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Benvolgudes famílies,

És un immens plaer presentar-vos aquesta nova edició la nostra revista AMPERE.

Els articles que conformen aquesta publicació mostren la gran diversitat de projectes i 
iniciatives que es duen a terme a l’escola, així com les experiències i els testimonis de mestres, 
alumnat, familiars i altres professionals vinculats a la nostra escola. 

Estem molt orgulloses de formar part d’aquesta gran comunitat educativa i esperem que 
gaudiu molt de la revista.

Aprofitem l’avinentesa per desitjar que tothom tingui un bon inici de curs i que aprofitem la 
nostra gran escola pública per seguir aprenent i creixent plegats. 

AMPA Pere Vila

Setembre de 2019

famílies
Benvolgudes
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A l’Escola Pere Vila sempre hi ha novetats, 
som dels que no sabem parar de pensar com 
millorar el dia a dia a l’escola, i per això any 
rere any no podem parar de portar a terme 
coses noves!

Durant el 2019, com no podia ser d’altra 
manera, hem inaugurat les entrades i 
sortides musicals! Però voleu saber com ens 
vam engrescar a fer això i de què es tracta? 

Des de finals del curs 2017-2018, a l’escola 
ens van instal·lar el fil musical, un fantàstic 
aparell que serveix perquè tot el que hi 
reprodueixis allà es pugui escoltar per tota 
l’escola, des del pati fins al teatre. 

Les especialistes sabíem que a totes les 
aules la música tenia un pes important. Hi 
havia aules que escoltaven música de bon 
matí quan els alumnes entraven, altres que 
ho feien al tornar del pati, algunes classes 
tenien una música que els ajudava a relaxar-
se i altres posaven música per acompanyar-
los mentre feien plàstica. Però aquesta 
música que a les aules agradava i anava tant 
bé no es podia compartir amb la resta de 
companys de l’escola. I aquest va ser el punt 
que ens va fer veure que podríem aprofitar 
aquest fil musical per a compartir les nostres 
músiques. 

    al Pere 
Vila? 

  Qué sona 
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Vam fer la proposta que cada grup classe 
triés una música que els agradés escoltar 
i compartir amb tota l’escola. La idea va 
engrescar a tothom i vam decidir que al suro 
de l’entrada ens farien saber quina música 
havien escollit i quin era el motiu pel qual 
la volien compartir. La proposta va anar 
prenent forma i va agradar a tothom. 

Van començar els alumnes més grans, els 
de 6è, setmana rere setmana vam continuar 
fins arribar als més petits. Quina alegria vam 
tenir quan vam saber que les famílies i altres 
mestres també volien participar i ens van 
fer arribar les seves propostes. D’aquesta 
manera al llarg del curs hem pogut gaudir de 
gran varietat d’estils de música. 

Hem acabat el curs, i totes les classes de 
l’escola han pogut sentir la seva cançó 
quan entraven i sortien de l’escola. Aquesta 
mateixa música ens ha servit per acabar els 
patis i fer la tornada a les aules d’una manera 
més relaxada. 

Però… amb això no en teníem prou. Vet 
aquí que un dia, des del Palau de la Música 
Catalana, els quals ens han ajudat a tirar 
endavant el projecte de música amb el 
Projecte Tàndem, ens van oferir un PIANO! 

En sentir-ho se’ns va il·luminar la cara, 
vam imaginar-nos un piano a l’entrada de 
l’escola, un piano del que poguessin gaudir 
tots els alumnes, un piano que sonés durant 
les hores de pati... i evidentment, vam dir 
que sí!

L’arribada del piano va ser durant les 
vacances de Nadal. Va ser fantàstic!

Aquell primer dia, va venir en Jordi Vivancos, 

del Palau de la Música Catalana, i va tocar 
el piano mentre els alumnes entraven a 
l’escola. Quina sorpresa! Els nens i nenes van 
al·lucinar i algun mestre també! 

A partir d’aquell dia hem anat amb els 
alumnes a observar el piano. Investigar quin 
és el mecanisme que el fa sonar i, fins i tot, li 
hem tret la tapa i hem vist com era per dins. 

Gràcies al piano tenim un espai més a 
l’escola on a les estones d’esbarjo podem 
seguir improvisant, interpretant i creant 

moltes melodies. 

La sorpresa final, però, va ser el dia que 
uns pares de l’escola, en sentir que sonava 
“Imagine” de John Lennon es van oferir 
a venir un dia a primera hora a tocar-la 
amb un duo de piano i saxo! Aquell matí, 
a l’entrada, dues mestres de l’escola es van 
animar a acompanyar-los posant-hi la veu i 
vam tenir un quartet fantàstic per rebre els 
infants de l’escola. Vam fer sessió doble, ja 
que a les 9 h van tornar a fer l’actuació per 
les famílies i els alumnes dels més menuts de 
l’escola. 

