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Benvolgudes

famílies
Ens apropem a la fi del curs i amb ell una
època plena d’aventures.
Amb aquesta edició de l’AMPERE us
convidem a fer un viatge per repassar molts
dels moments viscuts durant l’any. Fa poc
que els nois i les noies poden gaudir d’un
aprenentatge en un ambient més fresc,
ja que l’escola s’ha pintat i que les obres
dels alumnes es poden presentar en una
superfície de suro que ofereix la possibilitat
de canviar fàcilment la decoració. Plena de
coloraines també era la festa de la diversitat
en la qual els nens i les nenes van conèixer
millor l’Àsia i gaudir de molts tallers divertits,
entre altres coses podien pintar màscares i
practicar l’origami.
Per a nosaltres ha sigut el primer curs que
hem viscut des del principi fins al final en el
Pere Vila i ens ha agradat molt veure que els
treballs manuals i l’educació artística no se
centren únicament en actes puntuals, sinó
que formen una part important en l’activitat
del Pere Vila.
A l’hora dels ambients, com ja sabreu, entre
moltes altres coses, tenen la possibilitat
d’experimentar i crear amb pintura, argila
i diversos materials de construcció, tant
com amb instruments musicals. Allà tenen
la possibilitat de fer un munt d’activitats
que estimulin la seva fantasia, imaginació
i creativitat. Quan arriba el moment de
sortir de l’escola molts presenten orgullosos
les seves creacions, entre elles ninots fets
d’argila, màquines, joguines i robots de
material de reciclatge i dibuixos. Menys
visible, però no menys important, és
l’experiència que els ofereixen aquestes
activitats. Se’ls obre un espai on poden

fer preguntes, es plantegen noves idees,
experimenten amb les mans i la imaginació,
poden despertar el sentiment de voler
saber més i aprenen naturalment i amb més
llibertat.
La música també té un paper important a
l’escola i s’han realitzat diversos projectes
per introduir i reforçar la formació musical
i per obrir el món dels sons als infants. Així,
els alumnes de 4t, 5è i 6è han pogut gaudir
de la tarda artística, on han participat en
diferents activitats musicals, entres ells la
dansa espanyola, el coral o el rap.
Ara l’any s’està acabant i amb ell una època
plena d’habilitats adquirides, experiències,
aventures i coneixements. Comença l’època
d’estiu i amb ella la possibilitat de gaudir
de més temps. Són les setmanes en les
que les nenes i els nens podran conèixer
llocs nous, fer nous amics i gaudir del joc
lliure, que no és menys important per al seu
desenvolupament que els mesos a l’escola.
És quan poden processar tot el viscut, poden
gaudir d’una sensació de llibertat, formar
nous vincles socials i reforçar els que ja
són adquirits. Són aquests moments en els
quals el cervell – tot relaxat – pot crear noves
connexions i els nens i les nenes tenen la
millor predisposició per a començar el nou
curs amb ganes de participar, motivació i
interès – tots bàsics per poder aprendre.
Bon estiu a tothom!
Sabrina Werner
Mare del Pere Vila
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Que guapa està
i com llueix
la nostra

escola!
Per fi, ens han pintat l’escola!!

Durant el primer trimestre, ens vàrem
haver d’organitzar per tal que l’empresa
encarregada de pintar l’escola pogués fer la
seva feina sense interferir amb la dinàmica
educativa del dia a dia dels nostres infants.
No va ser fàcil, però amb el bon fer i la
voluntat de tots, vàrem aconseguir que
poguessin pintar-la tota. I ara, tota la
comunitat educativa estem molt contents
i satisfets perquè hem pogut fer realitat un
somni que feia molt de temps anhelàvem.
La nostra escola està preciosa, llueix tota
ella amb gran esplendor. Es fa veure la seva
arquitectura, la seva història. Aquestes
parets, que si ens parlessin ens podrien
explicar tantes i tantes coses, les columnes,
els arcs tan polits i amb la seva sanefa...
Quin privilegi, poder mirar i remirar aquest
edifici pensat i concebut perquè els infants
hi estiguin a gust, perquè sigui la casa de
l’aprenentatge, la casa de les lletres, la casa
dels llibres!
Ara, però, ens toca a tots cuidar-la, protegirla i respectar-la, ja que si tenim aquestes
conductes, tots els que la gaudim ens
hi sentirem millor, hi estarem a gust i la
continuarem gaudint com ho han fet tantes
i tantes generacions d’infants al llarg de la
seva història. Nosaltres només som la baula
d’aquesta cadena.
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Per completar aquesta millora, hem cregut
oportú instal·lar suro a les aules d’Educació
Infantil i Primària i als passadissos, ja que
d’aquesta manera protegim i respectem
les seves parets i alhora lluïm les feines
didàctiques i d’aprenentatge que dia a dia es
generen a les nostres aules.
També hem posat una pantalla amb un
equip de so i una excel·lent il·luminació al
teatre, que ens ajudarà i ens permetrà poder
projectar amb millors condicions la feina
artística i poder gaudir tots plegats de les
diferents projeccions i actuacions.
Però la feina no està acabada. Volem tenir
els llocs d’esbarjo, els patis de l’escola,
en condicions i dignes, per tal que el joc
organitzat i creatiu dels infants beneficiï
l’aprenentatge dels alumnes del centre.
I... ara, una nova fase d’actuacions, que
consistirà en l’adequació dels patis,
arranjament de la pista i la tanca perimetral.
Esperem que properament sigui possible.
Han estat i són obres importants que ens
ajuden i ajudaran a millorar la imatge de la
nostra escola. De ben segur, que aquestes
millores físiques i alhora organitzatives
dels espais, implicaran la consolidació del
Projecte Educatiu. Estem convençuts que
tot plegat farà que valors com el respecte
i l’estima pel centre i pels espais que els
acullen, estiguin integrats en la conducta
dels infants i la seva relació amb aquest

