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DATES PER RECORDAR

Del 23 de desembre del 2011 al 8 de gener del 2012:     vacances de Nadal.

Del 2 al 9 d’abril del 2012:     vacances de Setmana Santa. 

22 de juny del 2012: final de curs
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Benvolgudes famílies
Ja portem uns mesos des de l’inici 
d’aquest curs. Ens trobem amb una  
època de dificultats per a moltes famíli-
es: retallades en els sous, manca d’aju-
des econòmiques, dificultats per trobar 
feina... Notícies sobre el futur desespe-
rançador amb fortes retallades en aspec-
tes bàsics de la societat del benestar que 
entre tots hem anat construint, com és la 
sanitat i l’educació pública. La comunitat 
educativa hem de defensar l’educació 
com a un dels pilars bàsics de la societat 
lliure, participativa, crítica i cohesionada 
socialment. 

Pel que fa a la nostra escola, aquest 
curs ens hem trobat amb moltes cares 
noves de mestres que han començat 
amb molta il·lusió. També s’han renovat 
els càrrecs de cap d’estudis i secretari; 
s’ha modificat l’horari: ara matinem 
més, però també tenim una mica més de 
temps a la tarda per gaudir amb els nos-
tres fills i filles. I com a novetat impor-
tant, reclamat per un grup de famílies de 
l’escola però amb la implicació de tota la 
comunitat educativa, es recupera el pro-
jecte de l’Agenda 21 Escolar, un projecte 
d’educació ambiental des del qual es 
recuperarà la idea de l’hort al Pere Vila. 
L’escola també està implicada en altres 
projectes i us convidem a seguir-los a 
través de la web.
 

Com a AMPA tenim novetats des de 
l’anterior curs. A l’assemblea del mes 
de juny es va renovar la junta. Tenim 
nova seu a l’escola, al costat dels 
vestuaris, entrant per la porta del sorral 
encara que nova, el que es diu nova 
no ho és, ja que anys enrere l’oficina 
de l’AMPA ja estava en aquest espai. 
També hi ha un munt de novetats a 
les activitats extraescolars que aquest 
curs estan molt plenes. Us convidem 
a participar-hi a les comissions i a les 
activitats que s’organitzen. És una feina 
a vegades poc visible, però que si les 
famílies no hi participessin, hi hauria 
una gran mancança en l’escola i els que 
veritablement ho notarien serien els 
nostres fills i filles.  

I ara us convidem a llegir el nou  
AMPERE. Aquesta nova etapa neix amb 
la voluntat de que sigui el butlletí de 
l’escola, de tota l’escola. Per això s’han 
canviat les seccions on té cabuda tot-
hom implicat al Pere Vila i les activitats 
que s’hi desenvolupen: l’alumnat, els 
mestres, les famílies, els professionals 
del menjador, el personal no docent, els 
monitors, els tècnics de l’administració. 

L’AMPERE vol mostrar el munt d’histò-
ries que passen a l’escola! Nosaltres hi 
som, tu hi ets? Ho pots explicar!
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I tu que celebres? 
la Castanyada? 
Halloween? 
o la Castanyada 
disfressat de Halloween?

Reflexions
Un any més va tornar la tardor, el canvi 
d’horari i com no, la festa de la  
Castanyada.

Passejant per botigues i llibreries de la 
ciutat, em vaig fixar que cada vegada hi 
ha més aparadors, fins i tot als super-
mercats, decorats amb ambientació  
Halloween, i vaig pensar: que fa això 
aquí?  aquí es celebra la Castanyada  
no  Halloween.
 
Una mica sorpresa per la meva reacció 
em vaig dir: cada vegada em faig més 
gran i amb l’edat, més reaccionaria. 
Quan vaig arribar a l’escola, vaig voler 
compartir els meus neguits amb altres 
persones, i entre elles, el Giovanni (pare 
de la Martina i l’ Ayla),  que es va oferir 
a posar per escrit la seva reflexió sobre 
aquest tema.

Castanyada: identidad cultural

Desde que llegué a Barcelona lo que 
más me ha impresionado son las 
diversas fiestas propias existentes en 
Cataluña. El primer año aquí, solía hacer 
un recorrido en autobús entre Mataró 
y Barcelona, que no me tomaba más 
de 40 minutos. Mi parada final era la 
plaza de Cataluña. Recuerdo que ese 
primer año, entre finales de octubre 
y noviembre, veía siempre desde la 
ventana del autobús a un hombre en 
un puesto callejero preparando alguna 
cosa al fuego. Eso que preparaba, luego 
me explicaron, eran castañas. Recuerdo 
también haberlas comido por primera 
vez en casa de mi suegro. Nunca antes 
había comido estos frutos y la verdad es 
que me encantaron. 

La celebración de la Castanyada, que 
gira alrededor de las castañas pero 
también de la degustación de otros ali-
mentos como els panellets, el moniato, 
y fruta confitada, es una de las diversas 
fiestas catalanas que desde que llegué a 
Cataluña me han impresionado. Sin em-
bargo, no ha sido hasta ahora que mis 
hijas están en el colegio que he tenido 
contacto más directo con esta celebraci-
ón. Antes simplemente comía castañas 
en casa de mi suegro. 

En Colombia, la noche del 31 de  
octubre celebramos el día de las 
brujas. Los niños se disfrazan y salen 
a pedir dulces de puerta en puerta 
cantando una particular adaptación de 
la expresión inglesa trick-or-treat  
(truco o trato) “triqui, triqui hallowe-
en, quiero dulces para mi, y si no me 
das, se te crece la nariz”.

Uno de los recuerdos más intensos de 
esta fiesta es que siempre llovía y por lo 
tanto no podíamos salir a pedir los tan 
anhelados dulces. Otro recuerdo que 
tengo grabado es cuando, - algún 31 de 
no sé qué año- un vecino nos llevó en el 
autobús de su padre hasta una pizzería 
cercana a comer. Recuerdo haber ido 
disfrazado de enano. 
 
El día de las brujas no es solamente un 
día para los más peques, para que se 
disfracen y pidan dulces. Los más gran-
des también tienen una idea muy clara 
de cómo celebrar esta ocasión. Obvia-
mente se disfrazan, pero no se llenan 
la panza con dulces, sino con mucho 
alcohol, o poco, eso depende del tipo 
de adulto.
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Aunque una fiesta importada, como 
cualquier otra cosa que no es nuestra, 
pero de la cual hacemos uso, la  
hemos adaptado a nuestro contexto y 
así la hemos podido hacer un poco más 
nuestra. 

Las sociedades giran en torno a muc-
has cosas, diversas características las 
hacen ser lo que son. Entre ellas encon-
tramos las manifestaciones artístico-
culturales. Las castanyas, els panellets, 
el vi dolç, etc son un elemento – entre 
muchos, claro está- que expresa aque-
llo que puede definir la cultura cata-
lana. También están els gegants, els 
correfocs, la Sardana, etc. 

