REVISTA
DE L’AMPA
PERE VILA
Nº 13
JUNY 2016

lletres del concurs de tipografía per l’alfabet del Pere Vila

Benvolgudes

famílies

2

Aquí estem de nou donant la benvinguda a
un any més que acaba.
M’he passat la vida donant la benvinguda i
dient adéu a tothom. Des que em van plantar
el 12 de novembre del 1932 al mig del passeig
de la Biblioteca no he deixat de fer-ho. Fes
fred o calor, plogués a mansalva, fes un
vent esbalaïdor, sobrevolessin avionetes de
guerra, helicòpters dels mossos o avions de
baix cost. Quan se sentien les detonacions
de les bombes que queien a Barcelona
o mentre sento la música que prové del
teatre. República idealista, maleïda guerra,
dictadura repressora, la transició inquietant
i la democràcia tan esperada. Aquí he estat,
junt amb l’escola, intentant cuidar a tots els
nens i nenes.
Sóc de bronze i semblo pasmadament quieta.
Però no escapa res als meus ulls petrificats.
L’altra dia em van venir a demanar si volia fer
la editorial de l’Ampere. No vaig saber dir que
no. La Maite té el do d’aconseguir impossibles
i una escultura com jo no s’ha pogut resistir
als seus encants. La trobaré molt a faltar
ara que les bessones són grans i marxen a
l’institut. Bé, en realitat trobo a faltar a tots
els que ja s’han fet grans i marxen a viure
gran aventures. Sobretots guardaré el record
d’aquells que ja no podran tornar mai...
Aquí dalt m’assabento de tot el que passa a
l’escola. I sé que aquest curs ha estat un any
molt especial. L’escola està obrint finestres
i ventilant les aules. La Junta de l‘AMPA ha
renovat membres i tot i que ha estat un any
complicat, ha tirat endavant i està començant
a rodar milles. Que com ho sé? Ho noto per
la manera de jugar dels crios quan entren i
surten del meu parterre i per la resistència de
les famílies a marxar a l’acabar les classes.
Aquest curs els nens i nenes parlen molt
de música i de la seva nova orquestra. Aquí
es respira música de cap a peus. També
els sento parlar de la pictoescriptura, del
Corrandescola, del Dansa Ara i del Flic Flac
Circ, de patinar sobre gel o anar a la neu a
esquiar i a fer snowboard. Estan molt contens
amb la seva nova taula de ping-pong i la
bonica caseta de fusta pels més petits que es

troba al primer pis. S’ho passen pipa amb els
dibuixos que van pintar uns pares al pati dels
porxos a principi de curs. També expliquen
com han començat a plantar faves i maduixes
a l’hortet. Els ha agradat molt poder escollir
les extraescolars i sembla que sortiran
cuiners, mags, artistes de teatre, dansaires
i esportistes de primera. Però hi ha una
novetat que em té el cor robat anomenada
“Ambients”. M’agradaria ser de carn i ossos
per a poder anar i veure amb els meus propis
ulls que és realment això dels ambients. La
mainada explica que han tocat animals, que
han vist la sang al microscopi, que han fet
una peli amb les tècniques del StopMotion.
Parlen d’invents i artefactes imaginatius
construïts amb material reciclat al racó de
la construcció. També expliquen el que han
llegit al racó de lectura mentre seuen a les
butaques o es tiren sobre el coixins, com
aprenen a expressar els sentiments a partir de
l’art... tantes coses van dient mentre s’enfilen
i es donen una batada al cul amb la bora de
marbre.
També us he de dir que hi ha coses que els
amoïnen i força, sobretot una que a mi em
preocupa molt. Qui farà les llenties o les
mandonguilles a la jardinera partir d’ara?
Com les de l’Andrés i l’Aurora no hi han! Que
farem sense tots dos ara que es jubilen? Qui
aconseguirà que es mengin el bròquil amb
patates? És llei natural que descansem i
gaudim del temps lliure després de tants anys
de feina. Però no seria possible que l’Andrés i
la Aurora prenguessin alguna poció màgica i
es quedessin per sempre més a l’escola? Això
o espavilem fent clons de tots dos en menys
de tres mesos que des que va aparèixer la
ovella Dolly han passat anys i ja seria hora…
Ha estat un any intens i ple de canvis que
faran de l’escola un lloc extraordinari
per a aprendre a ser lliures a través del
coneixement.
La revista Ampere és un diari amb el recull
d’allò que hem viscut al Pere Vila durant tot
l’any. Gaudiu d’ella.
Havia una vegada...
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L’orquestra
del Pere Vila
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“Sense música, la vida seria un error”.
Nietzsche (1844-1900)
A l’escola Pere Vila opinem el mateix que
el filòsof, i intentem omplir l’escola de
moments musicals, que ajudin als infants a
viure la música, i a viure amb la música!
Com ja sabeu, des d’inici de curs, el projecte
de música que vam iniciar l’any passat,
ha agafat una nova volada, i hem creat
l’Orquestra de l’Escola Pere Vila!
L’orquestra va néixer de la idea (potser una
mica esbojarrada) del claustre de l’escola, on
desprès de fer una valoració sobre com havia
anat el projecte l’any passat, vam creure
que podíem fer gaudir més de la música
a tots aquells nois i noies que estudiaven
música i tocaven algun instrument a fora
de l’escola. Aquesta idea, la vam vendre a la
gent de l’escola de Músics, i ens van oferir
ajuda, amb dos directors dels quals un d’ells
ens faria els arranjaments de les peces que
toquéssim, adequats al nivell musical dels
nens i nenes que volguessin participar de
l’orquestra.

Teníem doncs, tots els ingredient
imprescindibles per començar l’orquestra,
l’aula de música, els faristols, els directors, el
compositor, les ganes... Però ens faltaven els
nois i noies músics. Així doncs, principi de
curs se’ls hi va explicar la idea, i de mica en
mica s’hi van anar apuntant, tots aquells que
volien participar! Eren moltíssims, i tenien
moltes ganes de participar-hi!!!
Vam començar un dimarts d’octubre fent
una audició de tots els nens i nenes que
tocaven instrument, d’aquesta manera vam
poder saber quin nivell tenien i com se’ls
hi havia d’adequar la partitura a cadascun
d’ells.... A partir d’aquí, en Tolo ens va fer una
peça, i al cap de 15 dies vam començar el
primer dia d’orquestra!
Aquell dia, va ser un dia emocionant veies
arribar a tots els nens i nenes amb els seus
instruments i amb la cara d’emoció, i a la
tarda, quan va començar l’orquestra, i van
començar a sortir tots els instruments de les
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seves fundes, ens vam col·locar i vam afinar
instruments! L’emoció era viva!
Potser aquell dia no va sonar gran cosa, o va
sonar una mica desafinat, o fora de temps,
però el que si que es va estendre per tota
l’aula, va ser la màgia de la música, una
màgia difícil d’explicar, però que quan es
percep te n’adones que allò és el que vols
que visquin els teus alumnes, i que gràcies
a aquesta màgia, els nostres alumnes amb
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l’orquestra viurien coses espectaculars!
Des d’aquell primer dimarts, vam anar
assajant cada 15 dies, el so de l’orquestra
va començar a canviar, va créixer i els sons
de tots els instruments es van unir en un de
sol, vam tocar dues peces en tot el primer
trimestre, i el dia del concert de Nadal vam
estrenar l’Orquestra de l’Escola Pere Vila! Hi
havia nervis, i vam assajar moltes vegades,
però quan es van obrir les portes, van entrar