Allò sí que va ser fantàstic!

I és que quan a l’escola diem que la música 
ens omple el dia a dia, no ho diem perquè sí! 
Animeu-vos-hi i veniu a compartir la vostra 
música amb nosaltres. 

Ara, ja estem pensant què podem fer durant 
aquest nou curs que comença, mentre 
gaudim de les entrades i sortides musicals!

Mar Calvet i Anna Queralt
Especialistes de música
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Durant el curs 2018-2019,, els dimecres 
al matí, els alumnes de primer curs de 
l’Escola Pere Vila han fet cant coral dins 
l’horari lectiu. Aquesta activitat s’emmarca 
en el projecte Tàndem que duen a terme el 
Palau de la Música Catalana i la Fundació 
Catalunya la Pedrera. En aquest segon any 
de projecte Tàndem, que gira al voltant 
de la veu i el cant coral, es va considerar 
important integrar aquesta activitat en els 
horaris lectius del centre. La coral, juntament 
amb l’elecció de la veu com a fil conductor 
del curs a tota l’escola, és potser una de 
les activitats que donen més visibilitat al 
Tàndem. I què millor que fer un cor sota la 
tutela d’una institució com el Palau de la 
Música Catalana, la casa que Joan Maragall 
va anomenar la Casa dels Cants per la 
importància dels seus cors.

L’activitat coral va molt més enllà de reunir-
se un cop per setmana per a cantar 45 
minuts. Formar part d’un cor aporta molts 
beneficis pel creixement personal dels 
infants. Com n’és de certa la frase popular 
que diu “qui canta els seus mals espanta!”. Per 
cantar s’ha d’estar concentrat durant l’assaig 
i això fa oblidar tots aquells pensaments 
que angoixen. També s’aprèn a controlar la 
respiració, acció que ajuda a desenvolupar 
eines contra l’estrès. Per tant, durant l’estona 
de la coral, tots els problemes queden fora de 
l’aula. Com diuen molts estudis, cantar és un 
antidepressiu i anti-angoixant, i pot ser d’allò 

més divertit!

També per als nens i nenes de primer, 
fer cant coral suposa una millora de la 
concentració i de la memòria. Cantar també 
aporta ordre i disciplina, i és una eina molt 
eficaç per fomentar la cohesió del grup.

Durant el curs passat vam cantar a les 
jornades de portes obertes de l’escola, i 
també al concert de Nadal, amb els altres 
nens del centre. Els darrers mesos vam 
preparar el repertori del concert que vam fer 
a la Sala de Concerts del Palau de la Música 
Catalana, conjuntament amb tots els altres 
cors del projecte Clavé XXI, el projecte social 
i educatiu del Palau de la Música Catalana. 
Participarem en la cantata GAIA, una cantata 
interestel·lar, que va sobre el respecte al 
medi ambient. Poder cantar a la Sala Gran 
del Palau de la Música és una oportunitat 
que no passa cada dia. A més a més, els 
familiars dels nens i nenes que canten 
tenen invitacions per assistir com a públic 
en aquesta sala modernista on actuen els 
millors músics de tot el món.

Només em queda animar a tothom, vingui 
d’on vingui i tingui l’edat que tingui, a treure’s 
la vergonya de sobre i apuntar-se a un cor; 
potser d’aquí en surt una afició amagada que 
de ben segur ja no deixarà mai més.

Mariona Fernàndez
Directora de la Coral de nens i nenes de 1r

a l’escola
TàndemcorUn

de



Una petita mostra del que es va fer en l’ambient d’Andròmines del curs passat
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La veu és el principal mitjà de comunicació 
i la fem servir quan parlem, riem, plorem, 
cridem, cantem... Ens identifica, transmet la 
nostra personalitat i les nostres emocions. 
La utilitzem moltes hores i en moltes 
condicions diferents que poden condicionar-
la, sobretot per a aquells professionals que la 
utilitzen com a eina laboral. 

Els mestres són un clar exemple que poden 
patir-ne l’abús, amb moltes hores d’ús, altes 
intensitats, situacions d’estrès, i molts altres 
factors, que poden generar desconfort en 
l´ús de la veu, ocasionar lesions i/o disfonies.

La disfonia és l’alteració patològica de la veu 
i es defineix com l’alteració de les qualitats 
acústiques del veu (timbre, to, intensitat i 
durada). 

L’afonia és l’absència total de la veu. 

