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Info AMPA / Info Escola

NADALES
ASSEMBLEA
El 3 de febrer es va celebrar la primera
assemblea de l’any de l’AMPA. Es va fer
el tancament del curs econòmic 20192020 i es va aprovar el pressupost
del curs econòmic 2020-2021. Es va
acordar, entre altres, invertir part del
romanent del pressupost anual de
l’AMPA en projectes, materials o estris
necessaris per l’escola. També es va
acordar modificar els estatuts per
tal que l’aprovació de pressupostos
es pugui fer al juny, així com també
canviar el nom d’AMPA per AFA. La
comissió de pati, a més, va presentar
l’estat del projecte que ja està molt
avançat! Podeu consultar el resum
dels acords presos a la web (ampa.
espriu.cat)

El 21 de desembre, com cada any, les
AMPAs de les escoles vàrem sortim
pels carrers de Granollers a cantar
Nadales. Tota la colla de l’Espriu vam
cantar la cançó del ninot de neu i
algunes més, que van amenitzar els
carrers de la nostra ciutat.

CONTE “EL NINOT DE NEU”
El 12 de desembre, l’AMPA i la
comissió de la biblioteca de l’escola
van organitzar un contacontes a la
biblioteca de l’escola. Tres mares de
l’escola van explicar i representar el
conte “El ninot de neu” de Raymond
Briggs. Veure la biblioteca plena de
gom a gom va ser un autèntic plaer.

XOCOLATADA SOLIDÀRIA
Amb el lema “Taca’t pel càncer
infantil” moltes associacions i
escoles organitzen xocolatades per
a recaptar fons. Des de l’AMPA de
l’Espriu ja fa 3 anys que s’organitza
aquesta xocolatada solidària amb la
col·laboració de l’empresa Consum.
Enguany s’han recaptat 560 euros
que s’han donat tots a projectes de
recerca i diagnòstic de l’Hospital Sant
Joan de Déu.

SORTEIG DE
LA PANERA DE NADAL
Els nois i noies de 6è van organitzar
un sorteig d’una panera per a recaptar
fons per les seves colònies de fi de curs.
El número premiat va ser el 0001357 i
també hi van haver premis pel segon i
tercer número premiats. Gràcies a tots
els que els vau ajudar amb la compra
de números.

ESTRENEM HORARI DEL SERVEI NIU

BRICODAY 29/11
Les famílies, juntament amb els
infants, vam col·laborar amb l’escola
per penjar prestatges, acabar de
canviar taps a les cadires i pintar jocs
tradicionals al pati que li han donat un
aire renovat.
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El 2020 ha començat amb diverses novetats. Entre elles, hem iniciat el trimestre
estrenant una millora en l’horari del servei de niu de l’escola que organitza l’AMPA. Des
de gener, si ho necessiteu, podeu gaudir d’aquest servei des de les 7.30h. Aquest va ser
un dels aspectes més sol·licitats a l’enquesta de fi de curs 2018-2019. Així que estem
contents d’haver pogut contribuir a la millora de la conciliació de les nostres famílies.

NOU COMPTE DE L’AMPA A L’INSTAGRAM
Hem creat un nou perfil d’instagram @ampaespriu i ja tenim més de 140 seguidors.
Segueix-nos i no et perdis cap notícia! Ajuda’ns a fer créixer la comunitat del
#caliuespriu ;)!

MÓNESPRIU

El Compositor a l’aula

El Compositor
a l’aula

Març 2020
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Carnaval

Jutges

Una setmana de gresca
i xerinola amb un final de pel·lícula!
Tot just s’acabava el pati, ho sabem perquè sona la nostra música que ens diu que cal tornar a l’aula
a seguir treballant quan de sobte... què està passant? Sona una altra música i surten els companys i
companyes de 5è ben disfressats amb algú que els acompanya... qui és? El senyor Espriu Jones! Un
cosí llunyà del Tadeo Jones i allà ja sabíem que la cosa anava de cinema!