entorn que els acull dia rere dia.
Cal però, continuar treballant en la millora
de les nostres instal·lacions a fi de poder
donar resposta a les necessitats educatives
i cognitives que cada dia es van generant,
i que es troben íntimament lligades amb
activitats tant intel·lectuals com físiques.
Moltes gràcies a tothom per la voluntat
que heu mostrat en poder aconseguir
totes aquestes millores per l’escola. Tota la

Comunitat Educativa ens n’hem de felicitar i
alhora conjurar-nos en continuar treballant
constantment per l’escola Pere Vila.
Entre tots i totes fem Escola!!
Bon Estiu 2018!!!
Carme Codines Farré
Directora Escola Pere Vila
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Escoles Tàndem

Escola Pere Vila+Palau de la Música Catalana
Què són les Escoles Tàndem?

Eix metodològic

El Tàndem entre l’Escola Pere Vila i el Palau
de la Música Catalana completa el seu
primer curs de funcionament. Tot just s’han
començat a posar els fonaments d’aquest
projecte d’innovació educativa, com és
habitual dins el primer any d’implementació,
i els resultats van apareixent.

Es treballa a nivell de programació,
currículum i avaluació, amb l’objectiu
d’afavorir un aprenentatge competencial,
posant el docent i l’alumnat en situació de
co-responsabilitat de processos i resultats:
aprenentatge cooperatiu, treball per
projectes, cultura de pensament i creativitat,
i educació emocional. Té la determinació de
fomentar una educació competencial.

A les Escoles Tàndem es concreta un
projecte educatiu entorn a l’especialització
en una matèria que singularitza els centres
educatius. Aquesta especialització s’assoleix
a través del partenariat d’escoles amb
institucions de referència durant tres anys,
i compta amb l’assessorament, seguiment
i finançament de la Fundació Catalunya La
Pedrera, que impulsa el projecte.
En aquest tàndem, la música i el cant coral
són el fil conductor per a la singularització de
l’Escola Pere Vila, de la mà experta del Palau
de la Música Catalana.
Com funciona una Escola Tàndem?
El projecte es fa a mida de l’escola, pensant
sempre que tingui implicacions a llarg
termini, en un procés on la clau de l’èxit és
l’enriquiment mutu. Aprèn i creix tothom,
perquè la institució, a partir de la seva entrada
a l’escola, coneix també noves realitats que
milloren la qualitat del seu paper educatiu i
social.
A la primera fase, que és on som ara, l’escola
i la institució es coneixen a fons, detecten les
fortaleses i necessitats del centre educatiu, i
treballen la forma d’aportar-hi eines sempre
sostenibles perquè el centre sigui capaç de
cobrir-les per si mateix en el futur. A partir
d’aquí, comença la construcció d’aquest
projecte innovador de centre educatiu, que té
en compte quatre eixos:
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Eix de cultura de centre
És el treball de valors compartits per la
comunitat educativa. Implementa novetats
en l’àmbit comunicatiu, en estratègies de
cohesió i formació competencial del claustre.
Té la determinació de fer créixer el sentiment
de pertinença.
Eix d’organització de centre
S’implementen noves mirades d’organització
a nivell horari i recursos. S’implementen
novetats en la distribució horària, l’agrupació
de l’alumnat i docents, i la flexibilització de
l’ús de recursos. Té la determinació de crear
un lideratge transformacional, que inclou
gestió i pedagogia.
Eix d’espais d’aprenentatge
Es creen entorns d’aprenentatge, tot
transformant els espais d’aula, espais
comuns, espais de pas i espais exteriors,
facilitant la interacció per construir
coneixement i viure experiències
d’aprenentatge. S’implementen novetats en
les distribucions i ús flexible dels espais, en
els materials i tecnologies, en l’aprofitament
de l’entorn natural i urbà. Té la determinació
de fer dels llocs eines d’aprenentatge.
Per què Escola Pere Vila + Palau de la
Música?
L’Escola Pere Vila va apostar fa anys per

singularitzar-se en la música, i amb la unió
amb el Palau, que n’és precisament expert
(especialment en matèria de cant coral), es
donarà una gran empenta i molta qualitat al
projecte educatiu de centre.
L’escola, abans de l’arribada del projecte
escoles Tàndem, ja havia començat a aplicar
noves metodologies, afavorint que sigui
més actiu i vivencial, com per exemple el
treball amb propostes d’espais
d’aprenentatge. En aquesta línia,
el Palau coneix com aplicar
mètodes propis de la música i
el cant coral a qualsevol altre
procés d’aprenentatge, perquè
són tècniques riques per la
seva capacitat integradora, que
treballen les relacions grupals,
i al mateix temps desperten les
capacitats individuals de cada
participant.
El camí previ ja fet per l’Escola Pere Vila,
la fa perfecta per iniciar aquesta intensa
col·laboració amb el Palau de la Música.
Els primers passos. Formació al
professorat
Per aconseguir la sostenibilitat a llarg
termini, durant els tres cursos acadèmics
del projecte, s’incideix en la formació
del professorat en noves metodologies i
innovació educativa, amb més de 30 hores
de formació extraordinària per any i la
implementació de noves metodologies a
classe. L’objectiu és apoderar els nens i joves
en el procés d’aprenentatge.
En el marc d’Escoles Tàndem, la formació
a l’equip docent es converteix en sessions
de construcció del projecte innovador del
centre educatiu en els eixos esmentats. Són
també innovadores perquè combinen tres
idees clau en el seu disseny:
•

El professorat dels centres creix com a
comunitat professional d’aprenentatge.

