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La revista de l’Escola Salvador Espriu

ENTREVISTA
- Com era l’Espriu quan vas esdevenir directora i com
és ara?
Doncs tampoc crec que hagi canviat massa, de fet ja tenia
una línia molt definida i hem intentat mantenir-la i millorarla, malgrat que els temps que corren no han pas ajudat
gaire! Tot el que hem pogut incloure en el camp pedagògic
per millorar els aprenentatges i la convivència, ho hem fet.
En aquests 9 anys hem estat escola pilot de diversos
projectes d’innovació, comptant sempre amb la implicació
del claustre. D’altra banda, sempre hem escoltat
atentament els suggeriments del Departament, de les
famílies, del Consell Escolar i de l’AMPA, i hem tingut les
portes ben obertes a la participació i col·laboració de
tothom. Jo estic molt satisfeta de la bona entesa, la
confiança i la complicitat que es respira a l’escola entre
mestres, famílies, col·laboradors... He de dir que m’encanta
veure els exalumnes que hi porten els seus fills! Potser les
famílies que encara queden, anteriors a aquest període,
podrien aportar coses que a mi se m’escapen.

L’ANNA DEIXARÀ DE SER
DIRECTORA DE L’ESCOLA
QUAN ACABI AQUEST CURS

- De quina iniciativa o projecte que has tirat endavant
amb el teu equip et sents més orgullosa?
Dels projectes d’innovació de llengües que no hem parat
de fer des de fa molts anys i de la prioritat que des de
sempre ha tingut la tecnologia a l’escola. De com no
escatimem esforços a muntar activitats complexes
intercicles o amb alumnes d’instituts perquè plegats
gaudeixin i tinguin recompensa real als seus esforços. I de
poder oferir espai i material adequat per treballar i assolir
una base tecnològica sòlida.
- Què t’ha quedat pendent al calaix?
El gimnàs. A hores d’ara segueixo reivindicant-lo per escrit,
any rere any. Encara em costa d’assimilar que el vaig veure
en prioritat 1, amb la prospecció de terres feta, a punt de
començar les obres... Llàstima que les administracions no
siguin més àgils i resolutives, perquè si no hagués estat
tant de temps encallat... Just va arribar la crisi i les prioritats
van ser unes altres! Tenia l’esperança de veure’l construït,
que els nens i nenes i la mestra poguessin fer l’Educació
Física en millors condicions i de no haver de desmuntar
el menjador cada vegada que fem algun acte, o ajornar
les festes perquè plou! El reclamo cada any amb la intenció
que no es perdin els plànols en qualsevol calaix i se
n’oblidin per sempre! No és un luxe, és una necessitat!
Nf3I l’altra cosa que em queda en el calaix és fer més
millores materials a l’escola, tot i que està molt ben
aprofitada, però l’edifici no hi ajuda i les inversions, tampoc!

- Any i lloc de naixement:
1958- Oficialment a Granollers (en realitat, a Can
Gurguí, a Belulla, que pertany a Canovelles)
- Anys que has estat a l’escola i amb quines
funcions:
Vaig arribar el curs 1987-88 i vaig ser tutora de Cicle
Superior fins al curs 1991-92. La meva especialitat
com a mestra eren les Mates i les Ciències Naturals,
però també feia Català. Des de 1992-93 fins que vaig
accedir a la direcció, vaig ser secretària, amb una
aturada de 4 anys, en els quals vaig ser coordinadora
de Cicle Superior i d’Informàtica. I, des del curs 20082009, he estat a la direcció de l’escola.