D

ONCS AIXÍ VA COMENÇAR
UNA SETMANA D’ALLÒ
MÉS MOGUDETA: dilluns,
com si estiguéssim encara dormint vam haver
d’aparèixer a l’escola en
pijama! Dimarts, ben divertits amb ulleres (sort que feia sol!), dimecres monyos,
crestes, cues i maquillatge de tota mena,
dijous vam arribar a veure samarretes
posades com a pantalons i fins i tot una
calçotets al cap! Així, vestits totalment
sense sentit vam compartir un pati conjunt de P3 a 6è tot escoltant música de
fons de carnaval i menjant l’entrepà de
truita o botifarra! I divendres... l’Espriu es
va transformar en una autèntica sala de
cinema. Primer els acomodadors de 6è
que acompanyaven a les famílies tot donant la benvinguda en diferents idiomes,
i després... càmera i acció: el pati es va
omplir de colors, moviments i bandes sonores que ens van transportar a moltes
pel·lícules i sèries de tots els temps! Un
carnaval de cinema! Agraïments als gran
protagonistes: els nens i nenes que ho
van donar tot i a les seves i seus mestres
que, amb esforç i molta dedicació van
muntar les coreografies per aconseguir
fer de l’escola Salvador Espriu el millor
cinema del món!

P3
4

Primer

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè

P4

P5
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Carnaval AMPA

Què passa
amb el carnaval??!!
Aquesta va ser la frase que va sortir a la primera assemblea de l’AMPA d’aquest curs. No hi havia
comissió de carnaval; l’antiga ho havia deixat i ningú havia agafat el relleu. Era el mes d’octubre,
encara quedaven quatre mesos, teníem temps per fer alguna cosa. Poc a poc, a partir d’aleshores
l’AMPA es va començar a moure, a animar algunes persones perquè ho tiressim endavant. Finalment al
desembre es formava el grup de whatsapp “Comissió Carnestoltes” i directament la renovada comissió
del carnaval.Tots érem principiants en el tema del carnaval però hi havia ganes que les famílies de
l’Espriu ens ho passéssim bé amb els seus.
Primer va sortir la idea del tema del reciclatge i el problema
dels plàstics al mar, seguint la filosofia de l’escola i després es
va fer la proposta de la disfressa. Abans de la primera trobada es va confeccionar el primer prototip de disfressa i es va
veure que la opció era realment viable. No era una disfressa
complicada de fer, econòmicament assumible i lligava amb el
tema que volíem defensar ja que podíem mostrar una manera
d’aprofitar els plàstics ja fabricats i que no es poden eliminar.
Pel que fa a la carrossa, en volíem portar però no volíem carregar-nos amb molta feina i després no poder-la fer. Així que
vam adaptar un remolc: no era tan gran com el dels altres
anys però suficient per a nosaltres.
Les següents setmanes les vam dedicar a buscar idees per la
decoració de la carrossa, planificar la compra del material, organitzar les inscripcions, realitzar les instruccions per a la disfressa i demanar el grup de mares de Zumba de l’escola si ens
podien fer unes coreografies per la rua. A finals de gener va
començar el compte enrere i les inscripcions es van disparar
fins arribar a ser finalment unes 147 persones disfressades (50
famílies). Tot un èxit! Ara ens tocava estar a l’alçada i procurar
que tot anés rodat.
Vam preparar tot el material perquè dos diumenges al matí
les famílies poguessin venir a l’escola a fer-se les disfresses i
ens ajudessin amb la decoració de la carrossa. Els nen@s ens
van ajudar molt pintant cartrons per poder fer les diferents
figures, pintant potes de tortugues pels cotxets i ampolles de
plàstic per fer peixos i pops. Tot començava a prendre forma
i els nervis començaven a estar presents. Faltaven els últims
detalls com el maquillatge, l’hora que s’havia d’estar allà i si
els era possible ajudar-nos a muntar la carrossa el mateix dia
de la rua. I així ho vam comunicar a les famílies.

