
hores de classe diàries, ja que és un treball extens. 
Durant una setmana, l’escola posa a disposició dels 
alumnes les aules d’informàtica, els ordinadors 
portàtils i els estris de treball de l’aula de tecnolo-
gia per poder dur a terme correctament els dife-
rents apartats del dossier.

Aquest any hem pogut observar diferents canvis res-
pecte als cursos anteriors:

         A l’hora de crear els grups, els altres anys els 
havien fet els professors, o sigui que agafaven noms  
a l’atzar, vigilaven que els grups estiguessin anivellats 
en qüestió de sexe i els anunciaven uns dies abans 
de començar a fer el treball. En canvi, aquest any ha 
estat diferent: els professors van decidir que nosal-
tres, els estudiants, podríem crear els grups com a 
nosaltres ens semblés (mínim de 4 persones, màxim 
de 6). Aquest canvi de decisió va crear petites dispu-
tes, ja que no tothom hi estava d’acord. Un sector de 
gent estava a favor de fer els grups com els estudiants 
volguessin, ja que així podrien anar amb la gent que 
treballen millor, o simplement, amb els seus amics. 
D’altra banda, els motius de la gent que no hi estava 
d’acord eren ben clars: en haver-hi un límit de perso-
nes per grup, no tothom podia anar amb qui volia, i 
això va ocasionar algun petit conflicte. 

Finalment vam dividir les dues classes del curs en una 
sèrie de grups , i per sorteig ens va tocar el barri a fer.

        Si ens fixem en el dossier, aquest any, en comptes 
de presentar-ne un on hi havia preguntes diferents 
per a cada assignatura, cada pregunta englobava 
temes de diferents matèries . No estaven organitzades 
per blocs, sinó que cada pregunta estava relacionada 
amb el barri i alhora tractava diferents assignatures.

LA SortIDA:
Com que el crèdit tractava sobre els diferents barris 
de Barcelona, cada grup havia d’efectuar una sortida 
a un barri amb un dels tutors de l’escola. Els barris 
eren: Ciutat Meridiana, Sarrià/Sant Gervasi, Horta/
Guinardó, l’Eixample i el Raval.

Després de fer una petita recerca sobre el que anà-
vem a veure, un dijous vam marxar per grups amb 
un conjunt d’objectius i activitats per acabar amb 
una idea més clara del barri que ens calia estudiar. 
La sortida durava tot un matí fins a les dues. Cada 
grup havia d’anar amb el tutor assignat al barri cor-
responent, i allà una persona important de la bar-
riada o algú que hi estava vinculat feia una xerrada 
sobre algun aspecte rellevant del barri i responia 
les nostres preguntes. 

Vam fer enquestes, entrevistes a personatges impor-
tants/representatius del barri. També vam cercar 
informació més concreta.

Després, vam ordenar i utilitzar tot aquell batibull d’in-
formació per a respondre les preguntes i objectius d’un 
projecte que havia d’incloure la part escrita així com 
una maqueta amb les propostes de millora per al barri. 
Finalment vam exposar els nostres treballs davant de la 
resta de companys del curs perquè tots tinguéssim una 
idea general dels barris de la nostra ciutat. Els professors 
presents van valorar la nostra exposició i el professor-
tutor de cada grup ens va avaluar el treball complet.

Crèdit de síntesi d’ESo 3:
Els barris de Barcelona

El divendres 29 d’abril de 2011 un grup d’alumnes 
escollits prèviament vam participar en el IV Concurs 
de Lectura en veu alta. En aquesta convocatòria hi 
participàvem 206 escoles de tot Catalunya.

A primera hora del matí, cinc alumnes i dos profes-
sors de l’Escola vam iniciar el camí cap a Caixa fòrum. 
Era un auditori molt gran, pràcticament ple fins dalt. 

Els alumnes participants: l’Ona (2n d’ESO) , la Sara 
(6è de Cicle Superior) i la Júlia (4t de Cicle Mitjà), van 
baixar a les primeres files amb tots els participants. 
Els professors, l’Enric Codina i la Marga Minguell, i 
els acompanyants, l’Ada i el Lluc, ens vam asseure en 
uns seients que quedaven buits a les últimes files. 