•

La investigació en acció és clau en
innovació educativa.

•

La capacitació dels docents està
orientada a una visió vertebrada per

l’àmbit d’expertesa de la institució,
que en el cas del Palau són la música i
el cant coral.
Les formacions de les Escoles Tàndem
són un element important per a la cultura
d’aprenentatge de l’alumnat, per això
incorporen sovint moments de disseny i
revisió de projectes que s’implementen a
l’aula.

I què passarà durant els propers anys?
Durant aquest curs, l’Escola Pere Vila i el
Palau s’han conegut a fons, han imaginat
què volen ser d’aquí a tres, cinc i deu
anys, i han dibuixat un centre educatiu
on la música i el cant coral són el seu eix
vertebrador.
Es vol que a l’escola es respiri música,
perquè els seus valors i virtuts, i també
els seus mètodes d’aprenentatge, són
adequats per establir enllaços amb la
resta de matèries i competències. Les
dinàmiques de treball del cant coral
potencien les relacions socials, la cohesió
del grup i també treuen a la llum el talent i
les capacitats individuals.
Caminem cap a un model educatiu que
sàpiga despertar les virtuts potencials
de cada alumne i també la capacitat de
desenvolupar-les. En aquest sentit, el
cant coral és una eina molt potent per
aconseguir-ho, i el Palau de la Música una
institució amb anys d’expertesa en el món
educatiu.
Nando Oterino Blázquez
Àrea de Coneixement i Recerca
Fundació Catalunya La Pedrera
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hort
de l’escola

L’

Aquest any a l’escola, hem treballat molt
per tenir un hort ple de fruites i verdures,
arbres fruiters, plantes aromàtiques, plantes
enfiladisses i flors.
Algunes plantes encara estan creixent i
tardaran 1 o 2 anys en poder-se fer fortes i
grans i fins i tot donar-nos ombra, però de
moment, ja hi són i les cuidem, reguem,
protegim, tant com calgui, perquè creixin
amb fortalesa.

La responsabilitat que exigeixen les plantes
és una molt bona oportunitat per treballar
des de l’escola.
A continuació us explicarem, des de la
Comissió Hort, també anomenada Comissió
de l’albergínia, què han estat plantant i
cuidant els nostres infants.
Els nens i nenes de P3, varen plantar
pastanagues a les taules de cultiu, una
escarola, un enciam, espígol, i margarides.
Els de P4 no van tenir gaire sort amb el que
han plantat, ja que algun ocell s’ha menjat
els seus enciams i remolatxes de les taules de
cultiu. Els que sí encara aguanten són l’arbre
codonyer i el romaní.
Els de P5, tampoc van tenir gaire sort amb els
pebrots, però sí amb l’enciam i l’escarola que
s’han fet tan grans que no els podem posar
a la nevera tots sencers. Però també han
plantat camamilla, un altre arbre codonyer i
floretes que creixen amb força.
Els nens i nenes de primer han plantat:
patates, alls, farigola, flors i arbres nesprers.
De moment tot va bé.
Els de segon han plantat maduixes a les
taules de cultiu, però o bé han sortit poques
maduixes, o algú les agafa abans que arribin
a fer-se grans perquè no en tenim gaires,
quina mala sort. També han plantat orenga i
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aquesta sí que surt gran i forta.

amb alegria.
Els de quart varen plantar espinacs que van
créixer tant ràpid que no ens ho podíem
creure.
També varen plantar Maria Lluïsa i heura,
però aquesta sí que és petita.
Els de cinquè es varen atrevir amb els
tomàquets cherry, que 2 mesos després
encara no han sortit, i mira que els reguen
cada divendres. També varen plantar la
menta que creix bé i el gessamí, una planta
enfiladissa.

Els de tercer acaben de recollir les cebes,
grans, maques, amb molta olor, i també
al mes de març varen plantar la sàlvia i el
lligabosc que mica en mica estan creixent

I per acabar, els de sisè, varen plantar a la
taula de cultiu, faves, des de la llavor. S’han
fet molt grans i molt bones, les varen recollir
el divendres dia 18 de maig, també varen
plantar flors a l’entrada de l’escola, fonoll i
una olivera, que de moment és molt petita.
Gemma Perpinyà
Mestra d’educació infantil
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sols

podem!

L’autonomia al menjador a P3

Durant aquest curs 2017-2018, hem engegat
un nou projecte amb els alumnes de P3
durant l’estona del menjador.
Els infants de P3 participen i són plenament
protagonistes del seu àpat, tot fomentant
les seves capacitats i estimulant la seva
autonomia. Així, són ells i elles els
responsables de parar i desparar la taula,
de servir-se les postres, el pa, l’aigua i les
amanides amb estris específics adequats
a la seva edat. L’equip de monitors/es ha
passat de tenir una visió assistencial a una
de facilitadora, i sobretot, a confiar en
què els infants poden fer-ho sols, amb un
acompanyament adequat.