Durant la resta del curs, hem seguit
treballant, hem anat creixent com a
orquestra, doncs, resulta que això de
l’orquestra ha fet créixer l’interès en els
companys dels músics, i al segon trimestre
molts més nens i nenes que han après a
tocar instruments n’han volgut formar part.
Ara som una bona colla, i els assajos son
una mica més complicats, ja que som molts
i amb nivells molt diferents, però el que és
preciós, és veure com els alumnes grans, i
amb un bagatge musical més llarg que els
petits, ajuden a tocar les notes difícils, els hi
ensenyen com es fan, s’interessen perquè
soni bé, i tenen ganes de que tot funcioni, i al
mateix temps, veus com els músics més petits
s’emmirallen amb els grans i els prenen com
a exemples!
Realment el que passa els dimarts a la tarda
a l’aula de música costa de veure en altres
moments escolars, ja que pel sol fet de fer
una mateixa activitat grans i petits sorgeixen
uns lligams i unes ajudes que a vegades
costen de veure!

els pares i mares, i vam començar a tocar,
els nervis van marxar, i aquella màgia de
la que parlàvem va tornar a sortir per tota
l’entrada de l’escola, i es va fondre amb els
aplaudiments! Havíem fet el primer concert,
havia sonat una peça sencera, els nois i
noies estaven molt i molt contents, als pares
i mares els hi queia la bava, i als mestres....
els mestres estaven orgullosos dels seus
alumnes!

Així doncs, creiem que l’orquestra de l’Escola
Pere Vila ha estat un gran encert, i que
tenim una gran sort de poder-la tenir! Això
si, si funciona és gràcies a tot el personal
de l’escola, des dels nens i nenes que
recorden que hi ha orquestra i porten els
seus instruments, s’estudien les peces a casa,
i gaudeixen i aprenen, a tots els mestres de
l’escola, que adapten les classes dels dimarts
a la tarda perquè els nois i noies que fan
orquestra puguin saltar-se-les, i a tots els
pares i mares, que creuen que és un projecte
que val la pena i engresquen als fills i filles a
seguir fent música, i a viure-la intensament!
Per tant.... Moltíssimes gràcies nois i noies,
famílies i personal docent per creure en el
projecte de música, i sobretot en l’orquestra, i
deixar que la música ompli l’escola!!

Anna Queralt
Especialista de música
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Ambients
el perquè de tot plegat
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Com va començar la nostra particular
aventura cap als ambients d’aprenentatge?
Doncs no ho sé molt bé. El que sí tinc clar
és que, dit i fet, en menys d’un any hem
investigat, hem planificat, ens hem format i
hem portat a terme un canvi que ens fa sentir
molt satisfets.
Durant el curs passat, el claustre va
començar a sentir una certa inquietud i
un interès per evolucionar i caminar cap
a noves metodologies més actives, lliures
i competencials. Llavors, iniciàrem un
procés de recerca sobre els processos
d’aprenentatge que es duen a terme a través
dels ambients, una manera de treballar
que altres escoles arreu de Catalunya i de
Balears ja han inclòs en el seu dia a dia.
Vàries persones havíem tingut l’oportunitat
de visitar-ne algunes i era una forma de
treballar que ens fascinava.
Començàrem a parlar-ne, organitzàrem
reunions sobre la temàtica, vam llegir
articles, vam visitar més centres i vam
imaginar la nostra escola de manera
diferent. Sentíem la necessitat d’avançar
i fer quelcom més vivencial i cooperatiu.
Volíem fer un trencament a nivell d’espais,
de tempos i d’activitats. I finalment, cap al
juny, decidírem que era una bona opció.
Apostàrem fort per fer el canvi i acordàrem
fer-lo el curs següent, en la mesura que fos
possible.
En aquest sentit, ja sabeu que des de
l’octubre passat hem incorporat els ambients
d’aprenentatge des dels 3 anys fins a 3r de
primària. Simultàniament, hem rebut una
formació per part de mestres que treballen
d’aquesta manera i hem pogut reflexionar,
valorar la feina feta, parlar dels nostres
neguits, analitzar les limitacions observades i
discutir sobre allò que necessitarem millorar
de cara al curs vinent.
Com s’aprèn a través dels ambients?
L’aprenentatge a través dels ambients té
ingredients de diverses metodologies que ja
coneixem com els racons d’aula, els tallers o
l’experimentació, beu de diferents corrents
pedagògics com l’escola nova, l’escola
activa i l’educació lliure i es basa en diverses

teories, entre elles les de Piaget, Dewey,
Pestalozzi, Montessori o Freinet.
La pedagoga alemanya Rebeca Wild és un
dels referents actuals més clars en aquesta
innovadora manera de treballar d’ençà
que va publicar el seu llibre Educar per ser.
Vivències d’una escola activa. Ella creu en
una escola desencossiada, on els infants
poden triar i desenvolupar les seves pròpies
activitats, es mouen amb llibertat i treballen
a diversos espais. La base de tot plegat és
garantir un entorn de seguretat emocional
i ric d’estímuls per a que l’infant no perdi
la curiositat innata per aprendre i pugui
experimentar, viure i transformar el món que
l’envolta donant-li sentit. Es tracta de situar
l’infant al centre, com a protagonista, cosa
que fomenta l’aprenentatge significatiu i la
vivència de la democràcia.
Així doncs, un ambient d’aprenentatge
és un espai temàtic dissenyat per a que
sigui educatiu, on es pugui experimentar,
descobrir i aprendre quelcom des de l’interès
i el plaer, a partir de materials estimulants.
Dins aquest espai, el mestre adopta un
rol d’acompanyant per tal de captar els
interessos de l’alumnat. És un agent que
proposa activitats i que genera situacions
de reflexió. A banda d’intentar satisfer les
necessitats i la curiositat dels infants, també
vetlla pel respecte de les normes.
Com hem organitzat els nostres ambients?
Cada escola adapta aquesta filosofia general
de treball a la seva realitat, tot tenint en
compte l’alumnat, les famílies, els mestres,
les instal·lacions i els recursos. En el cas de la
nostra escola, hem ideat els ambients a partir
dels interessos que sabem que té el nostre
alumnat, de les qualitats dels mestres i amb
la intenció clara d’abastar les diferents àrees
del currículum. Hem ubicat alguns ambients
dins les aules ordinàries, d’altres als
passadissos i també a les aules polivalents.
Enguany hem treballat per ambients un matí
i una tarda al cicle d’infantil i tres matins en
el cas del cicle 2 (1r, 2n, 3r). I val a dir que
el funcionament dels ambients varia una
mica d’un cicle a l’altre però la filosofia és la
mateixa: oferir espais diversos amb materials
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interessants i activitats variades, fomentar
la creativitat, facilitar la lliure circulació dels
nens i nenes i barrejar tot l’alumnat d’aquell
cicle alhora.
Aquí teniu la llista dels ambients que els
nostres alumnes han pogut gaudir durant
aquest curs:
Cicle d’infantil
Cicle 2
Biblioteca
Andròmines
Trens i cotxes
Emocion’art
Pintura
Llums, càmera, acció
Metges
Bon apetit
Estampació i retallar
Jocs d’estratègia
Cuineta
Naturalment
Experimentació
Mans-i-màtiques
Llum negra
Un llibre, un amic
Volum
Vet aquí una vegada
Juguem amb lletres
Matemàtica manipulativa
Supermercat