Passats uns minuts, el presentador del concurs va 
aparèixer per una porta negra rebent-nos amb molta 
alegria. Ens va explicar el procés del concurs, l’orde 
dels participants, els col·laboradors de l’esdeveni-
ment, els jutges, etc... 

El Concurs es divideix en les següents categories: 

· Grumets vermells: 3r i 4t de Primària 
· Grumets verds: 5è i 6è de Primària 
· Corsaris: 1r i 2n d’ESO 
· Tropa de Corsaris: 3r i 4t d’ESO

Vam començar escoltant als participants de cicle 
mitjà. Cal reconèixer que tant uns com els altres ho 
van fer estupendament bé! Després van llegir els 
alumnes de cicle superior, aquest va ser un grup amb 

gent que va destacar molt més, però tots ho van fer 
molt bé. Seguidament, van sortir a llegir els partici-
pants de 1r i 2n d’ESO, va ser un grup molt fort, cal 
destacar que l’Ona ho va fer molt i molt bé i podia 
haver continuat a les semifinals. Finalment van sortir 
a llegir els alumnes de 3r i 4t d’ESO. A l’escola no hi 
participen alumnes d’aquesta categoria. La manera 
de llegir d’aquests últims participants va ser diferent, 
sortien de tres en tres, hi havia un narrador o narra-
dora i dos personatges. Va ser força interessant. 

Quan tots els participants van acabar, els jutges 
havien de decidir qui passava a la següent fase. Per 
omplir aquest espai de temps, van sortir a l’escenari 
dos actors que feien teatre improvisat. Hi havia una 
taula amb uns quants llibres, els actors demanaven a 
algú que n’escollís un i que decidís la pàgina. L’actor 
o l’actriu llegia la pàgina oberta, a partir d’allò conti-
nuaven la història inventada. Va resultar molt diver-
tit i engrescador, ja que els actors ho feien molt bé i 
feia molta gràcia de la manera que actuaven. Van fer 
algunes representacions, una inspirada en el llibre No 
fotis Marta!, l’altre partint del llibre El tramvia blau.

Per acabar l’acte, van sortir els jutges a anomenar el 
nom dels participants que passaven a la semifinal. 
Cap alumne de l’escola va sortir nomenat, però el que 
sí que ha de ser explicat és l’agradable matí de lectura 
en veu alta que vam passar. 

Lluc Lóbez (ESO-1) i Ada Guilera (6è EP)

L’Escola a l’exterior:
Un matí de lectura en veu alta

1
 

2
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Adjuntem comentaris d’ alguns alumnes:

En el cas del nostre grup, se’ns havia assignat Ciutat Meridiana. Vam anar 
a visitar el mossèn de la parròquia i el president de l’ Associació de veïns. 
Els vam poder fer un seguit de preguntes que més tard afegiríem al nostre 
dossier. Un cop fetes les visites, vam poder acabar d’omplir les dades amb 
la informació que havíem de completar sobre el barri, allà mateix. 

Personalment, trobo que la sortida va ser el més interessant del treball, ja 
que no coneixia la zona.  

Crec que el crèdit de síntesi és un treball molt interessant. El tema et pot 
atraure més o menys, però en el meu cas vaig gaudir del treball. Jo concre-
tament vaig treballar el barri de Ciutat Meridiana. Cal dir que abans de 
la tria ningú volia anar a Ciutat Meridiana pels prejudicis que la gent té 
d’aquella zona, però el grup que vam tenir la sort de descobrir el barri en 
vam tornar amb una idea bastant diferent. Si que cal dir que els prejudicis 
acostumen a tenir fonament, i la mateixa gent del barri era conscient dels 
problemes, però en el meu cas , a part de tota la informació i l’objectiu de 
recerca que tenia aquest crèdit, el poder treballar en un lloc com Ciutat 
Meridiana et fa obrir el ulls i veure que les etiquetes que es pengen no 
demostren el que ets. A més a més el poder conèixer persones com el rector 
de la parròquia, Jose Antonio Iguacel, també et fa veure què és la soli-
daritat. Aquest home ha creat un centre per als joves del barri que tenen 
problemes o males relacions per a poder aconseguir que puguin optar a un 
treball que potser sense el seu ajut no hagués estat possible. I és per això 
que crec que el crèdit dels barris és una manera de conèixer i aprendre tant 
a nivell individual com en grup, i que el més important no és el que faci un 
sinó el que es faci en conjunt. 

