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Benvolgudes Famílies
Sembla mentida, hem arribat al final del curs. Darrera deixem un temps d’aprenentatge, de creixement i de participació. Parlant d’aquest últim tema, com veieu
la participació de les famílies a l’escola? Vull dir, la veritable participació, no l’assistència als festivals o a les reunions que es convoquen des de l’escola. Parlo de
la possibilitat de formar part veritablement de la comunitat educativa, de sentirnos partícips del projecte educatiu de l’escola, de poder decidir i col·laborar en
l’organització d’activitats, tant dins de l’horari lectiu com en horari extraescolar.
A finals de maig vaig assistir a la presentació del Llibre Blanc de la participació
de les famílies a l’escola, de la Fundació Bofill i sota la direcció de la Marta Comas.
Aquest llibre, fruit de diferents recerques entorn a aquest tema, en la que s’evidencia que les famílies estan cada vegada més interessades en participar i que
un alt nombre d’escoles de Catalunya disposen d’AMPA, ofereix “receptes”, un
decàleg de les famílies i l’escola on es reclama una participació activa en tot el
procés d’ensenyament-aprenentatge dels infants. També ens posen un repte a les
famílies perquè des de la implicació i la responsabilitat estem fomentant valors
democràtics de la societat civil.
Pensem en aquest repte: l’escola és responsabilitat de tothom i només des de
l’acció podem crear polítiques transformadores. I avui no parlaré de la Llei Wert,
però ja m’enteneu!
Bon estiu i fins sempre!
Juny 2014
Julia Quintela
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DEURES ESCOLARS... UF!
Deures pel cap de setmana, deures pels
períodes de vacances, deures només
pels dies lectius, deures per acabar el
que no s’ha pogut fer a l’aula. A favor o
en contra dels deures?
Busco en la “xarxa” opinions diverses...
se’n troben de tots els colors. La Nadja Monnet (mare de Matilde) m’envia
un escrit sobre el tema que m’ajuda a
centrar-me. Intentaré fer un resum del
que he anat llegint i adreçar-vos a les
pàgines que m’han semblat interessants.
D’un temps ençà, el tema dels deures
escolars és un tema recorrent en les
converses de les famílies i dels docents.
La jornada escolar és prou llarga, si
li sumem activitats extraescolars, en
alguns casos, pot resultar esgotadora.
Els detractors dels deures insisteixen
en el fet que no hi cap estudi científic
que demostri que els deures a l’escola
primària millorin el rendiment escolar.
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Els partidaris dels deures pretenen que
són necessaris per crear hàbits d’estudi
i reforçar el que s’ha treballat a classe.
Però de què parlem quan parlem de deures escolars? Podem dir que els deures
escolar són tasques acadèmiques que
s’encarreguen als alumnes amb diversos objectius. En general, els deures
escolars haurien de servir reforçar els
continguts apresos a l’aula, millorar
l’aplicació de les tècniques d’aprenentatge i implicar la família en el procés
d’aprenentatge dels seus fills. En massa
casos es converteixen en una obligació
difícil d’encaixar en les rutines familiars,
un motiu de discussió i enfrontament i
una càrrega cada cop més feixuga per
pares i/o mares... En definitiva, en tot
allò que no haurien de ser.
Podem coincidir en que un dels objectius tranversals i/o competencials que
l’escola es proposa és el que anomenem
“aprendre a aprendre” i en aquest sentit

els deures poden ser útils pel que impliquen de crear hàbits de treball, guanyar
en responsabilitat i en l’organització i
distribució del temps. L’objectiu final és
fer l’alumne més autònom fins a convertir-lo en el director del seu propi procés
d’aprenentatge. Això que així escrit
sembla tan desitjable topa amb diferents
realitats: la difícil conciliació de la vida
laboral dels adults amb les necessitats
escolars dels menuts, l’escàs domini
de les llengües vehiculars de l’escola
d’algunes famílies i la formació acadèmica dels adults. Les diferències en
aquests tres punts generen uns greuges
comparatius que l’escola pública hauria
d’evitar. Però ni en el millor dels casos
(disponibilitat de temps, màxima competència lingüística i amplia formació acadèmica) es pot garantir que els deures
acompleixin el seu objectiu. Sovint, els
adults prenem un paper que no ens correspon... fem de “mestres”, improvisats
i maldestres, exigint habilitats que no
pertoquen o facilitem respostes sense
comptar que l’important és el camí i no
el resultat.

“deures” pertoquen a les famílies?
(Unes quantes obvietats i alguna reflexió)

Els deures han anat adquirint un embolcall negatiu que els fa odiosos. Són a
priori avorrits, sovint reiteratius, resten
temps d’esbarjo, poden ser entesos com
un càstig a la incompetència de l’alumne i no tenen en compte els interessos
particulars de cada persona. Encara que
això no sigui del tot cert, aquesta és la
imatge mental que se sol tenir dels deures. Amb aquesta carta de presentació
és molt difícil “motivar” a fer-los. D’altre
banda, menysprear-los col·loca el/la
nen/a en una situació molt compromesa
entre els dos referents fonamentals que
són l’escola i la família. No hi ha una
única resposta al problema...

2.- L’únic deure que té la família és
facilitar el necessari per fer els deures. A
les famílies correspon facilitar una franja
horària adequada a la demanda i un espai per fer “els deures”. Facilitar no vol
dir imposar: hem d’observar quin podria
ser el bon moment i quin espai del seu
gust pot ser adequat. Pel què fa a la
durada d’aquest temps, deixo un enllaç
que us pot ser útil com a referència dels
temps de concentració per edats, amb
el ben entès que són temps indicatius i
no pas prescriptius i que cada infant és
un món. Trobar una franja horària vol dir
reservar una estona per fer una activitat
que no requereixi la participació d’algú
altre: fer un dibuix, enganxar cromos,
endreçar colors (per games, per mides,
etc.), fer sudokos, pintar, llegir... Preferiblement activitats de les quals es puguin
mostrar els resultats.

I ara que tenim clar que sempre hi han
dues postures (mínim) enfrontades, com
podem ajudar els/les nostres fills/es en
les seves tasques escolars? Quins

1.- El primer i més important és saber
què significa ser alumne del curs en el
que està matriculat. No es tracta d’estudiar-se el currículum d’infantil i primària
que preveu el departament d’ensenyament (a banda de l’aridesa del seu
llenguatge, és necessàriament ambigú
doncs cada escola tria la manera com
es concreta aquest currículum tenint
present les particularitats, no només
de l’escola, si no també del nivell i, fins
i tot, del grup/classe). En les reunions
que es programen a l’inici de cada curs
(durant el primer trimestre) ens parlaran
dels trets comuns a l’edat dels alumnes.
Dels objectius concrets que es pretenen
i de les tècniques que es volen treballar.
Així com de les sortides i de quines tasques hauran de fer a casa i amb quina
freqüència. Si no es pot assistir es pot
confiar a algú altre de fer-ho, parlar amb
el/la tutor/a per recavar la informació
necessària i/o amb el/la delegat/da del
grup/classe.
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no és un defecte, no voler-los adquirir sí.
Ensenyar és aprendre dos cops! Mostrar
interès pel que han fet a l’escola i “voler
aprendre-ho” nosaltres també, dona
valor al què han estat fent durant l’horari
lectiu, a l’escola com institució i als/les
mestres. D’altre banda, els/les nostres
fills/es ens poden ensenyar també
moltes coses d’aquest món global que
ens envolta que nosaltres no vam poder
aprendre a l’escola.

