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Benvolgudes FAmílies
Ja estem un altre cop al mes de juny 
i al butlletí que teniu a les mans po-
dreu trobar una selecció d’alguns dels 
projectes més interessants de l’Escola 
Pere Vila i que, entre tots i totes tirem 
endavant.

Amb aquest curs s’acaba una nova 
etapa que va començar fa ara quatre 
anys quan la Isabel Nadal va assumir, 
de manera sobtada, la direcció de l’es-
cola. Va ser un moment d’incerteses i a 
la vegada d’esperances en un projecte 
d’un nou equip directiu que començava. 
Des d’aquestes pàgines, i en nom de les 
famílies de l’escola, volem agrair a la 
Isabel la dedicació, l’esforç i la capaci-
tat de treball que ha demostrat en tot 
aquest temps i que, de ben segur, deixa 
una empremta a l’escola que perdurarà 
en el temps. 

Desprès d’un comiat ve ara una benvin-
guda. Una benvinguda relativa ja que la 
Carme Codines, que assumeix la direc-
ció del Pere Vila, és mestre de l’escola 
des de fa uns quants anys, i, a més, 
també era membre del Consell Escolars 
representant al professorat. Per tant, 
una mestra que es coneix i està molt 
implicada a l’escola, coneix l’alumnat i 
les seves famílies, coneix l’equip docent 
i que vol continuar lluitant per una es-
cola de qualitat, per una escola pública 
on hi cap tothom i on tothom es mereix 
que es treballi potenciant al màxim les 
seves capacitats. 

No ho tindrem fàcil. En l’editorial dels 
anteriors butlletins ja parlaven de les 
dificultats en que es trobava l’escola 
pública, amb una desvalorització per 
part d’alguns membres de la socie-
tat i dels governants, que es tradueix 

amb menys recursos, tant econòmics 
com humans. I a sobre sembla que 
ens caurà una nova reforma educativa 
sustentada sobre la maleïda llei Wert. 
Ja és prou significatiu que en un país 
de democràcia recent, ja hagi passat 
per sis reformes educatives, comptant 
la llei de 1970 i la llei d’Educació de Ca-
talunya del 2009, sense una profunda 
avaluació del sistema i que només han 
provocat desconcert entre la comunitat 
educativa. La llei Wert, només accep-
tada per uns pocs i rebutjada per quasi 
la totalitat dels experts en els àmbits 
educatius, redactada sense la partici-
pació dels agents socials i polítics; una 
llei que planteja clars retrocessos en 
l’educació inclusiva apostant per siste-
mes segregadors i excloents, on només 
els més capacitats i els provinents de 
les classes més afavorides podran tri-
omfar; una llei que defineix l’educació 
utilitzant aquestes paraules: “mercat”, 
“competitivitat”, “resultats” i “rendi-
ment econòmic”; una llei on la ciuta-
dania no té valor i els valors no tenen 
importància... Més que mai, les famílies 
hem de fer costat a l’escola i prendre 
decisions conjuntes que ens ajudin 
a continuar endavant amb el model 
d’escola pública pel que vam apostar: 
una escola plural, laica, catalana i que 
actuï sobre les bases del foment de la 
cohesió social i cultural mitjançant la 
igualtat d’oportunitats. 

Bon estiu a tothom i volem desitjar de 
tot cor, molta sort als que han complert 
una etapa principal en la seva vida: han 
acabat la primària. Recordeu que els 
anys que heu passat al Pere Vila ja els 
porteu per sempre amb vosaltres!

Julia Quintela
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CuentAme un Cuento

Parece como si los viejos cuentos de 
hadas dedicados a entretener a niñas 
y niños tuvieran escasa importancia y 
no fueran merecedores de atención, 
sin embargo, si nos acercamos a ellos 
podemos sorprendernos por la cantidad 
y calidad de la información que suminis-
tran y por la riqueza de funciones que 
cumplen. Por empezar, cuando nuestras 
abuelas y las abuelas de sus abuelas 
(tan desconocidas ya para nosotras y 
tan poco valoradas) contaban cuentos, 
no sólo querían entretener, sino también 
educar a través de relatos ejemplares y 
controlar, infundiendo miedo ante deter-
minados riesgos.
En los cuentos abundan las muchachas 
o muchachos castigados por ser descor-
teses o por no respetar a las ancianas, 
también hay mensajes contra la bravu-
conería y advertencias para no dejarse 
engañar por discursos falsos, como en 
el caso de Caperucita Roja.

Pero lo más significativo de esta literatu-
ra oral, transmitida durante siglos por la 
memoria y la creatividad de las mujeres 
relatoras, hasta que a principios del siglo 
XIX  merecieron la atención de los fol-
kloristas, es que están relatados desde 
una óptica femenina, y valoran las acti-
vidades de las y los protagonistas desde 
una perspectiva que hoy podríamos 
llamar de género. Esto lo podemos ver 
a través de múltiples indicadores que 
van desde el protagonismo, mayoritari-
amente femenino, como se desprende 
del título mismo de los relatos: Blancani-
eves, Cenicienta, La bella durmiente, La 
hija del diablo; hasta las actividades que 
realizan los personajes, que son marca-
damente domésticas aún en el caso en 
que las realice un hombre, o un animal: 
El sastrecillo valiente, El cocinero del 
rey, El gato con botas. 

Este protagonismo es especialmente 
notable porque los relatos de lo que se 
ha dado en llamar “la gran tradición”  

es decir la literatura escrita y reconocida, 
lo mismo que los relatos históricos y los 
discursos religiosos de la época en que 
se transmitían oralmente estos relatos, 
eran unánimes en desconocer y minus-
valorar los aporte de las mujeres, y en 
quitar importancia a sus realizaciones. 