Tot això ha estat possible gràcies a un
canvi d’espai respecte als cursos anteriors.
Els infants de P3 han passat de dinar al
menjador de l’escola (ubicat a l’Institut) amb
els nens/es de P4 i P5, a dinar al passadís
del pis d’Infantil ells sols. El passadís
d’Educació Infantil és una zona coneguda
i usada per ells en el seu dia a dia. Aquest
canvi ha facilitat una adaptació més ràpida
i agradable per ells, ja que, a part de menjar

dins la seva zona de confort, el fet de no fer
un canvi d’espai ha permès que els infants
no hagin de viure la situació de veure com
alguns dels seus companys/es marxen a casa
amb les seves respectives famílies. Aquests
petits però grans canvis han fet possible la
cabuda d’aquest bonic projecte.
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diferents ritmes, són ells els encarregats
de recollir tots els estris que han fet servir i
endreçar-los en el carro. Actualment s’estan
iniciant en el reciclatge tot llençant els
pots buits dels iogurts en un contenidor de
plàstic.
A més a més de tot això, a partir del segon
trimestre, ells mateixos són els encarregats
de servir-se l’aigua amb la gerra i de repartir
el pa.

Els infants es troben la taula parada i el
primer plat servit, després, però, són ells els
encarregats de portar el plat brut al carro i
agafar-ne un de net per al segon plat.
A l’arribar a taula, es troben el bol amb el
segon plat, l’amanida i els estris necessaris
per servir-se. Es serveixen sols i decideixen,
dins d’uns mínims i uns màxims, la quantitat
que es posen al plat. Tenen la condició que
el que decideixen servir-se és la quantitat
que es menjaran. D’aquesta manera, doncs,
aprenen a menjar allò que necessiten i agafar
allò que saben que es menjaran per tal de no
llençar el menjar.

Quan els nens han acabat el segon plat,
tenen l’opció de repetir. Acte seguit, els
monitors posen el bol de la fruita al mig de
la taula, amb les pinces i els estris necessaris
per servir-se i són els propis infants els que
ho fan.

Per finalitzar voldríem destacar la
importància de deixar participar l’infant en
decidir la quantitat que ha de menjar, ja que
d’aquesta manera potenciem l’autonomia,
l’autoconeixement, l’autoregulació i els
hàbits alimentaris saludables, ajudant a
prevenir l’obesitat infantil, entre d’altres. El
fet de sentir que se’l deixa participar estimula
la seva autoestima i autonomia, ja que se
sent reconegut, respectat i escoltat.
La participació activa dels infants i
adolescents en tots els àmbits de la vida és
el primer pas necessari perquè assumeixin
la seva responsabilitat social. A més a més,
a la nostra societat, cal afavorir un canvi de
mentalitat pel que fa a les relacions entre
adults i infants, trencant la dependència
i el paternalisme actuals, per evolucionar
cap a una nova realitat on l’infant és tractat
com a ciutadà del present amb drets,
responsabilitats i capacitat per exercir-los.
Raquel Juan i Cristina Gallifa
mestres de P3

Un cop finalitzat l’àpat, tot respectant els
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Xerrem
Un projecte que crea espais socials

Els dijous a la tarda, a l’escola Pere Vila, uns
pares i unes mares fan conversa en català.
És una activitat gratuïta i engrescadora: pares
i mares que volen saber parlar català, o ferho amb més agilitat, es troben amb mares i
persones voluntàries que els poden ajudar
a aconseguir-ho. Fan conversa en petit grup
durant més d’una hora mentre prenen el te
que els ofereix l’AMPA de l’escola.
Per què és una experiència engrescadora?
Perquè en aquestes estones de trobada i
comunicació passen moltes coses positives.
La primera, cada dia els pares i mares
aprenen català quan comprenen paraules
i expressions noves que no entenien, quan
es veuen amb capacitat de dir en català
coses de la vida quotidiana o quan troben
que poden comunicar-se força bé, també
en català. En segon lloc, hi ha diàleg entre
persones de l’escola que sovint no tenen
prou ocasions de comunicar-se, i per tant,
s’hi fa comunitat educadora. En tercer lloc,
aquest diàleg es fa entre persones d’orígens i
comunitats lingüístiques diferents, cosa que
afavoreix el coneixement de la diversitat i un
reconeixement de l’enriquiment personal
que aporta el contacte entre cultures. Les
trobades amicals fan, a més, que cada
sessió de conversa sigui una experiència de
comunicació real, humana, respectuosa i de
proximitat, cosa que es nota perquè genera el
desig que arribi el pròxim dijous per tornarse a trobar.
Tota això s’aconsegueix gràcies a la dedicació
de les persones voluntàries, mares de
l’escola, que preparen les sessions a partir
d’uns materials i d’una metodologia que
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porta anys d’experiència i que està estesa en
molts punts del país: és el projecte Xerrem
Junts de la Coordinadora d’Associacions per
la Llengua Catalana (CAL) que podeu veure i
conèixer a www.cal.cat.