Ahora, dentro de un contexto global 
como en el que nos encontramos, las 
expresiones culturales de otros rinco-
nes del planeta llegan a todas partes. 
Es así como diversas manifestaciones 
culturales se entrecruzan y comien-
zan a compartir espacios comunes y 
porque no, a rivalizar entre ellas. Una 
desplaza a otra o se entremezclan y al 
final solo queda una, o bien puede que 
no pase nada. 
 
En los últimos años la influencia del 
Halloween en Barcelona (y también en 
toda Cataluña) es cada vez más fuerte. 
Escaparates con decoración alusiva a 
esta fiesta se ven cada vez con mayor 
frecuencia. 

Esta fiesta se celebra paralelamente 
a la tradicional fiesta de la  
Castanyada. Esto me lleva a la  
siguiente cuestión ¿la celebración 
del halloween puede ir en detrimento 
de la tradicional – y más catalana- 
fiesta de la Castanyada?  ¿Podrá el 
halloween desplazar en algún  
momento a la Castanyada?

Francamente, no lo sé. Pero me gusta-
ría decir algo, remitiéndome hasta una 
pregunta que puede ser básica, ¿Por qué 
nos interesa este tema? ¿Por qué llega-
mos a preguntarnos si una fiesta foránea 
puede desplazar una fiesta local? Aquí 
si se me ocurre decir algo, y creo que 
tiene que ver con la idea de la identidad 
cultural. Esta cuestión nos preocupa en 
la medida que consideramos que una 
tradición foránea puede de algún modo 
atentar contra nuestra identidad cultu-
ral, haciendo que esta poco a poco se 
transforme o desaparezca. Ahora bien, 
considero que este tema también está 
enlazado de algún modo con la integra-
ción cultural. Barcelona actualmente 
además de ser una ciudad que celebra 
cada vez más el halloween, también es 
una ciudad donde convergen multitud 
de personas de diversas partes del mun-
do, haciendo de Barcelona una ciudad 
multicultural. Y por lo tanto diversas 
manifestaciones culturales comienzan a 
compartir espacios comunes.
  
Este es un tema que merece ser tra-
tado con un poco más de rigor, y yo 
simplemente quisiera expresar algunas 
reflexiones sobre el tema. En tanto 
colombiano soy una persona que ha 
tenido mayor contacto con el halloween 
o día de las brujas. Lo he celebrado con 
mayor o menor intensidad. Si bien es 
una fecha celebrada en Colombia, con-
sidero que no es de las que nos marca 
como colombianos o mejor, no define 
nuestra identidad cultural. Sin embargo 
la aceptamos y la tenemos como una 
parte de nuestras costumbres.

De otro lado, aunque llevo poco tiempo 
en Catalunya (Barcelona) he participado 
activamente en algunas de las fiestas 
catalanas, Sant Jordi, la Patum, la festa 
Mayor de Mataró, la Castanyada, etc. 

Participo y vivo de estas fiestas como 
si llevará años aquí. Y participo porque 
hacen parte de mi entorno vital, es decir, 
mi familia. Pero no como un requisito 
del cual no me puedo escapar, al con-
trario, lo hago con la espontaneidad de 
saberme integrado a una cultura, que de 
algún modo es la mía también.
 
Reconozco que me siento más inclinado 
a vivir las costumbres propias de aquí, 
pero tampoco me preocupa el hecho de 
que se celebre otras, en este caso el ha-
lloween. Considero que las costumbres 
propias se mantendrán y perdurarán por 
mucho tiempo dependiendo, eso sí, de 
lo que cada uno de nosotros y nosotras 
hagamos para que esto ocurra. En este 
sentido, también es imprescindible el 
papel de la escuela pública para el man-
tenimiento del costumari català. Una 
educación pública que se preocupa por 
enseñar a los más pequeños y que estos 
practiquen las diversas fiestas asegura 
de algún modo la vida de las mismas. Y 
considero que nuestra escuela lo hace 
bastante bien. 

Por último a modo de coletilla, quisi-
era dejar sobre la mesa la siguiente 
reflexión. Podemos pensar que una 
celebración como el halloween puede 
“amenazar” una celebración como la 
Castanyada. Pero esto, personalmente, 
no me parece tan preocupante. Ahora, 
en relación a la identidad cultural y la 
integración cultural hay temas más 
precupantes, ¿Podemos llegar a pensar 
que algunas mezquitas amenazan nues-
tra cultura?. O que la masiva llegada de 
inmigrantes aumenta el paro, la delin-
cuencia y el gasto social? Esto no me lo 
invento, está escrito en el programa de 
un partido político. Que algunas perso-
nas puedan llegar a pensar esto, eso es 
lo preocupante.
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Ferran Caba
Mestre d’Educació Musical

La música en l’ Educació
Dels beneficis de la Música em sem-
bla que tots i totes en som conscients. 
Sempre s’ha dit que, a més de cal-
mar a les feres,  la música estimula el 
desenvolupament i l’aprenentatge i 
encara que no tots siguem uns dotats 
musicalment, els beneficis educatius i 
recreatius de la música es fan extensius 
a tothom.

Buscant informació sobre aquest tema a 
Internet (ese gran sabelotodo), he trobat 
coses com les següents:

“S’ha demostrat suficientment que la 
Música ajuda a desenvolupar l’atenció, 
la concentració, la memòria, la tole-
rància, el autocontrol, la sensibilitat; 
que afavoreix l’aprenentatge de les 
llengües, de les matemàtiques, de la 
història, dels valors estètics i socials; 
que contribueix al desenvolupament 
intel·lectual, afectiu, interpersonal, psi-
comotor, físic i neurològic”.

“La música constitueix un mitjà de 
comunicació tant o més efectiu que les 
paraules per a alguns nens. A més faci-
lita l’expressió dels sentiments i permet 
posar de manifest la seva creativitat”. 

“La classe de música en l’educació ge-
neral és una eina produndament socia-
litzadora ja que, al exigir la coordinació 
en temps real entre tots els alumnes del 
grup, afavoreix  el treball en grup en front 
el treball individual que caracteritza l’es-
tudi de la resta de les matèries. Els nens i 
nenes que canten, toquen o dansen amb 
els seus companys, aprenen a escoltar-se 
i a sentir-se a si mateixos tant com als de-
més, cosa que desenvolupa la valoració 
del grup i el respecte cap als companys.”

Després de llegir tantes meravelles, vam 
decidir sol·licitar  l’opinió dels professio-
nals, així que vam demanar als profes de 
música de la nostra escola si ens podien 
donar la seva opinió.
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La música, la dansa, i en definitiva totes 
les manifestacions artístiques procuren 
i ajuden al desenvolupament moral i 
integral en la formació de qualsevol és-
ser humà. És cert que davant l’educació 
artística hi ha hagut molts avenços de fa 
20 anys ençà. Avenços que, malgrat tot, 
encara resulten insuficients. Moltes són 
les escoles de primària que han incorpo-
rat una educació totalment transversal  
vertebrada només per la música, i els 
resultats han estat excel·lents. 

