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Un altre curs que s’acaba. El segon any
d’implementació del Pla de dirección
2014-2018. Aquest any ha vingut
amb moltes novetats i experiències
engrescadores. En aquesta edició
d’AMPERE podreu conèixer una petita
mostra de les iniciatives que s’han
avançat durant l’any, però n’hi ha moltes
d’altres!. Totes elles han permès que els
nostres fills i filles, més enllà d’adquirir
els coneixements que els pertoca per
edat, hagin desenvolupat habilitats i
competències que els acompanyaran al
llarg de la vida i els permetran créixer
com a persones obertes al món plural
i divers en el que vivim. I totes elles,
enllaçades, seran les que formaran part
del Projecte Educatiu del Pere Vila que
es revisarà el proper curs i serà el full
de ruta pels anys següents. I és que un
projecte educatiu no és un document,
sino un procés permanent d’innovació
pedagògica, avaluació, reflexió,
discussió, consens, deconstrucció i
reconstrucció que es fa a partir de la
observació de l’aprenenteatge dels nens
i nenes dins l’aula, en el dia a dia, i en la
interacció amb mestres i companys.
Hem avançat també en el que el Pla de
Direcció proposa per enfortir la relació
entre direcció, claustre i famílies. Tal i
com s’havia estat demanant en anys
anteriors, més enllà de participar en
activitats concretes, hem estat treballant
i aportant el nostre punt de vista com
a famílies dins els òrgans de govern
de l’escola. És cert que l’escola la
composem persones diverses i tenim
moltes visions – a vegades enfrontades
– de com hauria de ser la nostra
participació. Però tots coincidim que és
positiva pel procés educatiu dels nostres
infants. Aquest treball conjunt l’hem
gestionat a través de les comissions
mixtes on la nostra veu com a famílies
és escoltada i considerada, igual que ho
és la del claustre i la de l’equip directiu.
En aquestes comissions es busca arribar

a consens davant aspectes de l’escola
que considerem importants. Sabem
que arribar a consensos és un procés
lent, i sovint comporta que les diferents
parts vagin modulant els seus punts de
vista, però sens dubte el consens és la
via més efectiva per aconseguir acords
que perdurin en el temps i amb resultats
compartits per totes les parts. Així és
com s’ha treballat a les comissions del
menjador, de l’hort i de comunicació.
Totes elles tenen tasques per seguir
avançant el proper curs.
Es bo ressaltar que aquestes comissions
mixtes on tota la comunitat hi és
representada és una aposta ferma de la
nostra Escola que hem de valorar i que
seguirà present al proper curs malgrat
els intents de la política educativa de
l’estat expressada a través la LOMCE,
la Llei Orgànica de millora de la qualitat
educativa. Aquesta llei vol reduir els
espais de participació de la comunitat
educativa en la presa de decisions als
centres educatius públics, que deixa
exclusivament en mans de les direccions.
Segons la llei, els Consells Escolars – on
les famílies hi som representades –
podran avaluar, participar, informar, ser
informats, proposar, promoure, analitzar,
valorar, però NO prendre decisions.
I una altra novetat en aquest fi de curs.
A la darrera Assembla de l’AMPA va ser
escollida i quedar constituïda una nova
Junta Directiva i una nova presidència.
L’equip entra amb més idees i propostes
per seguir millorant i construint, dia a dia,
la nostra Escola.
Queden doncs moltes coses per
aprendre, moltes iniciatives per viure…
però això ho deixem pel proper curs.
Ara, a descansar. Bones vacanes i ens
retrobem al setembre!
Gemma Xarles
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projecte mÚsica
És ben sabut per tothom (bé, per tothom
menys pel Sr. Wert) que la música és molt
important en l’educació dels nens i nenes.
Com ja vam comentar fa temps,
“La classe de música en l’educació general
és una eina profundament socialitzadora ja
que, a l’exigir la coordinació en temps real
entre tots els alumnes del grup, afavoreix el
treball en grup en front el treball individual que
caracteritza l’estudi de la resta de les matèries.
Els nens i nenes que canten, toquen o dansen
amb els seus companys, aprenen a escoltar-se
i a sentir-se a sí mateixos tant com als altres,
cosa que desenvolupa la valoració del grup i
el respecte cap als companys.” (Ampere núm7,
desembre del 2011)

Compartint aquesta idea, el nou equip
directiu que va entrar el curs passat,
es va proposar iniciar un projecte
musical que fos un eix transversal en les
diferents matèries curriculars, intentant
d’aquesta manera que la música fos l’eix
vertebrador de l’escola. Va començar
a moure fils parlant amb el districte i
el Consorci de Barcelona per saber si
aprovaven i recolzaven la iniciativa.
El següent pas va ser contactar amb
l’Escola de Músics de la qual ja tenien
coneixements per la Yolanda Mallofré,
mestre d’aquesta escola i responsable de
la coral del Pere Vila des de fa vuit anys.
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La idoneïtat d’aquesta entitat semblava
evident per la seva trajectòria i
experiència en projectes semblants.
L’Escola de Músics porta vuit anys fent
projectes al Barri del Raval i al Districte
de Ciutat Vella, oferint formació musical
professional però participant a la vegada
amb projectes educatius del Pla Educatiu
d’Entorn del Raval, fent musicals en
moltes escoles del barri i corals en totes
elles, tant en horari lectiu com en horari
extraescolar, i també en el Pla d’Acollida
de la Immigració de Ciutat Vella a través
de beques per estudiar música i un fons
d’instruments per al districte.
La proposta que va sorgir d’aquestes
trobades va ser dissenyar un projecte
educatiu que girés a l’entorn de les arts
musicals i escèniques per fomentar
l’excel·lència i l’èxit educatiu, tot
potenciant-lo mitjançant l’expressió
artística dins d’un ambient de cooperació
i aprenentatge.
Entre d’altres objectius d’aquest
projecte en destaquen: potenciar el
treball en equip, el pensament abstracte
i la capacitat de concentració. En
l’aprenentatge de la música, podem
trobar diferents mètodes, tots vàlids per
a aconseguir els objectius que el projecte

vol aconseguir, i per això, moltes de les
activitats que es duen a terme dins l’aula
pels especialistes de l’Escola de Músics,
tenen algunes característiques d’aquests
diferents mètodes.
Mètode Delcroze: Utilitza el ritme i el
moviment com a base per a un bon
aprenentatge de la música
Mètode Willems: Utilitza el so, la
sensibilitat auditiva i l’audició interior,
per a aconseguir en l’ infant una bona
afinació i una bona oïda.
Mètode Martenot: treballa a partir de
vivències personals per a arribar als
conceptes, és a dir, primer els nois i noies
viuen les coses sensorialment, i desprès
de viure-les s’arriba als conceptes.
Mètode Orff: Utilitza el ritme i
d’instrumentació orff (metal·lòfons,
xil·lòfons i carillons) com a base de
l’aprenentatge
Mètode Kodaly: Partint d’una pràctica
vocal i instrumental, s’arriba a entendre i
crear música.
El projecte de música, pretén ser un
treball interdisciplinari, on es permeti als
estudiants a prendre part activa del seu
aprenentatge, creant, tocant, cantant i
vivint-ho de prop, de tal manera que els
nois i noies de l’escola visquin aquest
aprenentatge de manera comprensible i

agradable.
I com s’estructura tot això a la nostra
escola?
A infantil ho fan mitjançant la
sensibilització musical vinculant-la a
l’àrea de psicomotricitat.
Es comença a treballar l’hàbit d’escoltar,
de fer silenci, de ballar i cantar quan
toca… jocs de lateralitat, coordinació,
moviments.
Es dediquen sessions a crear tots junts
coreografies amb música clàssica i
moderna, i a acompanyar audicions amb
instruments de percussió tot seguint el
mètode audy act. Tot això relacionat amb
la psicomotricitat a partir de moviments
de pulsacions, melodies i baixos cont
inus...
La idea d’aquesta hora de sensibilització
musical és que els nens i nenes de
l’escola gaudeixin una estona més de
la música, a part de l’hora de música
curricular, puguin jugar-hi, tocar
instruments i sentir-la més a prop.
A 1r, 2n i 3r ho treballen amb musicals
vinculant-ho a llengua catalana, plàstica i
educació física.
A partir dels musicals treballen diferents
àrees curriculars, com poden ser la
música treballant l’afinació amb el cant
i les cançons, la llengua catalana amb
les lletres de les cançons, aprenent
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vocabulari, aprenent a separar per
síl·labes… la plàstica creant l’attrezzo de
l’obra i l’educació física mitjançant les
coreografies. Els nens i nenes participen
activament en la creació d’attrezzo i
coreografies, partint de la base de que
no tot està fet, han d’actuar com artistes
i pensar en allò que pugui quedar millor.
Dins de les classes de musical, es treballa
també la posada en escena, el saber estar
a l’escenari, i l’expressió corporal.
A 4t, es fa una orquestra orff
(metal·lòfons, sil·lòfons i carrillons)
Es comença amb els instruments davant
i fent jocs, aprenent a escoltar el que
toquen els altres i veure si és diferent
del que toquen ells mateixos, treballant
diferents ritmes i melodies per grups per
tal d’aconseguir un bon nivell auditiu i
una bona relació instrument-alumne.
A partir d’aquí, es comencen a tocar
cançons conegudes pels alumnes, on
és important sobretot seguir treballant
l’escolta i la posició de baquetes i
instruments.
A 5è i 6è fan coral i batukada.
La coral del Pere Vila és un projecte que
funciona des de ja fa uns quants anys,
i forma part de les corals escolars de
Ciutat Vella. Enguany l’han vinculada
dins l’àrea de llengua, i els alumnes de
5è i 6è gaudeixen d’una hora de coral,
on aprenen cançons, treballen la veu, la
posició del cos, i l’afinació.
La batukada l’han vinculada amb l’àrea
d’educació física per tot el que seria els
ritmes i les coreografies; el ritme de la
música es traduït en ritmes corporals, pas
del moviment al repòs, coordinació dels
moviments amb dansa, descobriment
dels recursos expressius del cos...
Hi ha instruments per tots els nois i noies,
i la idea és que al principi es familiaritzin
amb aquests instruments i amb les
síncopes i els contratemps rítmics, tot
tocant cançons de batukada ja existents,
i quan tinguin més rodatge, puguin crear
les seves fórmules rítmiques, les seves