Com ha comentat abans el meu company, aquest és un treball que 
m’ha ajudat a conèixer una realitat que no havia experimentat i no 
coneixia. Sabia que en aquest tipus de barri, se’ls considera con-
flictius, però el que no sabia, i que molt sovint no s’explica, és que 
aquests barris tenen uns organismes que intenten reduir el vanda-
lisme, la drogoaddicció i d’altres problemes d’ entre els joves perquè 
puguin gaudir de la vida i puguin millorar el barri com ells vulguin. 
Tipus de treball com aquest, no només et fa créixer com a estudiant 
sinó que també et fan créixer com a persona. També fan que apren-
guis a treballar amb més persones cosa que no passa normalment a 
les classes.  

Roger Bisbe, Martí Clua, Pau Rull  
Alumnes d’ESO 3
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El dia 6 de juny de 2011 els nens de 2n hem fet 
Ombres Xineses. 

Les ombres xineses són un espectacle que es fa 
amb ombres.  Són un teatre amb llum i figures 
de cartró. Hi ha un llençol posat a contrallum, de  
manera que tu fas ombra i així es veuen els per-
sonatges que hem fet i hem retallat nosaltres. 

Els mestres de segon en Santi i la Rosa Mª ens van 
explicar que faríem les ombres i van fer uns grups. A 
cada grup li tocava representar una història. Ens van 
donar el guió.

Quan hem començat l’obra amb les ombres i ja teníem 
el llençol ha sigut molt emocionant.

Tenia molta por d’equivocar-me.

A Plàstica hem construït els personatges. Estan fets 
amb cartró negre i paper de cel·lofan. Després hi hem 
posat un pal de fusta per agafar el titella.

Al final els  personatges queden com de veritat.

Algunes figures costaven de fer perquè tenien molts 
detalls.

El meu titella no m’ha sortit gaire bé.

Em trobo satisfet de com ho hem fet, era bastant difícil 
el procés i estàvem animats a fer-ho bé.

Després ens ho vam haver d’estudiar i decidir qui era qui.

Ens hem entrenat per saber-ho de memòria.

Al principi em pensava que em costaria molt d’apren-
dre de memòria el conte.

El meu text era bastant fàcil però el dels altres  
companys era bastant difícil

Vam practicar en grup i vam assajar

Als assajos m’ho he passat molt bé.

Era difícil perquè era en castellà

El meu paper deia: 

-Abuelita, abuelita qué ojos més grandes tienes...

-Abuelita, abuelita... qué orejas más grandes tienes...

Vam preparar els contes i els hi vam fer als nens petita 
de 4 i 5 anys.

Ha estat divertit fer les ombres però ens ha requerit 
molt d’esforç.

Crec que jo hauria d’haver cridat una mica més.

M’ha agradat molt moure les ombres.

No sé si algun dia m’ho passaré tan bé.

El meu personatge m’ha agradat molt.

M’han agradat molt les obres dels meus companys, ells 
també s’han esforçat molt.

Ens ha sortit bé i ens sentim orgullosos.

En total, FANTÀSTIC!!! 
 

Article elaborat per l’equip de redacció de la revista 
a partir dels comentaris expressats pels nens de 2n de Primària 
“Blauets i Àligues de cap blanc”

Les ombres xineses

Article d’opinió

LES noStrES ExpECtAtIVES  
VErS L’ESCoLA SADAko
 
Davant el ventall d’opcions que teníem alhora d’es-
collir centre educatiu per al nostre fill, vàrem optar 
convençuts per l’Escola Sadako i el seu ideari afí a la 
nostra manera de ser, de fer i de pensar.

A la nostra tria vàrem prioritzar la formació huma-
nística que pensem que pot oferir-li l’escola. També 
la formació en valors, importants en la configuració 
de la seva personalitat. Esperem que l’escola ens ajudi 
a fer del nostre fill un nen respectuós, responsable, 
autònom i feliç, que estimi el seu país i la seva cultura, 
però que alhora sigui una persona oberta i conscient 
de la diversitat i del món que l’envolta.

