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Benvolgudes famílies
Ja estem al mes de juny i un altre curs 
s’acaba. Aquesta és una frase que sovint 
repetim les famílies quan arriba aquesta 
època. És un temps de reflexió. Tornem 
enrere, al mes de setembre i recordem 
tots els projectes, les il·lusions, els 
canvis, les incerteses amb les que vam 
començar i que es van anar desenvolu-
pant durant tot el curs.

A l’escola, els nens i les nenes, els mes-
tres i les famílies vam poder compartir, 
com cada any estones comunes en les 
festes tradicionals i en els festivals: la 
castanyada, el nadal, el carnestoltes, la 
setmana cultural i els jocs florals. Més de 
100 nens i nenes de l’escola han gaudit 
d’una de les activitats extraescolars que 
l’AMPA ha organitzat i els equips de fut-
bol i hoquei ja llueixen samarretes noves. 
El Centre Excursionista del Pere Vila ens 
ha organitzat excursions; hem tornat a 
organitzar el Mercadigne; hem reobert 
la biblioteca dues tardes a la setmana, 
amb la col·laboració de Rosa Brunet de 
l’associació FATEC i d’algunes mares i pa-
res; l’hort del Pere Vila ja és una realitat i 
moltes, moltes, moltes coses més en les 
que vam poder participar tots plegats.
 
Totes aquestes activitats han passat a 
dins del Pere Vila, però l’escola no és 
aliena al que està succeint en la societat. 
Els moments actuals de crisi ens estan 
afectant a tots. Es posa en qüestió el 
model de benestar pel que molta gent 
va lluitar en moments en els que només 
per dir el que pensaves, podies anar a la 
presó. Un model de benestar en el que 
hi cap tothom, en el que els drets bàsics 
com l’accés a la sanitat, a l’educació i 
als serveis socials estan garantits. Ara 
ens volen fer creure que aquest model 
és insostenible, quan l’actual crisi la va 
provocar la cobdícia, la mala gestió i, 

perquè no dir-ho, la corrupció d’uns 
quants polítics, banquers i empresaris 
que pretenien enriquir-se ràpidament 
enlloc de treballar pel bé comú. I ara, 
l’escola pública està en el punt de mira 
del govern central i autonòmic com a 
una de les institucions bàsiques a les 
que se li retalla el pressupost sense sos-
pesar les conseqüències socials que això 
pot comportar. Tornem una altra vegada 
a caure en la immediatesa, en treballar 
pel dia següent i no per un futur millor. 
L’educació pública està considerada pels 
experts com el motor principal de desen-
volupament d’una societat. Si l’educació 
pública no compleix els paràmetres de 
qualitat, la societat pot fragmentar-se i 
el desenvolupament econòmic i social 
entrarà en retrocés. 

Hem de lluitar pel nostre futur i pel dels 
nostres fills i filles. Hem de fer sentir 
la nostra veu. No podem ser meros es-
pectadors de les conseqüències que les 
decisions d’uns pocs estan provocant. 
És veritat que són els nostres represen-
tants i que estan legitimats pel nostre 
vot, però, justament per això, no tenen 
carta blanca i nosaltres encara tenim 
el dret (i que no ens ho treguin mai) de 
revelar-nos contra les decisions injus-
tes, manipuladores i elitistes. Per això 
ens vam sumar a les vagues generals i 
d’ensenyament d’aquest curs. Hem de 
continuar defensant el sector públic de 
qualitat i ben gestionat, hem d’actuar 
amb les eines que la ciutadania dispo-
sa, hem de ser responsables amb les 
nostres decisions i conseqüents amb les 
nostres accions.

“Pel bé dels nostres fills i filles, que no 
els retallin el futur”

Fins al setembre!
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Reflexions
La participació en l’escola. 
Comunitats d’aprenentatge

Cada any, quan arriba el temps de les 
proves d’avalució de sisè o quan es 
publica l’informe PISA corresponent, es 
posa en evidència les mancances que el 
model vigent d’educació té a l´hora de 
fer front al fracàs escolar i la conflictivi-
tat a les aules. L’escola,  enlloc de con-
tribuir a la igualtat de tots els ciutadans i 
ciutadanes, en ocasions es converteix en 
un agent reproductor de l’ordre social. 

Per altre part, cada vegada es parla més 
de la democratització de les entitats 
públiques mitjançant la participació 
ciudadana.

Fa un temps, vaig assistir a una xerrada 
sobre l’escola inclusiva organitzada per 
la FAPAC i va ser allà on vaig sentir par-
lar per primera vegada de les “Comuni-
tats d’Aprenentatge”, on es fusionaven 
les dues idees.

Les comunitats d’aprenentatge s’oferei-
xen com un sistema alternatiu a la con-
cepció d’escola que estem acostumats,  
que incideix en la necessitat de la trans-
formació social i cultural d’un centre 
educatiu i el seu entorn si es vol aconse-
guir una escola igualitària i lluitar contra 
el fracàs escolar (mateixes oportunitats 
per tothom independentment de l’es-
tatus social, econòmics, culturals,etc). I 
per a que aquesta transformació pugui 
realitzar-se és necessària la participació 
de tota la comunitat. 
 
El seu plantejament:

Amb el desenvolupament de les tec-
nologies de la informació i la comuni-
cació (TIC’s) hem passat de la societat 
industrial, on el professor era qui tenia 

els coneixements culturals i les infor-
macions rellevants que traspassava 
als seus alumnes,  receptors d’aquests 
coneixements  que difícilment podien 
aconseguir per una altre via, a la socie-
tat de la informació on les TIC ofereixen 
una quantitat ingent d’informació a 
l’abast de tothom i on l’important ara, 
és ser capaç de seleccionar i processar 
la més important per poder aplicar-la 
adequadament a cada situació. Tenir un 
sentit crític o ser capaç de reflexionar  i 
tenir criteris per argumentar i actuar són 
eines tant o més importants que la capa-
citat d’emmagatzemar moltes dades.

Ens trobem davant d’una nova reali-
tat que obliga a redefinir el paper de 
l’educació. De fet, aquesta cada vegada 
depèn menys del que succeeix a l’aula i 
més de les interaccions que estableixen 
els nens i les nenes a les seves cases, al 
barri, a l’esplai...per això, l’aprenentatge 
escolar ja no pot recaure exclusivament 
en mans del professorat.

El repte amb què avui es troba el siste-
ma educatiu és, el de transformar aques-
ta estructura  i constituir les escoles com 
els centres en què tota la comunitat par-
ticipa i col·labora per a que els nens i les 
nenes puguin adquirir els coneixements 
i habilitats que necessiten per a no que-
dar exclosos. Cal la implicació de tota la 
comunitat (família, voluntariat, associa-
cions veïnals, institucions del barri...) per 
a que aquesta tasca tingui èxit.