Aquests darrers mesos del curs 2017-18
han servit de prova. No hi ha dubte que
l’experiència ha estat profitosa pels motius
que hem assenyalat i esperem que es pugui
reprendre amb més força si cal, al pròxim
curs 2018-2019.
Des de la CAL, felicitats a totes les persones
que hi heu participat, tant ‘xerraires’ com
‘guies’ del grup.
Jordi Esteban
director del projecte

junts

al
Pere
Vila

de trobada i comunicació en català

El Pere Vila és una escola amb una gran
riquesa de cultures, amb pares i mares d’una
cinquantena de nacionalitats; les converses
del Xerrem junts ens han permès practicar
el català i ens ha donat l’oportunitat de
conèixer-nos una miqueta més.
Durant aquesta primera experiència han
participat 20 xerraires, o pares i mares que
volien aprendre o practicar el català, i 4
guies, o persones voluntàries que parlen el
català fluidament.
El mes de febrer vam començar amb la
formació de la mà d’en Jordi Esteban,
director del projecte i creador dels materials
del Xerrem junts. Després de dues sessions,
en Saoka Kingolo, també de la CAL,
s’hi va afegir per acompanyar-nos en la
dinamització de les primeres trobades, fins
que la Maria Farré i jo mateixa vam agafar
suficient confiança per conduir soles els dos

grups, un d’inicial i un altre de més avançat.
Xerrem junts es un espai obert a tothom, als
qui saben parlar el català i als qui el volen
aprendre des del començament. És un espai
d’encontre entre pares i mares per conversar
i per compartir experiències, per descobrir
algunes coses d’altres cultures, i per riure
tant com es pugui mentre prenem un cafè.
És, també, un projecte per conèixer pares i
mares que potser, d’altra manera, no seria
tan fàcil de fer-ho, i que cohesiona la gran
comunitat del Pere Vila a través de la llengua
comuna de l’escola.
Vam començar aquest projecte amb molta
il·lusió i l’acabem amb el record de moltes
coneixences i moments compartits.
Alexandra Sans Massó
Mare del Pere Vila

“It is really an opportunity to
learn Catalan in an easy and
friendly environment.”
Tanzeela Hassan

“Me gustan mucho las
personas y el respeto que hay
en el grupo.
Aprendo bien.”
Sadaf Afzal
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Tarda

artística
a 3er cicle

El projecte de música de l’Escola Pere Vila,
cada any va prenent més forma, i es va lligant
més amb la manera de treballar a l’escola.
Enguany a Cicle 3, (4t, 5è i 6è), hem iniciat
la tarda artística, una tarda de divendres
diferent, en la qual els nois i noies, poden
gaudir de la música d’una manera més
vivencial.
La tarda artística de divendres barregem
tots els alumnes de 4t, 5è i 6è en 7 tallers
musicals artístics, els alumnes participen
en un mateix taller durant tot un trimestre,
i aquests poden ser: Conjunt Instrumental,
Rap, Coral, Expressió Corporal, Basket Beat,
Batukada o Dansa Espanyola.

14

Els nois i noies tenen la sort de gaudir i
aprendre música de manera diferent amb
aquests tallers, i especialitzar-se una mica
en alguna d’aquestes disciplines, i a final de
trimestre es fa una mostra a les famílies i a la
resta d’alumnes de l’escola tot ensenyant el
què s’ha treballat i après.
Tenim la sort, que aquests tallers els porten
a terme experts en el tema que vénen de
fora, gràcies a l’ajuda de Xamfra (Centre de
Música i Escena del Raval). Ells, ballarins,
músics, rapers, batukers... són uns grans
professionals i són els que porten a terme
les classes i fan gaudir als nois i noies i
als mestres del cicle, i això fa que la tarda
artística encara tingui més valor.
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Però... creiem que la tarda artística no us la podem explicar els mestres, que encara que no
ho sembli també en gaudim, sinó que els que ens ho han d’explicar són els propis alumnes,
ja que ells són els protagonistes d’aquesta activitat, així doncs, aquí us deixem uns quants
testimonis d’alguns alumnes del Cicle.

Coral i Dansa Espanyola

. M’ho he passat bé
“He fet
a tots dos. Jo em pensava que seria més avorrit coral, però al final ho van fer
molt divertit. Amb dansa espanyola l’altre dia vam anar a l’Arc de Triomf a
ballar i va venir molta gent a veure’ns i moltes famílies” Kiara, 5è

“Jo he fet Batukada, Coral i Basket Beat, m’han agradat molt i

moltes coses noves.

he après

El que més m’ha agradat ha estat la batukada perquè abans no sabia tocar el tambó ni
sabia res de ritme i n’he aprés molt.” Bilal, 5è
Basket Beat m’ha agradat poc perquè fer ritmes amb la pilota no em va agradar, però
dansa espanyola i coral m’han agradat molt, perquè això de cantar i ballar a mi m’agrada
molt, i
.” Israe, 4t

les mestres eren molt bones

“A mi el taller que més m’ha agradat ha estat Rap, perquè m’agrada
Els altres tallers que he fet els he trobat una mica avorrits, però
cantar.m’agrada
fer tarda artística els divendres.” Joan, 5è
“Batukada m’ha encantat perquè m’encanta tocar el tambó i el Javi és molt bo.
A conjunt instrumental fem cançons amb instruments, jo

he après
a tocar el metal·lòfon i el xilòfon i estem a
punt de fer el concert!!!” Sher Yar, 4t

“Expressió Corporal i Batukada m’han agradat molt. Al principi Expressió
Corporal no em va agradar gens i al final
M’agrada molt fer tarda artística” Amina, 5è

em va encantar!
Rap

pel Julián perquè és molt
“La que més m’ha agradat ha estat
bo i em queia molt bé. Els altres tallers que he fet m’han agradat però
menys. M’agrada fer tarda artística, però depèn del taller que em toca”.
Lluís, 5è

m’han agradat tots

“Jo he fet Rap, Batukada i Conjunt instrumental i
perquè m’he divertit amb els meus companys i he après molt.” Alicia, 4t
16

molts moviments

“M’ha agradat la Dansa Espanyola perquè hem fet
amb el cos.” Elías, 6è

nous

L’Expressió Corporal de la tarda artística m’ha agradat molt

“

perquè hem fet jocs, i ens ho hem passat molt bé.” Weiming, 6è

ho feia molt bé

“Basket Beat m’ha agradat molt perquè el Roger
i Dansa
espanyola em va agradar molt més perquè ballar m’agrada molt.” Alina, 4t