- Viure l’època de les retallades no deu haver estat fàcil.
Com s’ha gestionat aquesta situació amb l’equip del
centre?
He de dir que el que més ens ha colpit als mestres ha estat
veure com, de la nit al dia, famílies que estaven bé, es
trobaven immerses en brutals problemes econòmics i,
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conseqüentment, emocionals. Vull deixar ben palès que
tots plegats, mestres i famílies, hem fet el que hem pogut
per ajudar els qui ho necessitaven. De la solidaritat de les
famílies de l’escola en tenim moltíssimes mostres, no
només les propostes que des de l’escola o de l’AMPA
arriben a tothom i que tenen una resposta excepcional;
a nivell particular, sense soroll, també s’ha ajudat molt.
Això em fa sentir molt orgullosa de la nostra comunitat,
perquè hi ha molts valors i es transmeten als petits!
I a nivell de recursos d’escola, amb els que hem tingut ho
hem fet el millor que hem pogut. És la nostra feina, però
no hem parat de reivindicar contínuament el que se’ns
ha pres i el que no se’ns ha donat i necessitàvem. I aquí,
l’agraïment de l’equip directiu i dels mestres al suport
dels voluntaris a les aules i a totes les activitats en què
col·laboren!

nova, és la mateixa que em van ensenyar a mi a la UAB,
l’any 1975, els últims temps de la dictadura. La realitat és
que amb espais adequats i en llocs adients; edificis en
condicions i personal suficient es pot fer el que es vulgui.
Després de l’escola de Primària hi ha més món i el que cal
veure és com està el cim de nevat per saber quin calçat
has de portar per poder-hi arribar. Ja fa uns anys que anem
a remolc del que ens manen des de fora, i seguim amb una
formació professional poc impulsada i amb un continu
menyspreu cap a la formació artística, la música... Tot es
mesura en resultats de proves i l’objectiu de l’escola no és
fabricar peces amb control de qualitat, és ensenyar i ajudar
a formar personetes, cadascuna amb la seves particularitats
i habilitats. Perquè els projectes funcionin han d’anar amb
la inversió real de bracet. No val llançar grans titulars sense
dotar de recursos! Hi ha coses ben simples i barates que
ens ajudarien a tots, petits i grans, per exemple, veure
dibuixos i pel·lícules en versió original. Endavant amb tot
el que sigui positiu per a l’educació, la inclusió,
l’aprenentatge i la convivència.

El gimnàs, un repte pel que cal lluitar
- Quins reptes creus que haurà d’afrontar el nou equip
directiu?
Fa 39 anys que treballo de mestra. Quan miro enrere
recordo èpoques més tranquil·les i d’altres amb soroll i
canvis de lleis molt seguits en el temps. De reptes, tindrà
els mateixos que hem tingut sempre, tirar endavant els
projectes de l’escola amb il·lusió, tenint els nens i nenes
com a objectiu prioritari i ajustant-se de la millor manera
possible a la realitat canviant que tenim avui dia.

Estic orgullosa de la bona entesa i
complicitat entre mestres, famílies i
col·laboradors de l’Espriu”
- Cap a on creus que ha d’anar la implicació de les
famílies en el dia a dia de l’escola? És suficient?
A la nostra considero que en general és suficient i que, a
vegades, és desmesurada, perquè hi ha hagut una
tendència social a adoptar uns rols que no pertoquen i a
deixar-ne de banda d’altres que eren molt importants per
a una correcta educació dels bons hàbits en els infants.
Penso que a vegades ens deixem portar per un excés de
protecció, que fa que els nens no adoptin un paper prou
actiu i aprenguin a resoldre la seva vida quotidiana. Sovint
confonem acompanyament amb sobreprotecció i això no
els fa pas més feliços. Crec que el bombardeig d’informació
i consells que patim tots, la competitivitat, la sensació que
si no estàs en els estàndards de moda no fas bé la teva
feina com a pare i mare..., no està fent cap bé als nens i
nenes. No ens podem oblidar mai que necessiten afecte,
dedicació i que han de saber on tenen els límits, perquè
això els dóna seguretat i eines per créixer autònoms,
responsables i bones persones, el que han de ser d’adults.
Si això ho tenen assolit podran enfrontar-se amb les
situacions que se’ls presentin, o sigui, tal com s’anomena
ara, seran persones competents.
Jo ja he començat a fer pràctiques d’àvia. A veure què tal
ho porto i si sóc capaç d’aplicar-me els consells al peu de
la lletra! El temps ho dirà!