No hem d’oblidar que la música és 
un art, una ciència i una tècnica. Tres 
elements molt diferenciats que estra-
nyament es troben tan ben entrellaçats 
quan parlem de la formació i educació 
formal i no formal. 

La música com a ciència ens ajuda a 
modular i construir conceptes i  
coneixements de totes, absolutament 
totes les matèries.
 
•	 Ens	pot	donar	tot	el	que	necessitem	 
 per a treballar qualsevol llengua; 
 amb la comprensió lectora, amb la 
 correcta dicció i pronúncia dels 
 mots, amb l’expansió del vocabulari.

•	 Ens	pot	fer	explorar	un	món	 
 fantàstic i meravellós amb tota la 
 seva flora i fauna.

•	 Ens	pot	fer	entendre	de	manera	 
 pràctica i empírica tots els conceptes
 matemàtics de numeració, operació  
 i correcta aplicació de cada procés 
 matemàtic. 

La música com a tècnica ens propor-
ciona una millora immediata en factors 
com la psicomotricitat fina i gruixuda, 
així com també una major facilitat en 
la captació d’allò que resulta denota-
tiu i cognitiu. Ens resulta molt útil per 

elements de comportament, com la 
capacitat de concentració, el raonament 
lògic i abstracte, la memòria, la creativi-
tat, l’ordre, la comunicació i el perfeccio-
nament dels sentits.

La música com a activitat artística, 
ens arrossega imparable a l’aprenentat-
ge individual mitjançant l’experiència 
en comunitat; el podríem anomenar 
com l’autoaprenentatge, o l’autonomia 
d’aprendre. Ens dota del gaudi individu-
al per vivències personals, però sobre-
tot, ens aporta aspectes ètic-socials 
al facilitar les relacions entre iguals 
augmentant la nostra pròpia autoestima, 
i per tant, a nivell col·lectiu, la millora 
automàtica de la cohesió.

Per aquest motiu la música en grup 
pren gran rellevància sobretot a l’esco-
la primària. Fer de tot un grup-classe 
un equip, on tothom valori la feina i 
les qualitats de l’altre és una tasca tan 
difícil com primordial. Fent activitats 
de cant en grup, de dansa en grup, o 
simplement exercicis teòrics i tècnics 
amb aplicació immediata a l’execució 
musical, ens ajuden a formar millor a tot 
el grup- classe, per molt heterogeni que 
sigui. Totes aquestes accions ens perme-
ten, tan al docent com a l’alumne, crear 
un vincle molt més humà i de respecte 
mutu, i de manera directa, augmenta la 
socialització de tot el grup, apropant a 
totes les persones entre elles.

En una societat en plena crisi econò-
mica, i en plena crisi de valors socials,  
resulta evident que l’escola pública ha 
d’assegurar una excel·lent formació  
integral i globalitzadora de l’ésser 
humà. Ha de proporcionar experiènci-
es cognitives, però també sensitives, 
que al cap i a la fi són el despertador 
d’una societat emprenedora, alegre i 
imaginativa.
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Maite Molins
(Coordiadora d’Infantil)

Que fem a infantil? 
El treball per projectes
Una de les tècniques metodològiques 
que els mestres practiquem a la nos-
tra escola és la del treball de recerca a 
través de projectes, però amb algunes 
variacions. Per exemple, així com la resta 
de les classes escullen el nom que els 
identificarà com a grup, en el cas dels 
menuts és una mica diferent ja que el 
nom de la classe ja esta escollit per les 
mestres del cicle. Com sabeu, els que  
comencen l’escola són cargols i tortu-
gues, després són dofins i pingüins i 
acaben el cicle els lleons i les lleones i 
les girafes.

I per què aquests noms ?:
•	 Els	nens	de	2	i	3	anys	que	comencen	
l’ escola necessiten un contacte emoci-
onal amb l’espai a través d’un nino que 
els representi i, com són els més petits 
s’ha escollit animals petits, lents, que 
simbolitzen tranquil·litat, seguretat i 
accessibilitat per tocar-los amb les seves 
manetes quan fem l’observació directa.
•	 Els	nens	de	3	i	4	anys	que	són	tan	
juganers i els agraden les sorpreses 
aprendran com són els animals aquàtics;  
els dofins són mamífers marins però 
no són peixos, neixen de la panxa de la 
mare i han estat alletats com ells i elles 
mentre que els pingüins són ocells que 
no volen i neden al mar i els cuida
inicialment el pare.
•	 Finalment,	els	nens	de	4	i	5	anys	
que se senten els més grans dels petits 
i els agrada l’aventura, s’identificaran 
fàcilment amb animals salvatges grans i 
forts; s’ha escollit un animal herbívor (la 
girafa) i un carnívor (el lleó) que a través 
de treballar les seves semblances i dife-
rencies els ajudarà a créixer, a acceptar 
els altres i conèixer el món que habitem.

En tot projecte, una vegada decidit el 
tema, es fa una conversa inicial que es 
transcriu preguntant als nens i les nenes 
que saben de l’animal en qüestió i que 
volen saber (amb això es genera l’elabo-
ració d’un guió-índex pel projecte escrit i 
el pla de treball).

Sobre aquesta base es fa una recerca 
d’informació: es demana col·laboració 
als pares, es busca a la biblioteca de la 
classe i a la de l’escola llibres, revistes, 
contes, dvds i cds i amb les activitats 
preparades pels mestres amb tot això 
els nens van aprenent.
Del procés d’aprenentatge es fa un 
mural o exposició dels resultats de la 
recerca-treball.
Per avaluar i concloure el projecte es fa 
una conversa també transcrita sobre el 
que han après i es munta un quadern de 
tot el projecte que els nens i les nenes 
s’enduran a casa. Aprofitem aquestes 
línies per demanar ajut als pares per dur 
a terme aquesta manera de treballar amb 
els vostres fills/es. 

De quina manera podeu fer-ho?
Quan rebeu la notícia que hem encetat 
un projecte,  pregunteu als nens i nenes 
què volen aportar a la classe: ninos de 
l’animal que es treballi, fotos (tretes 
d’ internet, de revistes, fotocopiades 
d’algun    llibre ... )per enganxar al mural 
o per preparar les fitxes d’aprenentatge, 
dibuixos, contes, llibres o informació di-
versa, pel·lícules animades,documentals 
...... tot serà ben rebut i aprofitat. Només 
recordeu que si voleu que us ho tornem 
quan acabem el projecte, el que aporteu 
ha de tenir el nom escrit del vostre  fill/a.
Entre tots o totes fem escola !!!
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Alex Ros
(Membre de la Comissió Agenda 21)

Agenda 21 – Hort Escolar
A través del Programa Agenda 21 Esco-
lar, l’Ajuntament de Barcelona estimula 
i dóna suport a les escoles i instituts per 
dissenyar, dur a terme i avaluar plans 
d’acció orientats a la millora de l’entorn. 
El Pere Vila és en aquest programa des 
de fa 9 anys, gairebé des del comen-
çament, i després d’un parell d’any de 
descans, ho tornem a reempendre amb 
molta força. Som una de les 352 escoles 
i instituts de Barcelona que han iniciar 
aquest camí en els últims 10 anys.