Para compensar esta ceguera social, 
las mismas mujeres ignoradas, pero no 
ignorantes de sus aportes, realizaban 
en sus manifestaciones más autónomas 
un extenso recuento de sus tareas y de 
sus aportes a la sociedad en los cuentos 
de hadas y en los juegos infantiles. En 
ellos no se omitía la descripción de los 
trabajos domésticos (Cenicienta lim-
piando la cocina y barriendo, La bella 
durmiente hilando con la rueca, Piel de 
asno cocinando y preparando medi-
cinas) ni de las responsabilidades de 
cuidado inter generacionales (Caperucita 
Roja llevando comida a su abuela), ni la 
necesidad de que ese trabajo se utili-
zara autónomamente (La Gallinita roja, 
reivindicando compartir el fruto de su 
trabajo solamente con sus polluelos). En 
los cuentos hay escasa valoración de las 
empresas guerreras pero una presencia 
constante de las labores femeninas, aún 
cuando en algunos casos las asignan a 
personajes masculinos.

También hay abundantes referencias al 
trabajo doméstico en las canciones de 
cuna y en los juegos de niñas, es decir 
en todas las manifestaciones más o  
menos permitidas socialmente de 
discursos ocultos femeninos, que han 
llegado hasta nuestros días.  Esto puede 
verse en juegos escenificados como 
“Sobre el puente de Avignon” donde se 
hace la mímica se los trabajos feme-
ninos más frecuentes, o en “Arroz con 
leche” donde se demanda una esposa 
“Que sepa coser, que sepa planchar, 
que sepa abrir la puerta para ir a jugar”. 
También en las canciones de cuna se 
reivindica el trabajo de cuidado,  

Durant el mes d’abril, amb motiu del Sant 
Jordi, les famílies hem col·laborat en la 
Setmana Cultural  que fa l’escola amb 
el ja tradicional conta-contes per part de 
pares i mares i avis i àvies i tiets i tietes…
als nens i nenes de l’escola.
Respecte al tema dels contes, varies 
vegades s’ha establit un debat pel que fa 
a la conveniència d’explicar segons quins 
contes, sobretot els més tradicionals  que 
han passat per la factoria Walt Disney.

Hi ha un sector que les considera car-
ques, amb un discurs que potencia els 
estereotips i sobretot, la diferenciació 
dels rols masculí/femení.  Amb filles en 
una edat en la que la gran majoria volen 
ser princeses, que els seus referents 
siguin unes protagonistes guapes,  

obedients, la salvació de les quals recai-
gui en les mans d’un príncep  encanta-
dor que els hi ha de treure les castanyes 
del foc, genera neguit i indignació en 
algunes mares.

Altres, pensen que això és només una 
fase que després passa, que tampoc 
és tan important i que quan creixin, ja 
s’adonaran que la vida real no és un 
conte i que els prínceps blaus són difícils 
de trobar.

Bé, con que era un tema controvertit i 
davant l’oportunitat de poder contactar 
amb la Dolores Juliano, professora d’an-
tropologia de la UB, li vam demanar si 
ens podia fer una breu reflexió, que aquí 
us deixem.
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además de especificar que debe ser 
compartido: “La virgen lavaba, San 
José tendía y el niño lloraba del frío 
que hacía” O la otra canción de cuna en 
que la madre dice: “duérmete mi niño 
que tengo que hacer, hacer la comida, 
lavar y tender”.

Pero estas voces han sido frecuente-
mente minusvaloradas o analizadas 
como si sus portadoras no tuvieran 
nada que decir, o si sus discursos 
fueran un llamado al conformismo y 
la resignación. Nada más alejado de la 
realidad, cualquier cuento que tome-
mos habla de rebeldías y de luchas 
por hacerse respetar, incluso después 
de haber pasado por el cedazo de los 
folkloristas primero y de la factoría Walt 
Disney después. 

Tomemos un solo ejemplo. Cenicienta 
es buena y obediente según el modelo 
tradicional, pero le va mal y la maltra-
tan, solo cuando desobedece y se va a 
un baile (en realidad a tres bailes) sin 
permiso y a escondidas, es cuando su 
suerte cambia y obtiene sus deseos. En 
realidad el cuento es una incitación a la 
desobediencia y no a la resignación.

El tema da para mucho más pero no 
quiero cerrar este breve comentario 
sin hacer una referencia a las figuras 
masculinas que aparecen en estos 
relatos. No hay ninguna admiración 
en ellos hacia los grandes y fuertes, 
personalizados en gigantes, ogros o 
lobos, que acaban siempre vencidos 
por personajes más débiles pero más 
inteligentes. 

Otro modelo masculino, el encarnado 
en los príncipes tampoco se caracteri-
zan por su inteligencia, y tienen en los 
relatos un papel claramente secundario, 
son los premios que obtienen las pro-
tagonistas por vencer los obstáculos, 
y no los salvadores. Esto se ve clara-
mente en “Piel de asno” y en “La bella 
durmiente”, donde un enfrentamiento 
entre hadas poderosas, se salda con 
un largo sueño, sólo cuando el male-
ficio termina (porque el tiempo estaba 
cumplido) se coloca estratégicamente 
un príncipe, ignorante de la historia y 
sin mérito alguno que está allí para que 
el despertar de la princesa sea dulce 
y agradable. En cambio los hombres 
capaces de colaborar y de actuar con 
sensatez son tratados benévolamente 
en los relatos.

