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Hola a tots, sóc el Max. Aquest any he fet P3
i he après moltes coses noves, moltíssimes,
moltes més de les que la meva mare es
pensava. Sembla mentida, però ja fa gairebé
tot un curs que vaig travessar la porta de
ferro per primera vegada. El que més em va
impressionar al principi va ser el passadís
central, amb aquella font tan divertida
per pujar-hi i baixar-hi, fer-hi acrobàcies i
amagar-se. Després vaig descobrir la pista
petita, la pista gran, i finalment el sorral.
Parlant del sorral, ara és molt diferent del
primer sorral que vaig veure. Un dia vam
sortir al pati i l’espai s’havia transformat. Hi
havia una cuineta, un sorral delimitat, una
tanca per a l’hort... moltes coses noves. La
mare em va dir que ho havien fet un grup de
pares i mares durant el cap de setmana, però
jo encara penso que hi va haver una mica de
màgia.
Els inicis no van ser fàcils. Jo no coneixia
ningú i estava una mica espantat. Tenia son al
matí, o de vegades no volia esmorzar, no volia
vestir-me... (què passa, no teniu dies dolents,
vosaltres?). Era difícil complir un horari.
Primer vaig conèixer el Jaume. Al principi
em feia una mica de por, però amb el temps
hem arribat a ser bons amics. Sempre ens
saluda i coneix tots els noms, té una memòria
d’elefant!
La meva classe està plena de joguines,
m’encanta. Hi ha cotxes, dinosaures, legos,
trencaclosques, una cuineta... És fantàstic.
De seguida vaig conèixer els meus companys
de classe i ara som tots molt amics. I la meva
professora i els altres mestres ens cuiden
molt.

de nen gran: els colors, les lletres, dibuixar
persones, i fins i tot escriure el meu nom. I
música i anglès i psico... Diu la mare que aviat
em fitxarà per treballar a les tardes ;)
Però de totes les coses que fem, el que
m’agrada més és fer ambients. Quan tornem
de dinar i de descansar, ens espera una gran
sorpresa: a cada racó hi ha una proposta de
joc. Ens posem la bata corrents i sortim a
jugar. Podem pintar amb pinzell, vendre al
mercat, prepara un bon sopar a la cuineta,
llegir un conte, fer fang, galetes... Hi ha de tot.
Un dia van venir els pares i mares a veure-ho i
tots ens tenien molta enveja.
També hem fet moltes festes. Hem fet
panellets, hem celebrat el Nadal fent cagar
el tió, ens hem disfressat, hem fet una mona
i hem lluitat com uns guerrers contra el
drac de sant Jordi. I el millor de tot: vaig ser
el protagonista de la setmana! El meu pare
i la meva mare van venir a l’escola a fer un
espectacle. I els pares i mares dels meus
amics també, cada divendres era un festival!
Estic molt content d’anar al Pere Vila, he
descobert un món nou, m’he fet molt gran
i he fet molts amics. De fet, la mare m’ha
explicat que aviat no hi haurà escola i estic
una mica trist. Però també m’ha dit que ve
l’estiu i que anirem a la piscina i a la platja, i
no paro de pensar a fer castells de sorra. Bon
estiu a tothom!

Després de l’escola, ens quedem al pati a
jugar i a córrer, m’encanta! A més, de tant en
tant hi ha activitats divertides: fer un gosset
amb un globus, fer una bossa amb una
samarreta, hem fet coses impressionants! Diu
la mare que això ho fa l’AMPA. No sé què és
això, però espero que faci moltes més coses.
Al Pere Vila he après moltes coses. Ara sé fer
pipí i caca tot sol, també rentar-me les mans,
penjar l’esmorzar i posar-me la bata. I coses
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mans
cervell

Les
són l’instrument
del
Com deia Maria Montessori, les mans són
l’instrument del cervell i aquesta nova
proposta que hem introduït enguany
busca potenciar, entre altres coses,
el desenvolupament de les habilitats
manipulatives dels infants. Es tracta
d’activitats de Vida Pràctica d’inspiració
Montessori, i les hem iniciat a les aules de
P3.
L’activitat consta de diferents propostes
d’activitats molt concretes, presentades cada
una d’elles en una safata individual i les hem
realitzat setmanalment durant el segon i el
tercer trimestre del curs.

En cada una d’elles hi ha el material ordenat
de manera que es realitzi d’esquerra a dreta
(direccionalitat de la lectura i l’escriptura).
Els materials han de ser reals (no joguines
que imiten la realitat) i es prioritza al màxim
la presència d’elements naturals (evitant el
plàstic). L’elecció de la safata és lliure i cada
nen/a escull la que vol realitzar i decideix
quant de temps hi dedica.
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L’infant agafa la safata i busca un lloc per
seure i realitzar la tasca. Finalment, quan
considera que ja no vol continuar, torna
a col·locar el material de la safata tal com
estava a l’inici i deixa així la safata preparada
per la següent persona que decideixi fer-la
servir.

Prèviament a començar a utilitzar les safates
de manera autònoma, es fa una presentació
inicial per part de l’adult en la que es mostra,
pas per pas, la seqüència de realització de
l’activitat. Els seus moviments han de ser
precisos i clars, intentant marcar cada pas
per a la major comprensió per part dels
infants.
Durant la realització de l’activitat per
part dels infants, el paper de l’adult serà

el d’acompanyar als nens i nenes sense
interrupcions ni judicis, i assegurar les
condicions idònies perquè realitzin la
proposta.

Els objectius didàctics que l’equip de P3 ens
hem plantejat amb aquesta activitat són:
Concretament, les propostes que hem
presentat enguany han estat de fer
transvasaments de diferents materials (aigua,
sorra, llegums...) i amb diferents estris (gerra,
embut, pinces, cullera...), obrir i tancar
diferents recipients, classificar objectes petits
segons el seu color, manipular objectes petits
amb pinces i col·locar-los en determinats
llocs, introduir objectes per una obertura,
utilitzar un comptagotes, utilitzar claus per
obrir cadenats...

•
•
•
•
•

Millorar l’autonomia personal.
Ser capaç de realitzar activitats que
impliquin la utilització de les mans de
manera precisa.
Aplicar la coordinació ull-mà.
Millorar l’autoestima.
Mantenir la concentració en la
realització de les tasques.

L’equip de P3 valorem molt positivament
la realització d’aquesta activitat durant el
curs. Els infants han mostrat un gran interès
i han gaudit molt realitzant-la. El curs vinent
es continuarà perquè l’equip del Cicle
d’Educació Infantil considerem important el
treball de coordinació, d’ordre, d’autonomia i
de concentració que propicia.
Equip de P3
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Els

equips

Aquest curs hem continuat amb la innovació
i el canvi metodològic a l’escola. Ha estat
el torn del cicle 3. El tercer trimestre hem
començat a portar a terme els equips
de treball. Deu mestres han estat els
responsables de deu activitats diferents amb
temàtiques molt diverses: insectes, noms de
carrers, dibuixos prehistòrics, voltes al món.
Series capaç de dibuixar tal i com ho feien a
l’època de la prehistòria?

Quant trigaries a fer la volta al món?