Aquest any, l’escola torna amb força a 
participar i promoure l’Agenda 21. La 
comissió del mateix nom, integrada 
per pares, mares i mestres, s’ha posat 
a treballar de valent. És un projecte que 
necessita de la implicació de tothom si 
volem que tiri endavant.

El nom del projecte que reprenem de 
cursos anteriors i pretenem ampliar 
s’anomena “Fem camí cap a la  
sostenibilitat”. 

I que vol dir sostenibilitat?
S’entén força bé si girem la paraula: 
“l’habilitat de ser sostenible”. És a dir, 
de durar, de viure bé sense fer malbé,  
de no matar la gallina dels ous d’or.

El projecte nostre gira entorn, entre d’al-
tres, a continuar amb el treball de reduc-
ció de residus a l’escola. Això significa 
que tots els alumnes, mestres, equip 
directiu, personal no docent, monitors, 
pares i mares i altres, participin activa-

ment en aquest projecte i en els reptes 
que ens marquem aconseguir, com per 
exemple seguir i millorar el reciclatge a 
l’escola, paper, plàstic, etc. O bé, en el 
fet d’utilitzar embalatges reutilitzables o 
reciclables per l’esmorzar i el berenar.

Un altre punt important que vol tractar 
la comissió de l’Agenda 21 és la crea-
ció d’un hortet urbà a l’escola. Poder 
comptar amb un espai així, és una gran 
oportunitat pedagògica on realitzar 
experiments I observacions de primera 
mà dels processos del medi natural i 
aprendre conjuntament a cultivar de for-
ma ecològica i respectuosa amb el medi 
ambient, algunes varietats de plantes 
aromàtiques mediterrànies i productes 
d’horta típics del nostre entorn. Pot ser 
un bon camp de treball per a totes les 
edats i de carácter transversal, tractant 
gran varietat de matèries.

Per buscar l’emplaçament de l’hort hem 
partit del projecte que van fer l’any 
passat els pares de P-3. En el moment 
d’escriure aquestes línees, la comissió 
hort està buscant i valorant les possibles 
ubicacions per trobar el millor lloc, la 
zona més assolellada, menys molesta 
per al pati de parvulari i que no suposi 
una gran despesa. 

Així que aquest curs tenim molta feina  
per tal d’aconseguir que aquests punts  
del projecte arribin a complir-se, però 
treballant plegats i amb l’ajuda de  
tothom, sortirà bé.
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Notícies de Burkina Faso
“Les estrelles de mar i les tortugues d’aigua hem 
rebut un regal molt especial!”

Les dues classes de segon de l’escola Pere Vila hem 
tingut l’oportunitat de fer un intercanvi amb l’escola 
“Good News” de Ouagadougou, Burkina Faso (Àfrica). 
Els pares de la Salma ens van posar en contacte amb 
aquesta escola.
 
Aprofitant que la mare viatjava a la capital de Burkina 
Faso, a l’escola vam escriure amb molta il·lusió dues 
cartes on els hi fèiem preguntes perquè ens interes-
sava molt saber coses de la seva escola i de la seva 
vida. També vam fer uns dibuixos de l’escola Pere Vila 
i del que ens agrada fer aquí (anar a piscina, llegir 
contes, jugar amb els amics, aprendre a fer sumes...) 
Els vam posar en uns sobres i els hi vam donar  
esperant rebre una resposta.
 
Al cap d’uns dies, els pares de la Salma ens van por-
tar la tant esperada carta. Estàvem molt emocionats! 
Ens va agradar escoltar com el pare de la Salma llegia 
la carta en francès i la mare l’anava traduint al cata-
là. També va ser interessant veure vídeos dels nens 
i nenes de l’escola “Good News”. Són molt guapos! 
Vam veure moltes diferències entre la nostra escola i 
la seva (no tenen escales, tenen llum natural, el pati 
és el carrer, tenen molta cura de l’aigua...) i van sorgir 
noves preguntes que els escriurem en la propera carta 
o per mail. També ens va agradar molt rebre un puzle 
amb el mapa d’Àfrica, ara ja sabem situar on està 
Burkina Faso! 

Ah! No us hem dit que amb la carta que vam rebre, i 
dins d’una tela preciosa, ens van enviar uns dibuixos 
molt macos. Hem fet una exposició al passadís de 
l’escola, per nosaltres ha estat un regal molt especial. 
Gràcies i fins aviat nens i nenes de l’escola  
“Good News”! 
     
Les estrelles de mar i les tortugues d’aigua (2n A i 2n B)
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Begonya Parés
(Responsable de la Biblioteca)

Espai Biblioteca
Com ja sabeu, l’escola conta amb una impressionant 
Biblioteca la qual, abans havia estat dintre del circuit de 
Biblioteques Municipals oberta a tothom. Des de fa uns 
anys, la situació ha canviat i ara és Biblioteca Escolar. 
La Nostra Biblioteca.

Al Pere Vila s’entén la biblioteca com una aula de 
recursos actualitzada que  permet accedir a la 
informació, potenciar la recerca i, per tant, posar les 
condicions per a induir al coneixement. 

Així mateix, es pretén que sigui un element 
dinamitzador per potenciar el plaer de llegir, el que 
permet viure diverses i noves experiències, imaginar 
altres situacions, crear, obrir els ulls al món, amb la 
finalitat de promoure l’hàbit lector i ajudar l’alumnat 
a ampliar la competència lingüística.

I com ho fan tot això??. Doncs li hem preguntat a la 
Begonya i això és el que ens ha explicat.

“Triem un tema. En aquest cas, aprofitant que el 2011 
és l’Any Internacional dels Boscos, hem volgut dedicar 
un espai i unes sessions per celebrar-ho.
 
“ CELEBREM L’ANY INTERNACIONAL DELS BOSCOS”

Hem preparat una exposició  de materials relacionats 
amb el tema: llibres de coneixement, contes, revistes,.. 
i també hem preparat una petita exposició dedicada 
únicament a diferents versions de La Caputxeta 
Vermella, conte clàssic que té lloc en un bosc.

Segons els nivells, hem fet diferents tipus  
d’activitats, així :

A Infantil, ens hem centrat en La Caputxeta 
Vermella, les il·lustracions dels diferents tipus de 
boscos, dels llops…i en acabar l’escolta del conte 
han fet un dibuix.
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A Primària les activitats han estat més diverses, 
com per exemple:

•	 Lectura	lliure	dels	contes	i	llibres	de	l’exposició	i 
 explicació per part dels nens i nenes del que han 
 llegit o han après.