Per funcionar d’una manera òptima cal 
conèixer el mecanisme de la fonació, fer un 
bon ús del cos i vigilar les males postures, 
gestionar correctament la respiració, i vigilar 
l’autoregulació de la veu.

Els nens i nenes i les famílies també podem 
patir disfonies que hem d’atendre i des de 
casa podem fer moltes coses a favor de la 
prevenció, com controlar l’excés de volum, 
evitar situacions d’estrès o destinar les 
hores necessàries al descans. Cal vetllar per 
instaurar el valor del silenci tan necessari 
en la societat que vivim, fet que afavorirà a 
l’estat general de salut i a les nostres veus.

La prevenció de la disfonia comença amb 
un estil de vida saludable, per tant, no hem 
d’oblidar que la veu és una eina fràgil, i cal 
cuidar i conèixer hàbits d’higiene, famílies, 
infants i mestres. 

veula

Tots tenim veu, tots l’utilitzem dia rere dia, és per a tota la vida, 
però… som conscients de si en fem un bon ús? 

De com està la nostra veu? De com és?
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saluttambé       és

Aquí teniu els principals:

Mantenir una bona hidratació. 

Dormir les hores necessàries.

Mantenir les vies respiratòries netes.

Seguir una dieta saludable.

Mantenir una postura correcta.

Controlar l’estrès i els factors emocionals.

Aprendre a fer una emissió saludable i/o 
cantar.

El cant és un exercici aeròbic, que estimula 
el sistema circulatori, activa els músculs i 
entrena els pulmons, per tant, quan cantem 
o sentim cantar segreguem endorfines 
(hormones que afavoreixen el nostre 
benestar), ens ajuda a memoritzar (les 
melodies i els ritmes generen associacions 
mentals), i som més feliços (canalitzant les 
nostres emocions desenvolupant funcions 
socials). 

Per tot això, la veu ha estat, des d’aquest 
curs, el fil conductor de l’activitat docent a 
l’Escola Pere Vila, en Tàndem amb el Palau 

de la Música. El programa Escoles Tàndem, 
impulsat per la Fundació Catalunya La 
Pedrera, fomenta la col·laboració entre una 
institució de referència i un centre educatiu, 
amb l’objectiu de singularitzar-lo en el marc 
d’un procés d’innovació. 

El Palau de Música, institució experta 
en cant coral i salut vocal, treballa 
conjuntament amb l’Escola Pere Vila per 
aplicar els beneficis del correcte ús de la 
veu com eina docent transversal, aplicable a 
qualsevol entorn d’aprenentatge. La veu, i el 
cant coral en particular, és una eina tècnica 
i emocional molt potent, que pot funcionar 
com a ampli marc de qualsevol procés 
educatiu.

 
Si voleu aprendre més coses sobre la veu 
us recomano que entreu en aquesta 
pàgina web: 

http://www.espaiveu.com/

Bona veu per a tots i totes!

Marina Pintanel Morral
Logopeda
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Són les 8.30 h del matí i esperem amb un 
somriure l’arribada dels nostres alumnes: 
els “bon dia!” es van repetint, apareixen 
les primeres abraçades i les mirades de 
complicitat entren en joc, les il·lusions d’allò 
que ens portarà el nou dia, mostres d’alegria 
o tristesa pel què va passar ahir i, a poc a 
poc, anem enfilant la nova jornada. Una 
jornada que sempre ens sorprèn, perquè mai 
passa allò que havíem previst i ens anem 
adaptant segons el moment: hi ha moments 
de joc i d’ajudar-nos; de somriures, de 
plors i d’alegries; de descobrir, de barallar-
se, de somiar i d’escoltar; fins que sense 
adonar-nos-en són les 16.30 h i apareixen 
en escena els nous protagonistes. Aquests 
nous protagonistes són mares i pares, 
àvies i avis, tietes i tiets, amigues i amics, o 
familiars que esperen un retorn: esperen 
que els expliquem què, com i quines coses 
han anat succeint al llarg del dia, i nosaltres, 
els educadors, tenim ganes de compartir-
les amb confiança, complicitat i respecte: 
algunes d’aquestes aventures són còmiques, 
altres romàntiques, dramàtiques o fins i tot 
de ciència ficció, però totes elles tenen el 

mateix protagonista, únic i irrepetible, per 
a tota la comunitat educativa: els nostres 
infants.