En les Comunitats d’Aprenentatge 
aquesta participació es concreta en el 
canvi de l’estructura jeràrquica tradicio-
nal de l’escola cap a una escola oberta al 
barri. Pares, mares, familiars, voluntaris 
o qualsevol persona de l’entorn proper a 
l’escola que hi estigui interessada entren 
a formar part, junt amb el professorat, 
dels òrgans directius de l’escola, 
de manera que la supervisió i  
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coordinació del projecte es porta a 
terme amb la participació de tots els 
sectors implicats, per sobre d’una di-
recció unipersonal. Quan se li dona veu 
de manera igualitària a les persones, 
augmenta la participació i si prenen part 
en el projecte, s’identifiquen a elles ma-
teixes com a protagonistes en l’educació 
dels seus infants, en la gestió del centre 
i, per extensió, en la millora de la vida 
comunitària.

L’apropament de les famílies a l’esco-
la transforma el sentit de l’educació i 
s’aconsegueix unificar el missatge que 
rep el nen tant des de l’escola com a 
l’àmbit familiar mentres que si es deixen 
fora de l’escola a aquests familiars, 
aquells amb menys recursos tenen més 
possibilitats de fracàs escolar i exclusió 
social.

Per a la gestió i organització del cen-
tre educatiu a tots els nivells, es cre-
en comissions mixtes (formades per 
professorat, familiars, voluntaris...) que 
desenvolupen tasques concretes, des de 
les presa de decisions referents al pro-
jecte educatiu de centre o als continguts 
del currículum que cal prioritzar fins a 
l’organització de festes o altres activitats 
lúdiques. 

També es participa a l’aula. La proposta 
de les comunitats d’aprenentatge és 
treballar mitjançant els Grups Interac-
tius, que tenen com objectiu no treure 
cap alumne de l’aula, ni aquells que 
necessitin algun tipus de reforç (les clas-
ses d’idioma per als nouvinguts o les 
classes de reforç es fan fora de l’horari 
lectiu, ja sigui al migdia o per la tarde ) 
si no al contrari, cal introduir en ella tots 
aquells recursos necessaris per a que 
ningú quedi despenjat del ritme; així 
entren a les aules altres persones (fa-
miliars, voluntaris, altres professionals 
) els quals contribueixen amb la seva 
diversitat d’experiències i coneixements 

a l’aprenentatge dels nens, dinamitzant 
l’aprenentatge entre iguals.  
S’agrupa la classe en torn a grups 
reduits de 4 o 5 nens de manera hete-
rogènea (de gènere, cultura, rendiment, 
motivació) perquè d’aquesta manera es 
potencia que l’alumnat s’ajudi entre si, 
produïnt un aprenentatge més motiva-
dor i comprensible alhora. Es proposen 
diferents activitats amb una temàtica 
en comú i cada grup s’encarrega d’una, 
dinamitzat per una persona adulta però 
això no significa que el mestre perdi el 
seu rol dintre de l’aula. Els voluntaris i 
familiars entren per ajudar i potenciar 
les interaccions mentres que el mestre 
continúa essent qui gestioni i organitzi 
l’aula.

Una de les transformacions més impor-
tants és el canvi de sentit que es dona a 
l’escola. S’incrementa el valor sobre el 
que és i es produeix una major compren-
sió del treball que es realitza a l’aula. La 
participació exigeix compromís cap el 
projecte, seriositat i responsabilitat.

Que opineu?

Creieu possible una iniciativa d’aquest 
tipus? 

Creieu realment que amb la participació 
de les famílies es solucionaria el tema 
del fracàs escolar i l’exclusió social?

Tenin en compte els nivells de segrega-
ció escolar existents, aquest tipus d’inici-
ativa reduirien o més aviat reproduirien 
les desigualtats socials?.

Com a famílies, estaríem disposats a 
asumir aquesta implicació amb l’escola?
 
Podríem fer-ho amb les dificultats que 
ens trobem per conciliar la vida laboral i 
familiar?.

Ens correspon a nosaltres...?.
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Fem de Retratistes  
Durant el primer trimestre del curs 
2011-2012 al professorat de l’escola 
PERE VILA ens van assessorar des del 
Servei d’Educació del Museu Picasso per 
treballar des de el punt de vista artístic i 
plàstic el retrat, amb l’objectiu de poder  
aplicar els coneixements rebuts al treball 
de l’aula  amb els nostres alumnes .
L’experiència va ser  molt enriquidora 
per a tots i ens va  motivar des d’un inici 
a treballar-ho a l’aula.

Aquesta tasca es concretava  en pro-
cediments diversos  durant el primer 
trimestre i es va cloure amb el treball de 
l’autoretrat  del calendari que va culmi-
nar amb el seu lliurament a les famílies 
per felicitar l’any Nou.

Cal tenir en compte, que al llarg del 
segle XX l’autoretrat ha esdevingut un 
gènere molt treballat per nombrosos 
artistes significatius els quals a través 
d’ell ens descobreixen aspectes de la 
seva personalitat. 

Per tant, a l’escola l’autoretrat és un re-
curs molt fèrtil perquè ajuda als infants 
a fixar la seva imatge i alhora els dóna 
eines i instruments  per a la seva segure-
tat i coneixença d’ells mateixos.

Així doncs, pel que fa a l’activitat desenvo-
lupada a l’escola, des d’un bon comença-
ment, els nens i les nenes varen mostrar 
molt d’interès i entusiasme a l’hora de 
treballar l’autoretrat  a l’aula, amb l’obser-
vació de retrats de pintors coneguts.

En cadascuna de les sessions, la feina es 
dividia en diferents passos: a cada nen i 
nena se li feia una foto i un cop impresa 
en blanc i negre, la posaven en un full 
setinat, de tal manera que l’alumnat ha-
via de  resseguir la seva imatge amb un 

retolador negre o amb una cera blanca i 
un cop marcats el contorn de la cara, ulls, 
nas, boca , celles i pestanyes,
l’omplien amb  el color que volien o bé 
el deixaven amb les línies negres. El 
resultat d’aquesta primera activitat va 
esdevenir molt positiva i motivadora. Els 
nens i les nenes es van sentir veritables 
retratistes de la seva pròpia imatge . 
Després d’aquest primer assaig i veient 
que el resultat era tan bo, no hi havia cap 
por en agafar el retolador negre  i direc-
tament, utilitzant mitja quartilla fer-se el 
seu propi retrat, això sí,  mirant de tant en 
tant la seva fotografia  per anar observant 
els ulls, el nas, la boca i els seus rínxols ja 
que  havia de quedar molt bé!! Finalment 
amb el material generat elaboraríem  el 
calendari de la classe.