- Et queda un any de vinculació professional amb
l’escola. Serà un curs especial per a tu?
I tant! D’entrada espero que pugui ser així, perquè tal
com està el teatre polític mai se sap.
Suposo que a mesura que vagin passant els mesos m’aniré
fent la idea que tancaré una etapa per iniciar-ne una altra.
Quan penso en tot el que vull fer, ja em falten hores!
- Granollers, ciutat educadora. En quina mesura s’ha
d’implicar l’escola en la vida comunitària de la ciutat?
La nostra ciutat té molts recursos lúdics i culturals que
cal conèixer i mostrar als nens i nenes. Amb les activitats
que fem des de l’escola a les biblioteques, als museus, als
teatres, esportives..., ja facilitem aquesta tasca. I també,
per exemple, en activitats de ciutat com les de la pau,
actes solidaris, la difusió de les activitats de caps de
setmana a Roca Umbert... D’altra banda, a part de
participar de la vida cultural estem implicats en les xarxes
educatives i socials per donar resposta i millor atenció a
les dificultats que puguin tenir els nostres alumnes.
- Què en penses de projectes d’innovació pedagògica
com Escola Nova 21?
Aquí hi ha opinions per a tots els gustos, i d’experts. El
que puc dir és que la filosofia que promulguen no és pas

Gràcies!!
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HistòRies de l’espriu

Pati de l’Escola Cooperativa Sant Esteve, 1974. Autor:
J. Trullàs / Col·lecció Ajuntament de Granollers / AMGr-Arxiu d’Imatges

30 de Juny de 1985, el dia que es
va inaugurar l’escola
Iniciem amb aquesta secció una mirada enrere cap al
passat de la nostra escola. Per saber d’on venim i fer cas
del que diu la dita: ‘’qui perd els orígens perd la identitat’’.
Així doncs, des de la comissió de comunicació de l’AMPA
creiem interessant fer un cop d’ull a la història que la
nostra escola té al darrera. Conèixer què es feia, per
exemple, fa 32 anys -un 30 de juny de 1985- el dia que
l’alcalde d'aquell moment, el socialista Rafael Ballús, va
inaugurar l’escola pública Salvador Espriu enmig d’una
gentada de pares, mares i nens somrients, de bicicletes
que corrien pel patí en una espècie de cursa que des de
l’AMPA es va organitzar per animar la jornada i, mentre
els gegants i els capgrossos de la ciutat, acompanyaven
a tota la gernació de persones que s’havien citat a l’edifici
de l’antiga Escola Cooperativa Sant Esteve (Can Totxo, a
tocar de la Parròquia) per realitzar una cercavila fins a
l’edifici de l’escola actual.

amb 19 ‘’dianes’’ mentre que l’escocès Steve Archibald era
el barcelonista que més vegades havia vist porteria amb
15 gols (per cert, en Messi encara no havia nascut). Aquell
mateix dia, mentre pares, mares i alumnes celebraven la
inauguració de la nova escola, a Baltimore (EUA), naixia el
mític nedador Michael Phelps, una de les llegendes de la
natació moderna.
Amb tot, durant aquell any. Concretament, el 22 de febrer
ens deixava una de les gran figures de les lletres catalanes.
El poeta de Synera, Salvador Espriu. El seu nom va ser
l’escollit per donar nom a la nostra escola.