Com funcionen els equips de treball?
L’alumnat de quart, cinquè i sisè es barreja
en aquests equips durant vuit sessions. Se’ls
ofereix un petit guió amb un repte. Amb
el material, llibres, articles, experiments,
ordinadors... que tenen a l’abast, han
d’aconseguir l’objectiu final del seu equip de
treball.

Se m’han barrejat l’oli i l’aigua, els podré separar?
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Què volem aconseguir?
Amb aquesta manera de treballar volem
que els nens i les nenes facin camí cap
a l’autonomia, la presa de decisions i el
treball cooperatiu. L’organització de la feina
i l’experimentació també són part més que
important en aquest procés.
Durant aquest període cada alumne/a
només ha pogut participar en dos equips
de treball però continuarem el curs vinent,
aprenent de les errades i dels encerts,
per aconseguir una metodologia més
competencial.
Equip de cicle superior

Què creus que li anirà succeint a una poma des
que ens la mengem?

de

treball
“M’ha agradat anar a

fer fotos per tota l’escola i tocar
coses antigues amb els guants.”

“M’agrada fer

experiments.”

“Baixar al sorral i

buscar i trobar insectes m’ha agradat molt. Ara
sé més coses dels insectes.”

els esports

“M’agradaria que hi hagués un equip de treball sobre
que es digués “Els esportistes del Pere Vila.”

saber més coses

“M’ha agradat
sobre el senyor Pere Vila i Codina i
el senyor Josep Goday Casals i la seva influència a l’escola.”
“Dibuixar, buscar informació i jugar a jocs de la
m’ha agradat molt.”
“M’han agradat

prehistòria

els equips de treball perquè són molt divertits.”

la sorra i el ferro

“He barrejat
granulat i
hem utilitzat un imant per separar-los.”
“M’ha agradat

portar coses i barrejar-les per fer pintura.”
“M’han agradat els experiments i

“El que més m’ha agradat és que pots

les maquetes.”

aprendre més i treballar en equip.”
el meu equip

“Hem fet experiments molt divertits i m’ha agradat
perquè ens hem ajudat molt.”
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Padrins de

lectura
Els alumnes de sisè del Pere Vila hem fet
durant aquest curs, amb els nens i nenes de
P5, l’activitat: “Padrins de lectura”.
Un cop al mes tots els nens i nenes de sisè
hem triat un conte, adequat per als més
petits, amb un vocabulari entenedor, amb
molts dibuixos i ens l’hem preparat per a
poder explicar i compartir la lectura amb els
alumnes de P5.
Cada un de nosaltres ha tingut un o dos
fillols durant tot el curs.
Hem llegit contes d’aventures, de vampirs,
d’animals… i el més important, hem conegut
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nens i nenes de l’escola que gairebé no
coneixíem, els hem explicat que llegint pots
viatjar a altres mons amb la imaginació i ens
hem sentit en molts moments com els seus
germans grans.
Tots els nens i nenes de P5 ens han rebut
amb molt afecte i il·lusió. Nosaltres en molts
moments hem recordat com ens sentíem a
l’escola quan érem com ells, justament ara
que estem ja a punt de marxar a l’institut.
Tant els grans com els petits hem gaudit molt
d’aquesta activitat!
Alumnes de 6è

6è

Els alumnes de
i el seu pas pel Pere Vila
Té de tot: ping-pong, futbolí,
Pere Vila és una escola
pistes grans,
gran i bonica.
biblio-pati...
Hem celebrat amb il·lusió moltíssimes festes.
Al Pere Vila he viscut moltes experiències, una molt bona va ser
El

quan vam anar a l’esquiada. Molts no havíem esquiat mai, jo n’era un.

M’han ensenyat motes coses, no només mates i català, si no coses com valors
i
. M’ho he passat molt bé aquests anys.

l’amistat
He viscut moltes aventures
i he descobert llegendes i secrets.

Quan vaig arribar em van donar
una bona
.

benvinguda

El primer dia que vaig trepitjar l’escola estava espantada. Vaig pujar per
unes
i tot era desconegut per mi, però
només entrar a la classe una nena em va abraçar i em va fer sentir bé.

escales immenses

tot el món!
El record més important que m’emportaré seran tots els amics que he

El que m’ha agradat més és que hi ha gent de

fet al llarg d’aquests anys, jugàvem quan érem petits i compartíem els somnis del
que faríem quan fóssim grans. Molts somnis s’han fet realitat!

Una activitat molt

emocionant han estat els Jocs Florals. Tots passem molts
nervis fins que no descobrim els guanyadors.

Quan vaig entrar al Pere Vila era molt petit
moltes coses.
i el pati em semblava enorme...
Al Pere Vila he après el que és tenir bons companys, gràcies a
Hem après

l’escola tinc una altra família que són els meus companys i professors.
Sempre trobes bona gent al teu costat que

t’ajuda quan ho necessites.

He gaudit molt del meu pas per l’escola! Segur que tot el què he après em
servirà molt en el futur.

Gràcies escola Pere Vila!
Sempre recordaré la meva escola.
És molt bona, la recomano a tothom!!
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Sabies que...
Al Pere Vila hi ha nenes i nens de 36 nacionalitats diferents.

Àfrica
5 nacions

Filipines

Àsia

Índia

Marroc

6 nacions

Bangla Desh
Egipte

Mauritània

Pakistan

Espanya

Xina

Japó

Tunisia
Algèria

Brasil
Equador
Regne
Portugal Unit

França

Estats
Bolívia
Units
Argentina Veneçuela
Armènia
Dinamarca Rússia
Uruguai
Colòmbia
Bèlgica Irlanda
República
Hondures
Romania Geòrgia
Dominicana
Perú
Xile

Europa
13 nacions

Amèrica

Itàlia

Alemanya

12 nacions

I entre les mares i els pares sumem 51 nacionalitats!

Pakistan

Bangla Desh
Japó
República
Dominicana

Nepal

Índia

Àsia

10 nacions

Líban

Taiwan
Vietnam Filipines
Colòmbia
Paraguai

Hondures

Amèrica
15 nacions

Bolívia

Mèxic

Argentina
Xina

Cuba
Equador

Mauritània
Egipte
Camerun
Costa Ghana
d'Ivori
Niger
Tunisia

Brasil
Marroc

Algèria

Àfrica
9 nacions
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Romania

Europa
17 nacions

Regne
Portugal
Unit
Suècia
Rússia
Bèlgica
Dinamarca
Països
Turquia Baixos
Itàlia
Grècia Suïssa
Irlanda

Estats Uruguai
Units
Veneçuela
Xile

Perú

Alemanya

França

Geòrgia

Espanya

Aquí es poden veure tots els països d’on venen els nens i nenes del Pere Vila i les seves famílies.
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projecte
de música
i els musicals
El