Els treballs resultants van ser molt 
interessants  i l’observació que varen 
fer de la seva pròpia imatge va ser molt 
enriquidora i amb molts detalls , res a  
envejar als pintors de renom!!

Nosaltres, els mestres, ens hem vist 
gratament sorpresos per uns molt bons 
resultats que han superat amb escreix 
les nostres expectatives inicials, però per 
damunt d’aquests resultats volem desta-
car l’entusiasme que hi esmerçaren  els 
nostres alumnes en l’execució del treball.
Cal considerar també la idoneïtat de 
l’assessorament rebut, peça clau per 
poder  desenvolupar la tasca de manera 
correcta.

Ens consta que les famílies han rebut 
amb satisfacció el resultat imprès en for-
ma de calendari personalitzat i ens han 
manifestat les seves emocions i satisfac-
cions pels treballs dels seus fills i filles. 

Carme Codines Farré
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Aula de Ciències 
Quan pensem en la ciència, a moltes per-
sones ens ve al cap la imatge del científic 
despistat, amb una bata blanca i fen 
servir un llenguatge que només entén 
ell i els que són com ell, per això, molta 
gent pensa que la ciència només està a 
l’abast de persones moooolt intel·ligents 
amb una capacitat especial.

El concepte ciència, implica un ampli 
ventall de coneixements, com la física, la 
química, la biologia, la geologia, l’astro-
logia, la meteorologia…..

A primària, tots aquests coneixements 
s’engloben en l’àrea “Coneixement del 
Medi” que suposa l’estudi del medi natu-
ral, social i fins i tot cultural.
Buscant en Internet (font inesgotable 
d’informació) he trobat alguns comenta-
ris i opinions sobre el tema.

L’opinió general és que a Primària, cada 
vegada es dedica menys temps a la cièn-
cia ja que es creu convenients dedicar-lo 
a un altre tipus de formació. S’estudia 
el cos humà, doncs es concep com una 
tema útil per desenvolupar els hàbits de 
salut, i també els animals perquè des-
perten un gran interès entre l’alumnat,  
però normalment es dóna més pes als 
continguts de les ciències socials, amb 
la justificació que l’estudi de la família, 
el barri o la localitat són temes més pro-
pers a la vida quotidiana i el seu ense-
nyament resulta essencial per aprendre a 
viure cívicament en societat. 

A més, en vista dels resultats de les 
proves sobre les competències bàsiques 
que cada any es fan als nens i nenes 
de sisè, cada vegada es fa més pressió 
per reforçar les matèries instrumentals 
(matemàtiques i llengües) per tal de 
consolidar la lectura i les operacions 
bàsiques de càlcul restant temps a altres 

matèries, i sense tenir en compte totes 
les habilitats que suposa l’estudi de les 
ciències més enllà dels resultats, com és 
la formació de persones crítiques, que es 
fan preguntes, que volen comprendre el 
seu entorn, que raonen. Aprendre cièn-
cies implica aprendre a expressar idees 
fent servir conceptes i teories, a plantejar 
hipòtesis, a col·laborar amb els/les altres 
i compartir coneixements. 

No sempre és fàcil ensenyar ciència i un 
aula convencional potser no és el lloc 
més apropiat, ja que per tal de despertar 
la curiositat  i les ganes d’investigar, el 
millor es experimentar per un mateix.
Li hem preguntat a la Segun (tutora de 
6è i coordinadora de la comissió de ci-
ències) com es planteja a l’escola aquest 
tema, i això és el que ens ha explicat:

“Per aconseguir els objectius plante-
jats en l’àrea de Coneixement del Medi 
Natural, Social i Cultural, el professorat 
de l’escola Pere Vila intenta treballar 
de forma experimental i aconseguir 
el desenvolupament integral quant al 
pensament científic. Per afavorir aquesta 
tasca,  disposem del context adient, l’Au-
la de Ciències, un espai que permet crear 
l’ambient adequat per tal que l’alumnat 
comprovi de manera experimental el que 
ha plantejat a l’aula ordinària de manera 
teòrica. 
La metodologia emprada es basa en el 
Mètode Científic. 

Es  programen  activitats basades en la 
manipulació, l’observació, l’experimenta-
ció, la reflexió, comparació, imaginació... 
evitant,  sempre, el risc de l’alumnat. 

Aquest curs l’alumnat de l’escola gaudirà 
(a part dels experiments realitzats de ma-
nera puntual)  d’unes jornades de “tallers 
científics” durant la setmana cultural.”
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Creixem Sans

Les famílies mai havien tingut un accés 
als aliments i a la diversitat de productes 
de tot tipus, com ara. En els mercats, en 
els centres comercials, en les botigues 
de barri, podem trobar una quantitat 
enorme de productes d’alimentació, fres-
cos, envasats, cuinats, en llauna, conge-
lats, etc, que ens permeten poder tastar 
qualsevol cosa que ens vingui de gust en 
qualsevol època de l’any (recordo quan 
era petita que només menjava tomà-
quets frescos i mongeta tendra a l’estiu, 
això sí, directament de l’hort del meu 
pare).  A més també hem experimentat 
un gran augment del transport de quatre 
rodes –cotxe o autobús- units a la neces-
sitat que ens hem creat d’haver d’arribar 
de seguida a tot arreu, el treball davant 
de pantalles que ens fa estar moltes ho-
res al dia asseguts a la cadira i, sobretot 
l’oci davant de les mateixes pantalles 
que fa que molts nens i nenes es passin 
entre 2 i 4 hores diàries asseguts al sofà 
de casa seva. 

Un estudi recent (realitzat en el marc del 
programa Thao-Salut Infantil, que tre-
balla per la prevenció de l’obesitat) fet a 
més de 38.000 escolars de tota Espanya, 
constata que 3 de cada 10 nens i nenes 
entre 3 i 12 anys pateix sobrepès o obe-
sitat. I a més, aquest és un problema que 
cada vegada apareix en edats més joves 
afectant a 1 de cada 4 infants en edats 
entre 3 i 5 anys. 
 
Donades totes aquestes variables, el 
Consorci Sanitari de Barcelona i l’Agèn-
cia de Salut Pública han elaborat una 
unitat didàctica d’educació per a la salut 
a l’aula que van estar treballant els alum-
nes de 4t del Pere Vila al llarg de 9 sessi-
ons durant tot el curs. L’objectiu principal 
d’aquesta unitat és la millora d’actituds 
i habilitats, tant en alimentació i nutrició 
com en activitat física, per a una evolució 
correcta de la relació entre pes i alçada 
i, en darrer terme, evitar l’excés de pes. I 

això, com s’aconsegueix? Menjant millor, 
incrementant l’activitat física i disminuint 
el temps dedicat a activitats sedentàri-
es, especialment el temps vinculat a un 
excessiu us de les pantalles.
 