Vàrem donar una importància secundària a la formació 
estrictament acadèmica. Tot i així, confiem que rebi una 
educació correcta i suficient en continguts, que el pro-
fessorat l’engresqui i sàpiga treure-li el màxim en funció 
de les seves capacitats, i que vagi adquirint els coneixe-
ments en un ambient tranquil i relaxat.

Com creiem que l’educació no ha de ser una tasca exclu-
siva de l’escola, voldríem poder crear un vincle actiu 
escola-família que permeti la col·laboració i la comple-
mentació mútua en la seva formació. Això sí, sempre 
respectant i confiant en la metodologia de l’escola ja que 
en molts casos és fruit dels seus anys d’experiència.

Si tot va bé, el nostre fill passarà 13 anys al centre. Ens agra-
daria que en acabar aquesta etapa, s’endugués sobretot una 
gran estima i un bon record de la “seva escola”, dels amics i 
amigues que hi farà i del grup humà amb què coincidirà.

Per acabar, creiem que, com a la majoria de situacions 
a la vida, l’escola ens donarà en mesura que nosaltres 
ens donem a ella.

Sergi Franquesa i Bea Velasco 
Pares de l’Eric (EI3-Elefants)

ACABA un CurS I ALHorA unA EtApA  
En EL DIA A DIA fAmILIAr.
 
T’atures un moment i mires aquesta nova situació 
amb la perspectiva que et dóna haver passat tants 
anys a l’escola Sadako. Automàticament recordes 
aquells moments en què visitaves escoles per a 
decidir amb quina d’elles podíem compartir una 
tasca tan difícil com és l’educació dels nostres fills, 
l’educació i la formació com a persones que havia 
d’anar del bracet del nostre tarannà. Cercàvem 
una escola que es preocupés per l’educació en els 
valors, com la cultura de l’esforç i el respecte a les 
persones, que oferís un bon sistema educatiu i que 
fomentés la cultura catalana.

Tenim tres fills que, encara que germans, són ben 
diferents tant físicament com emocionalment, amb 
diferents interessos i necessitats, i Sadako ha sabut 
tractar-los, ajudar-los i guiar-los com els corresponia, 
i en la mesura que ho necessitaven. Tot i que hi ha 
moments bons i no tan bons, valorem que tots tres 
han anat sempre contents a l’escola, que l’han feta 
seva, que han trobat bons amics entre els companys i 
que han establert complicitats amb els mestres.

Perquè la relació entre alumnes, mestres i pares pen-
sem que és una eina fonamental que cal aprofitar, i no 
totes les escoles la posen en pràctica.

I si encara agafem més perspectiva, ara que ja tenim 
un fill a les portes de la Universitat, podem veure la 
petjada que deixa el pas per l’escola Sadako en la seva 
manera de treballar, de relacionar-se amb altres com-
panys, en el nivell de coneixements adquirits i eines 
d’estudi, en els idiomes, ... 

Arribat aquest moment, doncs, podem estar satisfets 
de la decisió que vàrem prendre. 

Família Roig Vilaseca 
Pares d’en Joan (1r ESO), Jordi (4t ESO) i Oriol

Hem demanat a dues famílies de l’escola que ens expliquin quines són les seves expectatives en entrar 
a l’escola, en el cas d’una família de EI 3, i com han viscut el seu pas per l’escola, en el cas de la família 
d’un alumne de quart d’ESO.
 

EI3 ESO 4



3130 Mercat de Calaf :
Lipdub i paella!

El passat 14 de maig es va celebrar, com cada any, el 
mercat de Calaf. Com sempre, va ser una jornada 
d’allò més agradable, nens i nenes corrent per tot 
arreu, pares atrafegats visitant les aules, fent la gim-
cana, veient els diferents partits que es jugaven en la 
jornada esportiva de l’escola...Aquest any però hi ha 
hagut una novetat, una activitat que tots coneixíem 
i que tant les famílies com els mestres i els nens vam 
participar-hi amb molta il·lusió, la gravació del vídeo 

lipdub de l’escola promogut per l’AMPAES. La veritat 
és que va ser molt engrescador i divertit i el resultat, 
que de segur tots haureu vist, ha reflectit les ganes 
amb les què tothom hi va participar.