Quina valoració en fem?
En primer lloc, voldria dir que tots els
mestres coincidim a dir que durant les
estones dels ambients hem viscut “una altra
escola”. Es respira un clima més relaxat i
gairebé desapareixen els conflictes, cosa
que crea una convivència més harmònica.
A més a més, la cohabitació entre infants
d’edats diverses i amb altres mestres facilita
les relacions socials de tota la comunitat
i fomenta la cohesió i el sentiment de
pertinença.
Hem vist com els nens i les nenes es
mostren motivats per fer, per construir, per
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experimentar, per saber, per compartir,
per resoldre i per prendre les seves pròpies
decisions. Mentrestant, els grans ajuden
els petits i construeixen valors com el
respecte, la responsabilitat o l’altruisme.
Els petits aprenen dels grans i creixen en la
cooperació, la confiança i la seguretat. Els
amics i els germans es troben i aquells que
parlen una mateixa llengua o pertanyen
a una mateixa cultura poden construir
coneixement utilitzant els seus propis codis.
A més a més, aquest treball lliure i autònom
fa que els mestres puguin acompanyar i
atendre millor les necessitats educatives
de cada infant i fer intervencions més
individualitzades.
En poques paraules, pensem que estem
aconseguint que cada infant pugui trobar
un espai on expressar-se i gaudir fent allò
que li agrada. El plaer d’aprendre només es
viu des de la motivació. I això és el que hem
observat, infants amb moltes ganes de fer.
Som conscients que hem de repensar
alguns ambients, fer canvis de distribució
i incorporar nous materials. És a dir, tenim
molt de camí per córrer. Però hem fet les
primeres passes i ens sentim molt il·lusionats
per continuar avançant cap a una educació
més activa i més lliure. Esperem que el curs
que ve us puguem explicar les millores i els
avenços assolits.
Per concloure, aprofito per realçar l’esforç i
la dedicació de tots els mestres que han fet
possible aquest canvi i per agrair el suport
dels voluntaris. Enhorabona a tothom!
Joana Cifre-Mas
Tutora dels Dracs, P4
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Millorem
el nostre

pati
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Donada la poca varietat que oferia el
nostre pati durant l’esbarjo de Primària,
generalment reduït al joc de pilota, des
de l’Assemblea d’alumnes es va veure
la necessitat de buscar una solució per
millorar i fer que l’estona de pati no fos
emprada únicament per al joc amb pilota.
En els darrers anys la gran oferta de “lligues
futboleres” en un mateix espai, vam crear
cada vegada més problemes d’utilització.
Així doncs, es va optar, després de parlar-ho
i discutir-ho, que cadascun dels nivells de
primària tingués un dia de pista per jugar a
pilota, i es va acceptar, amb el compromís
que es valoraria després del segon trimestre.
A partir d’aquest nou enfocament, es va
diversificar les activitats de joc.

Quan la pilota desapareix, les activitats canvien, es diversifiquen com
ho fan també els tipus de relacions que s’estableixen.
Es tracta d’un canvi en la concepció del
pati, amb l’objectiu d’ampliar l’oferta de joc
i ampliant l’espai durant l’estona d’esbarjo,
tot introduint propostes, com el ping-pong,

el futbolí, els jocs de taula, el bibliopati, els
jocs pintats a terra: la xarranca, el tres en
ratlla i el circuit.
Finalment quan es va fer la valoració
les assemblees d’alumnes van valorar
positivament la nova reorganització del pati i
que les alternatives de jocs eren interessants,
així com els horaris de la pista per al joc de
pilota van ser ben valorats.
Els alumnes grans de l’escola ajuden a
gestionar el material dels diferents racons de
joc del pati i vetllen pel seu bon ús.
El pati promou la socialització, la
participació, la creativitat i permet adquirir
moltes habilitats socials, com resoldre
conflictes i prendre decisions.
Com més divers sigui el pati i més
jocs oferim als infants, major llibertat
tindran a l’hora de jugar i podran gaudir
d’experiències molt més enriquidores.

Mercè Lladó i Carme Codines
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En

Bao

i els seus amics

El conte audiovisual fet pels nens i nenes de 1r va guanyar als
Jocs Florals de Barcelona.
Aquest any, als Jocs Florals de Barcelona,
s’ha iniciat una nova modalitat de
participació: el conte il·lustrat audiovisual.
Les escoles que volien participar rebien
una formació dirigida pel Manuel Barrios,
el director i realitzador del programa de tv3
”Una mà de contes”.
L’Anna, la mestra de música, la Naira i la
Marta, tutores de 1r, ens vam engrescar a
fer la formació i a fer un conte audiovisual
amb els nens i nenes de 1r de l’escola.
Ens semblava molt interessant descobrir
les tècniques i els trucs que utilitzen al
programa per aconseguir muntar aquests
contes tan creatius i amb un estil tan
personal i característic.
El compromís era doncs, presentar el nostre
propi conte audiovisual als Jocs Florals
d’enguany. Des d’un primer moment vam
tenir molt clar que aquest era un projecte
comú de les classes de les Aranyes i dels
Origamis. Havia de ser un conte col·lectiu,
en el que participessin tots els nens i les
nenes de primer. I així va ser com vam iniciar
aquest projecte!
Com ho vam fer?
Per tal de poder fer partícips a tots els
alumnes, vam proposar a l’aula que
cadascú penses un personatge protagonista
i una situació que havia de viure aquest
personatge. Entre idees personals, idees
compartides i votacions, va néixer en Bao,
l’os panda protagonista del nostre conte.
Entre tots vam anar donant idees de què li
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podia passar a aquell panda. “Porta ulleres”
va dir algú i poc a poc, i amb la nostra ajuda,
es va anar perfilant la historia del Bao.
Desprès de pensar la historia, vam haver de
pensar un títol pel conte i d’entre totes les
propostes vam tornar a fer una votació. Així
és com va sortir el títol del conte: “En Bao i
els seus amics”.

Ara ja teníem la història i el títol, calia
pensar en la part més artística del conte:
les il·lustracions. Tots van dibuixar pandes,
grans, petits... Teníem molta feina per
endavant: construir pagodes i fanalets amb
collage, fer les bicicletes i les motxilles,
estampar la gran muralla de la Xina,
estampar el bosc de bambú, fer-li moltes
ulleres pel Bao...

Finalment, un dia ens vam dedicar a la
gravació del conte. Va caldre una bona feina
d’organització, ja que cadascun dels nens i
nenes de primer va participar en la gravació
del conte! Uns estampaven maons, d’altres
feien aparèixer els fanalets o els pandes,
d’altres dibuixaven fulles de bambú o feien
ditades de flors de cirerer... en fi! Una gran
feinada que els nens i nenes de primer van
fer com uns grans professionals.