Els nens i les nenes de 4t van estar 
treballant durant el curs, dins de l’àrea 
de medi natural, social i cultural quatre 
eixos principals: el nostre creixement, 
el món dels aliments i dels nutrients, la 
vinculació entre l’alimentació i la diges-
tió i la consideració de l’equilibri entre 
l’activitat i el descans. Han agafat dades, 
han fet gràfics, han elaborat murals, han 
analitzat les activitats que feien fora de 
l’escola... En definitiva han adquirits els 
coneixements bàsics que els permetrien 
créixer sans. 

Però de veritat creiem que això és sufici-
ent? El coneixement és important, però 
els hàbits i les actituds que es donen en 
l’àmbit familiar són els que determinen 
les conductes saludables en els menors. 
Qui prepara l’esmorzar a casa? Qui tria 
els menús familiars? Qui decideix fer un 
àpat diferent al nen o a la nena perquè 
no li agraden les verdures? Qui permet 
que els nens no provin diferents sabors 
simplement per no arriscar-se a que els 
rebutgin? Qui creu que és el millor pare 
o mare per comprar l’últim producte que 
anuncien a la televisió amb una propor-
ció de greix molt important però que “a 
tots els nens els hi agrada”? Qui determi-
na, des de ben petits, les activitats d’oci 
familiar? Qui decideix sortir a caminar 
per la muntanya o fer una passejada 
en bicicleta? Per a qui és més fàcil que 
el nen es passi els dissabtes a la tarda 
veient la televisió que sortir al parc a 
jugar al pilla-pilla, a la comba, a la pilota?  
Aquestes preguntes provocadores estan 
formulades per a que pensem en la nos-
tra responsabilitat com a pares i mares 
que volem veure créixer sans als nostres 
fills. La resposta la tenim nosaltres.

Programa de prevenció de l’obesitat 
infantil i programa d’educació per a una 
alimentació i activitat física saludable.

Una de les coses que més desitgem els 
pares i les mares en relació als nostres 
fills i filles és que creixin sans. I un dels 

factors fonamentals que influeixen en 
el creixement correcte és, a banda de la 
genètica, l’alimentació i l’activitat física.
Avui en dia els canvis socials que s’han 
experimentat en els últims 50 anys, com-
porten factors positius i factors negatius 
que influeixen en el creixement. 
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Un tal senyor Lumperich
Durant la setmana cultural i dintre del 
programa de tallers organitzats per l’es-
cola, el Pere (pare del Kadir), que no és 
científic de laboratori però si matemàtic, 
va ser convidat a l’escola  per plantejar 
un enigma matemàtic a alguns nens i 
nenes.

Això és el que ens ha explicat.

El passat 25 d’abril, durant la setmana 
cultural, vam fer una petita activitat de 
matemàtiques a les classes de tercer i 
cinquè de l’escola. I per convèncer-los a 
tots que les matemàtiques no són avor-
rides vam jugar a un joc que de fet està 
copiat del capítol 33 de Vickie el Vikingo 
(us en recordeu!!). Si voleu veure aquest 
capítol, el nostre amic youtube ens el 
facilita en tres parts titulades : “Un tal 
señor Lumperich”.

El joc és molt senzill; el senyor Lumpe-
rich, que arriba al poble d’en Vickie, co-
mença posant 17 objectes a sobre d’una 
taula: 16 són bons, bonics i valuosos i un 
és lleig, i dolent (una capseta). Hi juguen 
dues persones, el senyor Lumperich i un 
dels habitants del poble d’en Vickie. Per 
torns han d’agafar 1 ó 2 ó 3 dels objectes 
de la taula, i no val no agafar-ne cap. 
Al final el guanyador és aquell jugador 
que NO agafa l’únic objecte lleig que hi 
ha i a més a més es pot quedar tots els 
objectes que agafi durant el joc.

El senyor Lumperich guanya a tots els 
habitants del poble d’en Vickie que 
juguen contra ell! 

•	 Com	ho	fa?
•	 Creieu	que	hi	ha	una	forma	de	jugar 
 que li permet guanyar sempre faci 
 el que faci l’altre (d’això se’n diu una 
 estratègia guanyadora)? 
•	 Qui	té	avantatge,	el	primer	en	agafar 
 o el segon? 

Us donarem una pista, que és la mateixa 
que van tenir els vostres fills. 

Heu de pensar qui guanya si a sobre de 
la taula només hi ha 5 objectes i entre 
ells el dolent. Qui creieu que té avantat-
ge ara, el que li toca agafar o l’altre? I si 
en lloc de 5 objectes n’hi hagués 9 entre 
ells el dolent? I si n’hi hagués 13? 
Ho endevineu o no!

Vickie al final del capítol resol el proble-
ma i fa una cosa per canviar la dinàmica 
del joc. 

Serieu capaços de explicar que és el 
que fa Vickie  per fer canviar la dinàmica 
del joc i així poder guanyar al senyor 
Lumperich?

Uf... quantes preguntes!! I no són gens 
fàcils!! Si voleu més informació, un 
problema molt semblant (és quasi el ma-
teix) el podeu trobar a EL PAÍS (el diari). 
Era un dels “desafios matemáticos” que 
l’any passat (any de les matemàtiques) 
organitzava el diari, que sortejava una 
enciclopèdia entre els que eren capaços 
de resoldre el problema.

I si no ho trobeu, sempre li podeu  
demanar a algun nen o nena de tercer  
o cinquè.
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El Museu del Conte
Hi havia una vegada el vestíbul d’una 
biblioteca que de sobte, es va convertir 
en un museu:  “El museu del conte” que 
va estar en exposició durant els mesos 
de desembre, gener i febrer.

En aquest museu hi havia una taula pa-
rada amb tretze objectes,  cada un dels 
quals representava un conte clàssic; una 
poma, una flauta, tres culleres de mida 
diferent, una escombra, una sabateta, 
una col, un ànec negre, una corona, un 
vaixell de paper, palla – branquetes i pe-
dres, una titella, un cistellet i una vareta 
màgica. Seríeu capaços de relacionar-los 
amb el conte adient??. Si no, sempre li 
podeu demanar als vostres fills o filles 
que segur que ho tenen molt clar.

Al voltant de cada objecte hi havia una 
frase o un petit paràgraf extret  d’una 
versió del conte al qual representava. A 
més, al voltant  hi havia una exposició 
de  diferents versions de cada un dels 
contes clàssics.

I tot això, amb quina finalitat? La Bego-
nya ens ho ha explicat.