dia el projecte estava ja materialitzat. No es veia encara del
tot el resultat final ja que fins que no es fes fosc no acabaria
de lluir del tot. Anant cap a la rua les meduses s’anaven agrupant fins trobar-nos totes al lloc de sortida on realment eren
un mar de meduses. Meduses que durant la rua no van parar
de tirar confeti, ballar, riure i gaudir de la festa. Sens dubte
aquest era el nostre objectiu. Un cop a la Porxada, aquesta es
va quedar petita, gairebé no hi cabíem!!!
Però aquí no acaben les sorpreses perquè… vam guanyar el
premi a la carrossa més crítica!!! Realment no ens ho esperàvem. Vam treballar perquè la nostra escola pogués participar
a la festa però mai ens vam plantejar anar a guanyar un premi.
Ha estat un gran regal per tots els que ens hem esforçat per
poder estar presents al Carnaval de Granollers. No tot ha estat
fàcil. Sabem que la disfressa, tot i no ser complicada, demanava un cert temps de dedicació, no teníem una carrossa enorme, hauríem d’haver practicat més la coreografia... i moltes
altres coses que es podien haver fet diferents.
Per últim no podem acabar aquest escrit sense donar les gràcies als membres de la comissió anterior per ajudar-nos i facilitar-nos el camí. A l’escola per tenir paciència amb les nostres
invasions del menjador els caps de setmana. I sens dubte a
totes les famílies que ens vau donar un vot de confiança i vau
decidir participar en aquesta aventura. Gràcies a tots i fins
l’any que ve!!!
La Comissió del Carnaval.

Finalment va arribar el diumenge de la rua i ens vam posar
les piles i repartits en grups vam anar fent feina, carrossa,
pancartes, so, llum, decoracions… Va ser un matí intens, amb
coses que encaixaven i coses que no acabaven de funcionar
però poc a poc els problemes es van anar solucionant i al migMarç 2020
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English day

ESPRIU’S ENGLISH DAY!
MONDAY
9:00 - 9:30
- Today at 9:00 a.m. the pupils of 1st grade enjoyed karaoke in English and those who liked it did not stop singing
for a while with the teachers Gemma, Maria and Núria.
- At 9:30 P4B sang and danced “Five little monkeys” with
Sara, the English teacher.
- Some 5th graders performed the play “Robin Hood” and
the others played “Peter Pan”.
- After that, 6th graders performed the play “Harry Potter”
and “The Legend of King Arthur”.
- 4th grade boys and girls learned an Irish dance and others
a Scottish one. They had a great time!
- P3A kids danced, sang and had fun in the library singing
to karaoke songs with the music teachers.

10:00 - 11:00
-The boys and girls of P5 went on stage to give everything
with “Go Away, Scary Monster”.

11:30 - 12:00
- 6th grade boys and girls sang and danced karaoke with
the music teachers.

12:00 - 12:30
- The little ones at the school danced very well. They performed Irish and Scottish dances.

15:00 - 15:30
- 2ndB students learnt the dances with Marta Colomer in
the music classroom.
- P5A graders sang many songs with Berta and Maria.

16:00 - 16:30
- 6thA danced to many
songs, including an Irish one danced at weddings.
- The girls and boys of
5thA and B had a cinema afternoon.
- The 2ndA kids went
to the karaoke and sang
the songs of an English
singer to complete a
great English Day!
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INTERVIEWS
Jan Llobet
- Did you like the plays?
- Yes!!!

Júlia Andreu
- Did you like the songs?
- We enjoyed them very much!

MÓNESPRIU

English day

TUESDAY
1st grade children sang “If you’re
Happy” and 2nd grade ones,
“Through the Jungle”.
And then the girls and boys played:

5thB “Peter Pan” and 5thA “Robin Hood”.
6thB “The Legend of King Arthur” and
6thA “Harry Potter”.
In the karaoke, the children of 5thB sang
songs from “Frozen” 1 and 2, Queen,
Mamma Mia and “Dance Monkey”.

INTERVIEWS

Mariona Salazar (5thB)
- What did you think about
the plays?
- They were very funny and I
really liked them.
Ivan Aso (6thB)
- Did the other groups do
well?
- Yes, they did!

Iria Segarra (1stA)
- Did you like dancing?
- A lot.
Ona Ruiz (4tB)
- Did you like the karaoke
activity?
- No!

Paula Abril (6thA)
- Did you like the plays?
- Yes, I liked them.

Marc Vallcorba (5thB)
- What song did you like the
most?
- The one that I liked the
most was “Dance Monkey”.

Laia Soler (6thB)
- Did you like the film?
- Yes, I did.

Bernat Torres (5thB)
- Did you have a good time?
- Yes!

Martina Martínez (1stA)
- Did you like the dance activity?
- Yes, I did!

Laia Malena (5thB)
- Did you have a good time?
- Yes!

Àlex Ballester (3rd B)
- Did you like singing?
- Of course!

Isona Pagès (2ndA)
- Has it been easy to learn
and study the work?
- Yes.