Des que es va decidir que a l’escola
portaríem a terme un Projecte de Música,
hem anat perfilant cada vegada més que
és allò que volem per als nostres infants.
Any rere any hem anat modificant coses,
després d’avaluar el que hem anat fent, i anar
buscant propostes de millora.
L’any passat, després de la revisió de com
havia anat el projecte de música, des
del claustre, vam veure que el projecte
havia de tirar endavant de manera més
autònoma, estava molt bé l’ajuda de fora,
però ens crèiem capaços de fer quelcom més
nosaltres, i per tant, de tot el que es feia, vam
decidir que ens veiem en cor de dur a terme
els musicals.
Durant l’estiu, l’Àngels Blasi va idear el
projecte, fer un musical no és cosa fàcil,
s’han d’adaptar cançons, lletres, textos. i en
iniciar el curs al Setembre, vam poder posar
fil a l’agulla i començar a treballar.
El treball que s’ha anat fent és el següent:
Es va decidir que els nens de primer curs
farien la Cantata de la Cançó més Bonica
del Món (és un text i recull de cançons de
Miquel Desclot), com que era molt llarga,
es va adaptar i dividir en petites frases, per
què tots els alumnes tinguessin l’oportunitat
de dir-ne una, i vam decidir que es faria
conjuntament amb les dues classes.
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Així doncs, la primera la part d’interpretació
la durien a terme els nens i nenes de 1r A i la
part cantada els alumnes de 1r B, i la segona
part seria al revès. Finalment es cantaria una
cançó conjunta.
El musical de 3r, havia de ser engrescador i
motivador pels alumnes, i es va creure que
fer el Rei Lleó seria ideal, ja que tothom
coneixia la història i els hi agradaria! Però,
evidentment, també vam haver d’adaptar els
diàlegs i la història!
En aquest cas, hi havia una classe que
cantaria, i una classe que representaria i
ballaria,però tots ho treballaven.

A tots dos musicals, els decorats, el vestuari i
les màscares, l’han creat els nens, i han estat
creats amb material fungible i de rebuig.

integra les arts (música, plàstica, teatre,
fotografia, dansa, cinema…) dins dels centres
educatius. Formar part d’aquest projecte ens

Creiem que els nois i noies, han gaudit, però
també sabem que han hagut de treballar
molt memoritzant tots els textos, cantant i
ballant amb molta il·lusió...amb ganes que
arribés el dia que ho poguessin presentar a la
resta de companys i famílies de tota l’escola.
Com heu pogut veure, tant amb l’explicació
aquí rebuda, com amb els musicals que es
van representar a l’escola el 30, 31 de Maig i 1
de Juny, estem molt contents d’haver agafat
les regnes de dur a terme el musical des de
l’escola. Ha estat molta feina, però l’hem
acabat contents, sabent que tant pels infants
com per les famílies i mestres, el resultat ha
estat molt gratificant.
Com ja sabeu, el Projecte de Música no
només comporta els musicals de 1r i 3r, i
durant aquest any hem seguit treballant
amb la sensibilització musical a infantil, el
dansa ara a 2n, l’expressió corporal a 4t, el
corrandescola, la coral i el flic flac a 5è, la
batukada a 6è i l’orquestra de l’Escola Pere
Vila de 1r a 6è.

ajudava molt en el nostre projecte musical,
ja que volia dir que venia una ballarina molt
bona, i ens ajudaria a tirar endavant la dansa
en els cursos que volguéssim.
Així va ser com a partir del mes de Març,
l’Àngela Peris, ballaria del MUS-E , va
començar a fer classes de dansa als alumnes
de 1r i 3r. I també va ser així, com gràcies
a aquest treball, els nois i noies d’aquests
cursos han creat conjuntament amb l’Àngela
algunes de les coreografies dels musicals.
El resultat d’això ha estat que hem integrat
de manera més precisa la dansa dins dels
musicals, i els nois i noies han pogut treballar
corporalment amb una professional de
la dansa, i ens ha quedat un musical més
fantàstic encara!

En tot aquest projecte, a part dels musicals,
hi ha altres parts com serien el flic flac, o el
corrandescola en els quals som autònoms, i
ho fem alguns mestres de dins del claustre,
la resta, ens ajuden des de Xamfrà (centre de
música i escena del Raval).
Tot i així, des del Centre de Recursos de
Ciutat Vella, ens han ofert, enguany la
possibilitat de formar part d’un projecte
a nivell Europeu anomenat Mus-E, que

Resumint doncs, el projecte de Música
no s’atura! Com podeu veure, cada any
ens reinventem més per anar adequant al
projecte a les necessitats que com a claustre
veiem! Potser l’any que ve, després de la
revisió de com ha anat aquest curs, incloem
novetats fantàstiques que ens faran gaudir
encara més de la música!
Com va dir algú: Sabem que no és fàcil, però
ens encanta fer-ho! i veient que en gaudim
tots, encara ens agrada més!

Àngels Blasi i Anna Queralt
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un

pati
desitjat
(encara en construcció)

Tots ja sabeu que infants, mestres i famílies
hem estat repensant i treballant aquests
dos darrers cursos escolars per aconseguir
el pati que volem. Es tracta d’un espai
importantíssim perquè condiciona la
socialització, la convivència diària i els
aprenentatges.
Al nostre pati, hi passem moltes hores i hi
passen moltes coses: les entrades i sortides,
l’esbarjo durant la jornada escolar i a la
tarda amb les famílies, diverses activitats
acadèmiques, celebracions
de tot tipus... I és per
aquest motiu que a finals
del curs escolar 14-15, el
claustre va constatar que
l’escola disposava d’un
espai exterior amb moltes
possibilitats però on no
s’hi havia fet cap canvi
substancial d’ençà dels anys
vuitanta. Per això, es va
decidir crear una comissió
de pati (formada per
mestres del claustre) que
assumí l’encàrrec d’elaborar
un projecte de millora d’aquest espai exterior
i que porta treballant-hi des d’octubre de
2015.
Des de la comissió, es va dissenyar i dur
a terme un procés participatiu de reflexió
sobre quin era el pati que teníem i quin era
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el pati que volíem. L’objectiu era obtenir
moltes idees i elaborar un pla d’actuacions
de millora de les instal·lacions per tal
que esdevingués un espai de convivència
harmònica i d’aprenentatge. Volíem que
fos un lloc confortable, amb una riquesa
d’espais, materials i estructures que
permetés diferents tipus de joc (motriu,
social, simbòlic, esportiu, intel·lectual...)
i que fomentés les bones relacions entre
l’alumnat i tota la comunitat educativa.

En aquest procés portat a terme durant
l’hivern del curs passat, hi van participar
l’alumnat (mitjançant unes dinàmiques
a les aules i l’assemblea de delegats), el
professorat del claustre, l’Ampa, els monitors
de menjador i la consergeria. Sorgiren

moltes idees però vam aconseguir arribar a
unes idees clau, a partir d’allò més demandat
pels diferents col·lectius. La comissió de pati
les va presentar al claustre i vam arribar a
consensuar-ne quatre:
•
•
•
•

Aconseguir un pati més verd.
Tenir estructures de joc.
Tenir una caseta o altres refugis.
Arreglar la pista.