Les famílies i l’escola han de ser aliats, 
perquè tenim un propòsit pedagògic 
compartit i com a únic objectiu el benestar 
i la felicitat de l’infant. Només d’aquesta 
manera es podrà garantir la qualitat 
metodològica i pedagògica a l’escola. 
Nombrosos estudis demostren que els 
alumnes entenen millor la importància de 
l’aprenentatge quan els pares formen part de 
l’escola, parlem amb ells, els expliquem què 
passa a l’aula i els fem conèixer i valorar la 
feina feta. És a partir d’aquí on poc a poc es 
va forjant el vincle, el vincle entre educadors 
i familiars, uns vincles que han de ser forts 
perquè tots ens sentim segurs i confiats. 
Aquest clima de confiança i seguretat, ens 
permet signar un compromís simbòlic per 
caminar i avançar plegats; en la mateixa línia 
però sempre unes passes darrere els infants, 
sense deixar de mirar-los però donant-los la 
llibertat de descobrir els seus nous horitzons.

No podem oblidar que la família és el primer 

      Sense les 

famílies
     no es pot fer una bona            escola
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context de socialització del nostre infant i 
l’escola és un context privilegiat entre les 
famílies, els professionals i les criatures. 
Quina bona combinació, quin engranatge 
més adequat, quina complicitat més pura 
quan al centre d’aquesta interacció hi 
ha les necessitats del propi alumne. Les 
famílies, doncs, mai fan nosa ni por. La 
seva implicació directa i activa a l’escola 
permet prevenir retards en l’aprenentatge 
o desmotivacions de l’alumnat. Aquesta 
transformació educativa amb la participació 
directa de les famílies millora el benestar 
dels infants i els seus resultats acadèmics.

És molt senzill: la nena o el nen confia 
plenament en els seus pares o familiars 
propers, alhora observa que a través de 
les reunions i de les trobades diàries a les 
16.30 h la relació entre les mares i pares i els 
mestres es va enfortint, és més sòlida i segura 
per a tots. Evidentment, en aquests moments 
els nens es relaxen, confien i se senten forts 
perquè ells han passat una vegada més a ser 
els protagonistes de la jornada. I els mestres 
ens acomiadem de l’escola pensant, “demà 

     no es pot fer una bona            escola
li he de dir a aquest pare que....” o bé, “hauré 
de pensar altres estratègies per....”, o bé “he 
de comentar als meus companys què han de 
fer quan...”, o bé “he de tenir present el què 
m’ha dit aquesta mare” i un llarg etcètera 
fins que canviem d’entorn i passem al nostre 
escenari particular però sense oblidar el què 
diria Jordi Collet: “sense les famílies no es 
pot fer una bona escola”.

Josep Blanch i Fontcuberta
Tutor de 2n 
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A P3 ens
emocionem!
Si bé és un treball que es porta a terme al llarg del curs, els darrers mesos del curs passat, a P3, 
vam voler aprofundir sobre l’aspecte emocional.

Els objectius que ens vam proposar foren que:

 Els infants identifiquessin per ells mateixos les emocions bàsiques, com la felicitat, la 
tristesa, la ràbia, la por, el fàstic i la sorpresa.

 Sabessin imitar i reproduir les emocions mitjançant l’expressió corporal i facial.
 Expressessin les emocions quan les sentissin i aprenguessin a compartir-les amb els 

altres.
 Aprenguessin tècniques per a regular el seu estat emocional.
 Reconeguessin i anomenessin les emocions bàsiques a través d’imatges, fotografies, 

contes…

Ho vam fer a partir de diverses activitats vivencials on ells van ser els protagonistes, i vam 
crear un racó emocional a l’aula on els nens i nenes podien tenir al seu abast tot el material.

Contes
S’utilitzen els contes com a punt de partida 
i aprofundiment del tema emocional.

Capsa de les emocions
Objectes i fotografies per a treballar les emocions 
a través de la conversa, l’expressió, etc.

Graella de les 
emocions

A la rutina del Bon Dia es 
conversa amb els infants 

per saber com se senten i 
es registra en una graella.
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Petons
Després de parlar 
de la felicitat i 
mostrar-se afecte,  
es pinten els llavis 
per a estampar els 
seus petons.

Pintem
Segons el que els fan sentir diferents 
músiques, expressen aquestes emocions 
amb colors.

Mural de les emocions
Els nens i nenes expliquen vivències 
viscudes relacionades amb les emocions.

Relaxació
Amb diferents objectes i música tranquil·la, es 
fan massatges per parelles i s’ensenyen altres 
tècniques per a estar calmats.

Pilotes i ninos
de les emocions
es fa servir diversitat d’objectes 
atraients per tal de dur a terme 
el treball emocional.

Mirall
Els infants 

juguen a 
expressar 
emocions 

davant d’un 
mirall.
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El curs passat els nens i nenes de P4A vam ser la classe dels locutors i les locutores.