•	 A	1r	els		hem	llegit	dos	contes:	“EL	llop	Bernat 
 està enamorat” i “Qui ha dit que tots  els boscos són 
 iguals?”. Del primer conte,  han fet un dibuix de 
 l’escena que més els hi ha agradat i  del segon, han 
 fet el dibuix de com s’imaginaven el bosc de conte. 
 També han treballat amb l’ordinador un Clic sobre els 
 animalets del bosc i els fruits.

•	 A	partir	de	2n	i	fins	a	6è	han	jugat	al	“Joc	de	les	fulles”	 
 que consisteix en unes preguntes les respostes de les 
 quals les han de trobar en els llibres de l’exposició.
 Amb aquest joc treballem l’observació, la lectura de 
 les il·lustracions, el gust per la lectura, el treball  
 cooperatiu…

•	 A	2n,	3r	i	4t	han	triat	el	personatge	del	bosc	que	més 
 els agrada i l’han dibuixat per tal de fer un pòster sota 
 el nom “Els nostres personatges”  mentre que  5è i  
 6è han triat un arbre, i seguint un guió han fet cerca 
  d’informació sobre l’arbre triat utilitzant les Tic.

•	 A	més	a	més,	han	fet	altres	tipus	d’activitats	com 
 mots encreuats , creació d’eslògans  per tenir cura 
 dels boscos,  acròstics inspirant-se en els boscos 
 (poemas en  que les lletres inicials, les del mig o les 
 finals de cada oració  si són llegides en sentit vertical, 
 formen una paraula). 

Amb tots els treballs fets juntament amb fotografies 
dels nens i les nenes fent les diferents activitats hem 
decorat el vestíbul de la biblioteca.

I per  arrodonir una mica la celebració i aprofitant la 
festa de la Castanyada, a les aules han preparat una 
decoració per a l’entrada de l’escola. Els més petis han 
fet tipus de fulles, el cicle 2 ha fet animals del bosc i el 
cicle 3 han preparat el sotabosc. “
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Andrés i Aurora, 
els cuiners de l’escola

Espai Menjador
Si ens endinsem en la historia de les es-
coles públiques catalanes, ens adonem 
que la necessitat de l’espai del menjador 
no ha estat sempre igual. De fet és ben 
recent el fet que les famílies, per tal 
de poder conciliar els horaris familiars 
amb les obligacions laborals de tots 
els integrants adults, requerissin de les 
escoles la provisió d’aquest servei. Això 
explica que l’espai del menjador no fos 
gestionat per les pròpies escoles fins a 
principis dels anys noranta. De fet, fins 
a inicis del 2000 a moltes escoles on 
s’oferia aquest servei era el propi equip 
de mestres qui hi estava implicat. Encara 
avui, la Normativa vigent regula per se-
parat el funcionament de les escoles i el 
funcionament dels espais de menjador.

L’ espai menjador va des de dos quarts 
d’una (12,30h) que acaben les classes 
fins les tres de la tarda (15,00h) que es 
tornen a reiniciar. 

Durant aquest període de temps, els 
nostres fills i filles juguen, mengen, dor-
men (els més petits) i tornen a jugar.

Pel que fa al menjar, la nostra escola té cui-
na pròpia, el que vol dir que els menús es 
preparen in situ, essent l’ Andrés i l’Aurora 
els responsables de preparar el dinar que 
cada dia mengen els nostres fills i filles.

Els menús s’elaboren seguint els criteris 
dietètics, sanitaris i higiènics del Depar-
tament d’Educació, del de Sanitat i de 
l’Agència Municipal de la Salut.

Són menús equilibrats que es basen, 
més o menys, en el que seria la dieta 
mediterrània, és a dir, una dieta rica i 
diversa on predominen els llegums, els 
cereals, la fruita, la  verdura....

S’intenta educar el paladar dels nens i 
nenes perquè puguin superar  la bar-
rera psicològica que tenen alguns en 
el moment de tastar nous sabors. O 
intentar superar les “al·lèrgies transitòri-
es i espontànies”  que els apareixen de 
cop quan han de menjar peix, verdures o 
fins i tot fruita. Em comentava la Gemma 
(coordinadora del menjador) que quan hi 
ha alguna previsió d’introduir un aliment 
nou a la dieta, totes les monitores es 
preparen davant les possibles reaccions 
i  estratègies per fer-lo desaparèixer dels 
plats que pot provocar.

Però el fet de menjar no és només pro-
veir-los i proveir-les de les proteïnes ne-
cessàries per a un bon desenvolupament 
físic i mental, és també un acte social i 
de convivència (sobretot en un menjador 
escolar). Per tant, al menjador s’incideix 
en l’adquisició de bons hàbits al voltant 
de la taula, com per exemple seure bé, 
agafar els coberts, mostrar respecte 
cap als companys i les monitores, etc... 
Estaria bé si totes aquestes pautes es 
seguissin també a casa. Els nens i nenes 
veurien una coherència en el missatge i 
seria més fàcil d’inculcar.

La feina de planificar i dinamitzar el 
menjador, així com el temps d’esbar-
jo, correspon a les monitores, però ha 
d’estar d’acord amb el projecte educatiu 
de centre i l’hem de conèixer totes les 
famílies. Així aquest curs hem tornat a 
posar en funcionament la COMISSIÓ 
DE MENJADOR, un  equip de treball on 
mares i pares, monitores de menjador, 
mestres i la direcció de l’escola es pu-
guin reunir per poder fer un seguiment 
d’aquest espai considerat també educa-
tiu, fer suggeriments sobre el menjar, la 
introducció de nous aliments,  
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els hàbits alimentaris i socials i les activi-
tats lúdico educatives. Aquesta Comissió 
pretén, de manera conjunta, identificar i 
posar en marxa oportunitats de millora i, 
escriure el que seria un nou PROJECTE 
DE MENJADOR que incorpori els eixos 
bàsics del que és el nou Pla de Centre, 
com son la responsabilitat, l’autonomia, 
la sostenibilitat, etc. 

Sabem que no és una feina fàcil, però 
amb la col·laboració de tothom segur 
que ho aconseguirem!!!!

Per cert, si abans parlàvem de la im-
portància de la música en l’educació 
dels nens i nenes, un dels consells que 
es donen és el d’incorporar cançons a 
les rutines diàries, i aquí, en l’àmbit del 
menjador és molt fàcil trobar l’aplicació 
d’aquesta recomanació. Només cal es-
coltar la quantitat de cançons que saben 
els nostre fills i filles al voltant del tema 
del menjar:  la cançó del cuiner,  
el Bon profit, Una plata d’enciam...

Si no les coneixeu, demaneu-les-hi als 
més petits. Segur que estaran encantats 
d’oferir-vos tot el repertori. Normalment 
els hi agrada molt.