Per descansar una mica i reposar forces i, amb una 
mica de sort, sota una ombreta, no falta mai la paella,  
que la festa a la tarda continua, espectacles pels nens, 
danses, concert..... 

L’Escola de Pares i Mares:  
una experiència enriquidora

L’Anna Tàpies sap parlar de manera 
clara i senzilla, sovint fent servir 
exemples reals. Dóna una pinzellada 
a diversos conceptes relacionats amb 
un determinat tema, amb la finalitat 
de donar peu a la reflexió, Transmet 
experiència i tranquil·litat, en alguns 
moments amb un cert sentit de l’humor 
que ajuda a crear un ambient agradable. 

Pilar Visa
Mare d’alumnes de 1r i 4rt de Primària

He participat al taller de tertúlies que 
ha ofert l’Escola de Pares i Mares de 
Sadako. El resultat ha estat molt positiu. 
L’Anna Tàpies que ha estat la persona 
que ha dirigit aquest taller, a més de 
saber-ne molt i d’haver estructurat molt 
bé el taller, s’ha explicat de forma molt 
entenedora, participant a les tertúlies 
com una mare més.
Crec que la majoria de participants s’ho 
ha passat tan bé com jo. No m’importa-
ria gens seguir-ne fent més. 
Emília Sol
Mare d’un alumne de 3r de Primària

Per a mi, el resultat del taller ha estat 
satisfactori i espero poder tornar a parti-
cipar en el proper que s’organitzi.
La durada de les sessions permetien 
exposar el tema a tractar a grans trets i 
aprofundir en algun punt concret a peti-
ció dels contertulians. La periodicitat 
quinzenal ha donat temps suficient per 
pensar, assimilar i experimentar sobre 
el treballat en l’anterior sessió i preparar 
i esperar amb il·lusió la següent.
L’Anna ha estat una gran professional, 
ha sabut mantenir-nos amb interès al 
llarg de les quatre sessions, equilibrant 
conceptes generals amb consells parti-
culars i exemples reals.
Els pares hem intervingut en la mesura 
justa, sense particularitzar i desviar el 
curs del taller.
A més a més, en Pere ha estat atent en 
tot el que calia, fins i tot sorprenent-nos 
amb algun refresc i pica-pica que ha 
ajudat a trencar el gel entre tots. I la 
biblioteca ha estat un lloc encertat; 
ampli, amb bona llum i temperatura.
Crec que tots ens ho hem passat bé. 
Proposo repetir-ho i animo a què s’hi 
afegeixi algun pare més, ja que només 
n’hi ha assistit un.

Aprofito per felicitar l’AMPAES i 
especialment l’Anna Tàpies, que ens ha 
mostrat positivisme i hem après a relati-
vitzar tots els dubtes que ens preocupen. 
Gràcies. 

Eva León Amat
Mare d’alumnes de 2n de Primària i EI2

Ha estat una experiència enriquidora 
això de compartir amb altres mares 
el procés de creixement dels fills i he 
incorporat vivències alienes que m’han 
servit força. Gràcies.

Mercè Picart i Pallarè s
Mare d’un alumne de EI4 

Tenir una Escola de Pares és molt posi-
tiu per generar un espai de pensament, 
discussió i aprenentatge sobre una 
matèria que ningú ens forma i només ho 
podem “fer bé” una vegada a la vida.

Anna Sopena
Mare d’alumnes de EI5 i 1r de Primària

http://ampaes.wordpress.com  
El blog de l’AMPAES, una eina àgil i fácil de comunicació entre tota la comunitat famílies de l’escola.

A través del blog podràs tenir tota la informació sobre l’Ampaes, podrás trobar un “taulell d’anuncis” per vendre, regalar, 
intercambiar alguna cosa u oferir algún servei, també hi trobaràs un apartat on periòdicamente es faran recomanacions i 
opinions de viatges, llibres, botigues, webs, etc…
Si teniu alguna cosa a dir, podeu fer-ho a través del matéix blog en l’apartat “opinions i suggeriments” o fent un click en “feu 
un comentari” sobre el post o notícia publicada. També podreu enviar un correu a: correu.ampaes@gmail.com

Les activitats de l’AmpAES 

http://www.youtube.com/watch?v=TJz77BQ-Gps