I per saber com funciona una ràdio, en Ben Cardew, el pare del Nico, ens va convidar a visitar 
la ràdio on ell treballa.

Vam anar a visitar la Radio Primavera Sound. Vam veure com es feia un programa en directe, 
ens vam posar els auriculars i vam parlar pel micròfon.

També vam gravar el nostre propi programa. I en Ben el va editar perquè quedés ben bonic!

Vam passar un matí molt divertit fent de locutors i locutores. 

Moltes gràcies, Ben, per fer-ho possible!

Classe de P4A

ràdio
una 
   visita
       a la 
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             Yayoidescobrim
l’artista

amb les famílies
Kusama

Abans de finalitzar el segon trimestre del darrer curs, 
els infants de P4B, una tarda, vam rebre la visita d’unes 
famílies de la classe que es van caracteritzar com l’artista 
japonesa Yayoi Kusama.

Aquesta artista li agradava molt dibuixar punts a tot arreu, 
al mobiliari, a la roba, a les escultures, a les carbasses... 
per això, la tarda va començar decorant-nos la nostra 
roba amb gomets rodons mentre entràvem relaxadament 
per seure a la rotllana i conèixer una mica sobre la vida i 
obra de l’artista. Després ens havien preparat uns racons 
on podíem experimentar amb la decoració amb punts de 
diferents materials, amb gomets, pintura i retoladors. 

Va ser una tarda molt tranquil·la i relaxada en la que 
vàrem gaudir molt!



16

Durant el 2019, molts cursos de l’escola hem 
tingut cucs de seda.

A l’Ambient Naturalment, a Segon, a P5, a P4, 
a P3... uns hem treballat més l’observació i 
el què mengen, i altres han treballat 
aspectes més profunds com la 
metamorfosi, d’on vénen i per a què 
serveixen. 

El que sí sabem tots és que en 40 
dies aproximadament, es passa d’un 
petit cuc llarg a capoll de seda de 
color blanc o groc per sortir com a 
papallona. 

Aquesta papallona tornarà a posar 
centenars d’ous per començar de nou 
aquest cicle de la vida, el cuc neix, 
creix, menjar molt, i es transforma en 
papallona per posar els ous.

Val a dir, que tenim la sort de que 
al pati de l’escola hi ha l’arbre que 
alimenta aquests menudets, aquest 
arbre es diu Morera, i té moltes fulles 
verdes, grans, gustoses i molt riques 
en l’aliment que més els agrada als 
nostres cucs. Aquest arbre que està 
al final del sorral, just mirant l’Arc de 
Triomf, ha fet possible el nostre petit 
projecte de vida animal. 

sedacucs   Els

de

Esperem que durant aquest nou curs els cucs 
de seda tornin a formar part de la nostra 
comunitat, i ens deixin contemplar una 
vegada més el procés de la vida.

a l’escola
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El dimarts 28 de Maig 2019 es van celebrar els XXXII Jocs Florals Escolars de Ciutat Vella, 
en els quals en Valeri Bernat, alumne de 2n de primària, va guanyar l’accèssit de prosa en la 
categoria A amb “La Invasió”. Enhorabona, Valeri! 

Esperem que gaudiu de la seva lectura! 

La Invasió

Hi havia una vegada dues famílies, una de polls i l’altra de puces. Aquestes 
famílies tenien un problema. Aquest era que volien més sang.

Tot va començar quan un avantpassat dels polls es va trobar un familiar 
de les puces. L’avantpassat dels polls portava un camió ple de sang i el 
familiar de les puces portava un camió sense res. El familiar de les puces li 
va demanar si li podia donar una mica de sang, però el senyor Poll li va dir 
que no. El familiar de les puces es va enfadar moltíssim. L’endemà els polls 
tenien davant de casa tota la família de puces amb armes. Així va començar 
la guerra.

Un dia van decidir que cada família tindria un territori. La família dels 
polls amb el temps va anar dissenyant unes ales robòtiques i els polls se’n 
van anar a viure al cabell d’un gos perquè ja no quedava sang al cap del 
nen.

Les puces tenien molta gana i van decidir que robarien unes ales 
robòtiques, i així ho van fer. Lògicament, van arribar al cabell del gos. Allà, 
ningú sap com, les dues famílies es van fer amigues.

Conte contat, ja s’ha acabat.

    
Florals 

2019  
Jocs 
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L’alumnat de sisè del Pere Vila hem fet durant el darrer 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 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.

lectura 
Padrins
  de
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Padrins

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!