Batukada

em va agradar molt i penso que és el millor. El segon
“La
trimestre vaig fer Expressió Corporal i em va agradar molt també. La tarda artística és
divertida!” Malik, 5è
“A mi m’agradaria haver fet dansa espanyola, perquè fan com el que es fa a
expressió corporal però molt
.” Tayra, 6è

més bonic

Conjunt instrumental

perquè he pogut
“A mi m’ha agradat molt
portar el meu clarinet i tocar amb els companys.” Alonso, 4t

he après a tocar el repique

“Batukada m’ha agradat molt perquè
i el fundo, i es molt guay tocar tots junts amb diferents instruments. Conjunt instrumental
també em va agradar molt perquè vam tocar molts instruments i ho fèiem barrejats tots
junts.” Imad, 4t
“En Julián de Rap és molt guay i ens ha fet gaudir molt. M’agrada fer això de la tarda
artística
perquè és més divertit que fer

els divendres a la tarda,
classe normal.” Yasin, 5è

molt

“A mi m’ha agradat molt la Dansa espanyola perquè era
i ens movíem molt”. Basmalah, 6è

divertit

Com podeu veure, doncs, hi ha opinions per tot, però sembla que això de fer tallers musicals
artístics els divendres a la tarda, agrada molt als nostres alumnes!
A veure què ens depara el futur del projecte de música. Si és que el Pere Vila, cada dia som
més musicals!!
L’equip de 3er cicle
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Jocs
Florals
Escolars
de Ciutat Vella

Sant Jordi
i els XXXI

Hi havia una vegada... Espera! Millor
començarem dient que “fa poc temps,
prop d´aquí, hi havia dues nenes que eren
amigues, una es deia Martina i l’altra Laura”.
Aquest és l’inici del conte
titulat “Misteri dins d’un
cub” de l’alumna Nausicaa
Flores (5è), el qual ha estat
la prosa guanyadora de la
categoria C (cicle superior,
5è i 6è) dels XXXI Jocs
Florals de Ciutat Vella, als
quals han participat totes
les escoles i instituts del
districte. Bé, no correm, les
històries s’han d’explicar
des del principi...
El passat dia 23 d’abril vam
celebrar la festa de Sant
Jordi, la qual va començar
amb la celebració dels Jocs Florals de l’escola
Pere Vila durant el matí i va acabar amb la
realització de tallers al pati durant la tarda,
els quals van estar centrats en la celebració
de la Llegenda de Sant Jordi, de la llengua
catalana i de la literatura.
Des de feia setmanes, els i les alumnes de
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l’escola havien estat preparant de manera
individual una prosa i una poesia per a
participar als nostres Jocs Florals. El jurat va
valorar tots els escrits i va atorgar dos premis

per grup, un premi en prosa i un altre en
poesia i, tenint en compte que tots estaven
molt bé, va ser una feina molt dura escollir
només un de cada categoria per classe.
I per a complicar-ho una mica més, el
jurat va haver d’escollir tres proses i tres
poesies –una de cada per cicle– per a

participar als Jocs Florals del Districte, els
quals es van celebrar el passat dimarts 22
de maig al teatre Poliorama. Ser jurat no
és gens fàcil! Els escrits escollits van ser
“El panda Vermell” (Dídac Barnés, 1er),
“Formiga” (Arnau Vinyes, 2n), “La capsa
de colors” (Ulises Codd, 3er), “La noia que
volia ser astronauta” (Angie Aponte, 3r),
“L’acceptació” (Lluís González, 5è) i “Misteri
dins d’un cub” (Nausicaa Flores, 5è).
Així doncs, el dimarts 22 de maig els alumnes
proposats per l’escola van anar al teatre
Poliorama. Durant el camí al teatre es podien
percebre els nervis que estaven patint els
alumnes, així com l’emoció i l’orgull de poder
participar als jocs Florals del Districte com a
representants de l’escola.
L’acte va començar amb una presentació per
part de la Gala Pin, la Regidora del Districte,
seguit d’un energètic i motivador discurs
de l’escriptora de literatura infantil i juvenil
Elisenda Roca. Els nervis pel moment en
el qual comencessin els premis d’educació
primària cada cop eren més intensos. Els
nostres alumnes es trobaven impacients
i cada cop més neguitosos, ja no podien
esperar més!
Després de l’espera van començar a

anunciar-se els guanyadors del 3r cicle
d’educació primària i... Primera guanyadora
Nausicaa Flores amb la seva prosa “Misteri
dins d’un cub”! Tothom va aplaudir
enèrgicament mentre la Nausicaa sortia a
rebre el premi i a llegir la seva història –que
per cert, ho va fer a la perfecció–.
No va guanyar cap alumne més del Pere
Vila. Tot i això, el més important és que vam
viure una experiència increïble gràcies a la
qual vam aprendre que no guanyar no vol dir
perdre i que de vegades l’objectiu no és que
et donin un premi, sinó viure intensament
l’experiència, aprendre i ser bons companys,
amb el qual guanyadors o no ja tenim el
premi assegurat.
Finalment, des del centre volem agrair a tots
els alumnes la implicació, l’esforç i les ganes
emprades en realitzar i preparar les seves
obres per als Jocs Florals. Hem de felicitar
a tots i cada un dels alumnes: als que van
resultar premiats, als que no, als que van
anar als Jocs Florals del Districte, als que
no... Des del Pere Vila estem orgullosos de
tots vosaltres!
I conte contat, aquest conte s’ha acabat!
Aitor Díaz
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Y
tu,
d’on

ets?