En aquells dies de l’estiu de 1985 la calor apretava. Jordi
Pujol era el president de la Generalitat durant la segona
legislatura de la Generalitat recuperada i el president
espanyol era Felipe Gonzalez. A la televisió s’estrenava la
sèrie ‘’MacGyver’’ i el Barça es proclamava campió de lliga
de la temporada 84/85 igualant els 53 punts que cinc
anys abans havia aconseguir el Real Madrid. El mexicà
Hugo Sanchez, en aquell moment jugador de l’Atlètic de
Madrid es convertia en el màxim golejador del campionat
4
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De pantans i tobogans!
Us proposem de fer una escapada a un dels pantans que hi ha a prop
nostre, el Pantà de Can Borrell, situat al Parc de Collserola.
És un embassament petit que es va crear per donar aigua a la Masia del
mateix nom, té uns tres metres de profunditat i com a curiositat diuen que
una vegada hi van trobar un caiman de 90 centímetres!
La ruta és apta per a tota la família, amb una distància total entre anada i
tornada de 2 quilòmetres. A més, podem travessar el pantà amb dues
passarel·les. Un passeig perfecte per agafar gana per dinar!
La ruta
El punt d’inici de la ruta és la Masia Can Borrell, on arribem a través d’una
pista de terra que surt de la carretera de Cerdanyola (BV 1415) i està
indicada com a urbanització “Sol i Aire”.
Dinem entre tobogans
Per poder descansar una mica, us suggerim fer un pícnic al Parc Turó
de Can Mates, a Sant Cugat. Tot i que no hi ha taules ni cadires, és un lloc
perfecte per dinar-hi. Els grans podreu descansar i els petits, quan vegin
els tobogans gegants que hi baixen, se n’oblidaran de la caminada que
acaben de fer!
Els tobogans condueixen a unes estructures de fusta, fetes amb grans
troncs d’arbres, i tot, sobre una gran extensió de sorra on els més petits
s’ho passaran pipa. L’espai es completa amb circuits d’equilibris i dues
tirolines.
L’adreça:
Parc Turó de Can Mates
C. Ramon Llull, 18
Sant Cugat del Vallès

VOLS PARTICIPAR EN AQUESTA SECCIÓ?
Has fet una sortida, una excursió, una visita cultural... i la vols compartir amb tots els companys i
companyes d’escola? Aquesta és la teva secció. Fes-nos arribar la teva crònica a la bústia de la revista,
a l’entrada de l’escola. Fes-hi constar el teu nom i cognoms, un telèfon de contacte i una adreça electrònica
perquè ens puguem posar en contacte amb tu. No oblidis de fer alguna fotografia!
5
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Sentit comú i acompanyament,
claus de la Internet segura
L’Escola de Mares i Pares de l’AMPA va organitzar
el dilluns 6 de març la xerrada “Internet Segura”, a
càrrec dels Mossos d’Esquadra.

L’aula de música de l’escola es va omplir de pares i
mares interessats en seguir les explicacions de l’Eva,
agent del grup de relacions amb la comunitat de la
comissaria de la policia de Granollers. Els principals
consells que va donar als nombrosos assistents van
ser sentit comú i acompanyament. Sentit comú a
l’hora de permetre l’accés dels nostres fills i filles al
món digital (limitant-ne el temps i també el contingut
que comparteixen a les xarxes socials).
I acompanyament adequat, tenint en compte que la
societat ja és digital i que les mares i pares hem d’estar
amb els fills en la descoberta d’aquest entorn, i crear
un clima de confiança màxima. Segons va explicar l’Eva,
la confiança és “l’únic control parental que funciona el
100%”

Grups de whatsapp
La xerrada va tenir un minuts dedicats als grups de
whatsaap dels pares de l’escola. Segons va aconsellar l’Eva,
un bon grup ha de reunir una sèrie de característiques:
• Hi ha d’haver un administrador que actuï en
conseqüència.
• Cal establir unes normes, i si són consensuades millor.
• No s’hi ha de publicar missatges en cadena.
• Especificar la temàtica del grup.
• Cal limitar els missatges inútils (Bon Dia!! Felicitats a la XX!!)
• No publicar-hi fotografies dels infants.
• Respectar el temps de tots els usuaris.

En marxa els grups reduïts
El mes de gener es van posar en marxa els grups reduïts
de l’Escola de Mares i Pares de l’Espriu. La pedagoga
Mercè Costa i el mestre Joan Girbau coordinen de
manera voluntària els dos grups, que es reuneixen una
vegada al mes a l’escola. Aquestes trobades serveixen
per tractar temes d’interès per a l’educació dels nostres
fills i també per compartir vivències i experiències que
poden ser d’utilitat per a tots els assistents.

L’agent dels Mossos d’Esquadra va remarcar la poca
consciència de molts adults sobre el risc que suposa
un mal ús de les tecnologies digitals per part dels
infants i joves. Va explicar com la impressió que tenen
molts nois i noies de què tot el que passa en el món
de les xarxes no és real fa que a vegades puguin tenir
conductes de les quals no tenen consciència de la
gravetat, fins i tot a nivell penal.