A més, aquest curs els nens i nenes de 
3r i 4t han composat una nova cançó al 
ritme de la tonada dels  Tres Tambors 
(cançó popular catalana). Aquí teniu la 
lletra:

La panxa ens fa soroll
I la boca se’ns fa aigua
Un menjar molt bo
Ens espera a la taula
Nyam, nyam, tacanyam
Ens espera a la taula.

El món seria millor
Si tots mengéssim molt
Seria més feliç
Si tots  fóssim amics
Nyam, nyam, tacanyam
Si tots fóssim amics

Quan anem al menjador
Cantem una cançó
Avui hi ha macarrons
I bunyols de segon
Nyam, nyam, tacanyam
I bunyols de segon.
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Khalid Anakar

أستاذ اللغة  العربية

(Membre de la Misión Cultural Marroquí en Espanya)

Profesor de árabe
Sabeu qui és el Khalid Anakar? És possible que no  
l’identifiqueu pel nom, però si mireu la foto segur que sabeu de qui parlo ja que  és 
habitual trobar-lo els dimarts i dijous per la tarda en el pati de l’escola recollint un 
grup de nens i nenes. Però, qui és  i  què fa a la Nostra escola?
Doncs li hem preguntat i això és el que ens ha explicat.

El 14 de octubre de 1980 el gobierno de España y el gobierno de Marruecos firmaron 
en Rabat un convenio de cooperación cultural (BOE  de 10 de octubre 1985) según 
el cual, el gobierno de España se comprometía a facilitar la enseñanza de la lengua 
árabe a los alumnos marroquíes escolarizados en escuelas de  primaria y secundaria, 
poniendo a disposición de los profesores marroquíes encargados de esta enseñanza,  
las aulas necesarias. 

Los objetivos de este proyecto son:

1. Objetivos generales de la enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí.

•	 Adquirir	la	comprensión	y	expresión	oral	y	escrita.
•	 Conocer	la	cultura	marroquí,	apreciarla,	utilizarla	como	forma	de	mantener		 
 los lazos con su lengua de origen  
•	 Identificar	los	principales	aspectos	de	la	cultura	española	y	comprenderlos 
 como medio de enriquecimiento personal y de adaptación e integración.

2.  Objetivos inter-culturales:

•	 Favorecer	la	adaptación	e	integración	e	inserción	social	de	los	niños	y	su	 
 completo desarrollo personal.
•	 Interesarse	a	partir	de	su	identidad	cultural	y	de	su	lengua	por	los	principales 
 elementos de la cultura española y la diversidad de la misma.
•	 Apreciar	y	respetar	las	diferencias	étnicas	y	culturales
•	 Apreciar	y	valorar	las	semejanzas	entre	los	valores	culturales	de	los	dos 
 pueblos, así como las aportaciones de la cultura árabe a la cultura española  
 y viceversa.
•	 Adquirir	aquellas	actitudes	y	valores	vigentes	en	la	sociedad	en	la	cultura 
 española acordes con la cultura europea
•	 Identificar	los	principales	aspectos	de	la	cultura	española	y	comprenderlos 
 como medio de enriquecimiento personal
•	 Desarrollar	actitudes	de	respeto	a	las	personas,	su	lengua	y	su	cultura.	 
 Así como valores de tolerancia y convivencia
•	 Fomentar	los	valores	de	la	coeducación	y	la	igualdad	entre	los	sexos	evitando 
 la discriminación por razón de sexo

Estas clases están abiertas a todos los niños y niñas matriculados en centros públicos o 
concertados del barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barri Gòtic i Fort Pienc.
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Activitats Extraescolars
Aquest curs, i per a sorpresa de tots els membres de 
l’AMPA, les activitats extraescolars estan tenint un gran 
èxit. Suposo que propiciat pel canvi de l’horari escolar 
que fa difícil que moltes famílies puguin arribar a les 
16:30 a recollir als seus fills i filles.

És tan nombrós el número de nens i nenes apuntats que 
hem hagut de desdoblar algunes de les activitats. 

D’aquesta manera, hem fet:

•	 2	grups	de	futbol	(que	a	diferència	del	curs	passat, 
 aquet any va amb competició);
  
•	 hem	ofert	un	grup	de	dansa	per	als	més	petits	i	hem 
 desdoblat el grup dels grans, passant a realitzar-se 
 dijous i divendres;
 
•	 i	el	mateix	hem	fet	amb	circ.
 
•	 Hem	pogut	tirar	endavant	activitats	més	minoritàries 
 com francès, anglès, música i escacs
   
•	 Hem	mantingut	piscina	per	als	més	petits

•	 Hem	ofert	dos	noves	activitats:	
 SKATE, que està tenint molt èxit i HOCKEY 

SKATE ho fem amb el Luc Prouzat, membre de l’escola 
de Skate Boarding “La Santa”, entitat creada fa uns 6 
anys. Aquestes classes permeten aprendre nous trucs 
i millorar l’estil i, a més, es té en compte les principals 
nocions d’educació física per gaudir al màxim de l’esport 
d’una manera sana i segura.

HOCKEY ho fem amb la Marina Calcagno, jugadora de la 
secció femenina de Hockey del Futbol Club Barcelona i 
amb experiència com a entrenadora des de fa 13 anys.

Encara queden places per aquesta activitat així que, si us 
animeu i s’animen el vostres fills i filles, doncs ja sabeu, 
no dubteu en apuntar-los.
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L’ Oncle Buscall

El tió és un tronc màgic d’arbre. També 
hi ha qui l’anomena tronc, tronca o soca 
de Nadal. Quan se li dóna menjar durant 
uns quants dies, se’l manté calentó amb 
una manta i se’l cuida molt bé, el dia de 
Nadal se’l pot fer cagar regals picant-lo 
amb un bastó al ritme de la cançó:

Caga tió
Ametlles i torrons

I si no cagues
Cop de bastó

Caga tió
Tió de Nadal

No caguis arengades
Que són salades

Caga torrons
Que són més bons

No sabem com ni perquè però a alguns 
arbres de cop se’ls desperta un tió a una 
branca. Quan passa això, és quan hem 
de trucar a l’Oncle Buscall, que els des-
penja i se’ls emporta al seu cau. Quan 
s’acosta el Nadal l’Oncle Buscall els 
reparteix per les cases i les escoles.

A la nostra escola, per sort, ja fa molts 
anys que als arbres de parvulari els 
surten ulls al Nadal. Ens hem posat en 
contacte amb un cosí de l’Oncle per tal 
de que ens expliqui com va començar tot. 

Això és el que ens ha explicat:

Fa uns anys es va despertar un tió al pati 
de pàrvuls del Pere Vila. Per sort, un cosí 
de l’Oncle Buscall era pare de l’escola i va 

Com segurament ja sabeu,  
a Catalunya és tradició fer 
cagar el tió pel Nadal.

donar a les mestres el número de telèfon 
de l’Oncle. Van trucar-lo per a que vingu-
és a despenjar el tió i, de passada, li van 
demanar de portar un tió a l’escola. El 
cosí va organitzar-ho tot i van quedar per 
una tarda de desembre. L’Oncle Buscall 
va quedar molt content amb la visita i des 
d’aleshores que ha vingut cada Nadal, i 
enguany ja en farà 10!
 