pròpies cançons i coreografies.
A totes aquestes activitats musicals,
se’ls ha de sumar les hores de música
curricular, on els alumnes treballen
tot allò que el currículum demana, tot
jugant, dansant i creant melodies i
acompanyaments musicals en tots els
cursos.
I no ens podem oblidar que durant l’any,
l’escola té marcades activitats musicals
addicionals, com poden ser sortides a
audicions, concerts d’alumnes, tallers a
l’escola, artistes professionals que venen
a l’escola per fer xerrades i interactuar
amb els alumnes, fer actuacions musicals
més enllà de l’àmbit escolar, etc.
En conclusió, es vol fer servir la música
com a mitjà de comunicació universal,
de relació entre les diferents cultures.
La música com a mitjà d’expressió
per a compartir amb els companys
i companyes experiències noves
eliminant diferències socials, culturals o
econòmiques. La música com a mitjà de
diàleg intercultural.
Fer servir la música com a disciplina
essencial necessària per al
desenvolupament integral de cada
alumne amb la convicció que els ajudarà
a millorar les seves competències
educatives, el seu treball cooperatiu,
a desenvolupar les seves capacitats
sensorials, perceptives, expressives,
comunicatives i a conrear la seva passió
per les arts. Fomentant que percebin l’art
com a part de la vida quotidiana i no com
una activitat aïllada, amb la creença de
que una educació rica en les arts ofereix
als estudiants una forma de percebre el
món i la solució als problemes quotidians
més enllà de la producció i del rendiment
i això, els obra la possibilitat de percebre,
interpretar, inventar i crear noves vies i
alternatives davant les adversitats, i els
ajuda, sens dubte, a combatre el fracàs
escolar i a assolir l’èxit educatiu.
Maite Sánchez
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ESPORTS D’HIVERN
Aquest curs 2014-15 des de l’àrea
d’Educació Física hem iniciat un projecte
de 3 anys de durada molt engrescador
i motivant: els “Esports d’Hivern”, amb
el qual intentem donar l’oportunitat als
nostres nens i nenes d’experimentar la
pràctica d’esports com el patinatge sobre
gel, les diferents modalitats d’esquí i
el Snowboard, tot treballant diferents
continguts gaudint d’un entorn únic com
són les nostres muntanyes i la neu.
Enguany hem començat pel patinatge
sobre gel amb 3r i l’esquí de fons i
alpí amb 4rt. Malgrat ser un projecte
prou ambiciós, a l’escola vam tenir
clar des d’un primer moment que havia
de tenir el menor cost possible per les
famílies. Per això vam posar en marxa
una “campanya” de recollida de roba
per garantir que tots els alumnes de 4rt
anessin ben equipats si no tenien prou
recursos per aconseguir-ne. I va ser tot un
èxit!
Totes les activitats es van dur a terme
durant el segon trimestre del curs,
concretament als mesos de febrer i març.
Els alumnes de 3r van experimentar les
millors sensacions del patinatge sobre
gel a les instal·lacions del Skating de
Barcelona. En acabar les quatre sessions
del programa, vam poder comprovar que
els nens i nenes s’havien convertit en uns
“professionals” del patinatge.
Per la seva banda, els alumnes de 4rt van
poder gaudir de quatre sortides d’esquí.
Les dues primeres vam anar a l’estació
de Guils de la Cerdanya per practicar
l’Esquí de Fons, una modalitat amb la que
vam treballar l’equilibri en lliscament , la
resistència, la força i l’actitud positiva vers
l’activitat física. Ens va encantar poder
contemplar el paisatge pirinenc nevat
mentre fèiem rutes amb els monitors! Els
nens i nenes es van emportar una gran
sorpresa amb aquest tipus d’esquí, ja que

cap l’havia practicat mai.
Les dues següents sortides van estar
dedicades a l’Esquí Alpí a l’estació de
La Masella, també a la comarca de la
Cerdanya. Els nens i nenes van gaudir
d’allò més experimentant la velocitat de
lliscament per les pistes verdes i blaves. A
més, el temps ens va acompanyar ja que
van ser dos dies totalment assolellats i
amb temperatures primaverals.
L’experiència del primer any dels Esports
d’Hivern ha estat molt positiva en tots els
aspectes, però sobretot ha esdevingut
una vivència inoblidable pels nostres
alumnes: han gaudit, han après i han
guanyat confiança en sí mateixos.
Esperem poder continuar l’any vinent
amb més patinatge, amb més esquí i amb
la nova modalitat reina: Snowboard!
Xavi Garcia
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EL RACÓ DE LA CALMA
El pati és un dels pocs espais, si no
l’únic, pensat exclusivament per al joc i
l’esbarjo dels infants i alhora, és un espai
educatiu dins dels centres escolars.
Així doncs, ambdós factors converteixen
el pati, en un espai privilegiat i amb
moltes més possibilitats que les que
tenim costum d’observar en l’actualitat
als nostres centres.
D’aquesta manera els patis de les escoles
tenen un triple paper com a espais:
- Plens de recursos per a l’aprenentatge
- Festius per a la celebració i la
convivència
- Bàsics per al desenvolupament de la
capacitat de jugar
A l’Escola Pere Vila, acabades les
obres de la façana dels porxos, i de la
biblioteca, la Comunitat Educativa va
creure oportú dedicar un espai, que
hem convingut anomenar: “El racó de
la calma”, on els nens i les nenes poden
gaudir de molta tranquil·litat. Aquest
espai, ofereix la possibilitat de llegir
contes, revistes, còmics..., durant l’
estona del pati d’escola i del temps del
menjador, fent ús de la Bibliopati. Els
encarregats de gestionar-la i organitzarla són l’alumnat de cinquè, sisè i la
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Comissió de Biblioteca de l’escola. L’espai
del Racó de la Calma també disposa de
taules i bancs de fusta per poder gaudir
amb jocs de taula, parlar i esmorzar
tranquil·lament, facilitant la relació entre
l’alumnat de tot el Centre.
L’experiència aporta valors educatius
i esdevé l’escenari natural per
desenvolupar algunes de les
competències bàsiques que orienten
el treball de l’Escola i marquen les fites
amb què aquesta està compromesa com
són: la bona convivència, l’autonomia
de l’alumne, la competència social i
ciutadana.
A més a més, cal destacar que en el
nostre Centre el procés participatiu de
la Comunitat Educativa és el que ha
provocat aquest canvi i ha propiciat
la participació de les famílies, també
per a elles aquest espai és un element
de cohesió que ajuda a la relació i a la
integració de les famílies.
Per tot plegat, ens hem de felicitar per la
iniciativa i continuar treballant en aquesta
línia, aprofitant al màxim les possibilitats
que aquest Racó de la Calma ens ofereix.
Carme Codines Farré

CONTES DEL MENJADOR
El passat mes de setembre, quan
preparavem les activitats que faríem a
la estona del menjador durant el curs
que estava a punt de començar, s’ens
va acudir que sería molt interessant fer
alguna activitat en la que es poguésin
barrejar infants de diferents edats.
Així compartírien una estona i els grans
ensenyaríen als petits i els menuts
apendríen dels grans i al inrevés.
Després de molt donar-hi voltes, vam
posar en marxa els Contes del Menjador.
Cada mes les monitores triavem un
conte, lligat bé al moment del any
(Castanyada, Nadal etc.) o bé alguna
questió quevolíem treballar (la pau, les
emocions, etc.).
Muntavem una petita posada en escena
amb alguna disfressa o alguns estris
que tinguesin a veure amb el conte i
els nens/es de 5e i 6e que volguesin,
sempre ha estat una activitat voluntària,
s’aprenien el conte i els hi explicaven als
nens/es de P4 i P5.