6

Número 86 - Juny 2017

escola de mares i pares
Revolució a la cuina!
Reduir els greixos, els sucres i augmentar les vitamines
i el consum de verdura. Aquest és el repte plantejat a
la xerrada trimestral organitzada per l’Escola de Mares
i Pares de l’AMPA. La nutricionista Àstrid Barqué
(@astridbarque) va ser l’encarregada d’explicar sense
embuts quina és la pauta per aconseguir una
alimentació saludable a casa, i especialment per als
infants. Els bolis i les càmeres dels telèfons van treballar
de valent mentre l’Àstrid explicava opcions
–completament noves per a la majoria dels 30
assistents- alternatives als esmorzars de cereals,
entrepans, galetes i llet (de vaca).

Mètode plat: Pels nostres fills, els àpats principals han
d’incloure un 50% de carbohidrats, un 25% de proteïna
(els llegums també ho són!) i un 25% de fruita i verdura.
Nutrients: A cada plat hi ha d’haver 3 colors, en
referència a la varietat d’aliments. Intentem que sempre
hi hagi algun aliment cru com fruits secs, fruita, suc de
taronja...
Tots a la cuina: Dedicar una mica més de temps a la
cuina –deixem a la nevera la crema freda ja feta, o arròs,
mill, fajol, quinoa-.

El context: La nostra cultura encara arrossega la
postguerra. En general, els nostres fills no creixen
desnodrits i tenim a l’abast tots els elements necessaris
per oferir-los una alimentació saludable.
La publicitat: Hem de ser extremadament crítics amb
allò que s’anuncia. Llegir entre línies els “baix contingut
amb greixos” o frases semblants.
Les etiquetes: Quan anem al súper, tots a llegir
l’etiqueta del que comprem. Decantem-nos pels
productes amb un contingut baix de sucres i greixos.

Del fruiter a la classe
La campanya “Fruita a les escoles” ha comptat, un curs més,
amb la col·laboració de les mares i pares de l’escola. L’AMPA
s’ha encarregat de canalitzar les demandes de l’escola a l’hora
de manipular i preparar la fruita que ha arribat a l’escola en 7
ocasions. La campanya, finançada per la Unió Europea i el
Departament d’Agricultura, vol contribuir a millorar la salut dels
infants amb l’augment del consum de fruita i verdura. Durant el
curs, i en 7 ocasions, el programa ha ofert fruita gratuïta per
l’esmorzar o el berenar a l’escola i durant tres o quatre dies seguits.

FRUITA REPARTIDA AQUEST ANY A L’ESCOLA
MES DE NOVEMBRE (Raïm, mandarina, poma i pera).
MES DE GENER (Pera, poma i pastanaga).
MES DE FEBRER (Taronja, mandarina, poma i kiwi).
MES DE MARÇ (Tomàquet xerri, taronja, poma i pera).
MES ABRIL (Maduixa, poma, taronja i pera).
MES MAIG (Nespra, pastanaga i poma).
MES JUNY (nectarina, préssec i albercoc).

Un grup de 10 mares voluntàries de l’AMPA s’ha implicat en
el projecte. Unes han quedat ben d’hora per rentar la fruita i
organitzar els tapers, cubells d’escombraries i tovallons. La resta
s’ha afegit més tard per pelar, tallar, distribuir la fruita per classes
i repartir-les. També, de recollir els tapers buits quan els alumnes
ja s’han menjat la fruita.
I l’experiència de les mares col·laboradores diu que la valoració
que en fan els alumnes és bona, i que els alumnes que millor se
la mengen són els d’educació infantil. I sabeu les fruites que
han agradat més? Les mandarines, maduixes, raïm,
pastanagues, nespres, cirerols, nectarines, préssecs i albercocs.
I les que han tingut menys èxit? Les pomes, peres, taronges
i kiwis.
7
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Què fem a l’AMPA
Com a AMPA creiem en una escola oberta a les famílies. Les
mares i pares podem i volem col·laborar en la millora de la
qualitat de l’educació de tots els alumnes de l’escola,
juntament amb la feina dels mestres i la resta de personal
de l’Espriu.