Un altre dia vam enregistrar la veu, on també
va participar tothom.
Un cop feta la gravació i enregistrada la veu,
les mestres vam fer el muntatge, i us hem

de confessar, que no va ser fàcil! Teníem
enregistrats 30 minuts de conte i als jocs
florals només en podíem fer 6 minuts! Ja
podeu imaginar com ens va costar fer més
curt el conte d’en Bao! El toc final va ser
afegir com a banda sonora la cançó “Long
Dong Qiang” que els companys de 3r havien
treballat durant tot el curs pel projecte Junts.
El resultat... si encara no l’heu vist, el podeu
trobar a la web de l’escola!
Les mestres i els nens i nenes estem molt
orgullosos del nostre conte. D’haver fet
una feina tan bonica compartida entre tots
i on tots hem posat una mica de nosaltres.
I a més a més hem tingut la sort de ser els
guanyadors dels jocs florals en aquesta
categoria! I això vol dir que encara tindrem
Bao per estona! I si no... estigueu atents
a “Una mà de contes” el programa de t3
perquè potser el curs vinent... veieu en Bao
allà!

Marta Punsoda, Anna Queralt
i Naira Meneses
Mestres de l’escola Pere Vila
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Projecte

Junts
Des de fa anys a l’escola participem amb
els alumnes de 3r en el projecte “Junts”, un
projecte d’intercanvi i cooperació entre
escoles de Barcelona i altres indrets del
món. Aquest és el segon curs que el fem amb
l’escola xinesa Cheng Du. Aquest projecte
és coordinat pel Consorci d’Educació de
Barcelona que posa en contacte centres
educatius de la ciutat amb organitzacions
dedicades a la cooperació per tal d’engegar
projectes interdisciplinaris que esdevinguin
un complement a les seves activitats, alhora
que vetlla per la qualitat pedagògica de tot el
procés.
Les escoles de diferents indrets del món
comparteixen cada any elements de la seva
cultura. El primer any intercanvien contes
i el segon cançons populars. L’any passat
vam treballar els contes (un de català, i un
de xinès), i vam il·lustrar el xinès, enguany
al ser el segon any ens hem endinsat en la
part musical on els nens i nenes de 3r hem
hagut d’aprendre i il·lustrar amb un treball
plàstic una cançó que ens ha enviat l’escola
Cheng Du anomenada “Long Dong Qiang”
i els alumnes xinesos han fet el mateix amb
una cançó tradicional catalana (de Menorca)
que es diu “Peixatera punyetera”. A més, hem
tingut l’oportunitat de lligar el treball del
projecte Junts dins del projecte de música.
Tenint la sort que la cançó Xinesa tenia una
melodia i uns ritmes molt fàcils, primer
16

de tot vam treballar-la a nivell de notes
i de ritmes, i vam acabar tocant-ho tot
amb instruments Orff (carillons, xilòfons
i metal·lòfons), però a part, des de la
coordinació del projecte ens van proposar
que els i les alumnes que participaven
a l’orquestra de l’escola i feien tercer,
acompanyessin la cançó amb els seus
instruments, ens van facilitar partitures per a
tots ells, i finalment vam poder acompanyar
la cançó amb els instruments. Això encara
va fer créixer més la motivació a l’alumnat, i
la cançó xinesa, és avui, com un himne amb
el que només que en sentin unes notes, de
seguida es posen a cantar!

Com que enguany el projecte és de cançó,
el llibre en el qual hi haurà les lletres i les
partitures de les cançons anirà acompanyat
amb un CD, en el qual els nois i noies de
l’escola hi canten, i els músics de l’escola

hi toquen. Això ha comportat un treball
d’aprenentatge de cançons, d’actitud a
l’hora de cantar i de tocar, d’actitud a l’hora
de gravar, i ens ha permès alhora conèixer
instruments de corda (violí, viola i violoncel),
i poder-los escoltar i veure en directe, ja que
durant la gravació i el dia del concert final
aquests instruments ens han acompanyat a
les nostres cançons.
Així doncs, el projecte Junts pretén
millorar les competències comunicatives
(lingüística i audiovisual, i artística i
cultural), la competència digital i el
tractament de la informació i la competència
d’aprendre a aprendre, a partir d’un treball
interdisciplinari, alhora que es treballa
la competència d’autonomia i iniciativa
personal.

que comparteixen una jornada amb els
nostres alumnes, es coneixen en persona
(fins ara ens hem comunicat via el blog del
projecte junts), i la cirereta del pastís, és
el concert final, on presentem les cançons
que s’han treballat (tant les xineses com les
catalanes) en un gran concert amb músics
(professionals i els del Pere Vila), a l’Auditori
Axa amb els nens de Cheng Du i les famílies.
Aquest final, és un final fantàstic, ja que per
una banda, tenir l’oportunitat de conèixer
els nens i nenes xinesos, és increïble, i per
altre banda, posar en escena tot el que hem
treballat, poder-ne ensenyar els resultats, i
gaudir de la tasca realitzada amb totes les
escoles participants i les nostres famílies, és
un regal!

Però sobretot fent créixer les competències
centrades en el conviure i habitar el món
com són: la competència en el coneixement
i la interacció amb el món físic i la
competència social i ciutadana.
Com a tancament del projecte tenim la
sort de rebre a l’escola els nens i nenes
participants en el projecte de l’escola xinesa

Mar Fargas i Anna Queralt
mestres de l’escola Pere Vila
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Flic
Flac
Circ
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Com ja és tradició a l’escola Pere Vila, aquest
any hem tornat a participar al Flic Flac Circ
amb els alumnes de 5è, projecte organitzat
pel Institut Barcelona Esports que fusiona
l’Acrosport i l’expressió corporal, on un grup
d’escoles de Barcelona representen tres
escenes cadascuna donant vida a una obra
completa en un espai tan especial com és el
Sant Andreu Teatre (SAT).
Enguany la temàtica ha estat “Construïm
Barcelona”, i hem realitzat un viatge pel
temps molt especial per reviure els moments
històrics més importants de la nostra ciutat,
des de l’època romana fins als nostres dies,
tot coneixent els personatges més rellevants,
els llocs més emblemàtics i les tradicions
més arrelades. La representació va ser tot un
èxit i els nens i nenes van realitzar una feina
espectacular, demostrant que treballant en
equip són capaços d’aconseguir qualsevol
objectiu.
La preparació del Flic Flac Circ ha suposat
dedicar tot un trimestre dins la programació
anual de l’àrea d’Educació Física, ja que és
una activitat que requereix una inversió de
temps important, però a la vegada permet
treballar molts continguts i valors alhora.
Des del punt de vista físic i motor, és ideal
per millorar qualitats físiques com la força, la
resistència, la flexibilitat i l’equilibri estàtic i

dinàmic. A més, la utilització de l’expressivitat
en els moviments és un aspecte fonamental
que ens ajuda al treball global del cos.
Però l’Acrosport també té unes
característiques que afavoreixen la cooperació
i la integració, on tots els nens i nenes del grup
són i se senten imprescindibles i aprenen a
valorar les possibilitats del seu cos i les dels
seus companys. En resum, potencia la seva
sociabilitat, que per la nostra escola és el
valor més important que aporta aquest esport
col·lectiu. Els alumnes aprenen a reconèixer
el treball en equip com el camí per aconseguir
un objectiu comú, augmentant la confiança
entre ells, la cohesió del grup, la seva
autoestima i la capacitat de superació.
L’any vinent intentarem tornar a participarhi per seguir treballant aquests valors tan
importants pel nostre alumnat i pel projecte
educatiu de l’escola. Prepareu-vos, nens i
nenes de 4t! Ho tornarem a aconseguir!
Des d’aquestes línies m’agradaria felicitar
els nens i nenes de 5è per l’esforç realitzat
i l’objectiu aconseguit, així com agrair
enormement la implicació dels mestres que
m’han ajudat en tot el procés.
Xavi Garcia
Especialista d’Educació Física
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noticiari del
Pere Vila