Durant uns dies els grans treballaven el
conte, llegin-lo, escollin els
personatges, assajant i el dia senyalat
l’ explicaven als petits que sempre
estaven encantats de sentir un conte.
Aquesta activitat ha esdevingut una
de les més engrescadores, educatives
i tendres que hem fet. Els més petits
s’han divertit, emocionat i aprés i els
més grans han gaudit de la experiéncia
de divertir, emocionar i ensenyar.
Els contes que hem explicat són:
• El gnom feliç i les castanyes
• El conte del coco de color vermell
• El ninot de neu i l’avet
• La sopa de pedres
• El monstre de colors
• Les llágrimes del drac.
Gemma Rodriguez
i monitores del menjador
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EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA
Es tracta d’una proposta d’activitat que
hem iniciat als grups de 3 anys (Cargols
i Tortugues) durant aquest curs. La vam
triar perquè engloba perfectament el
treball de continguts de les tres àrees
de coneixement i experiència del cicle
d’infantil: Descoberta d’un mateix i
dels altres, Descoberta de l’entorn i
Comunicació i llenguatges.
Cada setmana un nen o nena esdevé el/la
protagonista i això suposa que serà l’eix
central d’una sèrie d’activitats.
Dilluns: LES FOTOS
El/la protagonista porta fotos variades
de casa: de quan era més petit, de la
família, jugant a casa o fent alguna
activitat durant el cap de setmana. La
tutora n’afegeix una de l’infant a l’escola.
Llavors ell/a les va ensenyant una a una,
durant la rotllana matinera, i la resta
de companys les comenten, amb l’ajut
de la tutora. És un moment de riures,
preguntes i emocions. A continuació,
tothom ha de dibuixar el/la protagonista,
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amb la qual cosa aprofitem per treballar
l’esquema corporal.
Les fotos queden exposades durant
tota la setmana a un plafó a l’abast
dels infants. Això facilita que sorgeixin
converses espontànies entre ells, mentre
les observen.
Dimecres: LA SORPRESA*
El/la protagonista de la setmana ha de
triar a casa quelcom per portar a l’escola
com a sorpresa per als seus companys.
L’objecte pot ser qualsevol cosa: una
joguina, un conte, un instrument, una
peça de roba, un menjar... La sorpresa
es fica dins la caixa de les sorpreses i no
es pot mirar. El/la protagonista sap que
és un secret i no ho diu als companys.
L’intriga s’apodera del grup i ja fan les
primeres suposicions. Fins després
del pati no arribarà el moment d’una
rotllana per esbrinar què ens han portat.
La tutora convida a pensar, tancant els
ulls, i a demanar el torn de paraula a
aquell que tingui una pregunta. Són les

primeres hipòtesis. “És un avió? És un
elefant? Té rodes? És un tambor? Es pot
menjar?” són algunes de les preguntes
que van sorgint i que, a mesura que
ha passat el curs, s’han anat fent més
riques i complexes. El/la protagonista
dóna el torn de paraula i va responent
a les preguntes, amb l’ajut de la tutora,
si s’escau. Poc a poc el misteri es va
resolent... i finalment, en descobrir-ho,
esclaten els crits i les ganes de tocar-ho.
* Del llibre: Jugar a pensar, d’Irene de Puig i
Angélica Sátiro.

Divendres: LA FAMÍLIA
Els familiars del protagonista que volen
i poden venir a passar la tarda a l’aula,
preparen alguna petita activitat per fer en
companyia de tots els infants. Algunes
famílies han explicat contes, d’altres
ens han fet teatre o ombres xineses.
Hem preparat berenars, hem vist fotos
d’animals, hem fet jocs al pati i hem fet
petits experiments. Això suposa una
col·laboració directa de l’escola amb
les famílies i una experiència única
per a l’alumnat, especialment per al
protagonista. Els adults que entren a les
aules agraeixen molt aquest moment
d’estar amb el seu fill/a amb la resta
de companys i de viure en directe una
experiència genuïna d’aula.

Els objectius que perseguim amb les
activitats del protagonista de la setmana
són varis:
- socialitzar els infants des de l´acceptació
i reafirmació d’un mateix, del seu entorn
familiar i del dels altres.
- treballar les emocions a partir de
vivències reals.
- compartir les joguines i els objectes
personals.
- cultivar la relació entre l’escola i les
famílies.
- reconèixer la diversitat familiar i cultural
de cada infant i fomentar el respecte.
- aprendre a pensar a través de la
formulació de preguntes i d’hipòtesis.
- exercitar l’expressió oral i la
comunicació significativa, tant amb els
iguals com amb l’adult.
Les tutores valorem molt positivament
aquesta activitat, que ens ha servit per
conèixer-nos i per crear cohesió de grup.
Aprofitem per agrair a totes les famílies
la seva implicació i col·laboració perquè
aquest projecte s’hagi dut a terme amb
èxit.
Raquel Juan Cruz i Joana Cifre-Mas
tutores de 3 anys
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LE VISIEUR i la creativitat infantil

“Aprendre a mirar ja que mirar és un acte creatiu”
Al mes d’abril, la Cora (mare del Tim i
del Lukas), arte terapeuta de professió, i
filla i neta d’artistes, va portar a l’escola
uns quants exemplars del joc “Le
Visieur”, donació de la fundació www.
kunstpaedagogik.ch de Suïssa.
Aquest joc, és un joc artístic-pedagògic
creat pel seu avi, Gottfried Honegger
artista reconegut tant a Estats Units
com a Europa i un dels creadors de l’Art
Concret, tendència artística dins de la
pintura abstracta que defensa la lliure
interpretació de l’obra d’art i que és
caracteritza per les següents idees:
Rebuig de tota relació amb el natural, el
simbòlic i l’objectiu.
Utilitza la representació de idees
abstractes en una nova realitat de
caràcter universal i constant.
L’expressió plàstica es basa,
principalment, en la línea y la superfície,
14

releguen el color a un segon pla.
Utilització d’elements geomètrics senzills
(cercles, quadrats, triangles).
La forma té més importància que el color.
Composicions geomètrics formant
estructures que recorden construccions o
arquitectures.
Utilització de colors plans creant efectes
cromàtics.
La suma de la seva inquietud artística
amb el seu interès per l’educació dels
sentits i la creativitat dels nens, li van
portar a desenvolupar aquest joc.
Le Visieur és un conjunt de formes
bàsiques geomètriques i de colors
primaris que es posen a disposició del
nen, animant-lo d’una manera lúdica a
que creï les seves pròpies imatges. No hi
ha regles. Cada jugador es lliure d’escollir
formes i colors i ajuntar-les segons el seu
criteri.

Són peces de molt fàcil manipulació,
la qual cosa facilita el fet de crear amb
total espontaneïtat, cadascú al seu ritme,
transformant a voluntat la seva obra…
és molt fàcil canviar de color, de formes,
d’elements. Vaja, que és una molt bona
manera d’exercir la lliure creativitat.
Aprofitant la presentació d’aquest
joc a les mestres d’infantil a l’escola,
i enllaçant-lo amb la llibertat total
d’expressió que aquest permet, la
Cora va oferir una xerrada sobre el
desenvolupament del gargot al dibuix
figuratiu en la pintura infantil i la relació
que té amb el procés maduratiu de
l’infant i la descoberta de si mateix.
Hi ha una sèrie de formes arquetípiques
que tots els nens i nenes fan
independenment d’on siguin. Segons la
Cora, aquestes formes es poden agrupar
en diferents etapes:
1. Hi ha una primera fase que es diu
del “desapego” on de sobte apareixen
gargots, espirals i cercles per tot arreu.

- Segueixen creus...
consciència de l’orientació.
Hi ha a dalt i a baix, dreta i
esquerra.
- Los topos rítmicos. De
sobte els hi dóna per fer
puntillisme. Agafen un
bolígraf, rotuladors o colors
i comencen a fer punts… descoberta del
seu ritme interior (ritme del cor, de la
respiració…)
3. Passen a la fase de ”l’expansió”, quan
es comencen a situar-se a l’espai, primer
exploren en totes direccions, i poc a poc
comencen a orientar-se en l’espai.

4. I finalment passen per la fase de
“construcció” on apareixen creuaments,
creant noves estructures i capses, quan ja
comencen a crear el seu propi espai.

El gargot: la consciència del cos no té
límits ni direcció, són actes impulsius.
La espiral: la consciència del cos
comença a tenir una direcció.
El cercle: la consciència de que el cos té
un límit, és un cos tancat.

2. Comença la fase del “descobriment de
l’interior”.
- Apareixen cercles amb punts a l’interior.
Comencen a descobrir estructures
internes.