Como señala Atwood “Originalmente 
muchos de esos cuentos fueron conta-
dos y transmitidos por mujeres y esas 
mujeres desconocidas dejaron huellas. 
Hay una variedad enorme de heroínas en 
esos cuentos; buenas chicas pasivas, sí, 
pero mujeres aventureras y resolutivas 
también... y mujeres sabias y varias bru-
jas malignas... Las historias y los propios 
personajes tienen una vitalidad inmen-
sa...” (Atwood 2006) (pág. 90). Es parte 
de nuestra tarea de educadoras transmitir 
esa riqueza a las niñas y niños actuales, 
aunque la competencia de los medios de 
comunicación masiva nos hagan la tarea 
especialmente difícil.
¿El amor romántico?, este ya es otro 
cuento….

Dolores Juliano - Antropòleg
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els RACons Al PARvulARi
Durant els cursos 2011-2012 i 
2012-2013,  les mestres d´ educació 
infantil de l´ escola hem fet un  
assessorament pedagògic impartit per 
una especialista en metodologia de 
racons,de la Universitat de Barcelona.

El treball per racons és un sistema d´ 
organitzar, de forma diferent, l´ espai 
de l´ aula que ens permet  treballar en 
determinats moments en petit grup 
i en altres de manera més individual 
afavorint:
 
•	 L´	autonomia
•	 La	comunicació
•	 La	interrelació	entre	els	nens	
 i les nenes.

Aquest curs hem implantat a totes les 
aules de parvulari els següents racons:

Llengua, Matemàtiques, Grafisme, 
Construccions, Cuineta, Disfresses,  
Metges, Experimentació i Jocs motrius.
Per poder portar a terme aquesta me-
todologia comptem amb tot l´ equip de 
Parvulari:  les tutores, les mestres de 
reforç, la mestra d´ audició i llenguatge 
i la TEI a P3.

Organització dels racons

Al llarg de la setmana es fan entre 4 i 
8 sessions. Es barregen els nens/es de 
cada nivell (P3-P4-P5) amb una mitjana 
de 6 nens per racó. Cada nen/a escull 
lliurement un racó, i un goment deixa 
constància a la graella de “Fem racons”  
que tenim a l´ aula.

Cada grup de 6 nens/es va a l´ espai 
del racó escollit on, a través del joc, 
aprèn i investiga per si mateix segons 
el seu ritme evolutiu i d´ aprenentatge. 
El petit grup permet al mestre poder 
observar i actuar d´ una forma directa  
i individualitzada.

Valoració
 
La valoració d´ aquesta metodologia ha 
estat molt positiva. Ha permès:
 
•	 Una	participació	activa	dels	propis
 nens/es, on decideixen a quin racó
 volen anar.

•	 Afavorir	l´	autonomia	dels	infants.

•	 Ajudar	l´	infant	a	ser	responsable
 amb el material i en el treball.

•	 Mantenir	una	relació	mestre-alumne
 més personalitzada, afavorint un
 aprenentatge significatiu  i donant
 resposta als diferents interessos i
 ritmes d´ aprenentatge de cada nen/a.

•	 Observar	millor	aspectes	del	procés
 d´ aprenentatge de cada infant; que
 en gran grup poden passar 
 desapercebuts.

Per tot això, el proper curs continua-
rem amb aquesta metodologia, millo-
rant i modificant les activitats segons 
els objectius concrets i l´ avaluació de 
cada racó.

Mercè Lladó
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APRendRe-ensenyAR AmB 
RoBots
A finals del primer trimestre, des del Consorci d’Educació de Barcelona i de la 
mà d’en Lluís Vallvé, se’ns oferí la possibilitat d’utilitzar quatre robots durant un 
trimestre com a mitjà d’aprenentatge. Aquests robots pertanyen al LEGO Mind-
storms, el qual és un joc de robòtica que posseeix elements bàsics de les teories 
robòtiques, com la unió de peces i la programació d’accions. 

Des d’un primer moment,  tot l’equip de mestres valorà de manera molt positiva 
aquesta oportunitat, ja que tant la tasca de construir els robots com tot l’entorn de 
programació era molt adequat per als alumnes dels últims tres nivells de primària, 
i ens permetia fomentar la vocació científic-tecnològica i estimular la innovació i la 
imaginació de l’alumnat. 

També, introduir la robòtica educativa 
en el nostre programa -a més de per-
metre’ns desenvolupar els continguts 
educatius d’una manera contextualit-
zada, a través de solucionar problemes 
reals-  ens permetia endinsar a l’alum-
nat en la programació informàtica, tasca 
que exigeix posar en joc moltes capaci-
tats intel·lectuals. Com diu en Seymour 
Papert en el seu llibre Mindstorms: “La 
depuració informàtica d’un programa és 
la base de l’activitat intel·lectual”.

Al principi  -amb l’objectiu que es 
familiaritzessin amb diferents objectes i 
paràmetres de l’entorn de programació-, 
es va proposar als alumnes una missió 
senzilla consistent en fer anar el robot a 
una determinat lloc de l’escola. Això els 
va obligar a utilitzar d’una manera pràc-
tica coneixements matemàtic d’angles, 
de mesura de distàncies i velocitats, de 
conversió d’unitats, resoldre problemes 

i representar dades. Més endavant, es 
va mostrar als alumnes estructures de 
programació com els bucles i els condi-
cionals, i se’ls va demanar que contro-
lessin el robot a través d’un dispositiu 
de veu. Val a dir que els resultats van 
ser força bons, fins i tot, en algunes 
ocasions els estudiants varen trobar 
solucions més optimes que els propis 
mestres.