“A Educació Infantil hem anat desco-
brint cada peça del museu i endevinar a 
quina història corresponia. Hem explicat 
el conte, en alguns casos l’hem repre-
sentat i finalment hem fet un dibuix. 
També hem vist la pel·lícula de “Les tres 
bessones i la princesa del pèsol”

A Primària hem fet diverses activitats:

•	 Descobrir	a	quin	conte	correspon	cada	peça	de	museu
•	 Lectura	lliure,	en	parella	o	individual	del	conte	descobert
•	 Dibuixar	la	peça	de	museu	que	més	t’agrada	i	escriure	el	títol	del	conte
•	 Relacionar	la	portada	del	conte	amb	la	imatge	de	la	peça	del	museu
•	 Relacionar	el	títol	del	conte	amb	la	imatge	de	la	peça	del	museu.
•	 Per	grups,	llegir	les	diferents	versions	d’un	mateix	conte	i	trobar	les	diferències
•	 Fer	un	pòster	escrivint	amb	les	diferents	llengües	que	parlem	a	casa	el	títol	 
 d’alguns contes.
•	 Buscar	informació	a	internet	de	Mark	Taeger	i	Kveta	Pacovska,	dos	il·lustradors 
 d’alguns contes clàssics
•	 Lectura	d’alguns	contes	clàssics	en	anglès
•	 A	quin	conte	està?	Trobar	a	quina	de	les	versions	dels	contes	hi	ha	el	fragment 
 que envolta la peça de museu

El “Museu del conte” ens ha servit per treballar, conèixer i explicar els contes 
clàssics d’una manera diferent.  Hem fet activitats per treballar cooperativament, 
individualment, en parelles, hem fet cerca d’informació,… 
Ha estat una activitat molt motivadora I engrescadora. 
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Espai Menjador
Al menjador de la nostra escola també 
van arribar els contes, les fades, els 
nans, els pirates, els barrufets, Wally...

Un dia va aparèixer una carbassa de 
dimensions impressionants i el primer 
que van pensar els nens i nenes va ser 
que era com la carbassa de la Ventafocs, 
aquella que es convertia en carrossa per 
portar-la al ball.

Durant una setmana, cada dia apareixia 
un nou element del conte (una sabata, 
una corona...), i cada dia li cantaven una 
cançó, com una mena de conjur màgic 
per veure si aconseguien la transforma-
ció que esperaven.

Comenten les monitores l’espectacle 
que oferien alguns crios petits (i no tant 
petits) amb els seus sentiments enfron-
tats, entre l’escepticisme i la credulitat. 
Són conscients de que és una carbassa 
i que la màgia pertany als contes, però 
canten la cançó amb l’expectació de 
saber què passarà. Després ve la decep-
ció, quan veuen que no passa res, però 
compensada per la satisfacció de veure 
confirmades les seves sospites. 

Finalment, se’ls va aparèixer una fada 
amb la que van estar parlant, i van deci-
dir cuinar la carbassa per fer una crema 
i d’aquesta manera, tots els nens i nenes 
del menjador tindrien una mica d’aques-
ta carbassa dins seu, farcits de màgia, 
de fantasia i d’il·lusió.

Als més petits també els va visitar un 
nan, emissari del mico Max (mascota del 
grup TENO que cada any visita l’escola) 
per tal d’explicar-los els diferents colors 
de les fruites i les verdures i la impor-
tància que té menjar de tot, combinant 
aquests colors. I ho va fer mitjançant un 
joc amb 3 pilotes:

•	 Una	de	color	vermell: aquest color 
 en les fruites i verdures és signe de 
 propietats antiinflamatòries, beneficia 
 la circulació i redueix el colesterol,  
 a més de tenir un alt contingut en 
 antioxidants, que prevenen el càncer.

•	 Una	de	color	taronja: aquest color 
 és signe de vitamina A, essencial per 
 la vista, la pell i el bon funcionament 
 del sistema de defenses.

•	 Una	de	color	verd: que va lligat a la 
 vitamina C, una gran antioxidant que 
 a més afavoreix l’absorció de les 
 vitamines i minerals i ens protegeix 
 de les malalties degeneratives.

Potser aquest joc ens l’haurien de fer als 
pares i mares?

Als més grans, la Laura (monitora del 
menjador), els hi va fer un taller de riure, 
una manera de treure estrès, tensions, 
nervis... 

Diuen els entesos que quan riem, el  
cervell fa que el nostre cos segregui  
endorfines (hormona que produeix 
el nostre cos i que dona sensació de 
benestar; alguns li diuen l’hormona 
de la felicitat) i que és tan fàcil de 
generar com fer un somriure. A ni-
vell social, el riure reforça els llaços 
entre grups. Riure junts implica com-
plicitat i relaxa les relacions entre 
les persones.

Com hem suggerit amb el joc dels co-
lors, potser ens convindria més als pares 
i mares fer aquest taller que als nens 
i nenes ja que, normalment, ells riuen 
amb molta més facilitat i freqüència que 
nosaltres els adults.

Ens ho haurem de plantejar.
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Extraescolars
FUTBOL I HOCKEY

Com ja us vam informar a l’anterior 
número de l’Ampere, aquest curs les 
extraescolars estan funcionant molt bé, 
sobretot pel que fa al futbol.

Tenim dos grups força nombrosos (si el 
curs que ve funcionés així, potser n’hau-
riam de fer tres grups).

El cas és que aquest any es va decidir 
tornar a fer partits contra altres escoles, 
perquè està comprovat que, malgrat que 
els hi encanta jugar a futbol sense més, 
el fet de competir els motiva i els hi fa 
molta il·lusió. Està clar que volen  gua-
nyar i és el que intenten en cada partit, 
però inclús quan perden, és sorprenent 
l’entusiasme amb que expliquen el de-
senvolupament del partit, per no parlar 
de  “los paradones” dels porters o de 
l’orgull d’haver fet un gol. 

Aquest curs només s’enfrontaven a una 
escola, el Bogatell, la qual té diferents 
equips dividits per edats, però està 
previst que el curs vinent ampliem els 
contrincants participant en alguna lliga 
escolar.

Encara que sentir parlar de competició 
pot esgarrifar a algú (prou competitiva 
és ja de per si la societat com per poten-
ciar-la des de l’escola), quan parlem des 
d’aquest nivell, perd el seu sentit més 
agressiu i guanya en la inculcació d’al-
tres valors: Ara que tenen un objectiu, 
per aconseguir-lo han de treballar  
en equip. 

Els entrenadors, el Jonathan i el Nayim, 
estaven molt contents perquè havien no-
tat una evolució positiva, no només en 
quant a tècnica, sino també en l’actitud. 
Ara ja no són set nens i nenes corrents 
tots darrere una pilota per intentar fer-
se amb ella i marcar un gol, ara ja  són 
capaços (més o menys) de mantenir-se 

al seu lloc (el defensa al costat de la seva 
porteria i no davant de la contrària), d’in-
tentar jugades passant-se la pilota entre 
ells... i aconseguir això no és tant fàcil 
com pot semblar. 