Alba Lopez (5thB)
- Did you have a good time?
- Yes, I did!

Cloe Rodriguez (P4B)
- Did you like singing?
- A lot!

Biel Sala (6thB)
- Did you like the plays?
- Yes, I did.

Jan Llobet (5thA)
- Did you like singing?
- Yes, I did!

Alex Galo (6thB)
- What character are you?
- I’m King Arthur.

Laia Reixach (5thA)
- Did you like the karaoke
activity?
- Yes!

Eloi Jimenez (5th B)
- Did you like karaoke?
-Not very much.
Març 2020
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Educació Infantil

INFO CICLES
P3

Els conills i les granotes fem de científics i visitem la granja!
Els conills i les granotes fem de científics:
observem, elaborem hipòtesis i en treiem conclusions.
Passos que hem seguit:
1. Omplim unes ampolles amb aigua i li posem colorant.
Ohhhh… fem màgia!
2. Ho posem al congelador.
3. Observem què ha passat
4. Pintem amb el gel de colors
Ens encanta conèixer el món que ens envolta!

Aquest trimestre els nens i nenes de p3 hem
anat d’excursió a la granja de Palaudàries.
Hem vist vaques, cabres, conills, porcs, ovelles,
cavalls i un ase! Ens ho hem passat molt bé!

P4

Les formigues i els grills coneixem millor el riu i visitem el Museu de Granollers

Hem fet una activitat per conèixer una mica millor el riu.
Ens ho hem passat d’allò més bé descobrint els animals
que hi viuen i els elements naturals que hi podem trobar.
També hem entès que cal cuidar-lo i mantenir-lo net.
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Educació Infantil

Les formigues i els grills vam anar al Museu de Granollers i vam veure algunes obres de l’escultor
Moisès Villèlia. Ens va agradar molt perquè jugàvem a imaginar el què representaven les seves
escultures. Cadascú de nosaltres hi veia una cosa diferent i totes originals! Nosaltres també vam
convertir-nos en artistes i vam crear la nostra pròpia escultura.

P5

Excursió a la Biblioteca Roca Umbert i al Museu de Granollers

La Biblioteca Roca Umbert és un lloc molt
màgic! En Marc, el bibliotecari, ens ha fet mirar
sota uns llits per veure si hi ha algun monstre i
déu-n'hi-do quants n'hem trobat! A les
Guineus i a les Papallones ens agraden molt els
contes! Quan hem acabat, tot xino-xano,
hem anat al parc a esmorzar i a jugar.

El Museu de Granollers és un altre dels llocs màgics de la nostra ciutat.
Si entres i puges a dalt de tot, hi trobaràs una sala fantàstica per jugar amb els colors i la pintura!
I així ha estat com hem conegut un gran pintor, en Joan Miró! Amb el pinzell, la pintura
i la imaginació hem pintat un quadre d’allò més “Mironenc”!

Març 2020
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Cicle Inicial

1r

Visita al Museu de Granollers i les cases del món

2n

Carnestoltes i ZOG: Dracs i Heroïnes

10

Hi havia una vegada, en una escola de
Granollers que es deia Salvador Espriu,
va arribar el senyor Carnestoltes a qui li
agradava molt fer bromes.

-M’han dit que hi ha una bruixa per l’escola
que va dient als altres nens i nenes que
em cremin, i jo no vull que em cremeu,
amagueu-me si us plau!! - va demanar.

Aquest carnestoltes, després de donar
voltes per dins l’escola buscant no sabem el
què, va entrar a la classe de 2n i va saludar a
tots els nens i nenes:
-Hola nens i nenes de 2n! Sóc el senyor
Carnestoltes, i vinc a demanar-vos un favor.
Necessito que m’ajudeu a amagar-me. - va
dir el senyor Carnestoltes.
-Per què? Què t’ha passat? De qui t’has
d’amagar? - van dir alguns dels alumnes de
2n molt sorpresos.

Els nens i nenes de 2n l’amaguen dins un
armari a Ia classe. De cop es senten crits i era
la bruixa que el buscava. Va entrar a totes
les classes preguntant si l’havien vist però
tots els i les alumnes van dir que no perquè
volien protegir al Carnestoltes.