És en aquesta estona que es faran els
deures quan n’hi hagi. L’espai ideal
hauria d’estar fora dels llocs d’ús comú,
ben il·luminat (millor amb llum natural),
ventilat i còmode. Si s’ha de fer servir
un espai d’ús comú s’ha de procurar no
tenir el televisor, la ràdio o la música en
marxa. S’ha de vetllar per a que adoptin
postures correctes. Les cames penjant
de la cadira ens creen incomoditat, ens
cansem i adoptem postures gens higièniques. S’ha de recorre a una banqueta
o a qualsevol objecte que ens ajudi a
mantenir-les en angle recte respecte els
peus i les cuixes.
3.- Els deures són pels alumnes! Els
adults hem de mantenir-nos en un discret segon pla. Podem ajudar-los a organitzar-se: s’hauria de començar sempre
per les pràctiques que els resulten més
difícils, animar-los a fer petits descansos
i acabar amb el que més els hi agradi.
Hem de facilitar-los els materials que
tinguem a l’abast per fer-los. Convidarlos a fer ús dels diccionaris quan calgui.
Procurar que el seu treball sigui net i
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intel·ligible. Felicitar-los sempre per allò
que fan bé. No es tracta d’estar amb ells
mentre els fan (en ocasions no caldrà ni
ser a casa), si no de posar-los-hi fàcil i de
donar un cop d’ull al final. Corregir-los
és feina dels/les mestres! Quan es topen
amb algun exercici que no saben com
fer, ens em d’assegurar que han llegit i
comprés l’enunciat i, si malgrat això, no
el poden fer, animar-los a que expressin
la seva dificultat a l’aula.
4.- Deixem-nos ensenyar pels nostres
fills! Per experts que siguem en qualsevol matèria del currículum, als seus ulls
som la seva família i “l’autoritat en la
matèria” és el/la seu/va professor/a. Renunciem a fer-los classes; lluny d’això,
els hem de fer partícips de les nostres
pròpies dificultats en mates, ortografia,
anglès, dibuix, música o geografia. És bo
que els nostres fills/es ens admirin per
les nostres habilitats i/o coneixements; a
l’hora de fer els deures, però, no hem estar en una simbòlica tarima si no -també
simbòlicament- el més a prop possible.
No tenir uns determinats coneixements

5.- Tot procés d’aprenentatge i adquisició
d’hàbits vol paciència i calma. Evitem
les discussions, les baralles, els càstigs...
totes aquelles coses que poden aportar
càrrega negativa al fet d’adquirir coneixements o tècniques. Deixem-los que
“s’equivoquin” o que ens demostrin que
els equivocats som nosaltres. Els seus
“errors” també els ajuden a créixer i ara
som a temps de fer-los-hi una abraçada
(i cap retret!) quan se sentin malament.
Reconèixer els nostres “errors” ens fa
més admirables als seus ulls i millors.
Intentem sempre “desdramatitzar” un
mal resultat: una nota gens bona és
tan sols, per dir-ho d’alguna manera,
la constatació de que cal millorar i que
podem començar a fer-ho avui mateix
un cop guarida la “ferideta” que deixa en l’ànim. Ser pacients no vol dir
rebaixar el nivell d’exigència, més aviat
es tracta de no angoixar-nos si els/ens
costa mantenir les rutines establertes;
si més no, hem d’evitar transmetre la
nostra angoixa. Sempre es pot repensar
tot i tornar a parlar-ne, acomodar-nos a
noves situacions i gaudir del fet d’ocupar-nos de nosaltres mateixos i de la
relació amb els nostres fills.
6.- No hem de “fer de mestres”. Som
els seus primers i principals mestres!.
La vida quotidiana ens ofereix infinites
ocasions per posar en pràctica tots els
“continguts curriculars” de l’ensenyament obligatori. Anar a comprar el pa,
o qualsevol altre cosa, és un divertit joc

de sumes i restes. Cuinant una recepta
o penjant unes cortines es pot repassar
el sistema de pesos i mesures. Explicar
una pel·lícula que han vist és un bon
exercici de resum i d’expressió. Animar-los a aprendre cançons, poemes i
tot tipus de textos en les llengües que
tinguin més a l’abast, a més d’agilitzar
la memòria, té molts altres beneficis.
Localitzar un punt al mapa. Jugar a
qualsevol joc de taula. Arreglar la bici.
Fer ganxet o punt de creu... Per poca
“formació acadèmica” que tinguem,
els pares i les mares som els millors
mestres dels nostres fill i filles pel que
fa a la nostra vida quotidiana. És molt
important que els infants es sentin
formar part d’una família, però per ferne part de ple dret han de tenir també
uns “deures”. Aquests “deures” són els
que ha de posar la família i vetllar pel
seu compliment. Tots i totes necessitem
sentir-nos útils i capaços. Fer-se el propi
llit, parar taula, baixar les escombraries,
canviar la sorra del gat... són deures que
no hem de menysprear; són tan útils per
a la formació dels nostres infants com
aprendre les taules de multiplicar.
Tot això no és més que un resum del
que anat llegint aquests dies farcit
d’algunes experiències pròpies, de
molts experiments frustrats i d’uns pocs
èxits. Ho rellegeixo i em sembla clar
d’entendre i senzill de posar en pràctica.
NO m’explico com, fins ara, m’he pogut
equivocar tant! Potser és que no és tan
senzill...
http://actualidadpedagogica.com/6/
http://teclaiguix.blogspot.com.
es/2012/06/los-deberes.html
http://blocs.xtec.cat/feacsj/files
/2010/01/xarrada_pares2.pdf
Iolanda Garcia
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PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DELS
ALUMNES EN LA VIDA ESCOLAR
Durant aquest curs hem iniciat la participació dels alumnes en la vida escolar
amb l’Assemblea de Delegats i Delegades de classe.
Essent un dels objectius principal de
l’Escola l’educació integral de l’alumne, cal també potenciar el control de
les emocions, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, el respecte per
les normes i la tolerància entre altres.
Els alumnes participen en el funcionament del Centre perquè ells són els
principals implicats en el seu aprenentatge per la vida, per esdevenir persones compromeses en el seu futur.
D’aquesta manera volem que puguin
participar en aquelles decisions que
els puguin afectar.
Assemblea de Delegats. curs: 2013-2014

Aquesta participació es concreta en
-

Delegats de classe

-

Assemblea de delegats.