Manel Lizándara (1975) és el nou president de l’AMPA
des d’aquest mes de febrer.
És pare d’en Pol (2n B - Pirates) i de l’Arnau (P4 B Gegants).

Durant aquest curs 2016-17, aquestes són les principals
accions que des de l’AMPA hem dut a terme per a la
millora de l’escola:
Aquest curs...
Hem comprat 4 ordinadors per l’aula d’informàtica de
l’escola.
Hem pintat els jocs del porxo on juguen els alumnes de
Primària.
Hem participar en el projecte educatiu de jocs al pati
d’infantil.
Nova web de l’AMPA!
http://ampa.espriu.cat
Estigues al cas de l’actualitat de l’AMPA al twitter.
Segueix-nos a:@AMPAEspriuGra
Assemblea i nou president de l’AMPA
Manel Lizándara és el nou president de l’AMPA de la nostra
Escola des d’aquest mes de març. L’elecció es va produir arran
de la renúncia per motius professionals i personals de l’Anna
Muntal. L’assemblea ordinària de l’AMPA, celebrada el mes de
febrer, va ratificar l’elecció d’en Manel, juntament amb la
liquidació del 2016 i pressupost del 2017.
Nou horari de les reunions de junta directiva: ho
posem + fàcil per venir! 16.45 hores
Des del mes de març les reunions de la junta directiva de
l’AMPA se celebren cada primer dimecres de mes a les 16.45
hores. L’objectiu és afavorir una major assistència i participació
en les reunions de junta, que són obertes a totes les famílies.
Per als alumnes fills dels assistents l’AMPA posa a disposició
un servei de niu gratuït.
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Què és el que et va motivar per ser president de
l’AMPA?
Em motiven els reptes, els canvis, col·laborar amb la
gent, la família... i ser president de l’AMPA ho agrupa
tot. Juntament amb la resta de persones de l’AMPA
puc contribuir a fer de l’educació dels nostres fills una
experiència més viva i positiva.
Quins són els reptes que et planteges?
El primer de tots, la participació. Espero poder traslladar
el meu entusiasme a la comunitat de famílies de
l’escola perquè cada dia siguem més caps per pensar
nous projectes, més veus a explicar contes i proposar
noves accions, més mans per pintar el pati i pelar fruita,
i més peus per córrer la cursa solidària i ballar a la
comparsa de Carnaval. A través de les comissions i
dels diversos projectes d’AMPA, tots i cadascun dels
pares i mares de l’Espriu tenim molt a dir i molt a fer
per acompanyar de prop els nostres fills en el seu pas
per l’escola.
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Sant Jordi • Conta-contes de l’AMPA
Una vintena de mares i pares de l’escola va participar divendres
passat, 21 d’abril, al tradicional conta-contes de Sant Jordi, una
de les activitats amb què l’AMPA col·labora en el dia a dia de
l’escola. No cal dir que va ser una gran experiència, especialment
pels narradors i narradores que van compartir les seves històries
amb els alumnes. Entre ells hi havia aquest any dues germanes
d’alumnes que van explicar un conte a segon i cinquè. Esperem
tornar a repetir l’experiència l’any que ve!
Volem donar les gràcies de manera especial a la Sequero, la
Gina, la Xus, la Vanessa, la Marta, l’Anna, l’Olga, la Victòria,
la Triu, la Paula, l’Andrea, en Jordi, la Patrícia, l’Estel, la Gemma,
en Dani, l’Helena, la Rebeca i en Manel!

Proposta d’activitats extraescolars per al curs vinent
La Comissió d’Extraescolars de l’AMPA, renovada fa pocs mesos,
ja ha presentat la proposta d’activitats que s’oferiran a la nostra
escola el curs vinent fora de l’horari lectiu. De cara a l’any que
ve, els alumnes de l’escola es trobaran amb una oferta més
àmplia i variada d’activitats tant lúdiques, esportives, culturals
i d’idiomes. En horari de menjador també s’ampliarà l’oferta,
amb la inclusió d’activitat física. Finalment, i pel que fa als
esports, l’AMPA suggereix per l’any que ve diferents disciplines
esportives minoritàries però amb presència a la ciutat de Granollers
i que permetran als alumnes de l’escola endinsar-se en la pràctica
d’esports com l’esgrima, el bàdminton o el futbol flag.
El dimecres 24 de maig es va fer una reunió informativa per
presentar cada activitat i aclarir dubtes a les famílies interessades.
El període d’inscripció es va tancar el 2 de juny, de manera que
segons la demanda rebuda quedarà definida la graella d’activitat
extraescolars per al nou curs.