Una bona idea:

el

Ja fa dos cursos que els alumnes de 6è del
Pere Vila participem en aquesta activitat.

Sempre ho decorem una mica perquè quedi
més bonic!

Dos nens o nenes de cada grup, tots els
divendres passem per totes les classes de
l’escola, de P3 a 6è, i preguntem quines
seran les activitats extraordinàries que es
faran durant la setmana següent: sortides,
projectes, festes...

D’aquesta manera, ens assabentem de totes
les activitats que faran els nostres companys
i companyes i a més, com que el Jaume cada
tarda treu la pissarra al pati, totes les famílies
estan ben informades.

Quan tenim recollida tota la informació, les
tutores ens repassen l’ortografia i l’anotem
amb guixos de colors a la pissarra que hi ha
al vestíbul de l’escola.
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A nosaltres ens agrada molt aquesta idea i
quan ens toca fer-ho ho passem molt bé.

Alumnes de 6èA i 6èB

Si no sabeui qui és l’Oscar, entreu a la web de l’escola...
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La meva àvia

Maria Teresa Massons té 73 anys i és l’àvia
del Max i del Dídac que van a Primer i a P4.
Va néixer a Barcelona i ha viscut sempre
aquí. A més del Max i el Dídac té tres néts
que viuen a Alella.

És treballadora social i creu que triar aquests
estudis va ser la millor decisió de la seva
vida. Considera que és una professió exigent
que implica un gran repte i que pot ajudar
molta gent, i això darrer és un privilegi.
Treballant va aprendre molt i va escriure i
publicar tres llibres sobre serveis socials.
També ha estat presidenta del Col·legi de
Treball Social de Catalunya i directora de la
Revista de Treball Social.
Ha viatjat força a l’estranger per motius
professionals: Escòcia, Anglaterra, Suècia,
Israel i Estats Units i està convençuda que les
lleis, el treball a l’administració pública i les
tècniques i teories laborals s’haurien de fer
o aplicar després de veure com ho fan arreu.
Res s’hauria de fer en solitari.
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Va ser la primera persona que va introduir
a Espanya la necessitat que els serveis
socials i els policials col·laboressin en
determinades circumstàncies. Va ser una
tasca difícil perquè l’experiència de la
dictadura franquista havia deixat un pòsit
de desconfiança entre les dues institucions,
però finalment va reeixir.
Sempre ha estat implicada en la lluita per la
democràcia. Quan era estudiant l’any 1966
va participar a l’assemblea de la Caputxinada
en representació dels alumnes de l’escola de
treball social.
Després de jubilar-se va escriure i publicar
un llibre sobre la història dels catalans jueus
i actualment coordina jueusxindependència
dins l’Assemblea Nacional Catalana.
Li agrada molt ser amb els néts, brodar, fer
melmelades i observar la natura.
Maria Farré
mare del Max i del Didac

Aquest any per Sant Jordi a l’escola ens han regalat poesies.
Aquí teniu un tastet...

Un món de besades
(Sàlvia del Berri)

Cinc recomanacions
(Carles Hac Mor)

Tinc moltes besades:
besades sinceres,
besades senceres,
besades menudes,
besades peludes,
besades rosades,
besades morades,
besades rodones
plenes d’aromes.
Tinc també besades
dolces,
vermelles,
salades,
rimades,
que volen com fades.
Besades amb pessigolles,
besades suaus com plomes,
besades tendres
per al dilluns i el divendres,
besades i més besades
un món ple de besades
totes per a ma mare.

Si tens gana,
menja’t la cama;
si tens fred,
embolica’t amb la paret;
si tens calor,
refrescat amb la suor;
si tens por,
pensa en alguna cosa millor;
si tens set,
au, toca’t el culet,

El ladrón de naranjas
(Córdoba: Escuela del Califa)
Un ladrón un cesto de naranjas
del mercado robó
y por entre los huertos escapó;
al saltar una valla,
la mitad más media perdió;
perseguido por un perro,
la mitad menos media abandonó;
tropezó en una cuerda,
la mitad más media desparramó;
en su guarida, dos docenas guardó.
Vosotros, los que buscáis la sabiduría,
decídnos:
¿cuántas naranjas robó el ladrón?

Reunió d’amics
(Joana Raspall)
El primer de la reunió,
l’u, va dret com un bastó...
El dos, que s’ha entrebancat,
s’ha quedat agenollat.
En veure’l tan arrupit
que no li arriba a la sola,
el tres de riure es cargola.
El quatre, sorrut, se’l mira
assegut a la cadira
prop del cinc, que fa el gallet
i llueix ploma al barret.
Entra el sis, panxacontent,
amable amb tota la gent,
agafat al braç esquerre
del set, que sols mira a terra.
Ve l’amic vuit, rodanxó,
amb aires de gran senyor
i contorns de carbasseta.
Per fi entra el nou, capgròs
però escarransit de cos,
que en una safata neta
porta un zero més gros que ell.
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Multiculturalidad
en las aulas
Una profesora de música junto con una clase de parvulario de Berlín graban un CD
de canciones infantiles en diferentes idiomas - y tienen en un éxito sorprendente.
Una entrevista con la organizadora Elena Marx.
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Está claro que la multiculturalidad y la
diversidad es un hecho global, y los centros
educativos tienen un papel muy importante
para educar entre iguales, en derechos y
obligaciones, en luchar contra prejuicios,
tópicos, intolerancia… educar en la igualdad
y la convivencia.
Algunos educadores buscan maneras de
desarrollar proyectos para conseguir una
total integración del alumnado y sus familias
en la comunidad educativa, y de paso, en la
sociedad.
Un ejemplo es el caso de esta profesora
de una escuela de Berlín, a la cual ha
entrevistado Silke, madre de Toni de P4.
Señora Marx, en realidad quería grabar un
único CD como un regalo para los padres
- ahora medio Berlín conoce los “hijos de
Kleistpark” en Berlín-Schöneberg. ¿Cómo
sucedió?
Elena Marx: En realidad, yo sólo quería
mostrar el trabajo que los niños y yo
habíamos estado haciendo. Soy una
pedagoga de música y trabajé unos meses en
el parvulario. En aquel entonces grabé 500
CDs. Eran demasiados, así que con el resto de
las copias fui a las librerías de la zona y traté
de promocionarlas.
Funcionó: El CD fue tan bien recibido que
acaba de grabar la quinta parte, y vendió un
total de casi 100.000 unidades.