Per tant, aprendre-ensenyar amb robots 
és una bona pràctica educativa que ens 
mostra com treballar les competències 
bàsiques d’una manera molt motivado-
ra per als estudiants i facilita la transició 
dels docents cap a un canvi de rol del 
mestre que esdevé l’àrbitre per garantir 
els reptes, els processos i la recerca, per 
a que cada alumne construeixi el seu 
coneixement.
 
Xavier Campos
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les dones de lA mevA FAmiliA
Un 8 de març de 1857, un grup de dones 
que treballaven en el sector tèxtil, va 
prendre la decisió de sortir als carrers 
de Nova York per protestar contra las 
deplorables condicions de treball que 
tenien.

Després d’anys de diferents mobilit-
zacions i reivindicacions, el dia 5 de 
març de 1908, aquesta ciutat mateixa 
(Nova York), va ser escenari d’una vaga 
polèmica per aquells temps. Un grup de 
dones que reclamaven la igualtat sala-
rial, la disminució de la jornada laboral 
a 10 hores i un temps per poder donar 
de mamar als seus fills i filles es van 
declarar en vaga, durant la qual, més 
d’un centenar d’elles vam morir en un 
incendi proclamat a la fàbrica de Sirtwo-
ot Cotton. La tragèdia va ser amb motiu 
de la impossibilitat de sortir de l’edifici 
en flames ja que els responsables de la 
fàbrica havien tancat totes les portes de 
les escales i les sortides.

En 1910, a Copenhague (Dinamarca), 
durant la Segona Conferència Interna-
cional de Dones Treballadores, es va 
aprovar declarar el 8 de març com a Dia 
Internacional de la Dona Treballadora, 
que actualment es celebra com el “Dia 
Internacional de la Dona”.

En motiu d’aquesta celebració, els alum-
nes de 6è van fer un treball molt interes-
sant i divertit.

Primerament van buscar l’origen 
d’aquesta data. També van buscar 
informació sobre les dones de les seves 
famílies (mares, àvies, besàvies, tietes...) 
per esbrinar algunes dades: data de nai-
xement, estudis, feina, número de fills, 
curiositats, fotografies..

Per fer aquesta feina van haver de parlar 
amb familiars, que en alguns casos va 
ser difícil de contactar, perquè viuen en 
altres països .

D’alguna d’elles es van assabentar de 
moltes coses que mai els hi havien 
explicat, així mateix van poder comparar 
dades de fa uns quants anys amb les 
actuals, veient les diferències entre les 
seves mares amb les àvies o besàvies.

Cadascú va explicar la seva recerca 
als altres companys de la classe i amb 
tota la informació recopilada van fer 
un mural perquè tota l’escola pogués 
gaudir-ne.

Segun Garcia i M. Rosa Martí
(Tutores de 6è)
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Tallers

FAMÍLIES

Orientacions

Assessorament

CENTRES
EDUCATIUS

Recursos
educatius

Jornades de lectura

Jornades de voluntariat

ALUMNAT i VOLUNTARIAT
Mentoria 1x1

Mentories grupals

No sé si us heu adonat però  les tardes dels divendres, a la biblioteca de la nostra 
escola, hi ha una gran activitat.
 
Són un grup de voluntaris i voluntàries que, des de diferents punts de Barcelona 
s’apropen fins a l’escola per tal d’acompanyar a nens i nenes de 4t en el seu procés 
d’aprenentatge i de comprensió de la lectura.
Li vam demanar a la responsable d’aquest projecte en el  Pere Vila si ens podia 
explicar en què consistia. I això és el que ens ha explicat.

Lectura per a l’èxit educatiu, LECXIT, és un programa que té per objectiu millo-
rar la comprensió lectora dels infants. L’activitat principal consisteix en un espai de 
lectura on alumnes de 4rt de primària, comparteixen amb voluntaris/es moments 
de conversa i de lectura que els ajuden a consolidar els seus aprenentatges i a 
incrementar les competències lectores.
  
El voluntari/a contribueix a la creació d’un espai d’entreteniment, confiança i  
compromís educatiu amb l’infant. 

tARdes leCXit A lA BiBlioteCA

Encara que a l’escola Pere Vila és el pri-
mer curs que es fa LECXIT, el programa 
s’ha implementat en 20 escoles d’arreu 
de Catalunya i en algunes d’elles ja és 
el segon any. En el curs 2011/12, els 
participants al programa s’han mostrat 
satisfets i han notat millores. Els tutors/
es també han trobat millores en els 
seus alumnes; les famílies consideren 
que els seu fill/a té més ganes de llegir 
i que llegeix millor. El voluntariat ha 
destacat canvis en l’actitud dels infants 
envers la lectura, una millora en l’au-
toestima, un guany en seguretat, una 
major fluïdesa en la lectura i un incre-
ment de la comprensió. 

La trobada amb el voluntari i l’infant la 
fem en el mateix pati aprofitant l’esbarjo 
dels infants mentre berenen, s’ama-
guen, corren i xuten uns minuts les  
pilotes. A continuació, cada parella 
entra a la biblioteca i busquen un racó 
tranquil per iniciar la lectura. 

Còmics, contes, endevinalles als ordi-
nadors, poemes, cançons, receptes de 
cuina, instruccions de joc,... Els nens i 
nenes escullen el que els ve gust llegir 
i els voluntaris els acompanyen amb 
activitats i preguntes per ajudar a  
comprendre bé el que es llegeix.
A vegades hi ha sorpreses preparades per 
trencar amb la dinàmica més individualit-
zada i fer activitats grupals d’animació a 
la lectura: hem fet gimcanes,  han vingut 
a explicar-nos contes i fins i tot també 
hem anat a la biblioteca Francesca  
Bonnemaison.   