Alumnat de 6è
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Els nois i noies de 6è del curs 2018-2019 es van acomiadar de l’escola perquè els ha arribat el 
moment d’anar a l’institut i de seguir el seu viatge. Els esperen un munt de noves aventures, 
nous amics, nous aprenentatges i noves experiències, però alhora deixen moltes coses a 
l’escola Pere Vila. 

Tots ells han escrit un text de comiat on expliquen una mica com han estat a l’escola, i què és 
allò que s’enduen i allò que deixen. 

Tots els textos eren preciosos, a tots ells hi havia mil coses que s’enduien i que deixaven, però 
com que no els podíem triar tots, n’hem escollit un de cada classe.

A tots vosaltres, estimats exalumnes de 6è, esperem que la nova aventura que heu començat 
sigui plena de noves oportunitats, nous reptes, i nous propòsits. Sapigueu que aquí al Pere 
Vila heu deixat petjada i que esperem que ens vingueu a veure sovint per seguir compartint 
moments, i veure-us créixer!

Bona ruta, i molta sort!

El nostre
          pas
per l’escola
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“Jo porto a l’escola 9 anys. Per a mi ha sigut com una casa 
més. Hi he tingut moltes experiències que més val que no 
expliqui perquè són llargues.

Durant aquests anys he fet molts amics i, encara que m’hagi 
enfadat amb ells, m’ho he passat molt bé!

He tingut moltes sensacions diferents. De vegades penso que 
m’agradaria tornar a fer P3 per no fer-me gran encara que la 
vida sigui així.

Realment no puc dir què és el que trobaré a faltar perquè 
m’ho he passat súper bé, però per ser sincera, trobaré a faltar 
el meu grup de companys amb qui he passat tants moments 
importants. Mai els oblidaré perquè per a mi totes i tots ells 
m’han ajudat a fer passos fins ara i quan penso que toca 
separar-nos em poso trista i, fins i tot, ploro perquè mai podré 
substituir aquestes persones que m’han ajudat.

I és que realment els trobaré a faltar un montón.

Aila Bedoya, 6è A

Jo tinc molts records positius de l’escola, però crec que la 
primària és una època molt difícil per un nen/a, ja que està 
aprenent moltes coses noves. 

El que m’ha marcat ha estat el temps que he tingut amb 
les millors amigues. Al final, sempre trobes nous amics per 
passar-ho bé, no pots tenir els mateixos amics tota la vida!

El que m’ha aportat aquest temps a l’escola ha estat saber 
expressar-me millor, i dir ‘No’. 

Jo deixaré a l’escola els moments amb qui he estat, però ells 
han de guardar-se aquests moments!

Zafirah Sarhandi, 6è B
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Cocina   
Infantil: lunes de 16.30h a 17.30h
Primaria: martes de 16.30h a 17.30h

En el taller de cocina no sólo:
Lavamos, pelamos, cortamos y picamos: 
frutas y verduras. 
Cascamos huevos.
Batimos y mezclamos: queso, leche, yogurt, 
harina, levadura, sal, azúcar, aceite, atún, 
salsa de tomate…

También:
Preparamos la mesa de trabajo, lavamos 
todos los platos, boles, cubiertos…
Escribimos y dibujamos las recetas.
Hablamos y cantamos en francés!

El « top 5 » de las recetas del curso pasado: 
los gofres, las creps, los smoothie, 
la pizza y la quiche.

Las canciones del año

Cho Ka Ka O
Cho chocolat
Si tu me donnes des noix de coco
Moi je te donne mes ananas
Cho Ka Ka O
Cho cho cho chocolat
Rikiki tes petits kiwis
Les babas de mes baobabs
Cho Ka Ka O
Cho chocolat

Tic,tac, tic,tac
Le temps qui passe et ne revient pas
Et tic et tac et tic et tic et tac

No olvides nunca 
el tiempo que pasa no vuelve más.
Así que disfruta de la vida y come sano!

La receta del año

Gaufres norvégiennes (en forme de coeur)

Ingrédients
4 œufs
6 cuillères à soupe de sucre 
150 g de margarine
40 cl de lait
300 g de farine
1 c à c de levure chimique

Préparation
Battre les oeufs avec le sucre.
Faire fondre la margarine et le laisser refroidir.
Ajouter la margarine aux oeufs avec la farine, le 
lait, la levure.
Faire chauffer le gaufrier en forme de cœur.
Mettre une louche de pâte et laisser cuire.

en Francés!

Os presentamos          la extraescolar de
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Xerrem
Res més emocionant en una persona que la 
voluntat d’integració dins de la comunitat 
que ha decidit habitar. Sempre és senyal 
d’una disposició oberta i una curiositat 
positiva, propiciadora de l’intercanvi 
personal i cultural que ens ha fet com som.