Quan comencen les activitats extraescolars?
El 2 d’octubre del 2017.
Quan acabaran? El 31 de maig del 2018.
El programa presentat serà el definitiu? Dependrà
del nombre d’inscrits. En el cas de les activitats
esportives, que estan ofertes per l’Ajuntament de
Granollers, no estaran confirmades fins el setembre.

EN FLAIX
Quants alumnes calen per posar en marxa cada activitat?
Com a mínim, 10, excepte en casos com la Robòtica o la
Interpretació-Teatre.
9
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PROJECTES DE L’ESCOLA
Els alumnes de 4t hem dut a terme un projecte
pilot que treballa les matemàtiques relacionades amb la salut, concretament amb
el moviment. Aquest projecte ha estat
desenvolupat pel Centre Steno de Diabetis,
en col·laboració amb el Departament per
a la Infància i la Juventut de la ciutat de
Copenhaguen. P.A.U. Education han estat els
responsables d’adaptar els materials per a les
escoles.
Aquest projecte consta de dues fases. La primera
consisteix en dur uns podòmetres durant les
hores escolars al llarg d’una setmana. A la
segona fase, es fa una anàlisi de les dades
personals i del grup.
Amb les nostres dades hem treballat aspectes
estadístics: la taula de freqüències, els gràfics...
El tractament i l’anàlisi d’aquests resultats ens
han ajudat a reflexionar i valorar la importància
del moviment en el nostre dia a dia.
“Va ser molt guai perquè em va
fer caminar molt!”
“Ha estat divertit comptar les
passes amb els podòmetres”
“M’ha agradat molt i vaig veure
que el dia que vaig jugar a futbol
vaig fer més passes.”
“Valorant els resultats a classe,
ens hem adonat que els alumnes
de menjador, en general, han
fet més passes.”

“Las clases de 4º primaria de los colegios Salvador
Espriu y Ferrer i Guardia de Granollers han sido
pioneras en la puesta en marcha del proyecto.”
Publicat al web”Aulas creativas”
http://www.aulascreativas.net/blog/
imove-un-proyecto-educativo-para-aprendermatem%C3%A1ticas-en-movimiento
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ENTRETENIMENTS

Sopa de lletres
Busqueu en aquesta
sopa 12 eines
i utensilis.

Laberint
Per on passarà la senyora
serp per cuidar els seus ous?

Acròstic
Si col·loqueu correctament
els sinònims de SORT,
trobareu el nom del que
es pot guanyar si se’n té molta!
• Destí
• Encert
• Atzar
• Xamba
• Ventura
L’Arlet i l’Hug, al PIN.
• Estrella
• Fortuna

Laberint
14
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Acròstic

Sopa de lletres

ENTRETENIMENTS

Bessons

Laberint

Només dos
d’aquest dibuixos
són iduals

Per on passarà
en Pau per
recuperar el
seu llapis?

15

Número 86 - Juny 2017

Infantil

P3, P4 i P5

Ens agrada molt la plàstica, sobretot
remenar pintura i pinzells.
De vegades ens inspirem en grans artistes
i creem les nostres obres d’art.

Els alumnes de P3 hem conegut en Piet Mondrian.

Els de P4 hem gaudit molt seguint l’estil d’en Jackson Pollock.

I els de P5 hem aprés els colors i les tècniques que feia servir en Joan Miró.
16
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Infantil

El petits anem d’Excursió!
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Inicial

1r i 2n

SANT JORDI 2017
Els nens i nenes de 1r hem creat els cartells per anunciar l’obra que
representarem per Sant Jordi. Ens ha costat molt escolllir-ne un perquè tots
eren molt i molt bonics.