Les famílies també formen part d’aquesta 
aventura lectora, el passat mes d’abril 
vam fer un taller on es van comentar 
algunes idees de com treballar la lectura 
des de casa.  

Els infants de 4t que participen al pro-
grama, si volen, podran continuar amb 
aquest acompanyament lector durant el 
curs de 5è i posteriorment a 6è ja que es 
pretén fer un seguiment de 3 anys. Així 
doncs també el proper curs 2013-2014 
començarem amb un nou grup de 4t. 

Maria Faig
(Coordinadora del programa  
LECXIT al Pere Vila)
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esPAi menjAdoR
Aquest curs,  les mestres i  l’ ampa de 
la nostra escola van decidir plantar un 
hortet al costat del pati de sorra. Al assa-
bentar-nos, les monitores del menjador 
de seguida ens vam entusiasmar amb el 
projecte ja que ens semblava un projec-
te profundament educatiu i per això ens 
hi vam implicar des de el primer dia

Els pares i mares ens van demanar si 
podíem fer un espantaocells Es clar que 
sí! Farem més que això!. Varem buscar 
contes d’espantaocells i vam adaptar 
un per explicar als nens i nenes com 
va arribar en Pere, l’ espantaocells, a la 
nostra escola.

Els infants van gaudir molt del conte i ara 
anomenem l’ espantaocells pel seu nom.

Tots els dies, amb un grup d’infants, 
recollim l’aigua que sobre del menja-
dor i reguem el nostre hortet.  Tenim 
un mural amb una graella per portar el 
control de qui i quan ha regat ja que als 
nens i nenes els agrada molt regar i tots 
voldrien fer-ho cada dia.

Tothom estem molt implicats en el 
projecte i veiem amb molta satisfacció 
com van creixent cada dia les nostres 
plantes Els infants van ser els primers 
en adonar-se que en aquell hort que al 
principi només era un tros de terra ne-
gre, començaven a sortir petites fulletes. 
Cada cop que sortia una planta nova es 
celebrava amb molta il·lusió..

Ara fins i tot hi tenim flors!!.

Un altre projecte que també hem fet 
aquest trimestre ha sigut el de la jornada 
gastronòmica, dedicada aquesta vegada 
al Marroc.

Durant tres setmanes, vam estar fent  
diverses activitats relacionades amb 
aquest país.

Els nens d’infantil i del cicle inicial van 
confeccionar un dossier amb tot el que 
han treballat amb les monitores: un con-
te, jocs, endevinalles, com van vestits, la 
seva bandera...

Amb els nens de segon cicle vam fer un 
mural gegant d’una estampa típica del 
Marroc, on posaven els caps pels forats 
dels personatges. Vam passar tots els 
nens i nenes a fer-se fotos cosa que va 
agradar molt.

Els nens i nenes del cicle superior van 

recopilar tota mena d’informació sobre 
el  país per fer un mural molt interessant 
que tenim penjat al menjador.

Tots els nens i nenes que són del Mar-
roc, ells o les seves famílies, van portar 
diferents coses com la bandera, tagines, 
vestits, babutxes, música... I finalment el 
divendres, 17 de maig, vam fer la festa, 
amb menjar típic, l’exposició de totes les 
coses portades i després, el que més els 
hi agrada, música del Marroc i... a ballar.

La monitora de 2n, l’Eva, ens va fer una 
bonica demostració de la dansa del 
ventre, amb la que tots ens vam quedar 
bocabadats.

És una activitat que engresca i que tro-
bem molt satisfactòria.

Gemma Rodríguez 
i monitores del menjador
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la meva àvia
La  Fàtima és l’àvia del Soufian i del Bilal, 
de segon i P5. També té una neta, la Hind 
de tretze anys i que estudia a l’institut.
 
La Fàtima va néixer fa 57 anys a un po-
blet de l’interior del Marroc, Ait Mimoun, 
que es troba aproximadament a una hora 
de Fez. 

Era la gran de quatre germanes, i de peti-
ta recorda que s’estava a casa aju¬dant la 
mare a les feines de la llar, cui¬nant i fent 
endreça.
 
També col·laborava a les tasques del 
camp: conreant els olivars i  els camps de 
blats, collint oli¬ves o fent la sega del blat 
quan n’era l´ època. Com hi tenien bes-
tiar, a les gallines ponedores els donava 
el men¬jar i n’ agafava els ous; i també 
feine¬java molt amb els cavalls perquè 
els feien servir per a carregar l’aigua del 
riu i transportar-la a la casa i al camp. 

 La Fàtima, en ser la més gran de les ger-
manes, feia una mica de  “Jefa”,  

i no va poder anar a escola, però les tres 
germanes petites si que hi van anar. La 
van casar de  molt joveneta i va tenir tres 
fills, dues noies i un noi.

Fa trenta vuit anys que el seu home 
va venir a Barcelona a treballar en la 
construc¬ció, però ella només en fa 
deu que hi viu, abans anava i venia del 
Marroc. 

Va aprendre l’espanyol a un centre cí¬vic 
del barri amb d`altres companyes, i diu 
que el que més li agrada de la ciutat és el 
clima perquè s’assembla al del seu país.

Tots els seus fills viuen a Barcelona, pels 
vol¬tants de Santa Cate¬rina, però ara 
una de les filles s’ha casat i ha marxat a 
viure a França per motius la¬borals.