A partir d’aquí, comencen a mirar a
l’exterior i és quan comencen a intentar
reproduir imatges que veuen, iniciant-se
la fase figurativa.
Els dibuix infantil deixa de manifestar
la seva espontaneïtat quan arriben a
l’escola i comencen a rebre instrucció
formal. És llavors quan les imatges
que abans representaven de manera
espontània per expressar la seva
concepció del món comencen a
ser substituïts per formes més
estereotipades. Per això, millor no tenir
pressa per ensenyar-los. És un camí que
tots fan i on tots arribaran, només se’ls hi
ha de donar l’espai, el material i el temps
necessari per fer-ho.
Cora Egger
15
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ELs NOSTRES NOMS
ELS NOSTRES PAÏSOS
Aquest és el nom del projecte que els
cursos de 2n (la classe del Paper i la
dels Audiovisuals) hem realitzat al llarg
d’aquest darrer trimestre. Des de l’àrea
del medi natural i social volíem conèixer
el nostre planeta, els continents, els
països, les ciutats i els pobles... i ens va
semblar que la manera més engrescadora
de fer-ho seria mitjançant els nostres
propis països, aprofitant la gran riquesa
cultural que tenim entre tots.
Vam iniciar el projecte amb una petita
enquesta que cada alumne havia de
respondre, juntament amb la seva família:
Saps el significat del teu nom? Per què et
van posar aquest nom?
De quin país són el pare i la mare? I tu, a
on has nascut?
Primer, cadascú explicava la part del
seu nom a la resta del grup. Va ser molt
divertit conèixer els significats i compartirlos entre tots. També es vam adonar que
els noms canvien, en idiomes diferents.
Per a molts va ser molt entranyable i
curiós descobrir el perquè els seus pares
havien triat aquest nom en especial.
Després de fer un recompte de les
nacionalitats (21) vam organitzar “Les
tardes del països”, en que convidàvem
a cada mare, pare, germà, àvia... de les
diferents famílies a venir a l’escola i
explicar a tots els nens i nenes de segon
coses interessants del seu país d’origen.
L’experiència ha estat un èxit total! Hem
vist fotos magnífiques i vídeos divertits a
la pantalla digital, hem gaudit de menjars
representatius de cultures diferents, hem

tastat fruites tropicals recent arribades de
Colòmbia, hem begut mate, te a la menta,
gingebre amb llimonada... Ens han
regalat una joguina de la fàbrica Famosa,
ens hem posat un gel·laba marroquina,
hem pintat banderes, hem escoltat
llegendes de la Índia i moltíssimes
activitats més!
Hem gaudit del privilegi de sentir parlar a
una mare, a un pare, a un germà o a una
àvia del seu país amb orgull i estimació.
Cada dilluns fèiem viatges fantàstics
arreu del món. Ens hem conegut de més
a prop alumnes, famílies i mestres i hem
treballat junts, perquè tots tenim moltes
coses per ensenyar i per compartir i ha
estat molt gratificant poder fer-ho cada
tarda tots plegats.
Després d’aquest viatge per tot el planeta,
recorrent cultures i països diferents, no
podíem acabar el projecte de cap altra
manera que convidant a les nostres
famílies a una petita festa. Com a cloenda
hem pogut veure el simpàtic vídeo que ha
muntat el Giovanni amb les fotos de tots
els dilluns i després hem berenat, jugat i
ballat al sorral de l’escola.
Aquest projecte no hagués estat possible
sense l’ajuda i la col·laboració de totes
les famílies que han volgut participar del
dia a dia a l’escola aportant un granet
de sorra que és molt valuós. Volem, a
més a més, destacar i agrair l’ajuda de
les delegades i delegats que han estat
sempre al nostre costat per donar un
cop de mà en el que calgués amb molta
paciència, constància i sobretot molt bon
humor!
Gràcies Esther, Ferran, Houda i Giovanni!

“No vull la meva casa murallada per tot arreu, ni les meves finestres
segellades. Jo vull que les cultures de tot el món bufin a sobre la meva
casa tant lliurement com sigui possible”
Gandhi

Cristina i Marta
tutores de 2n
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STUPID GAME
Des de sempre, el joc ha estat una
eina vital en l’educació pel seu efecte
facilitador de l’aprenentatge. Jugar ens
permet crear un context ple d’estímuls
i motivacions en el que els alumnes
s’esforcen per tal d’aconseguir superar
els reptes deixant de banda les seves
mancances i dificultats.
A l’àrea de llengües en tenim
innumerables maneres de plantejar el
joc:
Jocs amb paraules, frases, textos,
imatges, pòsters, targetes...
Joc individual, per parelles, petit grup,
gran grup...
Joc competitiu, cooperatiu...
Son tantes les opcions que sovint se’ns
plantegen seriosos problemes a l’hora de
18

decidir quin joc fer i com fer-ho. Doncs,
prèviament a prendre la decisió, hem
de tenir en compte les característiques
del grup: el nombre d’alumnes, els seus
diferents ritmes d’aprenentatge; i també
les condicions de l’aula: espai disponible,
possibilitat de moure cadires i taules, etc.
Com es pot veure, no resulta tan fàcil
com sembla el fet de proposar jocs als
alumnes i molt menys quan es canvia
sovint de joc. Hi ha una regla d’or per
garantir l’èxit: els alumnes han de tenir
clar quin és l’objectiu del joc i han de
saber exactament el que han de fer i com
fer-ho.
És de gran ajuda per a un educador
trobar un joc que li ofereixi molts
avantatges i pocs inconvenients. En el

meu cas el vaig trobar fa temps i penso
que l’interès dels alumnes va augmentar
quan el vam denominar L’ Stupid Game.
Hem de començar explicant que “stupid”
en anglès no té el mateix significat que
en català. En anglès, vol dir ximple,
ridícul i no gaire complicat.
El joc
El professor se situa en la part davantera
de la classe amb els ulls tancats. En el
meu cas faig servir la guitarra per ajudarme a marcar els temps de començar i
acabar les jugades.
En el moment que el professor tanca
els ulls, comença la jugada. Els alumnes
es situen drets a alguna de les quatre
posicions determinades a la classe. Les
posicions solen ser els plafons laterals,
la pissarra digital i la zona del racó de
lectura i a cada posició li es assignat un
contingut: una frase, pregunta, definició,
etc.
El professor diu STOP, decideix quina de
les posicions quedarà eliminada i obre
els ulls. Els alumnes situats a la posició
eliminada seuen al seu lloc i s’esperen.
Els alumnes que van superant les
eliminacions han de conèixer els quatre
continguts, de no ser així, restaran
eliminats.
En cas que el professor falli tres vegades
seguides, tots els eliminats ressusciten
i poden continuar jugant. Qui arriba fins
al final guanya una vida extra per a la
propera partida.

Continguts
Van variant en funció del tema treballat
i representen les estructures principals
a aprendre. Un exemple de la classe de
quart de finals del primer trimestre:
Position 1
What’s the color of your eyes?
(Quin és el color dels teus ulls?)
Position 2
What hand do you write with?
(Amb quina ma escrius?)
Position 3
Where do you live?
(On vius?)
Position 4
How many pets do you have?
(Quantes mascotes en tens?)
A mena de conclusió
Durant els quinze minuts de partida, els
quatre continguts son repetits de 10 a 20
vegades. L’abundant repetició afegida a la
pressió de saber-los per tal de no quedar
eliminats, representen els beneficis del
joc. Els alumnes aprenen d’una manera
engrescadora conceptes complicats i
difícils.
El coneixement de totes les preguntes
i frases que van memoritzant ens
permetran passar, en una fase
posterior, a fer-les servir en diàlegs i
representacions.
D’aquesta manera es com s’intenta
garantir un bon nivell de comprensió i
expressió oral de la llengua anglesa, al
meu entendre, la part més important.
Max Becares

Qui i quan
Juguem a les classes de quart i cinquè
normalment per les tardes. Totes les
classes de la tarda en aquests cursos les
dediquem al treball oral.
Son sessions sense paper ni llapis “no
paper – no pencil class”. Treballem de
forma oral durant la primera mitja hora
i acabem la classe jugant – repassant els
continguts principals – a l’Stupid game.
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un invent: el microscopi
Hi veiem amb els ulls, que són una
lent. Quant els ulls no estan ajustats ho
arreglem afegint-hi una altra lent per
enfocar be de prop o bé de lluny: són les
ulleres i les lents de contacte. Binocles
i telescopis porten lents que apropen
la visió d’objectes llunyans. I lupes i
microscopis combinen lents que ens
ofereixen imatges amb els objectes més
grossos del que són.
Aquest mes amb els grans de l’escola
vam mirar pel microscopi, aquest invent
que ens permet conèixer l’entorn que,
de tan petit com és, s’escapa als nostres
ulls. Vam veure diatomees, unes algues
fetes amb capsules de silici amb formes
geomètriques, i vam entendre que el
que veiem, com l’aigua verda, pot ser
conseqüència del que no veiem, les
algues microscòpiques que creixen a
l’aigua.
També vam mirar per una lupa binocular,
un invent que és una lupa perfeccionada.
Vam veure copèpodes, uns crustacis tan
petits que a ull nu veiem com un puntet
que és mou per l’aigua. També vam veure
com s’ho fa una formiga reina per moure
els ous amb les pinces de la boca quan
està fundant una colònia. La reina va
captivar a alguns admiradors. També vam
veure polls.
Que si, que vam veure polls, els
ectoparàssits que habiten al cap de
la gent. En concret polls del cap de
l’Anastasi*, un amable donant (gràcies!
sense el teu gest tot hauria estat més
pansit).
Si en són de fascinants els polls, amb les
seues sis potetes, el seu parell d’antenes
i la seua boqueta preparada per a
mossegar la pell del cap i xuclar-ne la
sang. I si en són d’incompresos, perquè
l’opinió gairebé unànime va ser que els
polls: ecs, quin fàstic!. Que si, i tant que
això és el que deixem viure als nostres

caps quan pensem que la nota amb el
missatge ALERTA POLLS va adreçada a
algú altre i no en fem cas.
Vam viure un moment de tensió quan, a
la pregunta: i això vermell que se’ls veu a
la panxa, què és? vam respondre amb la
veritat, sempre per davant: el que roman
del tros de l’Anastasi que s’han cruspit.
Per sort, l’alegria de la joventut va estovar
el moment i els ecs van quedar ofegats
pels hahas.