Carnestoltes aprofita i surt de l’armari
donant les gràcies a tothom que l’havia
ajudat i va marxar de l’escola.
Un any més que s’ha lliurat de la bruixa
gràcies als i les alumnes del Salvador Espriu!
Alumnes de 2n

La bruixa era molt intel·ligent i sabia que
alguna cosa passava, així que va entrar al
despatx de la directora i la Tania la va tancar
amb clau. En aquell moment el senyor

MÓNESPRIU

Cicle Inicial i Mitjà

Una història meravellosa sobre un drac i unes
heroïnes, al cinema ens van explicar!

3r

Març 2020

Els Reglets i Excursió al Planetari
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Cicle Mitjà i Superior

4t

Projecte Interdisciplinari i visita al Museu de la Tela

Els alumnes de 4t estem treballant el projecte interdisciplinari.
És un treball molt cooperatiu on cal que els alumnes ens
organitzem, preparem els treballs i els expliquem els resultats
a la resta de companys/es de classe.

Aquest any els alumnes de 4t estem treballant el Sistema Solar
en grups. Hi haurà diferents exposicions que són: Planetes grans,
planetes petits, estels, moviments de la Terra i la Lluna, història i
tecnologia i constel·lacions. Hem après moltes coses i encara ens en
queden moltes per aprendre. Hem après que els planetes més grans
són Júpiter, Saturn, Urà i Neptú i els planetes petits són Mercuri,
Venus, Terra i Mart. També hem après coses sobre les constel·lacions
i algunes són: Orió, Balena, Fènix, Capricorn, Llebre, Cranc, Casiopea,
Taure, Bover, Dragó i Serpentari.

El nens i nenes de 4t A i B estem treballant el Sistema Solar.
El Sol, els estels, els moviments de la Terra i la Lluna, els planetes grans,
els planetes petits, Ia història i les constel·lacions són algunes de les
coses que estem investigant.
Hem après moltes coses que no sabíem però encara estem aprenent
sobre això.

Martina Borrell i Julen Blasco

Estela i Adria

Amb motiu del projecte que
treballarem a l’aula, els alumnes
de 4t hem visitat el Museu de
la Tela i hem fet una primera
presa de contacte amb les
constel·lacions, els estels i el
sistema solar. Ens ha cridat molt
l’atenció observar les figures de les
diferents constel·lacions i veure el
recorregut que feien en el cel.

5è

Expressió escrita: La narració de por i II Trobada escacs Solans-Eprius

Els nens i nenes de 5è hem treballat la narració
de por. Hem analitzat la seva estructura i
hem vist tot el que fan els escriptors per
aconseguir que facin por. Hem vist, per
exemple, els personatges que hi solen sortir
(fantasmes, vampirs, monstres…), els llocs
on solen passar (cementiri, casa embruixada,
campament…), els sorolls (portes que
grinyolen, crits, udols…) o el tipus d’escenari
en què tenen lloc (nits fosques, tardes de
tempesta…). Amb tot això, hem pogut fer
les nostres pròpies narracions de por, com la
que podeu llegir aquí.
Paula Ballester Muntal
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Cicle Superior

6è

Experiment i Cinema: Dilili a París

COM ES PRODUEIX UNA COMBUSTIÓ
Els nens i nenes de 6èB hem fet un experiment,
treballant en grups, que consisteix en veure com
es produeix una combustió.
Després vam fer el mateix amb el plat B, C i D
però en el plat B una espelma, en el plat C dues,
i en el plat D tres espelmes.
Vam mirar quines espelmes s’apagaven abans
si la del plat B, C o D i es van apagar primer les
espelmes del plat D, després les del C, i per últim
les del B.

El material que vam utilitzar:
·Quatre plats fondos, que vam anomenar A, B, C i D.
·Tres gots.
·Set espelmes.

Vam gravar tot el procés en vídeo i després els
vam veure i comentar a medi natural.
Va ser una experiència molt xula i divertida!

Vam escriure què passava després de tapar l’espelma.
L’espelma va deixar de cremar perquè es va quedar sense oxigen però no es
va apagar de cop, es va apagar lentament.
Si haguéssim deixat l’espelma sense tapar-la s’hagués apagat quan
s’hagués consumit la cera.

Rita Peña i Biel Sala.