Doncs bé, fins ací una breu ullada a la 
història de la Fàtima, àvia del Soufian, 
Bilal, i Hind.

Genoveva Fornells
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CluB eXCuRsionistA PeRe vilA
Parc Fluvial del Besòs.

El dia 2 juny, diumenge, vam fer la 3a 
sortida del club excursionista d’aquest 
curs.

Seguint les preferències que ens van fer 
arribar després de la sortida a la Colònia 
Güell, aquesta vegada va ser una sortida 
plana, curta i a la platja.

Vam fer un passeig pel Parc Fluvial del 
Besòs, per la ribera del riu, fins arribar 
a la seva desembocadura on, malgrat la 
temperatura de l’aigua (18º) , els crios 
i alguns pares i mares atrevits  van ser 
capaços de ficar-se. Per a molts d’ells, 
era el 1r bany de la temporada i  es  po-
dia apreciar  la  necessitat  d’aigua, sorra 
i  sol després  d’unes setmanes de fred, 
pluges i núvols.

Bé, fins la desembocadura ben bé no va 
ser, ja que aquesta es troba encaixada 
dins dels murs de contenció del riu, els 
quals eviten la inundació de les zones 
urbanes de Sant Adrià de Besòs més 
properes al riu en els períodes de cres-
cuda, i aquesta zona està restringida al 
públic. Però estàvem al seu costat. 

El Parc Fluvial del Besòs és un espai 
públic ubicat al llarg dels darrers 9 qui-
lòmetres del riu Besòs. És un dels espais 
verds més importants de la regió metro-
politana de Barcelona, sobretot si es té 
present la seva ubicació formant part del 
continu urbà de les ciutats de Barcelona, 
Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià 
de Besòs i Montcada i Reixac.

És un passeig curiós per poder apreciar 
la recuperació d’un espai urbà que havia 
estat totalment degradat.

L’aigua del riu Besòs antigament  s’uti-
litzava per al regadiu dels conreus de 
Barcelona; és per això que, el segle X 
es construí el Rec Comtal, que naixia a 
Montcada i Reixac i que durant l’edat 
mitjana arribava fins a l’interior de la 
ciutat de Barcelona.

A causa del seu pas per una zona densa-
ment poblada i industrialitzada, durant 
els anys 70 i 80, la contaminació i degra-
dació d’aquest  riu era  famosa, ja que 
era el riu més  contaminat  d’Europa.

Cap a l’any 1995 van començar la 
neteja i depuració de les seves aigües, 
i aprofitant  la remodelació urbanística  
del  Fòrum Universal  de  les Cultures, el 
2004 es va inaugurar el Parc.

Ara, és un espai verd que disposa d’una 
via asfaltada per on es pot passejar a 
peu, en bicicleta, patins...en el cas del 
marge esquerra hi ha un carril bici es-
pecialment  senyalitzat. Durant la nostra 
excursió fins i tot vam poder apreciar 
com alguns, suposem, aprenents de 
parapent el feien servir com a camp de 
pràctiques!!!

Bé, com deia la meva mare,  
“cada loco con su tema”.

Maite Sánchez
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APAdRinA, APodeRA, APRoPiA A 
un tABAleR
L’Agència de notícies PaTaPamQuePam 
va comunicar el passat dijous que el De-
partament de Benestar Musical i Artístic 
de la Particularitat de Catalunya va de-
cidir atorgar a la colla no tan jove i molt 
jova de tabalers del Pere Vila l’estatus 
d’associació apadrinable.
 
Segons el Departament de Benestar 
Musical i Artístic, l’associació està en una 
situació desemparada al no disposar de 
cap timbal, de poques baquetes i cintu-
rons, de mancar-li fins i tot un nom que 
els identifiqui, d’influenciar-se de grups 
sense catalogar com als Kukumku, amb 
qui es reuneixen cada dijous a les 19:00h 
en trobades clandestines. Benestar ha 

obligat a la colla a ser una “Associació en 
perill d’exclusió social” i a ser obligatòria-
ment apadrinada, apoderada o apropiada 
per  famílies reconegudes i amb certificat 
de bona conducta.

 No saps que fer amb tants diners ni 
després de comprar el teu tercer utilitari 
de gama alta o d’adquirir la teva quarta 
residència habitual?. No saps que fer 
després d’haver dedicat el 0,000000001% 
dels teus beneficis a obra social com a 
les campanyes “Cap dona sense tint ros 
platí”, “Nunca sin mis nauticas” o la dar-
rera “Piel dorada todo el año”?. Hisenda 
segueix ignorant-te tot i tenir un gran 
patrimoni?.

Aquesta és la teva oportunitat. Dirigit 
a famílies mono i multi parentals, amb 
o sense animals de companyia al seu 
càrrec i amb un reconegut futur. A tots 
vosaltres i d’altres aventallats que habi-
ten el nostra món us proposem apadri-
nar a un, dos o més tabalers. Ajuda’ls a 
aconseguir timbals, baquetes i cinturons. 
També pots disposar d’ells per a donar 
un toc exòtic al teu saló o per a amenitzar 
els còctels celebrats a casa teva. També 
et poden ajudar a fastiguejar a algun 
dels teus possibles enemics. Només cal 
apostar al tabaler o tabalers apadrinats 
davant de casa del teu objectiu i faran 
una trencada a l’alba, una batucada du-
rant la seva migdiada o mentre gaudeix 
d’un bon ressopó.