Com a pares ens ho vam passar bé,
ens va agradar viure una estona en una
classe de la nostra filla i vam quedar
gratament sorpresos del cas que ens
van fer. I per acabar una reflexió, si ens
ho permeteu, vistos els ecs, trobem que
veure en directe com els polls mouen
les potetes pot ser una bona manera de
conscienciar el personal que cal estar
vigilant, amb els polls.
Marc Estiarte

* Anastasi és un nom de mentida que fem servir
per protegir la identitat de l’amable donant.
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INVENTS PER UNA VIDA
En l’any dels invents a l’Escola Pere Vila,
l’equip “PanConCosa” i de “Gandirrias”
ens presenten alguns dels seus
projectes pilot més revolucionàries.
ElectrocuEsport®: Fa més de cinc
mesos que ni t’apropes al gimnàs i
segueixes pagant la quota? Sol·licita
el carnet de gimnàs electrocutant
ElectrocuEsport®. T’estimula cada mes a
través d’una petita descàrrega elèctrica
que et recordarà l’important que és
l’esport i el pagar per res. Només cal
portar-lo al moneder, targeter o activar
una aplicació al teu telèfon mòbil.

espera 15 minuts i renta.
ATENCIÓ: no confondre-ho amb el teu
desodorant.
Hipnotitza-polls®: Ja has provat de
tot i els polls segueixen pensant que
casa vostra és un punt d’acollida
pollístic?. Et presentem la nova flauta
màgica Hipnotitza-polls®. Toca les
notes irresistibles i encisadores que
apareixen a les instruccions d’us i tots
el polls, sense excepció, sortiran del cap
formant una filera marcial en direcció
a la base receptora. Trauràs els polls de
casa teva i aconseguiràs que els teus
fills aprenguin a tocar un instrument
musical.

Ras-Nails®: Els teus fills sempre posen
pegues el dia de tallar les ungles dels
peus? Cada cop et costa més arribar
als dits dels peus? Posa Ras-Nails® a la
puntera de les sabates o dels mitjons i
en 10 minuts de marxa pausada, tindràs
les ungles ben llimades. Ras-Nails® son
peces de llima o paper de vidre d’última
generació adaptades a qualsevol tipus
de sabata, mitjó o forma de peu i que
trobareu en una àmplia gama de colors i
estampats que convinen a la perfecció.
IMPORTANT: també disposem de
la versió estiuenca amb forats que
permeten la transpiració.
Lliscatint®: Cansada de deixar el bany
fet una pena quan et tenyeixes els
cabells? Et convidem a provar el nostre
tint en Roll-on LliscaTint®. Fàcil i net.
Passa el dispositiu per la zona a tenyir,
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Rellisquina®: Neteges els vidres i no
ha passat una hora que ja plou? Els
veïns sempre tenen les finestres més
netes que tu? No distingeixes els dies
núvols per la brutícia dels teus vidres?.
Apropa’t al teu vidrier i demana-li

forats, enganxaràs peses de fusta,
desenganxaràs xiclets incrustats a la
sola de les sabates, etc.

Rellisquina® pels teu vidres. És un
polímer pingoteràtic revolucionari que
fa relliscar tot el que s’enganxa als teus
vidres sigui pols, caques de colom, pluja
de Sàhara, mocs, etc.
IMPORTANT: no provar en d’altres
superfícies com a la cara i mans dels
teus fills perpètuament llardoses.
MocoMatic®:
Els teus fills tenen una afició
desmesurada a la prospecció minera
naso-bi-lateral?
Vols donar
sortida a totes
les burilles que
aconsegueixes
no arribin a la
boca del teus fills
o enganxades
sota la taula del
menjador? Tenim la solució perfecte
i sostenible. Fica els mocs dins el
reciclador MocoMatic®, afegeix aigua
desionitzada, una cullereta de pols
MocoMatic®, agita i deixa reposar
durant 24h a Tº ambient. Taparàs

Si vols saber més d’aquest invents o
d’altres, visita el web del “PanConCosa”
i de les “Gandirrias”. Trobaràs idees
inimaginables.
Esther Orozco
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EL
PERE
VILA
Y LOS
70

Corrían los años 70 y cuando se entraba
en el Pere Vila a primera hora, una
marabunta de criaturas nacidas en el
“boom de los 60” se iba colocando en
el patio con sus rectas filas por cursos
(desde 1º hasta 8º EGB), en orden y
estirando bien todos los brazos para
saber la distancia exacta que te debia
separar del siguiente en la fila.
Mientras esto sucedía a primera hora en
el patio del pabellón marcado: NIÑOS, si
girabas la cabeza comprobabas que más
allá de las rejas, en el edificio de enfrente,
las NIÑAS no se escapaban de repetír el
mismo ritual de las filas.
En el cole, el rato del día más esperado
era el recreo!!, mientras unos jugaban
a los cromos (Cruyff era el cromo más
buscado) otros se entretenían con
canicas y sus “guás” (hoyo en la arena),
carreras de chapas de botellas por el
bordillo del patio, cogiendo hormigas y
poniéndolas en la cabeza del compañero
24

(a ver si se comían los piojos), tirando
el hueso de la taba pintado de colores
(“butxí”) y atizando a continuación con
la correa; mientras se oía gritar “churromediamanga-mangontero” en medio
de un tumulto de brazos y piernas, y
alguno se paraba a mirar tras las verjas
pensando que los juegos de niñas del
otro edificio tenian pinta de ser también
bien divertidos.
Pero sin duda el juego que más adeptos
tenía era el fútbol. Como se jugaban
varios partidos simultáneamente, unos
en el sentido de las porterías y los más
peques que se cruzaban de canasta
a canasta, atravesar el patio era una
odisea y saber cual era la pelota de tu
partido en juego otra; las pelotas eran
todas similares, bolas de papel de plata
envueltas en papeles de diario, bolsas
de plástico y gomas de pollería, y
volaban atravesando el patio en todos los
sentidos.

Todo ese jaleo de niños excitados
corriendo de aquí para allá, teniendo
que poner todos los sentidos en jugar el
partido que te tocaba, saber quien iban
contigo (y quien con el otro equipo) y a
la vez evitar los trompazos con niños de
todos los tamaños. Todos los tamaños y
familias!!. Si el niño con el que chocabas
tenía hermanos mayores (más mayores
que tus hermanos mayores), la trifulca
estaba asegurada.

Cuando salías del cole a la calle, te recibía
una Barcelona que parecía una estación
gigante de trenes abandonada. Los
tranvías ya no estaban desde el 71 pero
las vías del tranvía siguieron cruzando
las calles durante muchos años más
dando la impresión de que en cualquier
momento el chuchu de un tren se nos
aparecería por la esquina.

Con tanto reflejo de supervivencia que se
gestaba a la hora del patio con el tema
del fútbol, no era de extrañar que los
equipos de balonmano, voleibol, básket y
atletismo del Pere Vila fueran punteros
en sus categorías infantiles y juveniles,
En el fútbol ni por asomo, las reglas del
patio no son las mismas que rigen las
competiciones del mundo exterior.

Equipo de futbito nacidos en el 67

El mítico equipo de balonmano perevilesco

Sonaba la sirena y se acababa el patio;
otra vez en filas cada uno a su clase
donde junto la enorme pizarra, la figura
del jefe del estado con la cara de pocos
amigos nos miraba vigilante. Hasta que
va y se muere de viejo en el 75 y nos
dieron tres días de fiesta, yupiii!!.
Cuando volvimos a la clase cambiaron la
foto por otro que era rey y ya teníamos
ganas de que se muriese también para
tener otros tres días de fiesta.