Mentre anàvem treballant al centre, vam
sol·licitar un ajut econòmic al districte que
ens fou concedit cap a la primavera passada
i que ens va donar ales per posar-nos en
marxa. Vam contactar amb Straddle3, una
empresa d’arquitectura col·lectiva, que
generalment treballa des d’una perspectiva
de sostenibilitat mediambiental/econòmica
i de participació ciutadana. Els vam proposar
treballar junts i, sensibles al tema, van
acceptar. Van dissenyar els plànols d’una
primera fase de canvis al sorral i ens van
assessorar sobre com fer les actuacions, en
col·laboració amb les famílies que volguessin
participar.
A principis d’aquest curs, vam muntar una
petita exposició sobre tota la feina feta
sobre el pati amb l’alumnat (dibuixos, idees,

propostes...) i la resta col·lectius implicats,
juntament amb els plànols de la proposta
feta pels arquitectes d’Straddle3, per tal
d’informar a tothom de com prenia forma
el projecte i de motivar les famílies, ja que
necessitàvem la seva implicació.
Durant aquest curs escolar 16-17, ja s’han
pogut fer tres intervencions. S’ha construït
un sorral elevat de forma orgànica amb base
de formigó, un mòdul de cuineta per a joc
simbòlic i un circuit lúdic d’equilibri. Totes
les intervencions s’han portat a terme durant
caps de setmana i amb les famílies com
a protagonistes de la pròpia construcció,
sempre guiats per l’equip de professionals
d’Straddle3.
A continuació, està previst construir un
mòdul de joc amb rampes i un tobogan per
afavorir l’activitat motriu i bastir una carpa
gran per tenir més ombra a l’estiu, a partir
d’una estructura metàl·lica que a poc a poc
s’aniria cobrint de plantes enfiladisses. Això
donaria per acabada la fase de canvis del
sorral.
A banda, amb l’assemblea de delegats, hem
començat a repensar l’espai de davant la
porta principal de l’escola, per tal d’iniciar el
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disseny dels possibles canvis que s’hi faran.
I amb tota aquesta feina feta i per la que
hi ha per fer, aquest febrer passat ens
vam presentar a la convocatòria Hack the
School de la Fundació Bofill per obtenir
un dels premis sobre redisseny d’espais
escolars. Vam aconseguir quedar entre els
trenta centres escolars seleccionats de tot
Catalunya per optar als premis i dia 17 de
juny participarem a la Jornada Final del
Projecte Hack the School, on presentarem el
nostre projecte.
Es tracta d’un projecte il·lusionant i
apassionant, una feina a llarg termini,
gairebé permanent. Però també val a dir
que suposa molt esforç. Per una banda, i a
mode d’anècdota, cal explicar que per poder
fer el circuit hem hagut de demanar permís
al Col·legi d’Arquitectes i, a continuació, al
Consorci d’Educació. I aquestes gestions
costen temps (hem trigat prop de quatre
mesos) i diners. Per una altra, voldria
reconèixer i agrair la gran tasca dels pares
i mares voluntaris que han dedicat moltes
hores del seu temps lliure a treballar de
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valent perquè tots puguem gaudir d’un
pati somniat. Sense ells, tot això no seria
possible.
Per acabar, crec que és important explicar
que amb les intervencions que ja s’han fet,
hem notat canvis. S’han creat noves zones
de joc i noves dinàmiques. L’activitat que
s’hi veu és més pacífica i diversa, ja que cada
infant en fa ús segons les seves necessitats i
interessos. I la presència d’infants en aquella
zona ha augmentat perquè l’alumnat es
mostra engrescat i l’espai és més acollidor.
Esperem que puguem portar a terme més
intervencions ja que això enriquirà aquest
espai de convivència diària i dinamitzarà el
temps d’esbarjo i d’altres activitats, tot creant
un clima d’interacció i de vivències plenes
d’estímuls.

Joana Cifre-Mas
Tutora de la classe de P5
els Gossos i les Gosses

hort

L’
de l’escola
Aquest curs, com en anteriors, l’hort
de la nostra escola ha estat un recurs
més d’aprenentatge, coneixement i
responsabilitat amb l’entorn. Ens hem
apropat una mica a la natura.

que es produeix de la llavor a la planta i al
fruit.
Relacionat amb les llavors, cada curs ha
treballat contes i activitats globalitzades.

Hem adquirit quatre taules noves de cultiu
i el curs vinent està previst adquirir algunes
més.

El dia que començava la primavera, van
rebre la nova estació amb una plantada, de
tots els nens i nenes d’escola, de plantes
aromàtiques i ornamentals de tot tipus i
colors a testos i parterres. Tots van gaudir
molt i els patis i passadissos externs van
quedar molt macos.
També i com és habitual, alguns cursos van
fer plantades de llavors i plantes a les taules
de cultiu i a diferents punts de l’hort.
Els més petits de l’escola hem plantat llavors
de pastanagues, raves i mongetes i com no!
les hem cuidat i així hem vist el procés màgic

A primària, maduixeres, plantes
aromàtiques, enfiladisses i ornamentals.
Tot un esclat de colors i olors, un regal pels
sentits que entre tots hem cuida’t dia a dia.
El curs vinent continuarem amb aquest
projecte, que tant agrada als nens i tantes
possibilitats els ofereix, amb alguna que altra
novetat.
Elisa Cervera
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1er any
de l’ESO
al Pau Claris
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Ara ja fa gairebé un any que les meves filles
es van acomiadar de l’Escola Pere Vila, i jo
passava a formar part del col·lectiu d’exmares. He de reconèixer que aquest nou rol
no l’he acabat d’assumir encara, i suposo que
el fet d’haver escollit el Pau Claris com el
centre per a la continuació de la seva
educació, tampoc ha ajudat gaire. D’aquesta
manera tinc un munt d’excuses per colar-me
de tant en tant per l’escola, saludar, xerrar i
posar-me al dia....
De l’Institut Pau Claris, suposo que molts de
vosaltres ja sabeu en quina situació es
trobava i el procés que es va iniciar, ara ja fa
tres anys, per part d’un grup de famílies que
el teníem com a centre adscrit per tal
d’intentar que fos una opció desitjable per
tothom, com qualsevol altre institut del barri
(ho vam explicar en els dos últims números
de l’Ampere), i nosaltres vam ser una de les
famílies que el curs passat hi vam optar.
Ara ja estem a les acaballes del curs i m’ha
passat volant. Ha sigut un any intens, ple de
canvis i d’adaptacions.
Per començar, l’adaptació de les meves filles
ha sigut perfecte... cap problema. Suposo
que el fet d’anar a l’edifici de davant de
l’escola ha ajudat. I potser el fet que l’Institut
dediqués les dues primeres setmanes de
setembre a organitzar diferents activitats per
tal que els de primer coneguessin els nous
companys de classe i de les altres classes, els
profes, els espais, les normes de
funcionament... potser també ha tingut
alguna cosa a veure.
L’adaptació nostre com a pare i mare va ser
una mica més complicada. Ens hem hagut
d’adaptar a unes semi adolescents que per fi
tenien mòbil (després de tres anys de
negociació), tenien claus de casa, nous amics
i amigues i bastant temps lliure per no fer res,
una part del qual sense cap adult que les
emprenyés dient-los el que havien de fer.