El Departament de Benestar Musical i Ar-
tístic ha elaborat un dossier amb totes les 
dades d’interès general i també particular 
per a que decidiu quin o quins tabalers 
poden ajustar-se al vostre perfil familiar, 
social i econòmic. Aquí us passem un 
recull d’algunes d’elles:

•	 Dades	personals:	fotografia	de	front,	
de costat i d’esquena, nom, cognoms, 
àlies, data de naixement, nº de DNI, nº de 
la seguretat social, estat civil, tendència 
sexual, nº de fills/es, residència habitual, 
nº de telèfon fixe i/o mòbil, adreça de 
correu electrònic.
•	 Dades	acadèmiques:	nivell	acadèmic,	
tipus d’estudis cursats.
•	 Dades	laborals:	empresa	on	treballen	
o si són aturats crònics, tipus de règim 
laboral, salari, categoria de mariner o 
capità.
•	 Certificat	de	penals	que	assegura	que	
cap dels nostres tabalers ni tabaleres te 
un passat delictiu detectat pel departa-
ment de defensa.
•	 Certificat	de	salut	mental	i	física	
emès per Mutua privada de reconeguda 
fiabilitat que avala que cap dels tabalers 
és contagiós ni presenten alteracions del 
psique. 

•	 Certificat	d’higiene	on	es	garanteix	
que tots i totes es renten ni que sigui un 
cop al dia de cap a peus, que es tallen les 
ungles de forma habitual i revisen el cap 
en busca de polls.

•	 Certificat	musical	homologat:	es	ga-
ranteix que els nostres tabalers i tabale-
res són capaços de:
 o Recordar més de 5 peces 
  musicals diferents.
 o Aguantar quatre cicles sense
  perdre el fil de la melodia.
 o Caminar i tocar a l’hora.

S’han generat diferents tipus d’apadrina-
ment per a que trobeu la que més s’escau 
a les vostres necessitats:

•	 Apadrina	un	tabaler	o	tabalera.	Quota	
variable atenent a l’edat i al nivell musi-
cal. Consultar llista de preus.

•	 Apadrinament	de	tota	la	colla.	Quota	
fixe. Consultar llista de preus.

•	 Apadrina	a	una	família	de	tabalers.	
Quota variable atenent al nº de membres 
que conformin el nucli familiar. Consultar 
llista de preus.

Les quotes hauran de ser 
transferides a la compte número 
02-011-2587123XRP2187638 de Bankia. 
Un 10% dels diners recaptats aniran 
directament a pal·liar les mancances de 
la colla. El 90% restant seran usats per a 
cobrir les despeses en tràmits.

Per a més informació, contacteu a través 
de  l’adreça de correu electrònic pitita.
osea@ycas.com amb la Pitita de Ufsii, 
directora del Departament de Benestar 
Musical i Artístic de la Particularitat de 
Catalunya o visiteu les nostres oficines a 
l’Avinguda Tibidabo s/n. 

Esther Orozco
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PoRtAte  Bien
Hubiera querido saber hace más tiempo que el niño molesto que no deja descanso 
a  su madre o a su padre, el niño que pega, el niño que desobedece a la autoridad 
escolar no es más que un ser humano buscando un lugar, su lugar en la micro 
sociedad en la que en ése momento se encuentre. El niño, al igual que el adulto, 
busca sentirse integrado en su mundo: en su familia, en su colegio, con sus ami-
gos... busca un sentimiento de pertenencia. Lo que sucede es que los métodos que 
sigue, en ocasiones, resultan francamente molestos e ineficaces para su propósito. 
Los métodos a seguir giran en torno a la convicción propia de un niño de creer 
que llamar la atención es sinónimo de encajar y sentirse admitido y querido en un 
entorno concreto. El método es ineficaz porque el padre, en ocasiones carece de 
métodos para descifrar el comportamiento del niño y actuar en consecuencia.

Disciplina Positiva propone, tras un bre-
ve estudio del comportamiento huma-
no, una herramienta tan sencilla como 
compleja que es la de pensar en  cada 
ocasión de tensión :
qué me está intentando decir mi hijo? 
Con el mero  hecho de plantearse esta 
pregunta, el libro pone a los padres 
de las criaturas como responsables y 
verdaderos intérpretes , educadores 
y guías para criar a unos seres en paz 
con sigo mismos, e integrados en la 
sociedad  en  la  que  viven.  Los  padres  
han  de  actuar  como  catalizadores  de  
sus hijos ,guiándoles para alcanzar la 
integridad social, moral y por lo tanto, 
su libertad personal.

Esta primera herramienta no será más 
que el comienzo de un tipo de educa-
ción que rechaza el castigo impuesto 
como pena, y promueve la idea de que 
las consecuencias del comportamiento 
inadecuado han de ser constructivas, 
proporcionadas y coherentes y que en 
ningún caso han de buscar el sufrimi-
ento del niño en ningún aspecto: culpa, 
dolor físico, humillación... 

Es la propuesta de un método educativo 
que busca un equilibrio entre el cariño 
y la firmeza, basándose, si es que se 
puede resumir en una palabra, en el 
respeto mutuo entre padre e hijo.

El motivo para eliminar el castigo 
irracional se basa en los estudios que 
constatan las consecuencias negativas, 
a largo plazo, de una educación funda-
mentada en el castigo; es decir, en la 
idea obsoleta de creer que para que un 
niño se porte bien, antes ha de pasarlo 
mal. Eliminar el castigo como método 
no supone rendirse al niño y dar la 
bienvenida a la permisividad. Supone 
emplear otras herramientas, franca-
mente útiles y sencillas... la clave está 
en identificar la situación y emplear la 
o las herramientas adecuadas para la 

ocasión, pero antes que esto, como no, 
la cosa es mantener la calma,... para lo 
cual, claro está, D.P. también propone 
diversos mecanismos.