Lo que aparecía cada tarde por la esquina
era la posibilidad de vivir una aventura
arriesgada en un descampado, una
estación de tren en desuso, un edificio
en obras o una fábrica abandonada.
Pandas de críos con acentos varios
rondaban camino a casa dejando suelta
su imaginación entre hierros, piedras,
maderas gritando como un pirata
malvado o un capitán medieval espada
de leño en alto.
Aunque la aventura se acababa rápido
cuando desgarrabas el pantalón y
pensabas en lo que te esperaba en casa!!
o si además desgarrabas la carne y
pensabas que te esperaba la vacuna del
tétanos!!
José Royo
exalumno del Pere Vila,
pare de la Martina i l’Ariadna
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EL NOSTRE PAS PEL PERE VILA
Quants anys fa ja que vam entrar
sense voler al Pere Vila amb la nostra
filla Mercè, l’any 2001!! Hi vam fer cap
sense ser la nostra primera opció, com
la majoria, però gràcies a les converses
amb el Max i la visita a l’escola, ens hi
vam quedar. I desprès l’any 2006 amb la
segona filla, Eulàlia, teníem l’oportunitat
de canviar d’escola, però no ho vam fer
perquè ens agradava l’experiència que
havíem tingut amb la primera i vam
decidir seguir.
Durant tots aquests anys he tingut el plaer
de col·laborar amb l’escola –la veritat es
que no estava en els meus plans fer-hosempre que he pogut, que m’han deixat
i que ha calgut. Una part de les famílies
que vam apostar pel Pere Vila, ens vam
arromangar i vam lluitar per fer-nos
nostra l’escola, i constructivament vam
col·laborar amb l’AMPA, Administració
i el Claustre. Alguns vam formar part
del Consell Escolar i vam col·laborar
activament en l’AMPA.
Hem passat per moments difícils, molts
nens i nenes de la classe marxaven quan
podien de l’escola, la matricula a P3
era molt baixa, obrien noves escoles o
línies a escoles a tocar, matricula viva a
tots els cursos, obres de rehabilitació i
direccions inestables o inexistents, fins i
tot semblava en algun moment un vaixell
a la deriva, però que gràcies a l’equip
de Mestres i algunes famílies l’escola
continuava navegant sense afonar-se. I
sempre intentant que els nens i nenes
n’estiguessin al marge i tinguessin una
vida normal a l’escola a tots els nivells,
emocional, acadèmic i personal.
Com em deia una amiga que anava a una
escola propera, la seva era una escola
normal, i el Pere Vila no ho és, i aquest és
un dels seus punts forts, que té alguna
cosa que la fa especial i diferent i on no hi
ha res planer ni homogeni, en definitiva
molt més oberta. Fins i tot m’atreviria a

dir que molt més semblant a la vida real
. Però l’escola de les meves filles, el Pere
Vila no era una escola desitjada i l’escola
propera si que ho era, i això és dur de
portar i crea certes inseguretats. Però a
mi, com a persona tossuda, aquestes
inseguretats em feien ser més forta
alhora de lluitar i m’animaven aconseguir
tenir una millor escola. Ara n’estic molt
contenta d’haver-ho fet, de presidir la
junta de l’AMPA durant uns quants anys
i fer-la visible al barri, de formar part del
Consell Escolar i batallar pel que calgués
quan així ho consideràvem, en resum, de
viure aquesta experiència.
Estic orgullosa, molt orgullosa de
l’educació que han rebut al Pere Vila, de
com saben desenvolupar-se a la vida,
gestionar i conviure amb les desigualtats
i ser persones obertes de ment, solidàries
i senceres. Han après coses que ni el seu
pare ni jo haguéssim pogut ensenyar-loshi. Elles han estimat molt la seva escola,
als seus mestres, encara que en algun
cas no ho han reconegut fins que els
han deixat de tenir.....i en tenen molt bon
record...
I què dir del menjar! Gràcies Andrés i
Aurora per fer el menjar tan bo!
I ara s’acaba aquesta etapa, l’Eulàlia deixa
el Pere Vila i com la seva germana fan un
pas més cap al mon dels adults on hauran
d’adaptar-se i començar a ser persones
madures.
Com us trobaré a faltar! Gràcies per
educar-les com ho heu fet i deixar-me
formar part d’aquesta gran família, nens i
nenes, mares, pares i mestres!

Anna Ruiz
mare de Mercè i Eulàlia
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EL MEU AVI
Nací en Casina, en los montes, cerca de
Reggio Emilia, el 5 de abril de 1944.
En Italiano Casina quiere decir Pequeña
casa, pero no se porque le dieron
ese nombre a mi pueblo. A lo mejor
antiguamente sólo había una pequeña
casa.
Ahora hay más, y viven entre 6000 o
7000 personas.
Cuando nací en Casina, hace poco mas
de 71 años, Italia estaba en guerra: La
Segunda Guerra Mundial. Aunque Italia
ya no quería estar en guerra y había
firmado el armisticio, el ejército alemán
aún estaba por allí combatiendo contra
los Aliados, que eran americanos,
franceses, ingleses y otros.
En mi casa estaban entonces unos
oficiales alemanes que se habían
quedado la mitad de la casa para ellos.
Mi mamá, que se llamaba Lea como la
hermanita de Andi, ya tenía tres hijos:
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Maria Grazia, Giampaolo y Giorgio, mis
hermanos mayores.
Mi papá Oreste estaba en los bosques
con los partisanos, una especie de
soldados que querían liberar Italia del
ejército alemán.
Cuando la guerra terminó, mi padre
nos contaba las historias de cuando era
partisano.
Un partisano era como un soldado
secreto. Los partisanos dormían en
cuevas o cabañas en el bosque y se
escondían de los soldados alemanes, que
tenían más armas y tanques. Tenías que
esconderte, porque si te capturaban, te
enviaban a la prisión en Alemania.
Cada partisano tenía un nombre de
batalla. Así, cuando los alemanes le
preguntaban a un prisionero “Con quién
estabas?”, el prisionero contestaba “Lobo,
Zorro, Ardilla y Aguila”, que eran nombres
inventados, y nadie sabía el nombre

verdadero.
Cuando a mi padre le preguntaron cuál
sería su nombre de partisano, él contestó:
Vino, y el jefe le dijo “No, no puedes. Eso
no es un nombre secreto, porque todo
el mundo sabe que te encanta el vino. Te
llamarás Pacífico.”
La noche en la que nací había toque
de queda, o sea, nadie podía salir a la
calle. Pero Angela, que era la mujer que
ayudaba a mi mamá y no le tenía miedo
a nadie, salió de casa de todos modos
para ir a llamar al médico. Cuando los
soldados le gritaron “Altolà!”, ella dijo:
tiene que nacer un bebé, así que bajad
los fusiles y dejadme pasar. Y así el
médico pudo llegar, por suerte, porque
quizás sin médico no estaría el abuelo de
Andi. Y sin abuelo de Andi no estaría la
mamá de Andi y entonces no estarían ni
Andi ni la Leita (Gracias Angela! También
de parte de Giulia, Andi y Lea).
Mi nacimiento fue muy bueno para
mi familia, porque a todos les gustan
los bebés. También a los soldados
que estaban en mi casa. Mi mamá me
contaba que por la tarde, cuando los
alemanes regresaban, pasaban a verme
y me decían “ Klein! Klein! “ que en
alemán quiere decir pequeñito, y traían
leche y azúcar. Bueno, a mi no me
importaba mucho porque yo tenía dos o
tres meses y los bebés no comen azúcar,
pero mis hermanos sí. Y entonces no
había supermercados. Había la guerra,
con las sirenas que anunciaban los
bombardeos, el toque de queda cada día
a las seis de la tarde, y pocas cosas para
comer. Así que algo de leche y azúcar no
nos iba tan mal.
Pero la fiesta duró poco, porque después
llegaron a Casina soldados de la SS, que
se quedaron toda la casa y nos echaron.
Entonces nos fuimos a vivir a un molino,
en las afueras, cerca de los bosques.

Mi mamá, que sería la bisabuela de Andi,
y que ahora ya no está, me contaba que
en este molino donde estábamos como
“desplazados” (que es una palabra
bonita para decir que nos habían echado
de nuestra casa) había una mesa muy
grande. Ahí ella hacía la pasta con agua y
harina, y mientras tanto me ponía en una
cesta encima de la mesa.
Yo era un bebé muy movido y a veces
salía gateando de la cesta. Una vez,
como les pasa a todos los niños muy
pequeños, me hice caca, y un poco de
ese material marrón acabó en la mesa.
(entonces no había pañales, ni había
muchas otras cosas). Mi hermana Maria
Grazia, que tenía 9 años, lo vio, se pensó:
“chocolate!” y se lo comió.
Qué asco!!
Pero no se enfadó conmigo!
Y por fin la guerra se acabó, los alemanes
se fueron a Alemania, mi papà Oreste
regresó de los montes y todos juntos
volvimos a nuestra casa.
Yo ya tenía un año, así que cuando nació
mi hermanita, que tiene dos años menos
que yo y se llama Paola, yo podía decirle
“yo he hecho la guerra, y tú no!”
Desde pequeño siempre he tenido este
recuerdo: un día muchos soldados
alemanes llegaron a nuestra casa,
caminando. Entraron por la puerta
del jardín, se quitaron la mochila y se
sentaron fuera de la casa.
Mi mamá solía decirme que esa cosa
sí había pasado, pero que yo era
demasiado pequeño para recordarla.
Quién sabe! A lo mejor es un recuerdo
de verdad, o quizá me lo han contado tan
bien que a mi me parecía haberlo visto.
Mario Manenti
abuelo de Andi i Lea
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Y tú, ¿de dÓnde eres?
Hace unos años que al Pere Vila llegaron
cinco errantes aventureros de nombre
Miranda, Chris, Evelien, Iris y Marijke.
Llegaron de las tierra bajas donde la
lluvia y el frío arrecian el carácter, allí
donde se pronuncian las G más intensas
y personales del planeta (con permiso de
Alemania, como no), donde las bicicletas
son las dueñas del asfalto y son igual de
famosos sus quesos que los agujeros
que los acompañan.
Seguro que los conocéis. En más de
una y de dos ocasiones os los habréis
encontrado plantando rábanos y
zanahorias en “L’Hortet del Pere Vila”,
contando cuentos, explicando la magia
que encierra una célula, vendiendo en
el merkadigne o dándonos a probar un
buen queso holandés y un pastel de
jengibre y pimienta llamado peperkoek
que está de no te menees.
Ya hace mucho tiempo que en Nederland
(neder significa bajo y land quiere
decir país) el ingenio y la testarudez
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doblegaron al gran Mar del Norte. Sus
diques controlan las aguas desde hace
2000 años y sus habitantes arrancaron
tierra centímetro a centímetro, metro
a metro hasta construir un país sin
igual a golpe de pólders (tierra ganada
al mar). Un país donde los molinos
aprovechan la fuerza de las aguas y
de los vientos que surcan las grandes
planicies repletas de vacas lecheras y
de tulipanes. Un país que resguarda
lugares tan extraordinarios como la
ciudad de Ámsterdam, la capital, que fue
totalmente construida sobre pilastras
y que es conocida como la Venecia del
Norte. Es un país tan pequeño que solo
hacen falta cuatro horas para recorrerla
en coche de Norte a Sur. Si lo pensáis
bien ¿para que ser más grandes, no?
Hoy Miranda y Chris nos explican
que aunque han nacido en Holanda,
han vivido en EEUU, donde nacieron
Evelien e Iris y desde hace cinco años
en Barcelona donde nació la pequeña