Dit això, l’experiència d’aquestes xerrades 
en català organitzades al Pere Vila, no pot 
ser sinó enormement profitosa pel que 
ha tingut, i estic segur que parlo per tots 
els contertulians, de superació de la mica 
d’injustificada vergonya i dispensable 
mandra que l’esforç d’aquesta hora setmanal 
pot arribar a suposar pels soferts pares i 
mares de l’escola. 

Si alguna cosa pot dir-se d’aquestes trobades 
per xerrar en català és que hem passat molt 
bones estones i conegut belles persones que 
ens han aportat notícies i perspectives que 
no sabíem, i a canvi esperem haver ajudat a 
mitigar la calorada d’implicar-se en la llengua local que, sigui com sigui, afavoreix 
sens dubte la integració en una cultura que es fonamenta, per sobre de polítiques i 
ètnies, rigorosament en l’element lingüístic que aquestes disteses tertúlies ajuden 
a divulgar.

Conèixer, ja ho sabem, gairebé sempre és apreciar.

Jordi Torrent
Pare de l’escola i conductor del grup Xerrem

en Català
Xerrem junts al Pere Vila en català

Grup de conversa, bones estones i belles persones
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       Y tú,de dónde eres?
Suecia es un país escandinavo de Europa 
del Norte que forma parte de la Unión 
Europea. Tiene fronteras con Noruega y 
Finlandia, y está conectado a Dinamarca por 
el puente de Öresund. La princesa heredera 
Victoria de Suecia y el príncipe heredero 
Federico de Dinamarca se reunieron 
en el centro del puente para celebrar su 
finalización en 2000.
Es el quinto país más extenso de Europa. 

La autora sueca más conocida, Astrid 
Lindgren, escribió «Pippi Calzaslargas» en 
1945. 

Suecia tiene una población de 10 millones, 
de las cuales el 98% cuenta con acceso a 
Internet, lo que lo convierte en el país con la 
mayor penetración del servicio en el mundo.

Suecia es el tercer mayor exportador de 
música del mundo con artistas como ABBA, 
Europe, Roxette, Avicii, Swedish House 
Mafia, Icona Pop y Zara Larsson. Spotify 
y SoundCloud son de origen sueco. Otras 
empresas suecas son IKEA, H&M, Ericsson, 
Volvo, Absolut y juegos como Minecraft y 
Candy Crush.

En Barcelona viven 1790 suecos. 
¡Uno de ellos va a Pere Vila! 

Aquí nos cuentan cómo han vivido 
su primer año:

fuente: Wikipedia

Suecia
capital Estocolmo
habitantes 10.171.524
idioma Sueco
moneda Corona sueca

SUECIA

NORUEGA

FINLANDIA

ESTONIA

LITUANIA

RUSIALETONIA

DINAMARCA

Estocolmo
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Ahora ha pasado un año desde que salimos 
de Estocolmo y aterrizamos en el aeropuerto 
de Barcelona. Llenos de expectativas. Ahora 
deberíamos comenzar nuestra vida aquí 
como habíamos soñado durante tanto 
tiempo. El verano fue largo y cálido y para 
nuestra gran sorpresa, recibimos un SMS 
inesperadamente. Rocky había obtenido un 
sitio en una escuela llamada Pere Vila. Todos 
nos sentimos muy 
aliviados y pasamos 
un par de veces para 
mirar afuera de la 
escuela. Unas pocas 
semanas antes del 
inicio de la escuela, 
hicimos un intento 
menos exitoso de 
dejar Rocky en un 
casal unos días. 
¿Sería posible tratar 
de encontrar a algún 
compañero de la 
clase de P4 antes 
de comenzar la 
escuela para que lo 
desconocido fuera 
menos espantoso?

Por la noche 
enviamos la pregunta por Internet. No 
nos imaginábamos que un pequeño 
llamamiento para buscar un amigo, con la 
ayuda de las redes sociales, podría tener tal 
poder. Muchas personas nos escucharon y 
muchísimas más querían ayudar a encontrar 
un compañero de la clase para Rocky. 
Nos quedamos mudos y extremadamente 
agradecidos. No sólo conocimos a varios 
compañeros de su futura clase, sino que 
también nos sentimos muy bienvenidos. 
Tanto por la escuela como por todos los que 
nos recibieron.