El meu cosí ho organitza tot –diu l’On-
cle- i jo només he de portar el tió, ell ja 
s’encarrega de parlar amb les mestres 
i de trobar un dia que ens vagi bé a 
tots. I quan diu tots vol dir altres esco-
les de Barcelona. Els cosins es posen 
d’acord -continua l’Oncle- i així hi vaig 
una darrere l’altra i no perdo el temps, 
que al Nadal vaig molt atabalat. Perquè 
va resultar que l’any següent també va 
despertar-se un tió al pati duna altra 
escola de Barcelona. I l’altre any també 
se’n van despertar al patí de l’escola 
Fort Pienc, i al de la Ramon Llull. I així 
és com l’Oncle Buscall va anar coneixent 
les 15 escoles de la ciutat on va portar el 
tió l’any passat.

Diu l’Oncle Buscall que van a tongades, 
que quan en un bosc se’n desperta un 
acostuma a no ser l’únic, i que ja passa 
que hi han episodis d’uns quants anys 
seguits en que se’n desperten uns 
quants a un mateix lloc. No és, doncs, 
tan estrany que un episodi d’aquests 
hagi passat a l’arbrat de Barcelona 
durant aquesta dècada. Vejam enguany. 
Mireu a les branques, mireu bé.  
Qui serà el primer de veure uns ulls?
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Sortida al pantà de
Vallvidrera

Club Excursionista Pere Vila

El passat diumenge 23 d’octubre, mal-
grat la previsió de dia plujós, la festa 
dels Súpers, la festa de Ribermúsica 
(en la qual hi participen nens i nenes de 
l’escola) i el Big Draw del Museu Picas-
so, vam decidir tirar endavant la sortida 
planejada per aquest dia al Pantà de 
Vallvidrera.

Vam quedar a les 10.30h a Plaça 
Catalunya i vam agafar el Ferrocarrils 
de la Generalitat per anar fins al Peu del 
Funicular.

Allà vam agafar el Funicular per pujar a 
Vallvidrera on vam fer una primera 
parada tècnica per fer un mos i agafar 
forces per iniciar l’excursió, que va 
transcórrer sense cap incidència a no 
ser per la nostra trobada amb un gos 
(el Blas) que va decidir abandonar 
temporalment a la seva propietària per 
acompanyar-nos en la nostra ruta.

Tan aviat ens vam adonar d’aquest fet 
(a l’hora de dinar), i gràcies al collaret 
que portava amb el número de la se-
nyora i a la bona voluntat de l’Enric que 
la va trucar, vam ser testimonis del 
retrobament de la senyora i el Blas.

Una vegada vam arribar al pantà, và-
rem poder observar ànecs i tortugues i 
aprofitàrem per entrar al Centre d’Inter-
pretació del pantà, el qual ofereix una 
exposició que fa referència al procés 

Sortida al Pantà de Vallvidrera

històric de la construcció de la presa, 
a la creació del Mina-Grott i el Lake 
Valley Park, a la posterior recuperació 
d’aquesta singular obra arquitectònica. 
També vam observar l’adequació de 
l’àmbit del pantà per a la potenciació de 
la fauna atès que és un hàbitat idoni per 
als amfibis i per a la fauna i vegetació 
típica d’ambients humits.

Una vegada informats i ampliats els 
nostres coneixements del medi, vam 
continuar fins a un berenador on vam 
dinar i on alguns nens i nenes van 
improvisar un partit de futbol contra 
altres nens i nenes que es trobaven allà 
celebrant un aniversari.

Finalment, una part del grup va deci-
dir tornar cap a casa mentre que uns 
quants van decidir allargar l’excursió 
anant fins a Vil·la Joana (museu Verda-
guer) que estava allà a prop.

Com ja sabeu, l’objectiu d’aquestes 
sortides és poder compartir algunes 
estones amb altres famílies de l’es-
cola però fora de l’entorn escolar, en 
un medi distès i tan agraït com és la 
natura.
 
Com sempre, la valoració de la sortida 
va ser molt positiva i ja estem pensant 
la propera.. 

Si us voleu apuntar, doncs, ja ho sabeu.
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Xavier Rodrigo Racó de pares
Malos tiempos para la escuela públi-
ca, ¿malos también para las Ampas? 
¿No bastan los anuncios de recortes-
concertación / privatización para que 
algo se mueva en un centro como el 
nuestro, especialmente susceptible de 
sufrir las consecuencias adversas que 
ello entrañaría, léase: marginación y lo 
que eso comporta de mal rendimiento 
escolar?
 
El Ampa del PV tiene la responsabili-
dad de presionar a las Administracio-
nes para que no rebajen en la práctica 
su compromiso con la educación, en 
particular con la escuela pública,  
cumpliendo con lo que pregonan.  
En este sentido, el Ampa del PV, y  
cualquier Ampa, debería ser también 
una asociación marcadamente política, 
es decir, comprometida con aquello 
que significa tener a nuestros hijos en 
un centro de enseñanza pública.

Una muestra saludable de participaci-
ón democrática (y la democracia, ¿no 
se aprende y se enseña activamente? 
¿No es mediante su práctica que se 
transmite como ejemplo?) es que los 
padres contribuyan a velar porque la 
escuela en la que estudian sus hijos 
no se desvíe del camino que se ha 
marcado de mejora pedagógica y en 
la convivencia. Y más saludable será 
cuanto mayor sea el número de  
participantes en las tareas que  
emprenda, que podrán ser más o 
menos en función de ese número. 
En otras palabras, si el Ampa trabaja 
conjuntamente con el profesorado 
y la dirección de la escuela, mejor 
funcionará ésta, bien entendido que la 
educación nos compete a todos.  
Y al decir esto estoy abogando por 
una participación más que testimonial: 
quiero que los padres no seamos 
meros clientes del centro, sino que 
podamos ejercer un papel relevante en 
aquellos órganos de gestión del  
mismo en el que, al menos nominal-
mente, estamos representados. 
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La seguretat dels nens 
i nenes a Internet
Si feu servir Internet, és probable que 
estigueu preocupats per com protegir 
els vostres fills o filles de continguts i 
usuaris no desitjats que - desafortunada-
ment- circulen per la xarxa.