Marijke que este año ha empezado P3 en
el Pere Vila.
“Somos padres holandeses de
nacimiento pero con hijas de
nacionalidad holandesa solo durante el
verano. Es por esas fechas, durante las
esperadas vacaciones de verano, que
visitan Holanda para abrazar a la familia
y para mantener las raíces. Es divertido
escuchar los que nos explica Miranda.
En una de sus visitas estivales a los
orígenes, su hija Evelien se extrañó y se
alegró de forma bárbara al descubrir un
país donde todo el mundo hablaba la
misma lengua que ella usaba en su casa
de Barcelona... es alucinante, eh?
Nuestra familia de holandeses errantes
está más que adaptada a nuestra cultura
y tiene una lista muy larga de cosas que
les gustan de nuestra tierra. Pero entre
ellas destacan nuestro clima tan benigno.
Ese Sol que aparecer hasta en los días de
lluvia. Se maravillan de la gran variedad
de paisajes. Montañas impresionantes
que aparecen cuando menos te esperas,
mares calmos y cristalinos que no se
parecen en nada a los que bañan la costa
Norte de Holanda. El Mar del Norte no se
caracteriza precisamente por sus playas
con exóticas palmera sino por sus aguas
bravas y contundentes.
Les encanta la variedad de comidas,
especialmente de fruta fresca. Disfrutan
de las fiestas y sobretodo de esa buena
costumbre peninsular de pasar media
vida en la calle sin saber, en muchas
ocasiones, con que finalidad concreta.
Estar en la calle por estar… eso es vida…
Pero que no os lleve al engaño esta lista,
añoran su tierra por encima de todo. Y no
me extraña.
¿Sabíais que en Holanda las ventanas no
necesitan cubrirse con cortinas? ¿Sabíais
que las bicicletas estacionadas en la
calles no van cargadas de mil candados
con triple cierre para protegerse de
hurtos y pillajes y que las escuelas
disfrutan de horarios especiales?
Y qué decir de las coberturas sociales y
laborales. Digamos que están a años luz
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de las nuestras que deben andar dando
vueltas por la calles mientras toman el
solete y pierden el tiempo.
Y para ser franca, en estos días que
el calor me sale hasta por las orejas,
envidio un poquillo de frescura nórdica
para variar.
… es que nunca estamos contentos…
Solo nos queda dar las gracias a la
familia al completo por su historia
y esperar que nunca se marchen de
Barcelona.
Esther Orozco
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La Llegenda de l’Àfrica
La bruixa Strega estava preparant un
elixir quan, de sobte, se li va inflar la
berruga del nas, com li passava sempre
que es posava de mal humor. I és que
se li havia acabat un dels ingredients
imprescindibles per fer aquella poció. No
en quedava ni un polsim dins del pot o n
el guardava.
Aggggh…! Peluix de gata i mocs de
ratolins! Quina ràbia que sento aquí dins!.
Xisclava, contrariada. Perquè tenia molt
mal geni. I per això tenia pocs amics. Però
al cap d’una estona va veure que cridant
no solucionava res i llavors va donar tres
copets a la bola de cristall amb la seva
vareta, perquè li mostrés on podia trobar
l’herba que necessitava. Segons més tard
ja volava dalt la seva moto màgica, en
direcció a l’Àfrica. Però patia perquè havia
marxat tant de pressa que no s’havia
tret el collaret de súper boles de colors
ni el cinturó on sempre duia penjats els
beuratges, per si de cas. I, per culpa del
contrapès, la moto anava fent ziga-zagues
tot i que ella procurava dominar-la.
Quan va arribar al nord d’Àfrica, va venir
una ventada de cara i la moto va fer una
volta de campana. Per sort no la va fer
caure, però li va fer relliscar un potet del
cinturó que anava caient cap a la Terra,
fins que va anar a parar damunt del crani
del dinosaure Zabzip que feia segles que
precisament estava mig enterrat allà sota.
Aquell potet contenia un elixir que
retornava la vida! I, en xocar contra el
crani del Zabzip, es va trencar i el líquid
va començar a regalimar-li per la cara
i destrés va continuar lliscant per les
costelles, fins que va començar a bellugarse i…
En Zapzip es va alçar, emocionat de
tornar a estar viu. El primer que va veure
va ser un artefacte desconegut fent voltes
de campana dalt del cel, conduït per una
humana que portava un collaret de boles

grosses i de tot de potets a la cintura,
iguals com el que li havia caigut al cap.
Per això va deduir que l’havia revifat
aquella dona, i va pensar que li havia
d’anar a donar les gràcies.
Va córrer a tota pastilla seguint la
direcció de la moto voladora, quan de
sobte va veure que s’estavellava contra
unes xarxes posades per caçar animals.
Tot seguit va veure dos humans que
sortien de darrere un arbre i l’agafaven
bruscament. Ella s’hi resistia, però no
va aconseguir escapar-se i se la van
emportar carregant-la entre els dos,
corrent tan de pressa que no els va poder
atrapar pas.
Quan en Zabzip va arribar a la trampa,
es va fixar que a terra hi havia una bola
blava. I unes passes més enllà una de
verda, i encara una altra de taronja més
enllà.
Va anar seguint aquell rastre fins que va
arribar a una cova de la qual sortien uns
crits de dona molt enrabiada.
Aigua pudenta i puces de ratpenats!
Deixeu-me anar ara mateix o us
convertiré en llangardaix!
Així cridava l’Strega, enfurismada.
Però per culpa d’aquestes paraules, els
segrestadors van descobrir que era una
bruixa i que tenia beuratges màgics
i poders. I van adonar-se que la seva
presonera era valuosa. Molt valuosa…
A partir d’aquí, cada nen i nena va
continuar el conte de manera individual
imaginant cadascú d’ells el seu propi
desenvolupament i final.
Com t’ho imagines tu??

Nens i nenes de 5è A
Projecte Pictoescriptura
33

nueva junta 2015-2017
El curso que iniciará en septiembre estrenará nueva junta del AMPA de la escuela.
Hemos decidido conformar esta nueva junta por un compromiso de responsabilidad
hacia el conjunto de la escuela y con el ánimo de ayudar en el proceso formativo de
nuestros hijos e hijas y trabajar por el fortalecimiento de la relación entre las familias
y el cuerpo docente y directivo.
La nueva junta esta constituida por:
Presidencia Giovanni Bedoya
Secretaria Esther Orozco
Tesorera Nuria Sanchis
Vocales
Maria Farré
Cora Egger
Giulia Manenti
Laura Guijarro
Maite Sánchez
34

La junta estará conformada tanto por
padres/madres con algún grado de
antigüedad en la escuela y madres
de parvulario. Consideramos que la
vinculación de familias que tienen más
años por delante en la escuela ayudará
a que el buen funcionamiento del
AMPA no se detenga con el cambio de
miembros que están pronto a dejar el
Centro.
Nuestra idea de junta es lograr
representar y ayudar a toda la
comunidad de familias que forman parte
de la Escuela Pere Vila, en ese sentido,
no diferenciamos entre asociaciados
y no-asociados. Sin embargo, esto no
significa que no trabajaremos para
que cada día nuestra asociación sea
más amplia y fundamentalmente más
participativa.
Como junta queremos enviar el mensaje
de la importancia de participar y vivir
activamente de las actividades que
tanto el cuerpo docente como directivo
realizan a lo largo del curso escolar,
así como las actividades propias
del quehacer del ampa. La junta es
simplemente el órgano que de alguna
manera gestiona el día a día de la
asociación, pero el ampa somos todos y
todos podemos participar de acuerdo a
nuestras fuerzas y disponibilidad.