Hola, em dic Ahmed, sóc el pare de l’Aly i
la Noor, alumnes de 6è i 2n. Vaig néixer a
El Caire, al poble de Giza on es troben les
famoses piràmides d’Egipte.

Masr (que és el veritable nom d’Egipte en
àrab) pertany al continent africà i és un dels
països més antics del món amb més de 8.000
anys d’història.
Tenim dos mars: el Mediterrani i el Roig que
es comuniquen pel canal de Suez. El Caire té
més de 10 milions de persones i és la capital
d’Egipte.
Tenim un museu molt gran a la Placa Tahrir
amb un munt d’antiguitats del temps dels
faraons: estàtues, joies d’or, sarcòfags,
mòmies... i l’impressionant tresor de la
tomba de Tutankamon i ara se’n construeix
un altre, encara més gran, al costat de
les piràmides, per exposar moltes altres
antiguitats que encara són tancades.
Sabeu que als barris de Giza, no poden fer
obres d’excavació a les cases, per què saben
que, si remouen el terra sovint, troben
tombes amb tresors?
Tenim personatges coneguts com per
exemple: l’actor de cinema Omar Sharif,
l’escriptor Naguip Magfuz, el futbolista
Mohammed Salah...
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Egipte
capital
habitants
llengua
moneda
font: Wikipedia

Ahmed Asly Nasr
Pare de l’Aly i la Noor

El Caire
94.800.000
Àrab
Lliura egípcia

I aquests són alguns llibres relacionats amb Egipte que segur us agradaran:

Geronimo Stilton
La mómia sense nom

Ingo Siegner
El petit drac Coco a Egipte

El antiguo Egipto

Benvingut, faraó!
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Els
nostres

Us presentem la Granny i el Grandpa
El grandpa Gordon Cardew va néixer l’11 de
setembre, la Diada Nacional de Catalunya,
de 1946, a Gravesend, Anglaterra, terra de
vaixells, mariners i, gairebé, dels Rolling
Stones. Dos anys més tard, la granny Anne
Cardew (abans Moore) el va seguir per
endinsar-se en el món dels pinacles de
somni d’Oxford, ciutat d’acadèmics, de
navegants i de molta història.
Viatjar era a la seva sang. Els pares de l’Anne
van néixer a la Xina, mentre que els d’en
Gordon venien d’Irlanda i Escòcia. Va ser,
potser, inevitable que els dos es trobessin
a Escòcia a la fi dels anys 60, es casessin
a Oxford i, finalment, es traslladessin a
Norwich, una ciutat que va arribar a ser la
segona més important d’Anglaterra abans de
conformar-se en un anonimat mandrós.
Els seus quatre néts, nascuts en tres anys
de molta productivitat, han fet que l’Anne
i en Gordon continuessin viatjant durant
la seva jubilació. L’Hector i l’Anouk viuen
a Edimburg; i nosaltres, la Francesca i en
Nicolau, vivim a Barcelona: segur que ens
haureu vist a l’escola Pere Vila! De tant en
tant, també podreu veure els nostres avis
jugant al pati, on combinen sandvitxos per
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berenar amb personificacions de monstres
dentats que ens engresquen de valent.
Després d’estudiar a la Universitat de St.
Andrews, Escòcia, regió del golf de luxe, de
platges ventoses i castells ruïnosos, l’Anne i
en Gordon van dedicar-se a l’ensenyament:
en Gordon, de les matemàtiques i l’Anne,
de la història. Avui en dia, l’Anne pot dirvos exactament qui era el rei o la reina
d’Anglaterra en una data determinada i en
quines circumstàncies horripilants va morir,
mentre que en Gordon afirma haver oblidat
totes les matemàtiques en el moment en què
es va jubilar.
Fora de la feina, els seus interessos inclouen
la lectura, devoren com a mínim una
novel·la cada setmana; caminar pels turons
escocesos; cuidar de la seva gossa, la Ruby; la
jardineria; el ciclisme; jugar al bridge; nedar;
i aprendre català, un idioma que sempre els
interessa practicar, especialment després de
gaudir dels tradicionals plaers catalans del
cava i del vermut.
Ben Cardew, de part de la Francesca i d’en
Nicolau Cardew Sans (P5 i P3)

avis
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Extraescolares

deportivas
Queremos compartir con todos y todas
las maravillosas experiencias de las
extraescolares deportivas.
Todos los inicios son complicados.
Al iniciar las extraescolares, los primeros
días fueron los más difíciles del año, ya que
había pocos inscritos y muchos objetivos por
cumplir; conseguir que estos chicos y chicas
formaran un equipo, era la preocupación
principal.
Con el paso de los días, se veía una evolución
en el aprendizaje de los chicos/as, aunque se
notaba también una falta de competitividad
y de motivación.
En el mes de enero empezamos a competir
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en el Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona, iniciamos los partidos contra
otras escuelas, y fue a partir de ese momento
cuando empezaron a motivarse y a querer
aprender para conseguir resultados.
La llegada de nuevos jugadores/as a los
equipos nos ayudó a todos a tirar hacia
adelante, cuantos más éramos, más grupo
hacíamos y más fácil era alcanza los
objetivos marcados.
La competición es importante para todo
el mundo, pero no es lo principal. En
todo momento los entrenadores hemos
priorizado el aprendizaje y la diversión de
los chicos y chicas, ya que creemos que es lo
más importante, pasarlo bien y aprender.