sinó llibres digitals; on la comunicació entre
mestres i alumnes és fluida, però mitjançant
eines com el Moodle, el Drive i alguna altra
de la qual no en teníem ni idea, i que han
sigut elles qui ens han hagut d’ensenyar com
van. Ens hem hagut d’adaptar al fet que no
tinguin gaires deures, que la nota de l’examen
tingui una importància relativa, ja que es
valoren també altres aspectes de
l’aprenentatge i el treball dels alumnes. Un
mètode educatiu que, al començament, ens
feia anar de cul intentant saber qui eren els
companys de classe de cadascuna d’elles,
perquè constantment les estaven barrejant.
Barregen els dos primers pels desdoblaments
en algunes assignatures, per fer projectes.
També els barregen amb els de 2n i de 3r de
l’ESO per fer àmbits, els quals canvien cada
trimestre. Això, per una mare controladora
com jo, era tot un problema. Però, la veritat és
que, quan veus que tot va bé, i que vagin amb
qui vagin, la cosa rutlla, et relaxes i ja està.
És un institut en ple procés de canvi, cosa
gens fàcil. De vegades semblaria millor
tancar i començar de zero que modificar i
replantejar un institut en actiu. Però ho estan
fent, amb una inversió de temps, energia i
il·lusió per part de l’equip directiu i del
conjunt del professorat que, a mi
personalment, m’ha sorprès molt gratament.
Que hi ha feina per fer? I tant.
Hi ha coses a millorar? Evidentment.
Però si la pregunta és: Tornaries a escollir el
Pau Claris de nou? La resposta és: Sense cap
mena de dubte!
Maite Sánchez
mare de Carla i Marta,
ex alumnes del Pere Vila

Ens vam adonar que potser havíem de fer un
pas al costat, però sense allunyar-nos gaire,
per si de cas.
Ens hem hagut d’adaptar a un nou sistema
de funcionament on no hi ha llibres de text,
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L’assetjament
escolar
L’assetjament no és “cosa de nens”
En els darrers anys, els mitjans de
comunicació s’han fet ressò de notícies
relacionades amb l’assetjament escolar.
Aquest era un tema que, malgrat preocupar
molt a la comunitat educativa, s’havia
mantingut quasi sempre en l’àmbit
estrictament escolar i familiar de les persones
afectades. La facilitat d’accés a la informació
desenvolupada en les dues darreres dècades
ha determinat que arribin als mitjans les
conseqüències més tràgiques d’aquesta
xacra. En poc temps, hem conegut massa
casos de nois i noies que han posat fi a la
seva vida -tractant-se de suïcidi, un de sol
és massa-, havent patit assetjament escolar.
D’altra banda, les anomenades xarxes socials
han contribuït en gran mesura a ampliar
l’àmbit d’actuació de l’agressió. Fa uns anys,
aquesta es produïa al voltant del centre i de
l’horari escolar: en aquells espais temporals
menys regulats per l’acció dels adults. Avui
aquest espai arriba fins a la més estricta
intimitat de la persona agredida a través del
seu ordinador o del seu telèfon mòbil.
Fa ara uns 5 anys, el terrible cas d’Amanda
Todd va commoure el Canadà i estremir el
món. La seva història de ciberassetjament
s’explica diàriament a centenars d’escolars
en les intervencions de caire preventiu que
els cossos de seguretat fan als instituts de
Catalunya. S’han fet pel·lícules i cançons
de diferents estils sobre la seva història. La
tardor passada, la sala/teatre Atrium de
Barcelona va acollir Amanda T: un espectacle
teatral amb text i direcció d’Àlex Mañas.
A l’inici del mes de febrer, el Teatre Lliure
acollia dos espectacles de la companyia
italiana Ricci/Forte: Macadamia Nut Brittle i
Still Life. Aquest darrer, vol ser un homenatge
a l’adolescent de Roma, Andrea S., de quinze
anys, que es va penjar del seu fulard rosa
després de patir l’assetjament dels seus
companys per la seva orientació sexual.
Un cas clar de bullying homòfob. El Teatre
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Lliure em va convidar a la seva Àgora Lliure
per conduir una taula rodona sobre el tema.
Amb el nom L’assetjament no és ‘cosa de
nens’, vam parlar-ne amb Carme Codines,
professora i directora del nostre centre, com
a representant institucional de l’escola; amb
Jordi Samsó, psicopedagog i responsable
d’educació del Casal Lambda que vetlla i
lluita pels drets de les persones LGTB; amb
el caporal Guillem Goset, de l’Àrea Tècnica
de Proximitat i de Seguretat Ciutadana dels
mossos d’esquadra; i Alessandra Amato,
psicòloga que ha treballat en la prevenció
d’assetjament escolar a Pàdua (Itàlia) i
assessora del Casal Lambda.
Aquí vull deixar-vos algunes de les reflexions
que van posar-se sobre la taula:
L’assetjament es dóna quan un infant o jove
és agredit psicològicament, físicament o
moralment de manera continuada en el
temps per un o més companys. En altres
paraules, un estudiant és assetjat quan està
exposat de forma reiterativa a les accions
negatives d’un o més companys.
És important diferenciar l’assetjament escolar
d’altres actituds entre iguals, com una baralla
o una broma pesada que es puguin donar de
forma aïllada. Per parlar d’assetjament cal
que les conductes agressives es reprodueixin
de manera sistemàtica, que tinguin la
intenció de fer mal i que, com succeeix en la
majoria dels casos, la víctima no pugui o no
sàpiga defensar-se.
L’escola és l’àmbit de relació i socialització
més important després de la família per a la
gran majoria dels infants i adolescents. Les
conductes d’abús solen donar-se en espais
físics concrets, però no sempre controlats
pels adults (lavabos, passadissos, vestidors,
patis...), i durant l’horari lectiu -encara que
no sigui estrictament durant les classes- i/o a
les sortides i entrades del centre escolar.
Aquestes conductes d’abús, tan si són
directes i/o indirectes, es poden classificar

en agressions físiques, verbals, socials o
digitals. Les directes són prou visibles i
és relativament fàcil assenyalar el o els
culpables. No ho són tant les indirectes, com
amagar, trencar o robar objectes de la víctima
(físiques); malparlar d’algú o difondre rumors
(verbals); ignorar algú o no fer-lo partícip
(socials); publicar comentaris, fotos o vídeos
a les xarxes socials... (digitals). És en aquestes
conductes indirectes on la responsabilitat
es dilueix estenent-se, en molts casos, a un
grup de nois/es que, per diferents motius,
participen de l’assetjament agreujant-lo en
extrem.
La reiterativa presència de l’assetjament
escolar en els mitjans de comunicació també
ha contribuït a magnificar-ne les seves
conseqüències. Són
les conseqüències més
tràgiques del bullying
les que mereixen
l’atenció mediàtica,
però els casos de
suïcidi representen un
percentatge molt baix:
la immensa majoria
de casos d’assetjament
escolar acaben per
resoldre’s o bé dins la
mateixa escola o bé
amb un canvi de centre
escolar. Això no vol dir
que sigui fàcil trobar
una solució quan el
mal ja està fet: una
cosa és posar remei a una situació concreta
d’assetjament i, una altra, és pal·liar els
efectes d’aquesta.
Tots els membres de la taula coincideixen
en assenyalar que només hi ha una forma
d’aturar aquests processos: la prevenció.
En aquesta direcció, és important donar
visibilitat al tema. Les campanyes de
sensibilització són també importants, com ho
és també que es tracti el tema en espectacles
teatrals o al cinema. Però a les aules es
fan necessaris programes integrals contra
l’assetjament escolar. El celebrat programa
finlandès KiVa preveu l’abordament del