Molts d’ells intenten imitar als seus 
grans ídols, però la nostra intenció no 
és que repeteixin   l’ambient dels equips 
dels adults. La nostra idea no és formar 
futurs messis o ronaldos, sino fer-los 
partícips de l’esport, i en particular d’un 
esport de grup. En els partits juguen tots 
(els bons i els menys bons). No prima el 
resultat si no la participació i el senti-
ment de pertinença  a un grup, senti-
ment que s’ha vist reforçat amb la incor-
poració de l’equip esportiu (samarretes, 
pantalons i mitjons) que l’AMPA va apro-
var adquirir justament per donar aquesta 
sensació d’equip. I s’ha aconseguit. Part 
de l’emoció dels partits és quan se’ls 
hi reparteix la roba (en cada partit hi 
ha un pare o mare que s’encarrega de 
recollir tota la roba, rentar-la i tornar-la 

a l’AMPA, que la guarda fins al següent 
partit). És impressionant com una cosa 
tant simple els hi pot emocionar tant, 
la qual cosa posa en evidència que, en 
el fons, encara són unes criatures (per 
sort), malgrat que de vegades els adults 
ho oblidem i els hi tractem com si fossin 
més grans del que realment són.

Una cosa semblant passa amb els nens 
i nenes que fan hockey. El que passa és 
que es veu menys, perquè no són tants  i 
perquè quan juguen partits no els fan a 
l’escola:  s’han de desplaçar fins a Mont-
juïc. Però la percepció tant de la Marina 
(l’entrenadora) com dels pares i mares 
que assisteixen als partits és la mateixa 
que els de futbol.

En resum, la nostre valoració és molt 
positiva, la qual cosa ens motiva a conti-
nuar en la mateixa línea el proper curs.
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Club Excursionista
El passat dissabte, 14 d’abril, van fer 
la 2ª sortida del Club Excursionista 
d’aquest curs. Aquesta vegada, vam 
decidir deixar l’entorn del Parc de  
Collserola per anar al  Delta del Llobre-
gat, a Viladecans, en concret a la reserva 
del  Remolar – Filipines, espai natural 
al costat de Barcelona ( es pot arribar 
en transport públic amb la targeta d’1 
zona), desconegut per molta gent.

Vam iniciar l’excursió a la platja de  
Viladecans,  que destaca perquè es  
tracta d’una platja molt propera a  
ecosistemes costaners de gran valor 
ecològic (estanys i pinedes), plena de 
dunes i amb vegetació de rereduna   
gairebé úniques a Catalunya, i on  
desemboca l’estany Remolar.

Aquí vam fer la primera parada tècni-
ca per fer un mos i el problema va ser 
tornar a reiniciar la marxa doncs feia tan 
bon dia i s’estava tant bé, que no havia 
manera d’arrencar els crios (i a alguns 
pares/mares). Finalment ho vam aconse-
guir amb la promesa de que tornaríem 
després de dinar. 

Vam arribar a l’Estació Biològica on un 
empleat del parc es va oferir a fer-nos 
una explicació del que podríem trobar a 
la reserva i va contestar, molt  
diligentment, algunes preguntes que els 
nens i nenes li van fer.  Els recorreguts 
per aquesta zona (la maresma de les 
Filipines) no són gaire llargs  i acaben en 
dos observatoris molt ben equipats i  

diversos punts d’observació, des d’on 
vam poder veure diferents aus, ànecs, 
moltes tortugues d’aigua i un munt de 
gent amb uns teleobjectius impressi-
onants ja que aquest és un espai molt 
visitat per ornitòlegs i persones amants 
de les aus doncs el fet  de trobar-se en-
mig de la ruta migratòria dels ocells del 
nord d’Europa cap a l’Àfrica, el fa molt 
important en especial per l’observació 
de les aus aquàtiques. 

Després de fer el picnic, vam  refer el 
camí fins tornar a arribar a la platja.

Va ser curiós perquè mentre caminàvem 
per ella, algun crio va decidir treure’s les 
sabates per caminar per l’aigua, iniciati-
va a la que ràpidament es van sumar la 
resta d’infants, i amb un ritme més lent, 
molts dels adults.

Quan vam decidir parar per relaxar-nos 
una estona, a les sabates els hi van 
seguir els pantalons (per no mullar-se 
els baixos) i després la samarreta. Total, 
que molts d’ells van acabar remullats i 
arrebossats de sorra. (alguns van haver 
de tornar a casa sense roba interior). 

Uns altres, per no perdre el costum, van 
improvisar partit de futbol a la platja i els 
més grans ens vam quedar reflexionant 
sobre la possibilitat de fer una altre sorti-
da només per anar a la platja.

Ens ho haurem de plantejar!!!
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El meu Avi
Aquest curs i per diferents circumstàncies, hi ha 
hagut un tema de conversa que ha sortit reitera-
dament: els avis i àvies.

Quan vam decidir tirar endavant el projecte 
d’obrir la Biblioteca dues tardes a la setmana 
(gestionat per pares i mares i amb l’ajuda de la 
Begonya), va aparèixer la Rosa Brunet, bibliote-
cària jubilada que es va oferir a venir una de les 
dues tardes.

La Rosa pertany a una associació que es diu FA-
TEC ( Federació d’Associacions de Gent Gran de 
Catalunya)  associació que aposta per la Vida Ac-
tiva de la gent gran. Per a ells, la jubilació només 
suposa un final de la vida laboral i l’ inici d’una 
nova etapa en la que poden compartir la seva 
experiència exercint un paper actiu en la nostra 
societat. Experiència de la qual podem gaudir i 
aprendre els més joves.

Durant la setmana cultural de l’escola, quan vam 
celebrar les ja tradicionals sessions de conta-
contes per part de pares i mares a la Biblioteca, 
aquest any  vam poder contar amb la presència 
d’un parell d’avis i àvies que es van oferir a expli-
car, i fins i tot cantar, un conte a les classes dels 
seus néts/nétes.

Per una altre via, vam poder contactar amb un avi 
que havia estat professor a la nostra escola.

I també ha estat un tema plantejat per més d’un 
pare/mare.

Davant de tot això, tenint en compte que són la 
memòria viva d’un passat recent,  possibles trans-
missors d’usos i costums populars i culturals amb 
tendència a desaparèixer  en una societat que 
canvia a tota velocitat, cada vegada més universal 
i globalitzada, vam decidir intentar  recollir les di-
ferents (i no tant diferents) experiències d’alguns 
d’ells, iniciant aquesta secció que inaugura l’avi i 
l’àvia de la Georgina i la Mariona.
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M’agradaria amb aquest escrit retre un 
petit homenatge a tots els avis i àvies de 
la nostra escola.
 