A final de curso, jugadores/as y entrenadores
hemos aprendido, nos hemos divertido y
los objetivos que se marcaron a principio
de temporada se han cumplido. La idea
de lo que queríamos hacer con estas
extraescolares se ha conseguido: un lugar
donde se practica deporte, se transmiten
valores como el trabajo en equipo, el
esfuerzo por superarse o la solidaridad, y
donde puedes pasarlo bien con tus amigos/
as. El sitio perfecto para cualquier niño o
niña del Pere Vila a quien le guste el deporte.
Quim Mora
entrenador de fútbol
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Força

Pere
Vila!

Hola a todos,
este año tengo la necesidad de
agradecer a muchos padres y madres su
colaboración con el AMPA. En especial
me gustaría mencionar a algunos.
Puedo empezar por Cora, que además
de hacer el ambiente de pintura en
infantil, es la tesorera del AMPA, es
decir, el trabajo más desagradecido y
necesario, juntamente con Marcela,
nuestra administrativa y madre de la
escuela, que nos da siempre el 200%;
con la ayuda de Anna, Núria y Carles
han batallado por las subvenciones
que nos alimentan. Nadia, por otro
lado, coordina de maravilla la comisión
patios que ha transformado el sorral,
y también las fiestas de la diversidad,
en fin, imprescindible. Por no hablar
de Giulia, que hace todos los pósters y
comunicados que os llegan a casa, con
gracia y humor. No quiero contar las
horas que le dedica, pues nos gana a
todos/as. Alexandra, vocal de la junta,
ha organizado el Xerrem Junts, dónde
familias del norte, del sur, del este y del
oeste compartimos café cada jueves
mientras aprendemos catalán. Rebecca,
ella sola, se ha encargado de nuestra
web y redes sociales, nuestro puntal
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de la comunicación. ¡Ah! y Mónica,
que con entusiasmo y mano de hierro
dirige la coral, y te saca unas armonías
que ni sabías que tenías. Finalmente
menciono a Oriol que ha impulsado las
extraescolares de fútbol y básquet, las
cuales han funcionado muy bien.
El AMPA también actúa fuera de la
escuela, somos representantes de madres
y padres en el Consejo Escolar de Ciutat
Vella y también estamos integradas en
la coordinadora de AFAs del Eixample
Dret, luchamos con la gente del barrio
por una escuela integradora y de calidad,
como el proyecto del Instituto Pau
Clarís, o el mantenimiento de la sexta
hora. Llevamos la voz de las familias
directamente a la administración. Entre
otras cosas se ha hecho una comparativa
entre las escuelas del barrio Dreta
Eixample donde hemos comprobado
que el Pere Vila es la más económica en
gasto de materiales y salidas, también el
precio del comedor es muy ajustado, y
ser socios del AMPA cuesta solo 25 euros
por año y familia. Como veis somos muy,
muy sociales.
Hace cuatro años Carme Codina tomó
la dirección del centro y con su equipo
le han dado un giro a la escuela. Con los
ambientes y la música como acciones de
renovación pedagógica, pero sobretodo
por la capacidadde implicar a todo el
claustro, lo que se ve al comprobar con
qué fuerza se han incorporado 16 nuevos
docentes este año, también por su
apertura total a las familias y al AMPA; no
solo eso, la escuela ha hecho un esfuerzo
por encontrar recursos económicos bajo
las piedras y por renovar infraestructuras:
Cine y focos en el teatro, pintura de toda
la escuela, patios y sistema de sonido
para todas las plantas (en agosto).
Juntos, Escola y AMPA, somos un

proyecto generador de energía, el barrio
lo sabe y por ello hemos duplicado la
matrícula de primera opción en poco
tiempo.
Para mi, esto tiene un nombre: ESCUELA
PÚBLICA en mayúsculas. Este proyecto
tiene raíces, una huella positiva y frutos
que recogen nuestros hijos cada día.
Que continúe creciendo está en nuestras
manos.
Para mi familia, y quizás para vosotros
también, es una gran suerte estar en el

Pere Vila aquí y ahora, y tampoco olvido
todos los círculos de amistad pequeños y
grandes que surgen entre nosotros, que
nos dan apoyo y alegría en el día a día.
Por todo ello os quiero dar a todos y
todas, familias, monitores/as y maestros/
as las ¡GRACIAS! Y desearos un buen
verano.
Força, Pere Vila!
Maria Farrè Massons
presidenta del AMPA
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Els materials dels ambients de 2n cicle ja estan molt més endreçats!

Ampere equip
direcció
disseny
col·laboradors

Giulia Manenti, Cora Egger
Giulia Manenti 		
Ahmed Asly Nasr, Mathilde Benedetto, Ben Cardew, Carme Codines,
Aitor Díaz, Cora Egger, Jordi Esteban, Maria Farré, Cristina Gallifa, Helena
Garcia, Raquel Juan, Quim Mora, Nando Oterino, Gemma Perpinyà,
Alexandra Sans, Sabrina Werner, equip de cicle superior, alumnes de 4t,
5è i 6è.

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