resto eran alemanes. Ahora se ha convertido
mucho más internacional, hay niños mitad
ingleses, mitad rusos, españoles, y asiáticos.
Gracias a este proyecto de música, el
parvulario es más solicitado.
¿Cree que cuando cantan juntos en
diferentes idiomas, los niños y sus
diferentes culturas se aproximan entre sí?
Mi enfoque es siempre que cada lengua es
sólo una de muchas. Es apasionante estar en
contacto con otras lenguas - especialmente
cantando. Igualmente los niños lo manejan
con mucho más naturalidad que los padres,
para ellos es un medio de juego. Pero el
niño turco, de repente se da cuenta cuando
cantamos la canción turca: Oh, estos sonidos
los conozco yo!
Ahora incluso usted y los hijos de
Kleistpark tenéis conciertos regularmente
en Berlín.
Ya lo podrá ver, nunca solo cantamos, nos
movemos muchísimo y ya solo por eso los
niños tienen la sensación de poder participar
en todo, sepan el texto en el idioma
correspondiente o aún no.
¿Qué les pareció a los padres de la mezcla
de idiomas?
Se notaba que estaban orgullosos de que
también se escuchaba su lengua – a lo cual
algunas madres me trajeron canciones
infantiles de su país para que las pudiéramos
cantar. Esto si que tuvo un carácter
integrador.

Efectivamente se habló mucho sobre el cd. A
la mayoría les gustaba mucho la idea.
Los niños cantan en diferentes idiomas
- alemán, turco, árabe, francés - todo
mezclado. Entre medio, hablan de como
se llaman, de donde son sus padres, a
qué clase van. ¿Por qué no gravó el CD
simplemente en alemán?
Me pareció francamente demasiado
aburrido. Tampoco correspondía a la
realidad: Cuando empecé, el 80 por ciento
de los niños eran de origen árabe y turco, el

Silke Haupt
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Y
tú,
¿de dónde
eres?
Nací en un pueblo en el norte de Vietnam.
Había un río que atraviesa el pueblo y mucho
bambú a lo largo de las carreteras.
En mi infancia me bañaba en el río en los
veranos calurosos y aprendí a nadar sin que
nadie me enseñara. Me gustaba montar en
búfalo, pescar, sentarme en la sombra de
bambú y escuchar la flauta de las cometas.
En mi país los niños hacen unas flautas
pequeñas con bambú que enganchan a las
cometas y así cuando las cometas vuelan por
el aire hacen música.
Desde mi pueblo se podían ver muchísimas

estrellas y las noches de luna llena todo
brillaba. Mis amigos y yo nos encontrábamos
en el puente y cantábamos.
La vida era simple, menos material pero
estábamos muy contentos.
Mi trabajo favorito cuando era niña, para
ganar un poco de dinero, era pescar gambas
en el río o en el lago. Las redes las hacíamos
entre toda la familia.
Mi padre hacia una construcción de bambú y
mis hermanas y yo cosíamos la tela especial.
En la tela se coloca harina de arroz frito que
les encanta a las gambas.
En veranos muy calurosos también cogía
cangrejos pequeños. Ellos viven en las
plantaciones de arroz, y cuando el agua
se calienta mucho por el sol, los cangrejos
suben a la punta de la planta y así es fácil de
cogerlos.
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fuente: Wikipedia

Los productos que conseguía , los vendía en
el mercado del pueblo.
En mi país, creemos que todos los niños
tienen 13 hadas para protegerlos desde el
momento de la concepción. Cuando los
niños cumplen un año y un mes celebramos
una gran fiestas para dar las gracias a las
hadas.
Nuestro año nuevo se celebra con el
calendario lunar y es muy importante para la
familia. Todos van a visitar a sus padres, y a
todos los miembros de la familia, bebemos y

Rollito de primavera vietnamita
Ingredientes para 8 rollitos:
95 gramos de fideos de arroz (rice noodles)
8 ruedas de papel de arroz de 22 cm de diámetro
8 hojas frescas de menta o hierbabuena y cilantro
8 camarones medianos, cocidos
medio pepino
una zanahoria
unas hojas de lechuga
100 gramos carne de cerdo
2 huevos
Para la salsa:
1 cuchara de salsa de pescado
4 cucharas de agua
1 cuchara de zumo de limón
1 cuchara azúcar
2 o 3 dientes de ajo
1 chili

comemos durante muchos días.
La comida en mi país es muy sana. En
nuestras comidas diarias no puede faltar
verdura, sopa y fruta.
En los días festivos hay muchos platos de
rollitos. Uno de los platos típicos es “Rollitos
de primavera”, que se conoce en tantos
lugares en el mundo.
Huong Tran
madre de Jasmine, P5

Preparación:
Cocinar los fideos de arroz según instrucciones del paquete
y cortarlos. Cortar el pepino y la zanahoria en tiras finas.
Cocinar a vapor los camarones y el cerdo.
Hacer una tortilla francesa con los huevos.
Cortar el cerdo y el huevo en tiras finas.
Llenar un tazón grande con agua y remojar las piezas de
papel de arroz, una por una, hasta que se hayan suavizado
pero aún estén firmes, aproximadamente 20 segundos.
Colocarlas sobre toallas de cocina, separadas una de la otra.
Colocar una hoja de lechuga (si es grande recortarla),
después menta y cilantro, pepino y zanahoria, cerdo y
huevo, los fideos y encima el camarón.
Enrollarlos doblando la parte de abajo y de arriba hacia
adentro, como si fueran tamales. Deben quedar bien
apretados.
Para hacer la salsa, cortar el ajo y el chili pequeño y mezclar
junto con los otros ingredientes.
Mojar el rollito acabado en la salsa y a comer!
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èxit
Institut

L’

de l’

Pau Claris
La pre-inscripció de l’IES Pau Claris per al
curs vinent ha estat un èxit: 41 famílies de les
escoles adscrites l’han escollit en primera
opció, quan habitualment aquesta xifra era
molt menor. Això vol dir que per al curs
2016-17 s’ha revertit la dinàmica que havia
fet de l’institut un centre poc desitjat.
I això no és casualitat, sinó el resultat d’un
procés que es va posar en marxa fa 2 anys i
mig, quan 3 mares de 1r de primària de
l’Escola Pere Vila (en el mateix recinte físic
que l’Institut Pau Claris, al passeig Lluís
Companys) van posar-se en contacte amb les
AMPA de les 5 escoles que tenien adscrit
l’institut (Pere Vila, Cervantes, Parc de la
Ciutadella, Baixeras i Fort Pienc) per explorar
la possibilitat de capgirar la dinàmica que
havia exclòs tàcitament aquest Institut de les
opcions de secundària per les famílies
d’aquestes escoles.
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A través de les persones més interessades de
cada AMPA es va constituir una agrupació
que s’anomenà “Amics del Pau Claris” i que
assumí el repte. Per començar, vam anar a
conèixer el centre: l’estat de les instal·lacions
(el manteniment i la dignitat parlen de
l’ambient que s’hi respira); el projecte
pedagògic (la relació amb les tendències
innovadores i la coherència amb els projectes
de primària dels que formàvem part); l’equip
docent (la motivació i la implicació del
claustre).
Vam constatar que el rebuig de l’institut
responia, en bona mesura, a les dinàmiques
socials externes que havien provocat una
estigmatització del centre que s’anava
retroalimentant i el feien cada cop menys
demandat. Una proporció elevada dels
alumnes que finalment l’ocupaven hi
arribaven com a conseqüència d’una