Delegats de classe: A cada grup classe
en l’educació Primària, els alumnes
elegeixen entre ells per votació dos
representants o delegats de classe. La
durada de la representació ha estat de
tot el curs.
Les funcions dels delegats és la de
recollir informació a la seva carpeta
d’interès general i que afecti al funcionament del grup. Recollir l’opinió
dels seus companys i formar part de
l’assemblea de delegats.
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L’Assemblea de delegats formada per
tots els delegats, ha proposat i ha exposat temes que han afectat a la vida
diària del Centre, han col·laborat en
l’organització d’activitats de caràcter
especial (castanyada, Nadal, carnestoltes, Setmana Cultural, Sant Jordi....).
L’assemblea s’ha reunit mensualment
sota la presidència de la Direcció de
l’escola. S’ha elaborat un ordre del
dia i d’aquesta sessió s’aixeca una
acta. Els delegats més grans han fet
de transmissors de la informació a
l’alumnat de Parvulari i han vetllat
perquè arribi la informació a totes les
aules.
Desprès d’un curs d’aquestes actuacions, els treballs d’aquesta assemblea
han estat satisfactoris i motivadors.
Des de la Direcció considerem que
hem iniciat un camí de participació
democràtica en el tarannà de l’Escola,
intentant traslladar al nostre alumnat
eines que fomenten el respecte i la
convivència entre tots els membres;
el fet que l’alumnat sàpiga que disposa de mecanismes per a exposar i
recollir les propostes de la resta dels
companys, ha fet d’aquestes Assemblees de Delegats una forma de treball
molt ben valorada entre els “joves
estudiants”. Els objectius inicials s’han
complert i continuarem treballant els
propers anys en aquesta línia.
Endavant Delegats!
Carme Codinas
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L’Hort del Pere Vila
L’hort dormia a l’ hivern esperant les
noves llavors i plantes que creixeran de
nou.
Al febrer els hortolans de P4 van sembrar les noves llavors de raves.
Per a treballar, entraven de 5 en 5 a
l’hort. Seguint les instruccions de Miranda, (la mama que estava ajudant) aixecaven 2 dits a l’aire, i després els ficaven
dins la terra. D’aquesta manera feien un
forat, posaven la llavor i tapaven. Feina
feta!
Tots els hortolans de P4 van poder
participar en la sembra dels raves. Després van regar amb aigua i van esperar
pacientment.
2 setmanes més tard, van començar a
créixer petites plantetes de 2 fulletes.
Aquestes plantetes estaven massa
juntes i no tenien espai per a créixer bé i
fer-se grans.

la part vermella i estiraven el rave cap a
enfora. Aish! les fulles piquen!! I voilà,
ja tenien un rave a la mà!! Després calia
netejar-los de terra amb una mica d’aigua i ja es podien menjar.
A alguns jardiners els van agradar moooolt!
Després van poder observar la fulla, el
cos del rave i les seves arrels, entenent
una mica per a que serveix cada part de
la planta.
Finalment tothom es va poder portar
uns quants raves cap a casa. N’hi havia
taaaants, que a l’endemà el cuiner de
l’escola va fer una amanida per a tots els
nens del Pere Vila.
Quina festa, l’hort!!!
Miranda Kuypers

Així que els hortolans de P4 van tornar a
la feina. S’havia de separar les plantetes,
de tal manera que de cada grup de 3 es
traguessin 2, així la que quedés es faria
gran i maca. Aquesta feina necessita
paciència i calma. Els nens de p4 van fer
una feina estupenda!! Els més curiosos
van provar de menjar alguna planteta…
nyam, nyam!!
A mitjans d’abril els raves estaven ben
grans i macos, llestos per a ser recol·
lectats. Hurra!! Nova feina per als hortolans de P4!!
Van tornar a entrar a l’hort en grups de 5
nens. Com s’havia de fer?
Baixaven fins al terra, escollien un rave
ben gran, amb 2 dits movien una mica
9
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PICTOESCRIVIM
Jugar a escriure o escriure per jugar!!!

En què ha consistit?

Aquest any ens hem iniciat en un nou
projecte, la Pictoescriptura. No són moltes les escoles que poden gaudir-ne, així
que ens hem sentits afortunats.
Voxprima és l’associació encarregada
d’aquest programa amb la col·laboració
d’altres entitats com els Serveis Educatius de la zona i l’Ajuntament del
districte.

En un primer moment, vam anar al
CCCB on un il·lustrador i un escriptor
ens van ajudar a plasmar un munt de
personatges i d’idees que, respectivament, van anar dibuixant i escrivint. Un
cop ja teníem decidits els personatges i
el començament de la història va ser el
moment de començar a imaginar-nos
com el desenvolupament i final i plasmar-lo en un pictomapa.

Aquesta activitat combina l’ escriptura creativa amb la il·lustració com
a element de narració, respectant les
diferents fases del procés creatiu, amb
el convenciment de que fomentar la
creativitat i la capacitat de creació en la
canalla augmenta la seva autoestima,
millora el desenvolupament curricular i
facilita l’aproximació a la lectura.

Les següents sessions es van desenvolupar algunes a les aules i unes altres a
la biblioteca, on vam escriure i escriure
tot el que se’ns podia ocórrer. I, intercalant amb altres activitats per reforçar
aspectes concrets: els diàlegs, l’ús de
adjectius en les descripcions, l’ús dels
sentits...; vam anar enriquint les nostres
finals creacions...