Sin embargo, las dos primeras semanas en 
la escuela fueron difíciles. Rocky no hablaba 
ni catalán ni castellano. Despedirnos de él 
dejaba un pincho en el corazón, aunque 
sabíamos que ya no estaba tan triste después 
de un rato. Entonces, de repente, algo 

sucedió. Una galleta y una risa compartida 
con un compañero en el patio de la escuela 
y nuestro hijo volvió a ser él mismo otra 
vez. Lo que pensamos que duraría varias 
semanas se acabó de repente. Comenzó a 
comunicarse poco a poco y a participar cada 
vez más en el aula. Tenía amigos y tenía una 
gran sonrisa en sus labios cuando íbamos a 
recogerlo después del día escolar.

Ya desde el principio, incluso antes de 
empezar, nos sentimos muy bienvenidos en 
el Pere Vila y confiados de que todo saldría 
bien. Por supuesto él, como todos los niños, 
ha tenido sus días, pero en general ha ido 
increíblemente bien. Así que aquí, 9 meses 
después, no sólo ha aprendido a entender y 
hablar en dos idiomas, sino que también ha 
hecho varios amigos y se ha adaptado a la 
vida aquí increíblemente bien. ¡Ahora todos 
tenemos ganas de compartir el otoño juntos!

Linda, Tomas och Rocky 
P4, Pere Vila
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Me llamo Bettina pero para mis nietos 
soy Omi. Cuando vengo de Suiza de visita 
tengo la suerte que el avión llega antes de 
que los niños salgan del colegio y puedo 
llegar justo a tiempo para recoger Tim 
y Lukas en el patio del Pere Vila. ¡Que 
alegría verlos! Abrazamientos fuertes que 
no paran. Siempre les traigo unas galletas 
típicas de Suiza que se llaman “Spitzbueb” 
que traducido literalmente significa niño 
travieso. Son unas galletas con mermelada 
dentro y encima una cara sonriente.

Nací en 1943 en Zurich, Suiza. Desde hace 54 
años trabajo como arteterapeuta. Mi carrera 
empezó en Paris cuando fui como aprendiz 
al taller de Arno Stern. La primera vez que 
entré en su “clos lieu“ supe directamente que 
esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y así 
fue. Empecé pintando con grupos de niños 
en Zürich. Tenía el taller lleno y me gustaba 
mucho el trabajo. Aprendí tanto observando 
a mis alumnos pintando que escribí varios 
libros sobre el dibujo de los niños. Así me 
hace aun mas ilusión que mi hija sigue el 
oficio y en Pere Vila hay un taller de pintura 
para los niños. Con el tiempo empecé a 
pintar también con adultos y desarrollé mis 
propios métodos de arteterapia, “pintura 
centrada en soluciones” y “pintura centrada 
en personas”. A parte de dar formación, sigo 
trabajando con estos métodos con personas 
de cualquier edad que tienen dificultades de 
superar cosas difíciles en sus vidas. 

En 1971 fui por primera vez a Barcelona. 
Nunca imagine que esta ciudad tendría 
tanta importancia en mi vida. Un año mas 
tarde descubrimos Horta de Sant Joan, un 
pueblo en la Terra Alta, y nos enamoramos 
del sitio. Compramos una casita en el pueblo 
y a parte de pasar todos los veranos, vivimos 
un año y medio allí con la familia. Estando 
por la zona, descubrimos un antiguo 
molino aceitero en la provincia de Teruel. 

Ese molino estaba totalmente en ruinas y 
durante 8 años lo estuvimos arreglando. 
Junto con mi marido lo transformamos en 
un centro para arteterapia y cerámica y los 
veranos venían grupos de Suiza y Alemania 
a nuestros talleres. A parte de dar los cursos 
de arteterapia también hacia la comida y así 
aprendí mucho de la cocina típica española. 

Ahora tengo, junto con mi hermana, una 
pequeña casa en las montañas de Suiza. Me 
da mucho placer ir a caminar y observar los 
cambios de las estaciones, cuando salen las 
flores, el calor del verano, cuando cambian 
los colores del bosque y cuando llega la 
nieve. Mas alegría tengo cuando Cora, Sven, 
Tim y Lukas vienen para navidad.  

La escuela Pere Vila me encanta. Cada vez 
cuando vengo, veo como hacéis cosas muy 
bonitas de materiales que otros tiran. Este 
trabajo me impresiona mucho. Admiro 
mucho las maestras y el maestro de Tim y 
Lukas. A mis nietos les gusta mucho ir a la 
escuela. Hay suficiente libertad y también 
disciplina.  

En todo, me gusta el sol, la ciudad, el 
mercado, la tienda de zapatos. Menos mal 
que mi familia vive en Barcelona y no en otro 
sitio.

Bettina Egger
Abuela de Tim y Lukas

La 
meva
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àvia
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