tema de forma reiterativa i sistemàtica a
les aules. Es tracta d’incidir sobretot en el
“silenci còmplice” dels que “tan sols” són
espectadors. Trencar aquest silenci és un
objectiu fonamental. Calen doncs protocols
d’actuació que facilitin la intervenció dels
infants i adolescents dins el propi grup en
favor de la convivència.
Però hem de tenir en compte que és en
l’àmbit familiar on amb més facilitat es
poden detectar les preocupacions i angoixes,
les reaccions irades o desconcertants dels
escolars. A les famílies correspon crear
el clima d’entesa i distensió per a que els
nostres fills i filles parlin amb naturalitat
i confiança d’allò que passa a l’escola.
Intentant no erigir-nos en jutges -tan si

observem que el nostre fill/a està sent
víctima, possible agressor o espectador d’un
abús-, hem d’animar i acompanyar al noi/
noia a posar en coneixement del centre allò
que el(ens) preocupa. Sense alarmismes i
intentant comprendre la complexitat de la
situació, recolzar les iniciatives que es puguin
dur a terme, amb la discreció que mereix el
fet que, en tot cas, es tracta de menors.
Per aprofundir: podeu visitar la pàgina
www.filalagulla.org (cooperativa d’iniciativa
social sense ànim de lucre )
Iolanda G. Madariaga
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Què mengen
els nostres fills i filles
al menjador?
Vàries famílies usuàries del menjador han tingut interès per conèixer en detall el tipus de
menjar i funcionament que serveix el grup Scolarest des d’aquest octubre.
Des de la comissió de menjador i en especial de les representants de mares i pares volem
compartir tant el contingut de la xerrada amb la nutricionista Glòria Gómez amb el títol:
“L’alimentació Infantil Saludable”, com l’entrevista realitzada a Elisabet Foncillas, nutricionista
responsable de la confecció dels nostres menús a Scolarest.
Per començar us convido a llegir el Power point editat a la web de l’AMPA on s’explica molt bé
quina dieta precisen els infants i també quin tipus de dieta és recomanable per a un menjador
escolar, incloent-hi el marc normatiu de la Generalitat, té molts enllaços a receptes, conté
propostes per sopars, així com bons consells i aclariments sobre mercuri en els peixos i altres.
El que podem concloure comparant el nostre menú i el que recomanen els especialistes i el
marc legal és que estem dintre dels estàndards d’alimentació infantil saludable.
I ara anem pels detalls:
1. aliments que s’utilitzen al menjador
fruita, verdura
i hortalisses
fresques

plàtan, taronja,
mandarina, poma, pera,
síndria, meló, préssec,...
enciam, tomàquet,
pastanaga, patata,
carbassó,...

km 0 i de temporada - punt de maduració 4 (fruita
importada sol tenir un 2 sobre 5)
Plataforma de compra directa a collita via distribuïdora
Cuttings

verdura
congelada

mongeta verda i coliflor
(per fer cremes)

km 0

cereals

pasta

Dos tipus: ecològica i integral, es van alternant

pa

Integral tots els dimecres, la resta blanc

llegums

llenties, cigrons,
mongetes...

Ecològics

lactis

iogurt

La Fageda (Coop. amb valors socials). Ensucrat

oli d’oliva verge
carn fresca
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El sobrant es recicla 100% per biodièsel
porc, vedella, gall d’indi,
pollastre

km 0

carn congelada

filets de pollastre i gall
d’indi (sobretot)

Per als menús separats de règim
o al·lèrgies

peix congelat
no processat

lluç, bacallà, salmó,
tonyina, calamar

El peix blau (salmó i tonyina) s’alterna

congelats
processats

croquetes, varetes de lluç,
nuggets

Congelats de marca blanca Scolarest produïts segons
estàndards de qualitat i sabor. En general s’usen
després d’un període de vacances o pont, ja que els
subministres arriben a mig matí, quan el Gene ja està
cuinant.
Per exemple: les varetes de lluç tenen un 70% de peix,
en lloc del 55-30% dels congelats comercials

menús per
al·lèrgics

Guardats en càmera separada, envasats i etiquetats per
a cada tipus
Menús per: gluten, lactosa, sorbitol, colesterol crònic

2. plats que es cuinen a l’escola
Amanides, cremes de verdures, primers plats, llegums, arrossos, truites (patates), bunyols de
bacallà, plats de carn i peix, arrebossats de carn, peix o calamars a la romana (excepte nuggets
i varetes de peix).
3. condicionants de la nostra cuina
Tot i que tenim una cuina molt equipada amb un ampli magatzem, la cuina de l’escola no té
quarto fred, per tant no s’hi poden preparar farcits de canelons o croquetes per un tema de
normativa i higiene.
4. Filosofia de Scolarest
Scolarest pertany a una empresa europea de cuina per col·lectivitats: COMPASS-GROUP,
Scolarest és la divisió de menjadors escolars.
Entén l’espai de menjador com un espai educatiu d’hàbits i introducció de nous sabors i
aliments: un cop al mes es reuneixen els xefs executius per pensar nous plats. Cada mes
s’ofereix un nou plat al menú, cada nou plat es prova dues vegades però en diferents trimestres
per conèixer l’acceptació dels nens, si no agrada es descarta.
Per exemple aquest mes hi ha la crema de coliflor amb salsa de sobrassada, va ser un plat creat
fa dos anys que ha tingut molt èxit, i ja forma part dels menús habituals.
5. el nostre cuiner, el “Gene”
Generoso López va començar a treballar a la cuina als 14 anys, sempre ha treballat cuinant
per col·lectivitats i va tenir una empresa pròpia de càterings, ha treballat per tota mena
d’institucions però fa estar en la fundació de Scolarest. És un cuiner que es cuida molt que el
seu menjar agradi als petits, per qui cuina molt de gust perquè diu que són els més agraïts i
sincers, tant per bé o per mal, dels petits ens comenta que s’ha d’estar sempre a l’aguait, els
hi encanta el mostrador d’entrega (el pase) i fa broma dient que si hi hagués tamborets allà es
quedarien.
Personalment es troba molt a gust a l’escola i amb l’empresa perquè li tenen molta confiança.
El menjar està molt bo, de fet sé que tant els infants com els mestres n’estan encantats, jo ja he
hagut de sentir a casa que són més bones les mandonguilles de l’escola!
Des de Scolarest van tenir en compte que el nostre anterior cuiner (Andrés) tenia molta bona
mà i experiència, i van triar el “Gene” precisament per ser dels cuiners que més valoren.
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Procès de confecció dels menús
Recomana segons observació diària

Marc normatiu
Generalitat

Equip dietistes
Scolarest

Per elaborar menú
mensual té en compte:
Contracte
Calendari: festius
Criteri cap de cuina