18
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Inicial
La llegenda de Sant Jordi

Cristina Ocerans

Jana Senderowicz

Clàudia Noguera

19
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Aina Linuesa

Mitjà

3r i 4t

La vida d’un riu
El dia 14 de març els alumnes de 3r hem anat
d’excursió.
El tema que estem estudiant és el paisatge i hem
fet un viatge que recorre el riu des del curs alt,
passant pel curs mig i fins a la desembocadura.
El viatge ens ha permès fer un estudi comparatiu
de l’estat de conservació de tots tres trams.
Primer de tot esmorzem per agafar forces i
gaudir del nostre viatge.

La primera parada es fa a la riera del Martinet
(Aiguafreda)
Aquest petit curs fluvial té un excel·lent estat de
conservació. En aquesta parada recollim tota una
sèrie de paràmetres que ens permeten comparar
el seu estat amb els cursos mig i baix.

La segona parada es fa al riu Congost
(Can Cabanyes)
També fem un petit mostreig de macro
invertebrats com efímeres cloeon o cargols de
riu i que ens ajuda a tenir una idea de la qualitat
de l’aigua.
Dinem a la pineda de Can Cabanyes.

La tercera parada es fa al riu Besòs
(Sant Adrià del Besòs)
Finalment ens desplacem fins a la
desembocadura, on observem els mateixos
paràmetres i fem una valoració dels tres punts
visitats.
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Mitjà

Sortida MMACA
El passat dilluns 15 de maig vam fer una sortida al museu de les matemàtiques (MMACA) de Cornellà.
Al llarg de la visita vam fer dues activitats, un taller de geometria (pentominos) i l’altre de jocs
matemàtics tots ells a través de la manipulació de materials.
Ens va agradar moltíssim!

“Em va agradar molt perquè vam veure una
part de les matemàtiques que no estem gaire
acostumats a fer”
“L’excursió al MMACA va ser molt divertida.
Em vaig quedar sorpresa perquè no era com
em pensava. Era un museu molt divertit, en lloc
de fer les mates en un full apreníem jugant,
això vol dir que les mates no tenen per què ser
avorrides, poden ser divertides”

21
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Superior

5è i 6è

SOM ELS ALUMNES DE 5È
Aquest curs, la setmana de Carnaval va coincidir amb l’English Day i vam fer un treball conjunt en diverses
llengües.
Prèviament vam treballar la llegenda a partir de les que coneixem més properes (La pedra de l’encant,
El pont del diable...) i després vam conèixer els personatges i llegendes de la literatura anglesa. Aleshores
a partir de la llegenda de Robin Hood, en anglès, vam fer la traducció al català i al castellà; ens la vam aprendre,
per explicar-la als alumnes de P5 a 4t.
Com a disfressa per Carnaval ens vam vestir de Robin Hood. El dia de la festa, juntament amb els alumnes
de 6è, vam ballar una dansa anglesa tradicional del segle XIII al davant de tots els nostres companys i
companyes i de les famílies. Tots els nens i nenes de l’escola anaven disfressats de personatges de contes
o llegendes angleses i vam representar unes danses molt originals.
Ens ho vàrem passar molt bé

22
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Superior
VISITA AL MUSEU DE LA CIENCIA I LA TECNOLOGIA DE TERRASSA

El passat 19 de maig els i les alumnes de 6è vam
visitar el Museu de la Ciència i la Tecnologia de
Terrassa.
Després d’esmorzar, vam fer una breu visita al museu,
on vàrem poder veure amb exemples pràctics
l’evolució de les màquines, des dels inicis, on els
homes i dones s’ajudaven dels animals per fer les
tasques més pesades, fins a les noves fonts d’energia,
com la solar.
Després vam fer un taller d’electricitat on, entre
d’altres coses, ens van carregar d’electricitat estàtica
amb un generador de Van der Graaf, ens van parlar
dels materials conductors i aïllants i ho vam poder
comprovar carregant d’electricitat estàtica uns tubs
de PVC. També ens van demostrar els perills de
l’electricitat d’alt voltatge veient com es produïen
les descàrregues dins la gàbia de Faraday.
Va ser una experiència molt enriquidora
i motivadora!
23
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