Els passos que vam seguir són:
1r Omplir el plat A amb força aigua i col·locar-lo damunt d’una taula.
2n Dins de l’aigua posar-hi una espelma que s’aguanti dreta.
3r Encendre l’espelma i observar com crema.
4r Tapar tot el conjunt amb el got.

CINEMA: DILILI A PARÍS
Argument Dilili a París és una pel·lícula
d’aventura d’època d’animació francesa, alemanya i belga del 2018 escrita i dirigida per
Michel Ocelot, amb preproducció d’Estudi O i
producció d’animació de Mac Guff.

premis Lumières (2019) i als premis Cèsar
(2019)”.

Al París de la Belle Époque, Dilili, una noia kanak, de Nova Caledònia, investiga una sèrie
de misterioses desaparicions en companyia
del seu amic Orel. En el curs de la seva investigació es trobarà amb múltiples personatges
extraordinaris que li aniran donant pistes i
l’ajudaran en la seva recerca.

És una pel·lícula que VOLEM RECOMANAR;
ja que ens ha agradat molt, perquè tracta els
següents temes:
·París i els seus llocs emblemàtics.
·La discriminació per raó de gènere.
·La discriminació per raó d’origen ètnic i
cultural.
·Personatges històrics rellevants de l’àmbit
científic, artístic i tecnològic de la Belle Époque.

“El film ja ha aconseguit reconeixements
d’arreu: Premi de la Premsa a la Millor Pel·lícula (2018), Millor pel·lícula d’animació als

Març 2020

Els alumnes de 5è i 6è vam anar al cinema a
veure aquesta pel·lícula el dia de 20 gener.

ALUMNES DE 6è
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Qui és qui a l’Espriu

Qui és qui
a l’Espriu

Albert Jiménez Cabezas Montserrat Castellà Riera Montgrony Perarnau Artigas Marta Colomer Pérez
Quants anys tens?
Albert: Tinc 36 anys.
Montserrat: Tinc 62 anys.
Montgrony: Tinc 54 anys.
Marta: Tinc 51 anys.
Quants anys portes a l’escola?
Albert: Porto 3 anys a l’escola.
Montserrat: Porto 45 anys aquí, a l’escola.
Montgrony: Porto 17 anys.
Marta: Porto a l’escola 14 anys.
A quins cursos has estat? A quin curs estàs ara?
Albert: El primer any vaig ser tutor de 6è, però porto
dos anys fent matemàtiques en anglès a 5è i a 6è, i ara
sóc secretari.
Montgrony: He estat i estic sobretot a 4t, 5è i 6è.
Marta: He estat a cicle mitjà de tutora i ara tota la
primària.

Has tingut alguna altra feina abans d’aquesta?
Albert: Sí, vaig estar uns mesos a Irlanda mentres estudiava i treballava, he fet de monitor de colònies i feia
classes de repàs.
Montserrat: Sí, abans d’estar aquí a l’escola, estudiava
i alhora treballava d’ajudant de vendes d’una botiga de
menjar.
Montgrony: No, perquè vaig començar a ser mestra molt
jove.
Marta: Sí, vaig treballar quan tenia 21 anys a una escola
de Mataró.

Quin curs ha estat on has passat més anys?
Albert: He passat més anys a tots els cursos, ja que
soc especialista d’anglès.
Montgrony: He estat sobretot a 5è.

Per què vas triar ser mestra/secretària?
Albert: Vaig triar ser mestre d’anglès perquè sempre he
estudiat anglès i m’agrada molt i perquè quan era monitor també m’agradava molt treballar amb nens i nenes.
Montserrat: Perquè jo no vaig poder ser mestra.
Montgrony: Perquè quan era adolescent vaig ser monitora de colònies de Llerona i vaig veure que el món educatiu m’agradava molt.
Marta: Perquè sempre de ben petita he volgut ser mestra, perquè m’agrada molt ensenyar als nens i transmetre els coneixements, i sobretot valors per poder-los
ajudar a formar-se i a créixer com a bones persones per
millorar el món.

T’agrada estar a aquesta escola?
Albert: M’agrada moltíssim estar en aquesta escola.
Montserrat: Ui, molt! M’encanta aquesta escola perquè em sento com a casa meva.
Montgrony: Sí, estic contenta d’estar a aquesta escola, perquè m’agrada ser especialista d’anglès, m’agrada molt la línia d’escola i l’ambient que hi ha entre
tots...
Marta: Sí, al llarg de tots aquests anys he estat a l’escola perquè hi ha un bon ritme de treball i l’alumnat
està motivat per l’Educació Física.