L’activitat s’ha dut a terme durant el
segon trimestre on els nens i nenes de
quart i cinquè han gaudit en la creació
del seu propi conte.
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Natalia Figueruelo
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LES COLÒNIES DE 6è
De la importància de les colònies
escolars, els experts en educació no
en tenen cap dubte. Fins i tot la Generalitat, en la seva Llei d’Educació,
reconeix explícitament el valor educatiu
i socialitzador de les activitats de lleure
així com el dret de tots els nens i nenes
a accedir-hi en condicions d’igualtat. Un
altre tema és els recursos que aporta
(o retalla) per poder tirar aquest dret
endavant.
Perquè són importants les colònies
escolars?
- Doncs perquè ajuden a consolidar
el grup. Les interaccions que s’estableixen entre els companys així com amb
els mestres són diferents de les que es
tenen a l’escola. La convivència ajuda a
conèixer a l’altre de manera més intensa i ajuda a reforçar el vincle.
També poden ser una bona manera per
a què alumnes nouvinguts s’integrin
plenament en el grup
- Suposa un canvi d’entorn. És
l’oportunitat per a molts nens i nenes
de poder sortir del barri, de la ciutat. Es
canvia els ritmes i les activitats, lluny de
la família la qual cosa potencia l’autonomia personal i la responsabilitat.
- A més de la part educativa de cada
sortida, les colònies ofereixen als infants la possibilitat d’exercir el seu dret
al lleure. Aquest, malgrat estar reconegut, és un dret que no està regulat
per la qual cosa tampoc està garantit.
De fet, segons el Síndic de Greuges, el
lleure educatiu és un dels àmbits socials amb més desigualtat d’accés. Així,
podem trobar escoles que fan colònies
i escoles que no. O escoles que fan
colònies però només poden anar nens i
nenes que les seves famílies les poden
pagar podent convertir-se en un element segregador.
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Per tal d’evitar justament aquestes situacions, a la nostra escola les colònies
es van inserir dins del projecte educatiu del centre.
Anys enrere, es va acordar que anirien
de colònies els nens i nenes de 2n, 4t
i 6è. Dins de les quotes anuals que pagàvem a l’escola, anaven incorporades
una part destinada a les sortides i a les
colònies.
Amb la crisis econòmica i les conseqüents retallades que va suposar, això
va haver de canviar essent durant el
curs passat motiu de controvèrsia i
discussió.
Aquest curs, es va acordar centrar esforços per a que com a mínim, els nens
i nenes de 6è poguessin marxar encara
que només fos un parell de dies, com a
viatge de fi de curs. I com haureu pogut
comprovar, les famílies de 6è, amb el
recolzament de l’escola i de l’AMPA,
han estat organitzant diferents activitats
per tal de recollir diners per poder-ho
subvencionar, per a que tots els nens i
nenes de 6è poguessin marxar independentment de la situació econòmica de
cada família, cosa que han aconseguit...
S’han dedicat durant tot el curs a la
venda de pastissos cada dimecres; van
fer un sorteig de 3 paneres al Nadal,
i com a novetat d’aquest curs, es van
posar a vendre llibres i roses per Sant
Jordi, cosa que pot ser un precedent
per als cursos que venen. Tres hurras
para ellos.
Maite Sánchez
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La sort és que ve l’estiu per fer passar la nostàlgia per l’etapa que es tanca.
La sort és que si mires endavant encara ens queden sis anys més de nen,
fins el dia que escrigui un text de comiat de l’institut del Miquel.
La sort és que ens queda el germà petit,
l’excusa perfecta perquè els pares i també el Miquel puguem tornar al Pere Vila.
La sort sobretot són els mestres de tots aquests anys, la Dolors, la Isabel, l’Elisabet,
el Nazario, la Maria Rosa..., que tenen tant a veure amb el que són ara tots els del
grup de sisè, persones des de l’arrel de les paraules fins a la il·lusió que els omple els ulls.
Mercè Ubach

LES NOIES I ELS NOIS DE 6è
ANEM A L’ESO
D’aquí a molt poc anirem a l’institut, el
record que tindrem de l’escola Pere Vila
serà molt, molt, molt… No sabem com
definir-ho, ens farà sentir dues emocions: alegria i tristesa.
Per a molts ha estat una llarga etapa de
la què recordarem moltes persones i
moltes vivències.
L’escola ha estat durant molts anys la
nostra segona casa.
Encara recordem el primer dia, en braços de la mare, plorant. Era el començament d’un seguit d’experiències misterioses, sorprenents, algunes alegres,
altres no tant...
Quan vam començar a P3 no sabíem ni
dibuixar, només fèiem quatre garagots,
i ara, després de nou anys, hem crescut i
hem après un munt de coses.
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Deixar l’escola i anar a l’institut ens fa
una mica de por. Deixem enrere una
etapa, ens separem d’amics i companys,
però d’altra banda afrontem aquest canvi amb molta il.lusió, ganes de conèixer
gent nova i ganes de viure una nova
etapa de la nostra vida.
El que és ben cert és que aquests anys
ens han passat molt de pressa i això vol
dir que ho hem passat molt bé i que no
oblidarem mai l’escola on ens hem fet
grans.
Ara cal pensar en la festa de final de
curs i les colònies que ens esperen, per
a tots nosaltres serà el millor comiat que
podríem tenir.
6è A i 6è B
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ADÉU A L’ESCOLA
L’ inici de la nova etapa que suposa
començar l’ institut no només afecta als
nens i nenes, si no que també és una
nova etapa pels pares i mares. Etapa que
es pot viure amb certa inquietud, una
inquietud semblant a la que vam tenir
durant el pas de l’escola bressol a la
primària.
En aquest cas, la Charrie s’ha ofert a
explicar-nos com ho veu i com ho viu
ella com a mare.
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EL PASO A SECUNDARIA
Los desafíos son grandes, pero se
dividen en 3 (puede que 4!)
Un sitio nuevo: está claro que este paso
implica un cambio de escena; edificio
nuevo, más antiguo o más moderno,
todo depende, pero un edificio nuevo
que guarda sus tesoros hasta que se
los descubren. Y no nos dejarán entrar
en el instituto; ni los niños querrán que

entremos ni los profesores, al menos
no tan a menudo como en primaria.
Al principio de P3, el Pere Vila parecía
gigantesco: 5 plantas, buenas vistas,
auditórium, sala de música, gimnasio,
patio, comedor, biblioteca, estaba casi
tan bien equipado como un crucero
(¿jacuzzi? Nooo, que pena) llegar a la
planta de los pequeños, con la doble
escalera, era subir a paso lentito de casipero-ya-no-es-un bebé hacia un infinito
de posibilidades. Luego con los años,
subir piso tras piso (cansado, pues que
hay muchas escaleras en el Pere Vila!)
hasta estar arriba de todo y de todos,
la escuela se hizo quizás no pequeña,
pero sí familiar, y hogareña. Un sitio sin
demasiados secretos pero con mundos
para conocer. Esperemos que se lo pasen igual de bien allí en el nuevo lugar,
pero no 9 años más¡6 son más que suficientes!

trabajando en equipo, yendo a conciertos y cumples y fines de curso, el paso
a secundaria más que nada significa
separaciones. Vaya donde vaya, es más
difícil mantenerse en contacto con los
amigos que ya no están en el día a día,
charlando antes de entrar en el cole, o
en la salida. ¡Que todo el mundo tenga
móvil con Whatsapp por favor!

Profesores y materiales distintos: los
profesores en primaria son suaves y
dulces y los materiales tan entrañables
como caramelos. Los profesores en la
secundaria son feroces, todo el mundo lo sabe. Su placer número uno es
poner tantos deberes como puedan.
Y los materiales cada vez son más
difíciles, más entretenidos quizás, más
profundos, sí, pero sobre todo dan más
trabajo, y dentro y fuera de la escuela
son esclavizadores. ¡Manos (aun más)
a la obra!