adscripció d’ofici, deslligada de les
dinàmiques del barri i desconnectada dels
itineraris acadèmics i socials de les escoles
de primària adscrites.
Amb aquest diagnòstic positiu pel que fa a la
nostra percepció del centre i del seu projecte
educatiu, vàrem anar a conèixer les
propostes que l’administració oferia per al
centre. Ens vam reunir amb el Consorci
d’Educació de Barcelona.
La direcció del Consorci va reconèixer la
dificultat per capgirar una situació de rebuig
social arrelada, especialment tenint en
compte que la Llei d’Educació de Catalunya
estableix com a marc de referència el dret de
les famílies a l’elecció de centre. La nostra
actitud que reclamava diàleg per capgirar
conjuntament la percepció de les famílies,
fou molt ben rebuda per part del Consorci i
permeté assumir compromisos per ambdues
bandes:
De part del Consorci, s’acordà el control de la
matrícula: l’Institut Pau Claris deixaria de ser
un “centre d’acollida” de “matrícula viva” i
s’establirien els mecanismes adequats per
regular i estabilitzar els fluxos de l’alumnat.
El Consorci d’Educació, davant la davallada
demogràfica de Ciutat Vella i amb el
compromís d’augmentar l’oferta de places
públiques de secundària de l’Eixample, va
decidir adscriure nous centres d’aquest
districte a l’institut Pau Claris (finalment, a
més del Fort Pienc, s’hi han afegit el Carlit i
Encants) que eduquen amb projectes
pedagògics també innovadors.
De part de les AMPA, s’assumí el compromís
de treballar en la divulgació del projecte de
l’institut, més enllà del que és habitual, com
ara fer-se present en les jornades de portes
obertes per reforçar-ne la imatge i posant de
manifest la voluntat d’implicar-nos-hi; per
aconseguir que entre totes les escoles
adscrites es formés un grup de famílies per
anar a cursar-hi la secundària.
La implicació del Consorci s’ha anat
ratificant al llarg d’aquests dos anys de
treball. Per part de les AMPA, també s’ha fet
una feina continuada d’informació a les

respectives escoles. Tot plegat, ha servit
perquè efectivament es constitueixi aquest
grup de 41 alumnes preinscrits i que ofereix
cohesió, estabilitat i confort en una aposta
que ha hagut de superar incerteses i pors.
El resultat del procés és un èxit perquè s’ha
posat la primera pedra del capgirament,
perquè comencem a trencar amb la
immerescuda estigmatització d’un centre
que funciona bé, que té un equip implicat i
cohesionat, compromès amb els reptes
d’innovació pedagògica; i perquè les famílies
que hem fet l’aposta hem pogut superar les
dinàmiques socials de l’entorn que eren
adverses i generaven incertes. Comencem a
respirar en un ambient molt estimulant,
perquè la superació d’aquestes dificultats ens
proporciona confiança per encarar el repte
real d’acompanyar els nostres fills en el pas a
la secundària.
Aquesta experiència dóna continuïtat a altres
iniciatives de construcció de consciència de
barris. En són un bon exemple, per una
banda, la Xarxa de coordinació 0-18 Sant
Pere, Santa Caterina i La Ribera Gòtic que,
liderada des dels mateixos centres amb la
participació de les AMPA, ha fomentat el
treball conjunt del pas de la primària a la
secundària. O per una altra, la Coordinadora
d’AMPA de Fort Pienc, constituïda el curs
2007-08 a partir dels efectes que va provocar
l’adjudicació d’un grup addicional en aquest
centre, i que reclamava la intervenció de
l’administració en els processos de matrícula
per una millor distribució de l’alumnat que
evités la segregació de població en
determinats centres.
És des d’aquesta co-responsabilització que
volem contribuir a fer del Pau Claris un
institut de present i futur per a totes les
famílies del seu entorn.
Grups de mares i pares de les escoles Pere
Vila, Cervantes, Baixeras, Parc de la
Ciutadella i Fort Pienc, i de l’Institut Pau
Claris (“Amics del Pau Claris”)
Barcelona, 16 d’abril de 2016
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L’Andrés
i l’Aurora
Si el teu fill o filla es queda al menjador, llavors segur que saps qui són l’Andrés i
l’Aurora.
Pels que no ho sabeu, només dir-vos que són com una institució dins de l’escola.
Institució que ens deixa. L’Andrés i l’Aurora, els cuiners de l’escola, es jubilen.
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Des de l’AMPA, els hi volíem agrair la seva bona disposició sempre per participar en allò que fes
falta. Des de sacrificar un diumenge del seu temps lliure per venir als antics dinars de germanor
que feien dins del menjador, on ens deleitaven amb uns “callos” o uns “cargols” tipo Andrés,
fins les les xocolatades o les castanyes sempre que els hi demanàvem ja fossin dintre de l’horari
escolar, o fora horari escolar. O com fan ja des de uns quants anys, preparant cafè i llet per a que
les famílies de 6è puguem vendre llet amb cacao els dimecres de cada setmana.
Fos el que fos, mai han dit que no.
Ara que ens deixem, vam decidir parlar amb la seva filla, la Gemma, per veure si ens podia fer
cinc cèntims de la vida dels seus pares, perquè a part de saber que cuinen molt bé i que són
encantadors, poques coses més sabíem d’ells. Així que aquí teniu cinc cèntims del que ha sigut
la seva vida.
Andrés Rodríguez Alonso nació el 19 de
septiembre de 1950 en Villamartín de Don
Sancho, un pequeño pueblo de León.
Sus padres, Joaquín y Sagrario.
Él, el cuarto de ocho hermanos y el primer
varón. De profesión, minero.
Ella, ayudaba en las faenas del campo, con los
animales y sobretodo con la familia.
Siempre nos ha explicado que tuvo una
infancia feliz... con sus cositas, pero feliz.
Con cuatro años, se cambiaron de pueblo y se
fueron a vivir a Prado de la Guzpeña, también
en León.
Aquí estudió hasta los 9 años en la escuela
del pueblo. Después siguió sus estudios en
un Internado de Lequeitio (Vizcaya) de la
congregación de los Mercedarios.
Después se fue a hacer el bachiller a otro
internado de la misma congregación pero
esta vez en Sarria, en Lugo. De aquí siempre
explica muy orgulloso que él era el que
leía por megafonía un libro mientras sus
compañeros comían… cuántas historias y
travesuras por explicar!
Al finalizar sus estudios volvió al pueblo
durante un par de años. Estuvo ayudando
en las tareas del campo, las vacas… Pero el
pueblo se le hacía pequeño y se marchó a
Miranda de Ebro, al Colegio Sagrado Corazón,
siendo aquí donde empezó a gustarle la
profesión de cocinero. Estuvo 3 años.
La misma congregación le ofreció trasladarse
a un colegio que tenían en Barcelona, y sin
pensárselo dos veces, aquí se vino, siendo
aquí donde conoció a la que después sería su
mujer, Aurora.