Dietista
responsable
Scolarest

1. Menú
Basal

feedback
trimestral

Gene López
Cap de cuina

comissió menjador
Consell Escolar
Pere Vila

revisió
mensual Gemma Rodriguez
Coordinadora
menjador Pere Vila

2. Menú
mensual
Pere Vila

control
diari
3. Menú
definitiu
Pere Vila

En aquest quadre podeu veure tot el procés de confecció de menú, així com des de l’escola
influïm per ajustar-lo, i com la mateixa empresa també té un retorn constant de la marxa del
menú.
Vull recordar a mares i pares que podeu parlar amb la Gemma, coord. de menjador, cada
dilluns i divendres al matí de 8.30-9.30H. També podeu fer arribar a les representants de
comissió de menjador, personalment o via Ampa, els vostres suggeriments.
Bé, espero que tot plegat us hagi aclarit el funcionament del menjador de la nostra escola!
Maria Farré
mare comissió de menjador		
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L’extraescolar de

còmic

Serà per imaginació...
A les escoles n’hi ha molta d’imaginació, és el que tenen tants i tants caps d’infants pensant
tota l’estona.
A l’extraescolar de còmic mirem de vehicular una mica aquesta imaginació, que els nens i
les nenes aprenguin el llenguatge entre el text i el dibuix que s’utilitza al món del còmic per
explicar les seves pel·lícules.
Tots els estils hi tenen cabuda així que el límit és la imaginació. Aprendrem trucs per dibuixar
i els recursos que s’utilitzen als còmics; però no només això, també podreu llegir còmics i
farem una revista amb les historietes de tothom.
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Y tú,

¿de

dónde
eres?

Soy irlandés. Nací en Irlanda en 1974, mis
padres son irlandeses, y mis cuatro abuelos
eran irlandeses.
Crecí en una pequeña granja lechera, que
mi padre heredó de su padre. Mi madre y
mi padre ordeñaban 50 vacas cada mañana
y cada noche. La leche era
recogida cada día por un
camión grande, y llevada a
la lechería local.
Yo era el tercero de cuatro
niños, muy cercanos en
edad. Pasábamos nuestros
días en botas de goma y
ropa vieja, jugando en un
mar de hierba verde que iba
hasta donde nuestros ojos
podían ver.
Cultivar hierba es
bastante fácil en Irlanda,
especialmente en el área
donde crecimos. El suelo es
oscuro y rico en nutrientes,
y el clima irlandés
proporciona toda la lluvia
necesaria.
Durante el verano las vacas
andaban por los campos,
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comiendo toda la hierba fresca que podían.
Eran vacas felices. Dos veces al día iríamos
con los perros a buscarlas - y llevarlas a la
lechería para ser ordeñadas.
En invierno las vacas se quedaban en
un gran cobertizo, y comian hierba seca

IRLANDA
DEL NORTE

Dublín

IRLANDA

Irlanda
capital
habitantes
idioma
moneda

REINO
UNIDO

Dublín
4.600.000
Irlandés, inglés
Euro

fuente: Wikipedia

llamada heno.

6 a 8 semanas de edad.

Cuanto más felices eran las vacas, más leche
daban. Cada vaca daba entre 8 y 10 litros
cada mañana y noche.

Las vacas producían leche por un año entero.
Después les ordeñábamos un poco menos
cada día, para hacerles producir menos
leche a poco a poco hasta parar del todo.
Unas semanas más tarde darían a luz a otro
ternero y todo el proceso comenzaría de
nuevo.

En enero y febrero de cada año, cada
vaca daba a luz a un nuevo ternero. (La
temporada de parto) El ternero chupaba
la leche de su madre durante unos 3 días.
Luego se les separaba para siempre. La
mayoría de las vacas y los terneros se lo
tomaban bastante bien - pero algunos
lloraban durante días...
Cuando éramos niños, uno de nuestros
trabajos era alimentar a los terneros que
habían sido separados de sus madres. Esto
significaba enseñarles a beber leche de
fórmula (una mezcla de polvo y agua) de un
cubo.

Mis padres todavía viven en la misma granja
- pero ya no ordeñan vacas.
Sus nietos que viven allí, todavía usan botas
y ropa vieja, y juegan en un mar de un mar
de hierba verde que va hasta donde sus ojos
pueden ver.

Jason Hughes
padre de Eliot y Sofia

Para enseñarles, teníamos que conseguir
que nos chuparan los dedos, y luego bajar
la mano en el cubo de la leche - hasta
que aprendieran a chupar por sí mismos.
Algunos aprendían en minutos, otros
tardaban días... Vendíamos los terneros a las
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La nostra
La nostra àvia Emilia va néixer a Barcelona
el 12 d’abril de 1927. La seva era una família
catalana tradicional, i ella va ser la petita de
4 germans.

fent les feines de casa. Mentre la seva mare
s’encarregava de buscar menjar, la nostra
àvia era l’encarregada de cuinar, quan
aconseguien alguna cosa per posar a l’olla!

El seu avi era pintor, i ella sempre deia
…”però no de brotxa gorda, sinó de quadres”.
Pertanyia a l’escola de Ramón Casas i n’hi
ha 5 quadres d’ell al Museu Provincial de
Girona.

Durant la postguerra, va participar en una
associació de balls i cançons basques, ja
que li asseguraven un plat de menjar quan
anaven a assajar!

Quan la nostra àvia era petita va anar a
l’Escola Catalana de la República, on va
estudiar els poetes catalans com Joan
Maragall i Jacint Verdaguer, i quan era molt
gran encara recitava els seus poemes (fins i
tot a l’hospital).
A l’ estiu de 1936 havia d’anar de colònies,
però just quan ja ho tenia tot preparat per
marxar, va esclatar la guerra civil, i no va
poder anar-hi. Tenia 9 anys.
Recordava el primer bombardeig des del mar
a la ciutat de Barcelona, ja que va coincidir
quan estava a l’hospital recuperant-se d’una
operació, i les infermeres la tranquil·litzaven
dient-li que el que se sentia no eren bombes,
sinó trons…
Parlava sempre de la guerra civil amb molt
de sentiment, ja que la seva família va patir
directament els bombardejos. En més d’una
ocasió van haver de fugir a un hort que
tenien a Esplugues, i s’havien de quedar fins
que tot es tranquil·litzava.
Un cop acabada la guerra ja no va tornar
a escola, i es va quedar ajudant a la mare
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Als 14 anys la seva mare la va portar a
aprendre l’ofici de perruquera, i s’hi va estar
uns 10 anys rentant i tallant cabells. També
va aprendre a fer permanents i tenyits, tota
una modernitat llavors! Durant molt de
temps va treballar sense cobrar ni cinc, però
finalment, gràcies al meu avi (llavors el seu
promès) va aconseguir que la donessin d’alta
a la Seguretat Social.
Quan es va casar va deixar de treballar i es
va dedicar a la casa i a la família. Com era
tradició en aquells temps, la petita de la casa
era la que havia de cuidar de la mare en ferse gran, així que mare i filla van continuar
vivint juntes, compartint les feines de la casa
i tenint cura de la família com ho havien fet
sempre.
Els avis van tenir 3 fills: El Martí, l’Emi i el
Carlos (el nostre pare), que també és el petit
de la família. Van tenir 4 néts (entre ells
nosaltres dos, el Voro i el Pepe) i 2 besnéts.
Els nostres avis van viure junts durant
63 anys, fins que el nostre avi va morir al
setembre del 2014.
El 12 d’abril d’enguany la nostra àvia va fer

àvia
90 anys. Vam fer una gran festa i ella estava
molt contenta de veure’s envoltada de tota la
família.

abans de la seva pèrdua, hem pensat que
a ella li hagués agradat que li dediquéssim
aquest petit homenatge.