La Mariona i la Georgina tenen una àvia 
per part de pare i un “abuelito” per  part 
de mare. Tots dos van anar a l’escola i és 
clar van ser petits. Però d’això fa molts 
anys.

Són de llocs molt diferents: l’”abuelito” 
és d’Albacete i l’àvia és de Barcelona. 
Les seves vides han estat molt diferents, 
però arriba una edat en la que les dife-
rències es fan petites, la distància dels 
anys ho embolica tot amb el mateix tel. 
Els unifica el fet que tots dos són més 

Records
grans. Però grans no entès com a vells i 
inútils, sinó tot el contrari, vells associat 
a saviesa, dignitat, experiència, etc. 

Aquesta experiència a vegades es tra-
dueix en històries que expliquen de tant 
en tant a les seves nétes i a tot aquell 
que les vulgui escoltar. Quan expliquen 
històries val la pena escoltar-les  per 
comparar amb el què tenim ara i potser 
valorar més el que tenim, o si més, no 
oblidar allò que ens expliquen amb cari-
nyo i sense donar importància.
De fet, els records dels avis són una 
petita part de la història amb majúscules 
i es mereixen respecte. Però també és la 
seva vida i a vegades sap greu que no 

s’escoltin amb l’atenció que es mereixen 
i que es perdin en l’oblit perquè només 
són anècdotes. Per això, m’agradaria 
recopilar algunes vivències i així que 
les paraules no se les emporti el vent. 
És impossible explicar-ho tot i per això 
només n’esmentaré algunes. 
L’”abuelito” quan era petit va anar a una 
escola de poble. No tenia sabates i el dia 
que li van comprar les primeres estava 
molt content, però no eren de molt bona 
qualitat i les va trencar aquell mateix 
dia:”- ¡Serían de cartón o no sé..., para 
que se me rompieran el primer dia...!” 
No havia tingut sabates fins als 16 anys 
. Abans anaven amb sabatilles de sola 
d’espart (“alpargatas”) o sandàlies de 
goma de pneumàtic i la seva mare li 
deia que no jugués a futbol perquè les 
feia malbé.

Quan anava a l’escola tenien un mes-
tre que es deia Don Pelayo i pel matí li 
deien:- “Don Pelayo mañanita de niebla 
tarde de paseo”-. per veure si els dei-
xaven anar a jugar al pati i no fer classe 
normal. La classe era només de nois 
i jugaven a futbol . Feien equips i en 
una ocasió un amic li va dir: “Perdigón  
escógeme que tengo sandalias de punta 
redonda y meto muchos goles”. I per-
què a l’”abuelito” li deien ” perdigón”? 
Doncs, perquè corria com un ocell petit i 
“perdigón” és el nom que se’ls dóna als 
ocell petits.

També jugaven a la “camarilla” que és 
el cavall fort.

També hi ha records més tristos. Per 
exemple, quan es van emportar al seu 
pare a la presó i els enviava cartes de 
comiat perquè no sabria si al dia se-
güent encara estaria viu. O el dia que els 
soldats van anar a casa a buscar-lo per 
ficar-lo a la presó i al no trobar-lo van 
agafar un pernil que tenien per menjar 
(era un aliment molt apreciat que  

guardaven com un petit tresor) i van 
començar a dir: “hoy nos comeremos 
el jamón de los rojos”. L’ “abuelito” no 
explica històries si no li demanes i és 
una pena perquè algunes quedaran per 
sempre oblidades en el seu cap. 

L’àvia diu que no sap explicar contes, 
que no n’ha sabut mai i per això no 
explica contes a les nétes. Però les seves 
nétes li demanen sempre anècdotes per-
què les fa riure molt. De fet, el què passa 
és que l’àvia no sap explicar contes 
perquè només sap explicar veritats. 

Quan era petita va anar a una escola de 
monges al Poble Nou i d’elles diu que 
feien uns bons treballs de costura però 
eren “una mica rares”.  Per exemple, 
d’elles li ha quedat posar l’entrepà 
sempre igual quan l’ha de mossegar 
(la crosta de dalt cap enfora). Jugava 
a arrencar cebes, a tallar el fil, a indis i 
cowboys (això no agradava gaire a les 
monges). No explica  moltes històries de 
quan era petita.

Les seves nétes riuen molt quan explica 
les anècdotes de quan treballava  i ana-
va en tren. Són històries quotidianes, 
com quan un dia va demanar a uns nois 
joves que no fumessin dins del vagó, i 
mentre els hi deia, les cames li feien figa 
però per la seva sorpresa els nois es van 
disculpar.

L’àvia encara té molta corda i no es 
cansa d’explicar veritats que provoquen 
el somriure i el riure de la Georgina i a la 
Mariona

Tant l’àvia com l’”abuelito” són avis del 
Pere Vila plens d’història amb majúscu-
les que les seves nétes gaudiran encara 
durant molt de temps. 

Ana Parreño
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“Participación ciudadana, más 
que  un concepto de moda”
Me parece oportuno aprovechar este 
espacio para reflexionar en torno a un 
concepto tan en boga en nuestros días 
como es la participación ciudadana, que 
sin embargo y pese a la relevancia que 
tiene para el desarrollo democrático de 
nuestra sociedad, es utilizado en muchas 
ocasiones como una mera formalidad 
o discurso políticamente rentable en 
períodos  pre-electorales. 

Según Pindado  (Subdirector General de 
Participación en el Ámbito Local de la 
Generalitat de Catalunya y profesor de 
la UAB) participar es “tomar parte en la 
gestión de lo colectivo, de la cosa públi-
ca. Y la cosa pública (res pública) es eso 
que afecta a la sociedad en su conjunto 
y le interesa, y que no es monopolio 
exclusivo del Estado”.

La noción de participación ciudadana 
que inspira esta reflexión no es tan sólo 
aquella que relaciona la ciudadanía 
organizada con los poderes públicos 
mediante los canales formales estable-
cidos para ello. Es también la ejecución 
del propio proyecto asociativo, con 
autonomía e independencia. En esta 
perspectiva, uno de los objetivos de 
fondo es la responsabilización de las 
poblaciones en la gestión de los asuntos 
que le son de interés, por lo cual resulta 
necesario comenzar por una reactivaci-
ón que permita a los grupos volver a ser 
productores de su propia cultura, y con 
ello, de su propia historia. 

Esta forma de participación ciudadana 
sería una participación  transformativa,  
como dice Delamaza (sociólogo chileno),  
que es la que permite a los ciudadanos 

influir de manera directa en el diseño y 
ejecución de las políticas y actuaciones 
públicas, y generalmente tiene lugar en 
ámbitos muy determinados, como dis-
tritos, barrios, comunidades escolares, 
entre otros.  