Sobre el paso a la secundaria se habla
mucho, y los expertos debaten que
es mejor o peor para los alumnos,
pero ¿cuantas veces pensamos como
cambia la vida de los padres? Nuestras
vidas cambian por las razones de arriba
mencionadas, pero también por una
que olvidé hasta ahora; tener un hijo
o una hija en secundaria significa que
ellos ya son grandes - y nosotros nos
hacemos grandes al mismo tiempo. Y
igual que ellos, sufrimos todo lo demás:
el cambio de sitio, los profesores y materiales nuevos (aun entiendo las mates
que trae a casa, al menos en 6º, pero
me temo que me queda poco! Al menos
tengo el inglés más que superado), un
horario madrugón, y sobre todo cuando
se echa en falta a un amigo cuyo camino se ha ido en otra dirección. Pero
tenemos muchísimo suerte también,
por los 9 años vividos juntos hasta
ahora, y el porvenir tan grande y lleno
de posibilidades que nos espera.

Amigos nuevos: El mundo se engrandece en la secundaria y esto significa que
se hará nuevos amigos- a la fuerza.
Habrá gente de tantos otros sitios que
será mejor tomarse alguna nota para
no olvidar como se llama aquella quien
vino en bici a todo piñón, o a él que
lleva scooter y casco todos los días.
¡Gente - habrá más gente para conocer! ¿Qué pasa si los amigos se van a
otra escuela en otra parte? Después de
9 años juntos, conociéndose, riéndose,

El horario (¡si! eran 4 desafíos.):
el día escolar será más largo que ahora,
o puede que más corto en realidad,
pero hecho más largo por culpa de la
hora de comer que nunca llega… y
luego los interminables deberes. Eso
sí, hay una cosa que tienen todas las
secundarias en común - empiezan muy
temprano, tanto que no sorprenderá ver
pelo poco arreglado (mejor una gorra
de béisbol) y ropa que parece pijama
camino a la escuela. ¡Zzzzzzzzz!

Charrie South
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escoles historiques
L’Escola Pere Vila ja forma part de
la Xarxa d’Escoles Històriques de
Barcelona
Des del mes de setembre del present
curs escolar la nostra escola ha passat
a formar part de la Xarxa d’Escoles Històriques de Barcelona (XEHB). Aquesta
xarxa va néixer el curs 2.012-2.013, a
partir de la creació d’un grup de treball
integrat per diferents docents de centres
històrics de la ciutat. Actualment la
formem diferents centres educatius, tant
de primària com de secundària van ser
pensats, dissenyats i construïts per donar als infants i joves espais d’aprenentatge adequats i d’acord amb les seves
necessitats educatives.
La nostra ciutat compta amb diferents
“Grups Escolars” creats entre l’any 1.931
i el 1.939 que van caracteritzar-se per la
seva excel·lència pedagògica i van ser
exemple i guia per la docència del futur.
Les escoles i instituts que col·laborem a
la XEHB tenim en comú la pràctica d’un
treball d’investigació i descoberta del
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patrimoni de què disposem, posant en
relació les activitats que es realitzen amb
el currículum i el creixement personal de
l’alumnat.
El grup de docents que participen en
aquesta tasca tan enriquidora tenen com
a propòsit compartir les experiències
educatives que es duen a terme a cada
centre, aprenent de totes elles.
Amb el temps, la intenció i la il·lusió
és que tots els centres que conformen
aquest patrimoni pedagògic a la ciutat
es vinculin a la XEHB, fent-la cada cop
més rica i dinàmica.
Us deixem el link de la pàgina web de la
Xarxa per tal que pugueu entrar-hi i conèixer d’ella tant com vulgueu. Esperem
en gaudiu d’aquest projecte com ho fem
nosaltres.
https://sites.google.com/a/xtec.cat/
xehbcn/qui-som
Isabel Cabot
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JOCS FLORALS ESCOLARS
Els Jocs Florals és un certamen literari
que ve d’antic i és quasi un tradició que
les escoles, al voltant de les dates de
Sant Jordi celebrin els seus Jocs Florals
escolars.
Els treballs seleccionats a cada centre,
participen desprès en els Jocs Florals
Escolars del Districte. En aquesta segona fase, el jurat de cada zona selecciona
un treball per cada gènere i categoria d’
entre tots els presentats i els escollits
passen a la fase final: els Jocs Florals
Escolars de Barcelona.
Aquest any a més, el Departament d’Ensenyament ha creat els primers Jocs
Florals Escolars de Catalunya, amb un
triple objectiu:
a) Potenciar i estimular l’expressió i
producció escrita dels nois i les
noies, en l’àmbit de millora de la
lectura i l’escriptura, que és un
objectiu estratègic del govern
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b) Fer ressó i potenciar tots els
certàmens literaris que ja es fan
a nivell de centres educatius,
municipal, comarcal,...
c) Recuperar, fomentar i difondre una
tradició cultural pròpia i arrelada al
país
Aquest curs, en la fase de concurs del
Districte de Ciutat Vella, la nostra escola
s’ha endut 2 premis:
-

La Laura Cadena de 5è, ha guanyat
el primer premi de prosa de la seva
categoria

-

La Salma Manacounou de 4t, ha
guanyat un accèsit (seria com el
2n premi)

Moltes felicitats a totes dues.
Maite Sanchez
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L’Elvira es va quedar molt sorpresa
davant el missatge, i el va llegir vàries
vegades per assegurar-se de que havia
entès bé el correu. Qui era aquella
princesa d’Aynedras? Quin devia ser el
seu tresor? Per què l’havia escollit a ella
per donar-li? Com coneixia el seu nom
i la seva adreça de correu? Només hi
havia una manera de saber-ho. L’ Elvira
va clicar “respondre” i va començar a
escriure:
“Estimada princesa d’ Aynedras,
No sé qui ets, ni de què em coneixes,
però ja que preguntes qui sóc, t’ho explicaré. Com ja saps, em dic Elvira. Visc al
carrer Sardenya i m’avorreixo com una
ostra. Si ets una princesa, tindràs cavallers al teu servei. Per què no els envies
a buscar-me i ens avorrim plegades?
Impacientment,
Elvira.”

LA PRINCESA D’AYNEDRAS
L’Elvira s’avorria el diumenge a la tarda.
Els seus pares havien anat al cine i no se
l’havien endut perquè anaven a veure
una peli “per a grans”. Per això, s’havia
quedat sola amb la seva cangur, la Cecília, que no li feia gens de cas, perquè es
passava l’estona enviant-se missatges
amb el seu xicot.
Quan es va cansar de donar voltes per la
casa sense saber què fer, se’n va anar a
la seva habitació i va engegar l’ordinador. La seva mare era informàtica i li havia ensenyat a fer-lo anar. Fins i tot tenia
un compte de correu electrònic, des d’on
enviava correus als seus avis, que vivien
molt lluny de Barcelona.
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L’Elvira esperava trobar un correu
amable dels avis, però en lloc d’això, va
trobar un missatge estrany d’algú que
no coneixia:
“Estimada Elvira,
Perme’t-me que em presenti: sóc la
princesa d’Aynedras i t’he escollit
per confiar-te un tresor preciós. Però
abans et vull conèixer per saber si
realment te’l mereixes. Explica-m’ho
tot de tu.
Amistosament,
Princesa d’ Aynedras.”