Aurora Arnau Paulet nació el 29 de
noviembre de 1951 en un pueblecito del Alt
Aneu, Sorpe. Es la pequeña de tres hermanos.
Sus padres, Enrique y Genoveva.
Él, de profesión, talador de árboles i “raier”.
Ella, “sus labores”.
La profesión de raier consistía en hacer
embarcaciones de troncos (rais) que
conducían río abajo hasta llegar al destino,
donde se deshacían las embarcaciones. Era la
manera de transportar madera por el rio.
Aurora a los cinco años se quedó huérfana
de madre. Entonces, el resto de la familia se
trasladó a la Pobla de Segur, un pueblo de
la comarca del Pallars Sobirà, donde tenían
una tía que les hizo de madre en todos los
sentidos. Fue aquí donde empezó a ir a la
escuela y donde la terminó, viviendo una
infancia feliz entre el huerto, los conejos, las
gallinas, el río, las montañas…
A los dieciséis años le ofrecieron la
oportunidad de irse a Barcelona con otra tía, y
no la desaprovechó.
Empezó a trabajar en la Farmacia del Hospital
de Sant Pau i la Santa Creu, donde estuvo
durante 4 años. De allí pasó al laboratorio del
Doctor Andreu, sí el de las famosas pastillas, y
allí estuvo 3 años y finalmente se fue a trabajar
como ayudante de cocina al Colegio Sagrado
Corazón, donde conoció al que sería su
marido, Andrés.
Estuvieron de noviazgo un año tras el que se
casaron un 18 de noviembre de 1972.
Empezaron su vida en común trabajando
los dos, mi madre en el colegio Sagrado
Corazón y mi padre en la empresa Harriot,
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que gestionaba el catering de los aviones del
aeropuerto del Prat y del de Girona hasta el
año 1979.
Durante este período nació su primera hija,
Gemma, que en realidad se tenía que haber
llamado Noelia, pero llegó el momento y… la
niña de los ojos de papá.
Cinco años después, en 1978 nació Jorge,
Jordi para la familia, pero en ese momento en
el Registro Civil no dejaban poner nombres
catalanes. Este lo escogió Gemma, ya que su
primer muñeco de color se llamaba así.
En 1980 empezaron a trabajar en la empresa
donde están actualmente y donde se jubilan,
Comedores Bioscas (COBISA). Primero
fueron a la cocina del colegio Antonio Brusi,
donde estudiaron sus hijos, Gemma i Jordi.
En 1983 nació el tercero, Andreu y en 1986
Andrés empezó a trabajar en el Pere Vila.
Los comienzos en esta escuela fueron
complicados, según explica. Se quedaban 500
alumnos. Trabajaban 10 mujeres con él, la
maquinaria era escasa, no había ni marmita
ni basculante, así que imaginaros las ollas que
tenían que mover. Pero la verdad es que tiene
un gran recuerdo de esa etapa.
Todo fue mejorando.

Al año siguiente, se incorporó también Aurora
al equipo de trabajo y su hijo Andreu empezó
a estudiar en el Pere Vila, siendo la primera
generación de la E.S.O.
De la escuela Pere Vila podrían escribir un
libro de anécdotas, cambios, momentos
felices, y momentos menos felices. Seis
direcciones de centro, infinidad de alumnos,
compañeros de trabajo, maestros…
pero sobre todo, buenos amigos y el
agradecimiento de los niños con frases como:
“Que bueno está esto Andrés” o “Aurora,
dame más”.
Ahora, está dando de comer a algunos hijos
de aquellos alumnos.
En 1996 nació el último de sus hijos, Roger,
que también estudió en el Pere Vila y después
en el Instituto Pau Claris. Es el peque de la
familia y el Universitario.
Sus hijos Jordi y Andreu han seguido su pasos,
y ahora son grandes cocineros de escuela,
de la escuela de cocina Hoffman, y bien
orgulloso que está de ellos.
Lo mejor que han hecho: crear una gran
familia.
El mejor momento: los domingos cuando se
juntan todos a comer en casa... ahora ya con
nietos incluidos.
Gemma Rodriguez
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¿Tienes dos horas para colaborar?

¿Te apuntas?
Puedes rellenar esta página, recortarla y entregarla en la sede del Ampa.
Muchas gracias!!
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Taulell d’anuncis
Aquest és un espai per a totes aquelles famílies de l’escola que tingueu un negoci propi i
vulgueu anunciar-vos a la nostra revista AMPERE.
Si voleu anunciar-vos en aquesta secció de la revista contacteu amb l’AMPA.

Celpax es un dispositivo que se coloca en la
salida de la oficina. Los empleados pulsan
un botón verde o rojo para dar feedback
acerca que tal les ha ido el día (de forma voluntaria). El resultado está online, y auyda
a la empresa a continuamente mejorar su
sitio de trabajo, junto con sus empleados.
Rebecca Lundin
www.celpax.com
Classes d’anglés, servei de traducció i consultoria per a empreses
Els nostres cursos per empreses estan subvencionats per la Fundació
Tripartita. Oferim un servei personalitzat i una relació professional on
fem tot el possible per a familiaritzar-nos amb el seu producte i/o servei.
Estem aquí per ajudar-te des del principi a fer que el teu negoci creixi.
Persona de contacte:
Jim Mc Laughlin (jmclaughlin@nativos.org)
www.nativos.org
Acompañamiento a mujeres, hombres y parejas que
desean tener hijos/as: ya sea estén en un tratamiento
de reproducción asistida, con problemas de fertilidad
ó decidiendo el camino a seguir.
Paula Mariani
lamaternidadcomouncamino.com
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Samarretes & more.
Ropa y complementos desde los 3 meses
hasta los 6 años. Producción artesana 100%
diseñada y confeccionada en Barcelona.
www.misspeggybarcelona.com

Taller de arteterapia
Cora Egger

Hablar no siempre es la vía más directa hacia
un bienestar personal, puesto que nuestro
cerebro es un órgano que genera imágenes.
La pintura permite entrar en contacto con
nuestras imágenes interiores y ofrece la
posibilidad de crear otras, que nos pueden
ayudar a liberarnos de lastres y vislumbrar
nuevas perspectivas.

www.lom-arteterapia.com
cora@lom-arteterapia.com
Cosmética natural
Complementos nutricionales

susanagil71@gmail.com
tel: 601356836

Découvrir, apprendre et s’amuser en français.
Enfants, familles, adultes.
Descobrir, aprendre i divertir-se en francès.
Nens, famílies, adults.

Tel: 625497929
asomozaik@gmail.com
www.asomozaik.com
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Els gegants i capgrossos dels nens de l’escola

Ampere equip
direcció

Maite Sánchez

maitesses@yahoo.es

disseny

Giulia Manenti

giuliamanenti@gmail.com
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