participación más amplia del conjunto
de familias.
Seguiremos realizando las actividades
que siempre se han hecho: Carnestoltes,
Dinar de tardor y Sopar a la fresca,
merkadigne, etc.
Por último, agradecemos a la junta
saliente por los años dedicados a la
construcción de escuela y en especial
a la actual Presidenta Maite Sánchez,
por su entusiasmo y alegría con el cual
colaboró para que todas las actividades
que se llevaron a cabo resultarán todo
un éxito. Esto no quiere decir que la
jubilemos, ahora formará parte como
vocal y seguirá aportando toda su
energía en la realización de nuevos
proyectos. También queremos agradecer
a una persona histórica dentro de la
Escuela Pere Vila, Anna Ruiz. Nos deja
después de 14 años de colaboración
intensa con la escuela y otros tantos
como Presidenta de la junta. Para
ella todo nuestro afecto y cariño y
esperamos tenerla como consejera
delegada, eso si, sin sueldo!
Y por último esperamos que tengáis
unas muy buenas y merecidas
vacaciones y que el curso próximo nos
veamos recargados de pilas y energía!
La junta

Temas a trabajar
Son muchos los temas a trabajar, pero
queremos centrar nuestros esfuerzos en
el mejoramiento de la comunicación y
la información que reciben las familias
vinculadas al centro. El objetivo es
generar conocimiento alrededor de las
actividades que realizan nuestros hijos e
hijas y un mayor sentido de pertenencia
a la comunidad educativa de la cual las
familias también forman parte.
En este sentido es importante
planificar de la mejor manera posible
las actividades que realiza el ampa
y las actividades que lleve a cabo la
escuela, con el fin de poder generar una
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I després de l’escola què?
Fer-nos nostres els Instituts del barri
A l’AMPERE de l’any passat vam explicar
la iniciativa que just acabàvem de posar
en marxa un grup de pares i mares de
les Escoles del Fort Pienc, Cervantes,
Àngel Baixeras, Parc de la Ciutadella i
Pere Vila, per apropar-nos a un institut
que totes cinc tenim adscrit però que
no acabava de ser una aposta ferma per
part les famílies: l’IES Pau Claris. La idea
compartida era el convenciment que
el treball conjunt permetria fer nostre
l’institut. Que fos una opció viable pels
nostres fills i filles i d’aquesta manera
tenir, al igual que tenen totes les escoles
públiques de Catalunya, dues opcions
per escollir el centre de secundària dels
nostres infants.
Doncs bé, durant tot aquest curs, el
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grup de pares i mares de totes aquestes
escoles, i també del mateix Institut Pau
Claris, hem treballat plegats per entendre
les causes d’aquesta situació, i veure
com podem contribuir a revertir-la.
A finals del curs passat, com
comentàvem a l’article, vam començar
per conèixer l’Institut a fons, tant les
instal·lacions, com el projecte de centre
i els mateixos professionals que hi
treballen. Vam trobar un equip directiu
i un claustre implicats i compromesos
amb la innovació docent constant, a
més d’un edifici magnífic i l’aposta
pel projecte de música 3-18 que
conjuntament amb el Pere Vila ha
començat a implementar-se aquest curs
escolar, amb el recolzament de l’Escola

de Músics. Vam convèncer-nos, en
definitiva, que l’única raó per la qual les
famílies dels barris que el rodegen i les
seves escoles adscrites no se’l fan seu és
perquè no el coneixen prou bé.
El següent pas va ser reunir-nos amb
el Consorci d’Educació de Barcelona
amb l’objectiu de conèixer els seus
plans per l’Institut. Ens van fer saber
que per al Consorci revertir la situació
del centre és una prioritat. També vam
reunir-nos amb l’Escola de Músics, que
continuarà implementant el projecte
durant els propers dos cursos escolars a
l’Institut, amb la idea que posteriorment
sigui el propi claustre qui en garanteixi
la continuïtat. Ens van confirmar la
gran feina que es fa des de l’Institut,
segons han pogut constatar durant el
desplegament del seu projecte.
Davant de tot això, el grup de pares i
mares de les cinc escoles i del mateix
Institut ens vam comprometre a treballar
per facilitar, any rere any, que entre totes
cinc escoles puguem fer un grup de
famílies que apostin per matricular-hi els
fills i proporcionar així l’únic element que
li manca a dia d’avui: una composició
social estable, dels barris que l’envolten i
representativa d’aquests i de les escoles
que el tenen adscrit. El punt de partida
era que, l’any anterior, la matrícula havia
estat de menys de 20 inscrits (de les dues
línies que oferia inicialment), i que per
enfortir el centre s’havia decidit tancar
un dels dos grups de 1er d’ESO per així
garantir un grup estable.
Ha sigut un any intens i ple de reunions,
durant el qual hem generat una
gran complicitat amb les AMPA dels
altres centres adscrits, amb l’Institut,
amb l’Escola de Músics i també amb
l’Administració, que està compromesa
amb revertir la situació de l’Institut.
Aquest any han sigut més les famílies de
la nostra escola que han apostat pel Pau

Claris, però principalment s’ha apostat
per l’IES Verdaguer i per l’IES Fort Pius,
que és un centre no adscrit. Però tot i
que no hi ha hagut finalment un grup
nombrós dels altres centres que s’hi
hagi inscrit, sí que ha millorat molt el
coneixement i reconeixement de la feina
que s’hi fa, i ha augmentat la matrícula
en relació a la de l’any anterior. I el més
important: hem fet un camí que ens ha
enriquit com a escoles i també als que hi
hem participat directament.
Estem convençuts que el fet que un grup
nombrós de les nostres escoles (i de
l’Escola de Músics i d’altres escoles que
s’hi vulguin sumar) vagi al Pau Claris
és una oportunitat per la implicació i
qualitat del claustre, per l’edifici i per la
força de l’empenta conjunta que faríem
famílies-Centre-Consorci. I hi creiem
perquè això faria justícia a la feina que
fan els professors i professores de
l’Institut i enfortiria l’escola pública als
nostres barris. Sabem, per l’experiència
amb d’altres iniciatives similars a d’altres
Instituts, que el pas que costa més és
generar el primer any un grup que hi
confiï, per petit que sigui, ja que els altres
anys tot va rodat (quan hi ha un centre
i un claustre de qualitat com és el cas).
Donades les tendències en l’evolució de
la població infantil en els barris implicats,
que augmentarà fins l’any 2017 i després
es mantindrà alta, i donat que l’opció
que uns anys enrere s’havia considerat
de fer un Institut nou a l’Eixample no es
contempla actualment, aquest centre ha
d’absorbir gran part de la sobre demanda
a l’Eixample.
Perquè volem la millor educació pels
nostres fills i filles i que l’escola pública
als nostres barris sigui encara més forta.
Grup de mares i pares de les escoles
Àngel Baixeras, Cervantes, Fort Pienc,
Parc de la Ciutadella i Pere Vila,
i de l’Institut Pau Claris
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taulell d’anuncis
Aquest és un espai per a totes aquelles famílies de l’escola que tingueu un negoci
propi i vulgueu anunciar-vos a la nostra revista AMPERE.
Si voleu anunciar-vos en aquesta secció de la revista contacteu amb l’AMPA.

Taller de arteterapia
Cora Egger

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

Classes d’anglés, servei de traducció i consultoria per a empreses
Els nostres cursos per empreses estan subvencionats per
la Fundació Tripartita. Oferim un servei personalitzat i una
relació professional on fem tot el possible per a familiaritzarnos amb el seu producte i/o servei.
Estem aquí per ajudar-te des del principi a fer que el teu
negoci creixi.
Persona de contacte:
Jim Mc Laughlin (jmclaughlin@nativos.org)
www.nativos.org

Acompañamiento a mujeres, hombres y
parejas que desean tener hijos/as: ya sea
estén en un tratamiento de reproducción
asistida, con problemas de fertilidad ó
decidiendo el camino a seguir.
Paula Mariani
lamaternidadcomouncamino.com
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Giovanni Bedoya
Creación De Contenidos Y Edicíon Multimedia

giovannibedoya.com
Samarretes & more.
Camisetas, bolsitas, baberos, buffs…
por ahora este es el pequeño catálogo de
mis creaciones, pero mi mente nuuuuunca
para, tengo un montón de proyectos listos
para salir a la luz.
misspeggybarcelona.blogspot.com
Celpax es un dispositivo que se coloca en
la salida de la oficina. Los empleados pulsan
un botón verde o rojo para dar feedback
acerca que tal les ha ido el día (de forma
voluntaria). El resultado está online, y auyda
a la empresa a continuamente mejorar su
sitio de trabajo, junto con sus empleados.
Rebecca Lundin
www.celpax.com

Giulia Manenti arquitecta paisajista

diseño de espacios exteriores

giuliamanenti@gmail.com
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nenes i nens de 3r (projecte JUNTS)

Ampere equip
direcció

Maite Sánchez

disseny Jason Hughes
		
Giulia Manenti
col·laboradors

maitesses@yahoo.es
jasonatman@gmail.com
giuliamanenti@gmail.com

Gemma Xarles, Carme Codines, Anna Queralt, Xavi Garcia, Joana
Cifre-Mas, Raquel Juan, Cristina González, Marta Punsoda, Max
Becares, Cora Egger, Esther Orozco, Jose Royo, Anna Ruiz, Miranda
Kuypers, Giovanni Bedoya, Marc Estiarte, monitores del menjador

AMPA Oficina
Passeig Lluís Companys 18, 08018, Barcelona.
http://www.ampaperevila.org