Va clicar a sobre d’enviar. Es va quedar
pensarosa. Aquella princesa, o qui fos,
devia estar avorrida per enviar correus
el diumenge a la tarda. Així doncs, no
trigaria a contestar.
De sobte, va sentir un “cling” i va saber
que la princesa havia contestat. Va obrir
el coreu i deia el següent:
“Estimada Elvira,
Els meus cavallers no vindran a buscarte perquè estan molt ocupats vigilant el
meu castell, que es tot rosa amb safirs.
Te’l ensenyaré i et lliuraré el meu tresor
si descobreixes com arribar-hi. L’única
pista que et dono es el meu nom. Ell et
durà fins a mi.

amb la princesa, va consultar l’enciclopèdia. Potser hi hauria un foto d’aquell
indret tan misteriós. Però no va trobar
Aynedras.
I si li havia pres el pèl? Potser Aynedras, senzillament no existia. L’ Elvira
estava furiosa. S’havia assegut davant
l’ordinador per escriure-li quatre coses
a aquella farsant, quan de sobte, es va
adonar que, AYNEDRAS s’escrivia a l’inrevés que SARDENYA que podia significar que vivia al seu carrer. O al davant.
Entusiasmada amb la decisió, l’Elvira va
córrer cap a la finestra i efectivament, a
la finestra del davant hi havia una nena
vestida de princesa que la saludava amb
la mà. Li feia senyals perquè hi anés.
Com que la cangur no la vigilava, va
sortir del seu bloc de pisos i va creuar
el carrer. Els pares de la princesa també
se’n havien anat i estava amb el seu avi
què dormia al sofà amb un diari a la mà.
—Ensenya’m el teu castell —va dir l’Elvira exigent.
La princesa la va guiar fins a la seva
habitació, i li va ensenyar un castell en
miniatura rosa amb safirs.
Llàstima que no aixeques mig pam de
terra. Al seu voltant, uns quants cavallers de joguina custodiaven el castell.
Era realment bonic, i mentre l’Elvira
s’ajupia per veure’l millor, va recordar el
refrany: “ qui té un amic, té un tresor ” .
De sobte va entendre el que havia vingut
a buscar. Aquell era el millor trofeu que
podia rebre: des d’ara, cap diumenge
jugaria sola.
Laura Cadena

Misteriosament,
Princesa d’Aynedras.”
El primer que va pensar l’Elvira es que
Aynedras devia ser molt lluny. Malgrat
que no tenia esperances de reunir-se
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PROJECTE SORRAL
Enguany un grup de pares inquiets, amb
el vist-i-plau de la direcció de l’escola i
d’acord amb la comissió de l’hort, hem
engegat la millora del sorral, que és
l’espai de joc dels més petits de l’escola,
els nens d’infantil.
El projecte inicial comprenia diversos
fronts d’actuació:
-

Adequació dels elements fixes
(bàsicament l’estructura amb
forma de torreta).

-

Incorporació de nous elements de
joc: Pneumàtics de diferents mides,
una cuineta feta de caixes de plàstic,
un gronxador que penjava d’un arbre
i una estructura feta amb
pneumàtics, de grans dimensions.
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-

Construcció de nous espais: sorral
pròpiament dit i noves jardineres
situades en la separació de la pista
esportiva.

-

Aportació de color al pati, pintant les
fustes que conformen la tanca
perimetral.

-

Col·locació de malla d’ocultació en
tot el front del passeig i el lateral del
sorral per tal de aportar més intimitat
als nens quan juguen.

-

Instal·lació d’espais d’ombra fixes.

-

Aprofitament de l’espai com a punt
de reunió de famílies, potenciant la
celebració dels aniversaris
d’infantil.

De totes les idees que van sorgir en una
primera reunió, algunes no s’ha pogut
dur a terme en aquest curs, ja sigui per
manca de temps o per manca de personal i medis, o alguna més perquè la
direcció de l’escola no ho trobà adient.
El que sí podem dir que va ser un èxit
rotund va ser la convocatòria per a
la construcció de les jardineres i del
sorral. Per tal de poder tenir la feina
enllestida quan els nens no fossin
a l’escola, vam convocar a totes les
famílies i mestres engrescats amb el
projecte un diumenge al matí. Tothom
tenia unes ganes boges de fer bricolatge!! Dirigits convenientment per l’Àlex,

mestre de primer curs, i uns quants
pares amb suficients coneixements de
fusteria i jardineria, les jardineres i el
sorral van anar agafant forma! Nens i
adults vam compartir eines i esforços. I
finalment L’ Ampa ens va recompensar
amb un magnífic aperitiu que ens va fer
recobrar les forces perdudes i que ens
va servir de dinar!!
La valoració de l’experiència no podia
ser més positiva, i els pares i mares
implicats en aquest projecte ja estem
pensant en la propera acció de diumenge al matí, de cara al curs vinent, però!
Núria Sanchís
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escoles adscrites quasi bé no hi ha cap
sol·licitud d’accés; la majoria dels nostres opten per instituts que no son de
la zona i que, per tant, no hi tenen els
punts per accedir-hi de forma directa.
A Catalunya, cada escola pública de
primària té adscrits dos centres educatius de secundària, dues propostes
que des de l’administració pública es
presenten als nens i nenes per tal que
puguin escollir-ne una, sempre dins
del seu entorn de barri. Però amb la
no consideració del Pau Claris com a
oferta vàlida per part de les famílies,
les opcions dels nostres fills i filles es
redueixen a una – IES Verdaguer.

AMICS I AMIGUES DEL PAU CLARÍS
Una tarda qualsevol d’un dia qualsevol d’aquest hivern passat, la Carmen
i la Susanna, dues mares del Pere Vila
estaven assegudes als porxos de l’escola
quan de cop, van alçar el cap i van veure
el que tots i totes veiem cada dia unes
quantes vegades a l’entrar i al sortir de
l’escola: l’Edifici de l’IES Pau Claris. Es
van fer una pregunta que segurament
molts de nosaltres també ens hem fet en
algun moment ¿què ho fa que els nens i
nenes de la nostra escola no vulguin fer
secundària a l’IES Pau Claris? ¿tan malament està aquest Institut? Aquest va ser
l’ inici d’un seguit de converses, primer
entre membres de l’AMPA del Pere Vila
i més tard, amb les AMPES de les altres
quatre escoles adscrites al Pau Claris:
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Baixeres, Cervantes, Ciutadella i Fort
Pienc, per constituir un grup de treball
que hem denominat Amics i Amigues
del Pau Claris.
¿Què en sabeu del Pau Claris, del seu
projecte pedagògic, del seu equip
directiu?¿No trobaríeu pertinent que
un cop acabada la primària al Pere
Vila, els nostres fills i filles poguessin
continuar secundaria en un edifici i
entorn que els és molt familiar i que
comparteix instal·lacions amb la nostra escola? Contràriament a això, el
número de nens i nenes que surten de
la nostra Escola i es matriculen al Pau
Claris anualment, es poden comptar
amb els dits d’una mà; de les altres

educativa. Per això des de les AMPES,
com a representants de les famílies
de les nostres escoles, hem posat en
marxa Amics i Amigues del Pau Claris.
No estem d’acord amb la situació
actual i hem volgut saber per què
està passant i si totes les parts que
hi tenim a veure en som conscients i
estem donant els passos adients per
canviar-ho.