Més informació/Altres:
Albert: No tinc germans. M’agrada la música, la Fórmula
1, els idiomes i la història.
Montserrat: Em sento molt estimada pels mestres i els
pares, però sobretot pels nens, tant si són grans o petits.
Montgrony: M’agrada estar al costat dels nens i nenes.
El meu objectiu és que s’ho passin bé a l’escola.
Marta: L’únic inconvenient que trobo és la falta d’un espai tancat per poder fer activitat física. Els dies que les
condicions climàtiques son desfavorables, treballar en
aquestes condicions és molt dur.
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La recepta de l’Alberto - Les claus del bullying

La recepta
de l’Alberto
PLUM CAKE

crema. Hi afegim el sucre, els 5 ous, i ho
triturem tot amb la batedora.

Ingredients:
250 gr de margarina vegetal
250 gr de sucre blanc
5 ous
300 gr de farina tamisada
125 gr de panses de Corint o de perles de
xocolata
10,5 gr de llevat
ratlladura de 1/2 llimona (opcional)

1 - Tindrem la margarina a temperatura
ambient amb una textura semblant a la

tot controlant que no se’ns cremi (per
comprovar si està fet, podem punxar un
ganivet al centre del plumcake).

2 - Quan tinguem la mescla, hi afegirem la
farina (tamisada) amb el llevat. Ho remenem
tot amb una espàtula de fusta fins que els
ingredients quedin ben integrats.
3 - A la massa feta li afegim les panses o les
perles de xocolata, la ratlladura de llimona
(opcional) i ho mesclem.
4 - Preescalfem el forn a 160ºC.
5 - Aboquem la massa al motlle allargat
i ho fiquem al forn durant 30/40 minuts,

Les claus del bullying
L’assetjament escolar, conegut popularment com a bullying, va ser el tema de la xerrada que l’Escola de Mares
i Pares de l’AMPA va organitzar el dijous 23 de gener. I la psicòloga psicoanalista granollerina Fina Jonch -i àvia
del Martí i el Lluc de l’escola- va ser l’encarregada de tractar-lo. Aquí us resumim algunes de les claus que van
centrar l’exposició de la Fina, a qui agraïm les seves ganes de compartir el seu coneixement amb nosaltres.
Quan podem parlar de bullying? Parlem d’assetjament a l’escola
quan es donen accions negatives contra un alumne per part d’un
o més companys de manera continuada en el temps, intencionada
i amb un desequilibri de poder. Aquestes actituds d’intimidació
entre iguals passen en llocs on no hi ha professors o educadors
supervisant, tant a l’escola -llocs apartats com lavabos o vestidorso fora, com en extraescolars esportives. Segons la UNESCO, el 35%
dels infants del món pateix o ha patit bullying. La gran majoria de
casos es dona a l’adolescència.
Quins són els actors en el bullying? La persona agressora, la víctima,
els seguidors - ho són per evitar ser víctimes- i els indiferents.

en l’estat d’ànim o fracàs escolar. Les relacions a casa també es
veuen afectades.
Què hi podem fer? Si el nostre fill ho expressa, cal escoltar-lo i
acompanyar-lo. Per molt que ens sembli que hem de trobar una
solució dràstica i immediata, cal evitar sotmetre’l a un interrogatori,
donar-li temps i no fer res que ell no vulgui. És necessari donar-li
confiança per poder solucionar el problema conjuntament. Quan
ho decidiu, cal comunicar-ho a l’escola perquè es pugui buscar
la millor solució. La Tània Vera, la directora de la nostra escola,
va recordar durant la xerrada que a l’Espriu existeix un protocol
d’actuació preparat per si es dona el cas.

Quins són els tipus de bullying? Verbal (difondre rumors, enviar
notes, fer pintades), físic (agressions, insultar, amagar o trencar
objectes de la víctima) social (rebutjar la persona en els jocs,
ignorar-la) i ciberbullying (comentaris a les xarxes, publicar
material comprometedor).
Què ens indica que un infant pateix assetjament? Hi ha diferents
indicadors que ens poden ajudar a entendre que el nostre fill o filla
pateix assetjament escolar, com canvis de son i la gana, alteracions
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