Però, abans de seguir, permeteu que 
us parlem de Barbara Streisand o, 
més ben dit, de “l’Efecte Streisand”, 
un fenomen, que ve a ser el reflex en 
Internet de la poma d’Eva o de la Llei 
Seca: si voleu que alguna cosa sigui 
popular o desitjada, prohibiu-la. Aquest  
terme (l’efecte Streisand) es va en-
cunyar arran d’un incident ocorregut 
amb Barbara Streisand, cantant que 
va denunciar a un fotògraf i al website 
pictopia.com exigint-los que es retirés 
una foto aèria de la costa de Califòrnia 
en la qual apareixia la seva casa. La 
polèmica va generar una gran publi-

citat i la fotografia va acabar amb una 
difusió que mai no hagués tingut de no 
haver intentat retirar la foto i sol·licitar 
més de 35 milions d’euros en concepte 
d’indemnització.

Ja sabeu per on anem, veritat?

Sí, sabeu que a determinades edats 
un vet sense explicació o un control 
inadequat pot ser no només contrapro-
duent sinó fins i tot una provocació o 
un atractiu addicional per accedir a allò 
prohibit. També sabeu que la formació, 
la informació i la confiança en molts 
casos poden ser més efectives que una 
tirallonga de mesures restrictives però, 
malgrat això, hem volgut recollir aquí 
uns quants consells que poden ajudar 
pares i educadors en relació amb els 
nens i Internet.

Consells:

Aquests consells bàsics són un resum del les recomanacions de la fundació Alia2 
(www.alia2.org) , entitat que treballa desinteressadament per tal de protegir els 
drets dels menors d’edat a la xarxa.

•	 Si	no	ho	sabeu	ja,	informeu-vos 
 vosaltres mateixos de com funcionen 
 el mecanismes bàsics de correu 
 electrònic, xats, fòrums, etc, així com 
 els principals llocs web que visiten 
 els vostres fills.
•	 Instal·leu	un	programa	de	control 
 parental que us permeti saber quines 
 pàgines no adequades per menors 
 es visiten.
•	 Al	començament,	feu	servir	internet 
 en família, feu que sigui una activitat 
 d’oci com mirar contes o veure la 
 televisió.
•	 Tingueu	l’ordinador	a	un	lloc	visible. 
 Desconnecteu la webcam i  
 aconselleu als fills que no la utilitzin 
 si no esteu vosaltres al davant.
•	 Ajudeu	als	vostres	fills	a	crear	el	seu 
 compte de correu electrònic fent 
 servir plataformes que permeten no 
 mostrar informació personal i on es  
 poden utilitzar pseudònims o noms 
 neutres que no mostrin l’edat ni  
 el sexe.
•	 Expliqueu	i	insistiu	sobre	la	 
 importància de no donar mai el nom 
 i cognoms de veritat, adreça, nom de 
 l’escola, costums, llocs de joc  
 habituals ni fotografies. Això val 
 també per informació sobre amics, 

 veïns o familiars. Cal vigilar molt a 
 qui es dona cada tipus d’informació  
 i només fer-la arribar a qui els pares  
 hagin autoritzat.
•	 Mireu	de	fer	entendre	que	-	igual 
 que a la vida rea - el que està bé i 
 està malament val també per internet.
•	 Recodeu’ls-hi	que	mai	han	de	parlar 
 ni fer servir el xat amb desconeguts 
 i que el fet de trobar una cosa a  
 internet no és garantia de ser certa.
•	 Advertiu	que	mai	acordin	una	 
 trobada amb algú conegut per  
 internet de la mateixa forma que mai 
 s’anirien amb un desconegut trobat 
 al carrer.
•	 Com	és	normal,	no	totes	les	 
 mesuren són fàcils de prendre i no 
 sempre podreu ser-hi quan els 
 vostres fills facin servir internet, però 
 sí que podeu consultar quines  
 pàgines han visitat o amb qui s’han 
 comunicat. Fes-ho amb discreció i 
 respecte.
•	 Cal	estar	atents	a	possibles	canvis 
 sobtats d’hàbits a internet.
•	 Si	el	vostre/a	fill/a	o	vosaltres	 
 mateixos sospiteu d’alguna conducta 
 o usuari estrany, no dubteu en 
 contactar al 112 per comunicar-ho  
 als Mossos d’Esquadra.

A més, us recomanem que — a banda de les mesures que les mares i pares podem 
adoptar— mireu amb el vostre/a fill/a aquest decàleg que li permetrà  entendre que 
els vostres consells i normes són part d’un pacte de confiança i respecte: 
www.alia2.org/upload/02/92/decalogoNINOS.pdf

Si necessiteu ajuda sobre eines i aplicacions de control parental que podeu utilitzar a 
l’ordinador de casa, al nostre web us hem preparat una selecció que podeu veure a 
http://www.ampaperevila.org/?p=1726
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Maija Tuurna Y tú, de donde eres?
Maija Tuurna – mare de la  
Carmen i l’ Ania.

Artista (pintora) nascuda a Tampere 
(Finlàndia).

I què sabem de Finlàndia…?

Nord d’Europa, molta neu, molt fred, 
les saunes finlandeses, la casa de Santa 
Claus, rens, aurora boreal, la societat del 
benestar, escola pública de referència 
per la resta de Europa…
Finlàndia està al nord d’Europa fent 
frontera amb Noruega, Suècia i Rússia i 
és membre de la Unió Europea.

Va formar part de Suècia fins al 1809 
quan va se annexionada per la Rússia 
Imperial fins al 1917, que va aconseguir 
la independència convertint-se en una 
república parlamentària i democràtica. 

Helsinki és la capital essent Tampere la 
segona ciutat més important.
 
La Maija ens explica que a Finlàndia  es 
parla SUOMI (finés), llengua uràlica que 
té més semblances amb l’ estonià o fins 
i tot amb l’ hongarès que no pas  amb 
les que té al voltant (suec, noruec que 
són llengües germàniques). Però tenen 
com a segona llengua oficial el Suec.

Comenta que al seu país manen les 
dones; són majoria al parlament . La 
igualtat de gènere és un dels pilars fona-
mentals de la societat política finlandesa 
des que al 1906 va concedir el dret al vot 
a les dones (va ser el primer país 
d’ Europa en fer-ho). 

Té fama de ser un dels països amb 
menys corrupció política del món.
La seva economia es basa en una potent 
industria que explota, bàsicament, els 
seus enormes recursos forestals, i la 
indústria tecnològica.  

És un país ple d’aigua i de boscos; la 
massa forestal ocupa 2/3 part de la 
superfície del país, mentre que el  9,4% 
de la superfície està coberta d’aigua. Hi 
ha més de 190.000 llacs a més de rius i 
glacials. El més gran és el llac Saimaa, 
de 4.400 km²

Per contra, és un país on la taxa d’alco-
holisme és molt alta així com la quota 
de suïcidis.

Com a curiositat, ens explica que hi ha 
una gran colònia de finlandesos a la 
Costa del Sol, que venen sobretot quan 
es jubilen per poder gaudir de la llum i 
del sol.

Personatges coneguts:

•	 Mika	Waltari	–	escriptor
•	 Jean	Sibelius	–	músic
•	 Aki	Kaurismäki	–	director	de	cinema.
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