En primer lloc, cada membre d’aquest
grup de treball ha parlat de la iniciativa a l’Escola respectiva: dins l’AMPA,
amb l’equip directiu del centre i en
els Consells Escolars. Tothom recolza
la iniciativa i la veu
Al Novembre 2013 es Aspectes a destacar del projecte
totalment pertinent i
va presentar el Pla
necessària.
educatiu de l’IES Pau Claris
d’Educació de Ciutat
Vella 2013-2018.
En segon lloc, vam
• Plantejament competencial dels
Entre altres, exposa
voler conèixer més
continguts curriculars
que cal fomentar
de prop l’IES Pau
• Us i domini generalitzat de les
l’equitat i la igualtat
Claris. El passat 2
tecnologies de l’aprenentatge i
d’oportunitats evid’abril, representats
del coneixement (TIC/TAC,
tant la segregació;
de les cinc AMPES
projecte 1x1 i 2.0, ordinadors
ha de desenvolupar
vam ser rebuts per
personals i llibres digitals,
una oferta educatil’equip directiu. Ens
moodle, google apps,
va que respongui a
van explicar el procorreu corporatiu, etc)
les necessitats de
jecte pedagògic. Val
• Introducció a l’anglès com a
la població i a una
a dir que l’equip que
llengua vehicular en àrees no
escolarització de
ens va rebre es veu
lingüístiques i la implementació
proximitat i equitamolt compromès i
de les metodologies associades
tiva; i ha de donar
l’aposta pedagògica
per treballar la llengua a través
a conèixer el treball
del centre és molt
dels continguts
que desenvolupen
engrescadora i poc
els centres educatius del districte, les
habitual en la majoria de centres de
bones pràctiques i els seus projectes
secundaria del nostre entorn.
innovadors, tot això per tal de garantir una oferta pública de qualitat en
A tots els que hi vam participar per
l’educació secundària que atregui a les part de les AMPES ens va sorprenfamílies dels nostres barris.
dre molt gratament i realment és un
projecte que no es troba a les altres
Però òbviament, el que està passant
propostes de secundària de l’entorn;
al Pau Claris s’allunya d’aquests
és molt complert si bé es cert que
principis i actuacions. Que existeixi
pel tipus de població que en aquests
un Pla d’Educació no és suficient, cal
moments té, te una varietat d’optaticoherència entre el contingut del Pla i
ves limitada, però amb un eventual
l’actuació de les institucions de mane- canvi de població, es podria ampliar i
ra coordinada amb tota la comunitat
diversificar.
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En tercer lloc, aquest mes de maig hem
volgut adreçar una carta a la Presidenta
del Consorci d’Educació de Barcelona,
la Sra. Maria Jesús Mier per tal de sol·
licitar una reunió per parlar del tema
exigir coherència amb el Pla d’Educació.
La carta comença així:
Benvolguda Sra. Maria Jesús Mier,
L’AMPA Pere Vila, l’AMPA Cervantes,
l’AMPA Fort Pienc, l’AMPA Baixeras,
i l’AMPA Parc de la Ciutadella volem
mostrar la nostra preocupació per
la situació en que es troba l’Institut
Pau Claris, i pels seus efectes sobre
l’evolució de l’oferta educativa de secundària dels barris de Santa Caterina,
el Born i Sant Pere, i el barri de Fort
Pienc.
Els objectius de la reunió es plantegen
clarament a la carta:
• Conèixer quines son les iniciatives
que s’estan duent a terme des de l’Administració per tal d’implementar una
estratègia comunicativa integral que
afavoreixi la millora de la imatge i percepció que tenen les famílies de l’oferta
escolar pública de secundària del barri, i
en concret de l’Institut Pau Claris.
• Conèixer quines són les iniciatives
que s’estan duent a terme des de l’Administració per tal d’adequar els itineraris
acadèmics de l’educació secundària
pública a la realitat i les necessitats de la
població escolar dels barris.
• Conèixer quina és l’estimació d’evolució del mapa escolar a la qual es preveu que ha de donar resposta l’Institut
Pau Claris, i com està evolucionant el
nivell de fidelització de l’institut en els
darrers anys.

primària del barri i dels propis instituts públics del barri, la detecció de les
necessitats educatives de secundària. En
concret conèixer quins son els motius
pels quals les famílies de les escoles
públiques de primària adscrites a l’Institut Pau Claris no l’escullen com a opció
d’estudi dels seus fills i filles.
• Establir un pla de treball per tal que
l’Institut Pau Claris pugui ser en el futur
pròxim (els propers dos o tres anys) un
opció real i atractiva per a les famílies
dels nostres barris.
• Confirmar si com a resposta a
aquesta situació el Consorci d’Educació
de Barcelona està contemplant o no la
possibilitat de reduir una línia a l’Institut
Pau Claris, i si es planteja aquesta com
una opció de futur.
En quart lloc, però no per això el menys
important, ans al contrari, més enllà
de l’Administració i els equips docents,
som les famílies de l’entorn que hem de
veure el Pau Claris com a opció viable
pels nostres fills i filles. Per tal que la
considerem es vital que en tinguem informació, que el coneguem. Per això des
d’Amics del Pau Claris volem organitzar
de cara al curs vinent activitats que ens
el facin més proper.
Des de l’AMPA del Pere Vila anirem informant de com avança el grup de treball
d’Amics del Pau Claris, les converses
amb el Consorci i la direcció del centre.
En seguirem parlant.
Gemma Xarles

• Treballar amb la comunitat educativa,
i en concret amb les AMPA’s de les escoles públiques d’educació infantil i
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Andes donde hace mucho frío, nieve
en invierno, y la montaña del Huascarán, ideal para los escaladores…
El Amazonas es un lugar de clima
tropical y mucha forestación. Es un
excelente lugar para los amantes de la
naturaleza y los animales salvajes.
Las fiestas populares en Perú son muy
diversas. El que mas destaca en la
región costera son las Fiestas Patrias
que se celebran el 28 de Julio i también la procesión del “Señor de los
Milagros” que se celebra en Octubre.
En los Andes el 24 de Junio es la fiesta
de “Inti Raymi” del Sol. y en el Amazonas la Fiesta de San Juan que se
celebra todo el mes de Junio.