Sin profundizar ni citar cada una de los 
numerosos recursos educativos que 
propone Jane Nelsen, sí quisiera hacer 
hincapié en una idea que se desprende 
de este ensayo. La familia es el prototi-
po de sociedad más cercano en tiempo 
y espacio para el niño, es su modelo 
a imitar, su referente y su hogar, y por 
ello, ha de ser su lugar de acogida y 
remanso de paz. De su familia, se irá 
emancipando poco a poco, a lo que no-
sotros, padres y madres, hemos de ayu-
darles. Acudirá a su colegio, de ahí a su 
instituto, y de ahí en adelante paseará 
por el mundo con el legado que le haya 
dejado su familia, lo que haya vivido y 
compartido con padres y hermanos. Se 
sentirá en el mundo como se haya sen-
tido en casa. Esperemos que querido, 
valorado y valioso, responsable y libre.

El título del artículo “Pórtate bien”, es 
indicativo de la falta de comprensión de 
un padre hacia su hijo, que se comporta 
probablemente de acuerdo con su edad, 
pero inconvenientemente para el padre, 
quien manifiesta su voluntad de manera 
autoritaria.

Carmen Fernández
Del libro “ Disciplina Positiva”, 
JANE NELSEN 
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y tú, de donde eRes?
Máxima  Ferreras (Prieta para los paisanos)

Madre del Víctor  y de la Beatriz

Nacida en Los Ríos de Neiba   (República Dominicana)

La República Dominicana se encuentra en el Caribe, en el archipiélago de las  
Antillas Mayores, en una isla denominada La Española que consta de 2 estados,  
la República Dominicana  y Haití. 

La Capital es  Santo Domingo, que fue  justamente  el  primer asentamiento  
europeo en el nuevo mundo, cuando  Cristóbal Colón descubrió América en 1492.

Después de sucesivas ocupaciones, una 
dictadura y una guerra civil, actual-
mente cuenta con un sistema político 
democrático representativo, siendo el 
actual presidente del gobierno Danilo 
Medina.

El idioma que se habla es el español.

La religión predominante es la católica. 
Se celebra la Navidad y la Semana San-
ta  en la que hay un postre típico, las 
habichuelas rojas con dulce (habichu-
elas con crema de coco, leche de coco, 
azúcar, malagueta y canela). Por lo que 
explica, los críos se pasaban por todas 
las casas a que les dieran habichuelas. 
Esa noche se hartaban a comerlas.

Los Ríos se encuentra en la provincia 
de Bahoruco, siendo Neiba la capital de 
provincia. 

Tal y como su nombre indica, y como 
comenta Máxima, hay mucha agua en 
su pueblo ya que cuenta con decenas 
de ríos pequeños y arroyos,  además 
del rio Barrero y del  lago Enriquillo 
(la mayor reserva de agua natural del 
país). Una forma de aprovechar tanta 
agua es mediante los canales de riego,  
los cuales hacen recordar a Máxima 
como aprovechaban para bañarse en 
ellos,  dejándose arrastrar por la cor-
riente con la consecuente rotura de la 
ropa interior, que tenían que remendar  
ya que la compra de ropa se hacía una 
vez al año, normalmente en Diciembre 
después de la venta del café, por lo que 
había que hacerla durar.

Respecto a la actividad económica,  la 
agricultura y la ganadería en pequeña 
escala  son los principales recursos,  
junto con las divisas que envían los 
emigrantes (es una zona con una alta 
tasa de emigración) y, curiosamente, 
muchas de las familias dominicanas 
de nuestra escuela son de su mismo 
pueblo. Todos se conocen.

Los principales productos son el plátano, 
café, habichuelas, arroz, uva y la pesca 
de jaiba (sirica)del lago Enriquillo.

Máxima recuerda sobe todo la recogida 
del café que se hacía 2 veces al año. 
Cuando se acababa la escuela se iban a 
Higo de la Cruz, donde su familia tenía el 
café plantado. Comenta que los adultos 
recogían el café de la planta mientras 
que los críos se encargaban de recoger 
el que estaba en el suelo,  que solía ser 
el que las ratas tiraban cuando trepaban 
por la planta en busca del agua del café 
(me explica que cuando el grano está 
maduro, bota agua dulce que hace las 
delicias de los roedores). También recu-
erda las camas artesanas en las que dor-
mían, hechas con la rama del plátano, y 
el frio que pasaba esas noches.

Cuando le pregunto que echa de menos, 
lo primero que me dice son las fiestas 
patronales que, curiosamente de nuevo, 
en su pueblo son el 24 de setiembre 
en honor de “Nuestra Señora de las 
Mercedes”.

Me comenta que sus paisanos son per-
sonas amables, amistosas y solidarias, a 
los que les gusta compartir  sus penas y 
alegrías con familiares, amigos y vecinos. 
Y  que son muy festivaleros.  Les encanta 
la música y en su pueblo lo típico es la 
Bachata, el Merengue y el Bolero. Me 
habla del  Perico Ripiao , que me tiene 
que explicar porque no había oído en mi 
vida hablar de este término. Resulta que 
es cuando tocan el merengue con el acor-
deón, además de otros instrumentos.

Personajes conocidos.

•	 Juan	Marichal,	jugador	de	beisbol
•	 Maria	Montez,	actriz
•	 Juan	Bosch	y	Gaviño,	escritor	y	
 político
•	 Juan	Luis	Guerra	,	músico
•	 Oscar	de	la	Renta	,	diseñador	
 de ropa
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