Ara fa uns dies la nostra àvia ens va deixar,
i tot i que ja volíem escriure aquest article

Voro i Pepe Garcia-Ripoll
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Qui és el

Dani?

Aquest noi és el Dani, encara que potser no
calen presentacions. Tothom que es queda a
l’escola a la tarda el coneix.
I com és que va aparèixer aquest noi tan alt
i amb aquesta gorra tan gran? Doncs és part
del projecte que l’Ampa ha engegat aquest
any 2017, “Som del Pere Vila”.

Un dels objectius principals del projecte és
fer comunitat i que l’escola sigui un punt de
trobada i relació entre les famílies. El fet de
tenir l’escola oberta fora de l’horari escolar
permet a les famílies disposar d’un espai
adient, tranquil i relaxat on poder quedarse xerrant una estona mentre els nens
juguen en un espai de tota confiança. És per
això que hem decidit potenciar aquest fet
diferencial de la nostra escola contractant un
professional que dinamitzi i tingui cura que
tot funcioni correctament.
I que fa el Dani?
El Dani arriba una estoneta abans que acabi
l’escola i prepara els materials d’extraescolars,
controla que tots els monitors hagin
vingut i està al cas que tots els nens vagin a
l’extraescolar que els toca. Després es queda
pel pati o pel sorral i te cura que tot funcioni
correctament: Que cap nen prengui mal, que
es respectin les zones comunes, que tothom
faci un bon ús del material de joc… sempre
en consonància amb les famílies, ja que
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els infants sempre han d’estar a càrrec d’un
adult.

També, i dins del programa “Escola de
Famílies” del nostre projecte, un cop al mes
el Dani prepara un taller de famílies. Aquest
trimestre se n’han organitzat tres.
El primer taller va ser un taller de circ i
malabars. Van assistir un munt de famílies,
encara que la pluja ens obligà a fer-lo a la
ludoteca. No es va poder fer tot el que estava
pensat, però tothom s’ho va passar molt bé.
En el segon van fer bosses amb samarretes
velles. Aquest cop el temps si acompanyava
i es va fer al sorral, i com l’anterior va ser un
èxit de públic. Tothom se’n va anar a casa
amb una bossa reciclada ben maca.
El tercer taller programat encara no s’ha
realitzat en el moment d’escriure això, només
sabem que és un taller per a aprendre a
fer sucs d’estiu. Segur que, com els altres,
funciona perfectament.
La valoració de tot plegat no pot ser més
positiva. Confiem que de cara al curs vinent
2017-2018 podrem seguir comptant amb
el Dani i la seva gorra gegant, els quals ja
formen part de la nostra escola i del projecte
“Som del Pere Vila”.
Núria Sanchis
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Nova junta

AMPA

de l’

Aquest any hem iniciat amb l’ajut de tothom multitud de nous projectes, com ara
l’escola i xerrades per famílies, dinamització de patis oberts i millora de la ludoteca i la
biblioteca.
La nova junta presenta 3 membres vocals de la junta anterior i la incorporació de 3
membres nous, per tal de donar continuïtat a aquestes iniciatives i fer-les créixer.
Per a nosaltres és molt important la millora de la comunicació entre famílies, AMPA,
delegats i el Consell i la direcció de l’escola. Volem que les peticions de mares i pares
arribin i tinguin un retorn, i també, és clar, que els pares coneguem els projectes i
accions de l’escola.
Per a tot plegat és necessari augmentar el nombre de socis i la participació, per això us
volem implicar en explicar la feina que fem els socis voluntaris i el benefici per a tota
la comunitat que representa tenir una AMPA implicada.
President: Maria Farré Massons (de 2on y P5)
Tresorera: Cora Egger (de 1er i P5)
Secretària: Giulia Manenti (de 4t y P4)
Vocals:
Carles Ros Montull (de 1er y P3)
Alexandra Sans Massó (de P4)
Federica Castelli (de P4)
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¿Te apuntas?
Puedes rellenar esta página, recortarla y entregarla en la sede del Ampa. Muchas gracias!!
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Taulell d’anuncis
Aquest és un espai per a totes aquelles famílies de l’escola que tingueu un negoci propi i
vulgueu anunciar-vos a la nostra revista AMPERE.
Si voleu anunciar-vos en aquesta secció de la revista contacteu amb l’AMPA.

Celpax es un dispositivo que se coloca
en la salida de la oficina. Los empleados
pulsan un botón verde o rojo para dar
feedback acerca que tal les ha ido el día (de
forma voluntaria). El resultado está online,
y ayuda a la empresa a continuamente
mejorar su sitio de trabajo, junto con sus
empleados.

Rebecca Lundin
www.celpax.com
Classes d’anglés, servei de traducció i consultoria per a empreses
Els nostres cursos per empreses estan
subvencionats per la Fundació Tripartita.
Oferim un servei personalitzat i una relació
professional on fem tot el possible per a
familiaritzar-nos amb el seu producte i/o servei.
Estem aquí per ajudar-te des del principi a fer que
el teu negoci creixi.
Persona de contacte:
Jim Mc Laughlin (jmclaughlin@nativos.org)
www.nativos.org
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Samarretes & more.
Ropa y complementos desde los 3 meses
hasta los 6 años. Producción artesana 100%
diseñada y confeccionada en Barcelona.
www.misspeggybarcelona.com
Taller de pintura creativa para niños
Cora Egger
Es un taller para disfrutar y experimentar
de la pintura y los colores. Poder pintar sin
ninguna presión de notas. Los cuadros no
se evalúan ni artísticamente ni se analizan
psicológicamente. Importante es el
desarrollo creativo de cada niño. Se trabaja
en grupos de máximo 8 niños, a partir de 4
años de edad.
cora@lom-arteterapia.com

¿Para qué sirve la terapia?
Tus necesidades y problemas pueden estar
relacionados con dificultades personales,
con tus hijos, con tu pareja, con el trabajo,
con la pérdida de un ser querido… Es aquí
donde la terapia puede ayudarte a hacer algo
potenciador para no quedarte trabado/a con
tus dificultades, ya sean pequeñas o grandes,
y acompañarte en los procesos de la vida.

Découvrir, apprendre et s’amuser
en français.
Enfants, familles, adultes.
Descobrir, aprendre i divertir-se en
francès.
Nens, famílies, adults.
Tel: 625497929
asomozaik@gmail.com
www.asomozaik.com
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Sabies que hi ha cucs de seda a l’escola?

Ampere equip
direcció
disseny
col·laboradors

Giulia Manenti. Esther Orozco, Cora Egger
Giulia Manenti 		
Mathilde Benedetto, Àngels Blasi, Elisa Cervera, Cora Egger, Joana CifreMas, Maria Farré, Voro i Pepe Garcia-Ripoll, Iolanda G. Madariaga, Jason
Hughes, Esther Orozco, Anna Queralt, Tomoko Sakamoto, Maite Sánchez,
Núria Sanchis, equip de P3, equip de cicle superior, alumnes de 6é.

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