y tu, de donde eres?
Wilda és de Perú i es una mare feliç
de dos nens preciosos, Ulises P4B i de
una nena que es diu Leah. Ella diu que
intenta que cada día siga divertit per als
seus fills. Wilda va vindre a Espanya fa
ja 17 anys.
-¿T`agrada viure aquí?, ¿com ha sigut la
teva experiència?
… Aquí he pasado diferente épocas de
mi vida las cuales han sido muy variadas y me han permitido tener experiencias muy enriquecedoras; como por
ejemplo en el mundo del arte experimental, la música y “performance”.
También en el mundo de la náutica;
este fue uno de mis trabajos favoritos
ya que me gusta mucho el mar.
Siempre estoy buscando nuevas
experiencias, me gusta el aprendizaje
constante.
Cuando vine a Barcelona una vez me
perdí en el barrio gótico, daba vueltas
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y vueltas y siempre salía por la misma
calle.
- Ens encantaria saber una mica mes de tú.
… En mi familia hay orígenes muy
variados.. mi mamá tiene orígenes
chinos y amazoneses. Mi papá tiene
orígenes españoles y andinos.
Mi mejor recuerdo de Perú es mi infancia. Vivía en un barrio a las afueras
de Lima donde tenía vecinos japoneses, alemanes y estadounidenses.
Sentía mucha curiosidad por entender
su idioma y sus costumbres.
- Perú, com és?
… Perú es un país muy diverso en
razas y culturas, geográficamente
también.
Está la costa que da con el Océano
Pacífico, lo cual es ideal para los surfistas..
Por otra parte está la cordillera de los

Wilda té una mare que viu actualment
al Perú i també un germà. Els seus
millors amics viuen arreu del món..
La seva mare té la veu mes dolça del
món. Diu que quan era jove anava a
cantar a corals i a diferents actes.
¡Soy su fan número uno!,,,
Diu que al seu germà li encanta parlar,
és per això que treballa com a locutor
de ràdio!.
Per acabar la Wilda ens explicarà la
gastronomia de Perú .
En la costa es tradicional el gran
ceviche de pescado (pescado
cocinado con zumo de limón).
En los Andes la pachamanca
(consiste en cocinar carne y
tubérculos sobre piedras calientes
dentro de un agujero enorme bajo
tierra).
En el Amazonas están los ricos
Juanes (tamales de arroz envueltos
en hojas de plátano).

RECETA DE CEVICHE DE PESCADO
Ingredientes
- 1 ½ kg. De filetes de pescado fresco
(corvina, dorado, halibut)
- 1 cebolla colorada, cortada en
rodajas bien finas.
- 1 taza de zumo de limón natural
(10/15 limones)
- 1-2 ajíes amarillos o habaneros,
cortados por la mitad, sin semillas
- 2-3 ramitas de cilantro fresco
- Sal
Guarnición
- Hojas de lechuga
- Maíz tostado
- Camote
- Plátano verde
- Ají picado o en rodajas.
Preparación
1. Cortar el pescado en cubos
pequeños y colocarlos en un
recipiente de vidrio. Cubrir el
pescado con agua fría y una
cucharada de sal. Tapar y dejar
en el frigorífico 1 hora.
2. Frotar la cebolla con sal y
enjuagar en agua fría.
3. Enjuagar el pescado para
eliminar la sal
4. Poner los cubos de pescado, las
rodajas de cebolla lavada, ramas
de cilantro y los ajíes en un
recipiente de vidrio, luego verter
el jugo de limón y una pizca de sal.
5. Cubrir y dejar en el frigorífico
durante unos 10-15 minutos o hasta
que el pescado empiece a blanquear.
6. Retirar las ramitas de cilantro y los
ajíes. Probar el pescado y rectificar
de sal si es necesario.
7. Para servir retirar los cubos de
pescado y las rodajas de cebolla.
Poner en un recipiente para servir
y rociar con un poco de aceite de
oliva y cilantro picado.
8. Servir con la guarnición elegida.
Susana Gil
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¿POR QUE EL AMPA?
La experiencia de los padres y madres,
sea en la vida laboral, sea en la escolar, es
importante por lo que supone en la definición de las actitudes y expectativas que se
forman respecto de sus hijos e hijas y por lo
que representa como definición e implicación en el ámbito educativo escolar. La
morfología variada de las familias configura
diferentes relaciones entre centro y alumno,
por lo que para unos, una situación puede
ser normal y óptima, y para otros, puede ser
intolerable.
El interés de cada familia por su hijo e hija,
personal e intrínseco a cada estructura y
modo de vida, se ve respaldado, entre los
demás agentes de la comunidad educativa,
por el AMPA, que se presenta como una
estructura necesaria, que ha de ser abierta
y debe contribuir a conectar a todas las
familias.
La Asociación de Madres y Padres de
Alumnos vela por los derechos de los niños
en los colegios ofreciéndose a participar
en todo aquello que sea beneficioso para
la buena marcha del centro y la formación de los alumnos en él. El trabajo de los
miembros de esta asociación consiste en
articular una red participativa e integradora
para velar por los intereses de la comunidad
educativa.
El AMPA se rige por unos estatutos, cobra
una cuota a sus socios y posee un CIF y una
cuenta corriente en un banco El AMPA se
nutre de las cuotas de los asociados y de
posibles subvenciones (en este momento
únicamente la que otorga el Ayuntamiento). El objetivo principal de la asociación es
la educación de nuestros hijos, en el más
amplio sentido de la palabra, es decir como
seres humanos íntegros, independientes y
felices. Para ello, toda colaboración, aportación u opinión de cualquier padre o madre
es valorada y escuchada con atención.
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Entre las actividades más frecuentes de la
Asociación, destaca la oferta de:
-

-

actividades deportivas, lúdicas y
culturales dentro y fuera del horario
escolar para alumnos y
padres y madres.
boletines informativos
actividades y charlas para madres
y padres
talleres
creación y desarrollo de comisiones
especializadas en temas concretos.
Esto son agrupaciones de padres en
torno a un tema determinado para
contribuir a la mejora y establecer la
conexión entre padre y colegio
( Comisión Comedor, Comisión Fiestas,
Comisión ´Sorral´ )

La participación en el AMPA del colegio Pere
Vila se puede llevar a cabo a través de:
-

hacerse socio de la Asociación
pagando la cuota anual, de 25 Euros
al año, por familia
participando en las reuniones de trabajo
convocadas por la Junta Directiva del
AMPA
formando parte de la Junta Directiva
que escoge democráticamente la
asamblea de socios.

Por último, personalmente, me gustaría incidir en el papel integrador del AMPA con respecto a los padres que entran con su primer
hijo en el colegio. A través de la asociación,
el padre o madre que desconoce el entorno
tiene la posibilidad de plantear y contrastar
dudas e inquietudes a otros padres con más
experiencia.
Carmen Luisa Fernández
Fuentes: Departamento de Geografía y
Sociología de la Universidad de Lleida
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