¿Por qué se opta por esta perspectiva 
para revisar la participación ciudadana 
y sus alcances? Porque la participación 
ciudadana no es una mera formalidad, 
sino antes bien un debate político y cul-
tural en el cual han de poder intervenir 
muchos y muy diversos actores. En este 
sentido, es conveniente recordar que 
la participación constituye un proceso 
pedagógico, de aprendizaje y construc-
ción de conocimiento, de maduración 
personal y colectiva, pero esto sólo se 
puede conseguir cuando se ejerce la 
ciudadanía. Esto también supone que 
las autoridades proporcionen medios 
de expresión y relación a quienes no los 
tienen, por edad, género o marginación 
social o cultural. 
 
A pesar de que en los últimos años se 
han producido algunos intentos por 
parte de algunas administraciones para 
propiciar la participación ciudadana, 
estos  no garantizan la calidad de los 
procesos participativos ni el alcance de 
las decisiones ciudadanas, por lo que 
cabe preguntarse: ¿se toman realmente 
en cuenta las propuestas de los ciuda-
danos a la hora de decidir  y diseñar 
acciones concretas? Las dudas arrecian 
inclinándonos a pensar que la respues-
ta es negativa. Como señala Antunes,  
“participar no es opinar para que luego 
decidan los técnicos y los políticos. No 
es entregar un voto afirmativo a un  

producto ya terminado. Participar 
es decidir entre todos. Y para ello es 
necesario crear espacios colectivos 
de decisión. Lamentablemente, existe 
bastante evidencia que apunta a que la 
participación ciudadana se encuentra 
restringida a meros momentos puntua-
les de información y consulta y que aún 
no alcanza niveles decisorios, como son 
la decisión, el diseño y la ejecución de 
los proyectos. 

Por tanto, se considera necesario pro-
fundizar los canales de participación y 
especialmente, construir nuevas formas 
de gobernabilidad democrática, otorgan-
do espacios diferentes a la sociedad civil 
y ampliando la estructura de oportu-
nidades políticas para la participación 
extensa y de calidad. 

Pero, tal y como dice Riechmann, hay 
que tener en cuenta que  “la democracia 
tiene otra dimensión temporal: LLEVA 
TIEMPO. El tiempo necesario para el 
contraste de pareceres, el uso público de 

la razón, el debate libre, la formación de 
consensos, la revisión de las decisiones, 
la exigencia de responsabilidades: la ca-
lidad de estos procesos es incompatible 
con la prisa”. 

Por esta razón, se requieren procesos 
participativos de largo alcance que 
permitan una reflexión y toma de de-
cisiones colectiva no sólo respecto de 
medidas puntuales, sino que también en 
relación al modelo de sociedad deseado 
para lograr que éste sea viable, vivible 
y equitativo. Además, todo ello supone 
emprender múltiples esfuerzos para que 
se expresen todos los diversos intere-
ses y en esta dirección, el espacio que 
ofrece la comunidad educativa consti-
tuye una de las vías más adecuadas y 
próximas para llevar avanzar hacia este 
objetivo. No olvidemos que los ciudada-
nos y ciudadanas gozaremos de tantos 
derechos como los que seamos capaces 
de conquistar.  

Fran Cerda
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Y tú, de donde eres?
Tomoko Sakamoto – mare de l’On (1erA).

Editora de arquitectura i disseny nascuda a Tokio (Japó).

I què sabem de Japó…?

Àsia, tradició, sushi, tempura, ritual del te, samurais, tecnologia, Hiroshima,   
protocol de Kioto, manga, Doraemon, Pokemon, Hello Kitty.... 

Japó està a l’Àsia, més enllà de la Xina, és a dir, mooooolt lluny.

Tokio és la capital de Japó, però abans (del 794 fins al 1868) ho havia estat  Kyoto 
la qual va ser la única ciutat japonesa no bombardejada durant la 2ª Guerra Mun-
dial, motiu pel que  manté un gran patrimoni històric, artístic i arquitectònic. És 
per això, diu la Tomoko, que molts turistes que visiten  Japó van a Toquio i Kyoto, 
per veure dos cares extremes del mateix país; tecnologia i modernitat versus 
tradició i cultura.

Es parla japonès, però hi ha diferents dialectes essent l’ Osaka el més conegut. 
És un idioma complicat que fa servir 3 alfabets diferents; Kanji (lletres xineses), 
Hiragana i Katakana. No només fonèticament, si no també  gramaticalment és molt 
diferent de la resta de llengües que coneixem. Els japonesos, generalment, no poden 
parlar xinés però poden entendre moltes paraules xineses escrites, com els catalans 
podem entendre algunes coses escrites en francès.

Molta gent pensa que Japó es un país molt petit amb molta gent, però en realitat és 
un país bastant gran (Japó 380,000km2, Espanya 504,000, Catalunya 32,000) i sí, hi 
ha molta gent (Japó 128,000,000, Espanya 46,000,000, Catalunya 7,360,000).

Quasi el 70% de la superfície està coberta per muntanyes i boscos, i queda molt  
poc espai pla per construir les ciutats, per això les ciutats tenen una gran  
densitat de població.

Geogràficament, està ubicat en una de les zones geològiques més inestables i 
complexes del planeta, on hi ha molts desastres naturals com tifons,  terratrèmols o 
Tsunamis (Tsunami és una paraula japonesa). L’últim va ser fa no gaire. L’11 de  
març de l’any passat hi va haver un gran terratrèmol que va provocar un tsunami a 
Tohoku, nord-est de Japó i quasi 30.000 persones van morir o desaparèixer.  
A l’escola, la Tomoko va iniciar una campanya de solidaritat  per ajudar al Japó. 
Aquest curs, amb motiu  del 1r aniversari vam fer un taller per tal de participar en 
un projecte engegat pel museu de Fukushima que consistia en realitzar Koinoboris, 
peixos pintats en tela, símbol dels nens i nenes al Japó, que després s’exposaven a 
l’aeroport de la mateixa ciutat.

Personatges coneguts:

-  Haruki Murakami: Escriptor de novel·les. 1Q84, Kafka a la platja i altres  
 llibres han venuts molt a Catalunya i va guanyar el Premi Internacional  
 Catalunya al 2011.

- Ryuichi Sakamoto: Músic, compositor i actor va composar la música  
 per a l’obertura dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992.

- Hayao Miyazaki: Creador i director de dibuixos animats amb l’estudi  
 Ghibli com Totoro, El viatge de Chihiro, El castell ambulant,  
 Nausicaä de la Vall del Vent... 

- Takeshi Kitano:  actor, cineasta, comediant, escritor, poeta, pintor...
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