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La Llei 12/2009 d’educació ha aportat 
a les escoles la necessitat de revisar i 

elaborar una sèrie de documents que impli-
quen quelcom més que una tasca formal, 
ja que suposen una anàlisi profunda i col-
lectiva del què s’està fent, de quina línia 
volem seguir i on volem arribar. Entre tots 
aquests documents hi ha una novetat im-
portant: la Carta de Compromís Educatiu, 
mitjançant la qual es vol potenciar la parti-
cipació de les famílies. 

Això vol dir que els dos pilars claus 
dels anys inicials dels infants –la família i 
l’escola– han d’assolir uns objectius co-
muns. Per tant, cal que hi hagi una relació i 
un diàleg coherents.

Cada centre ha de concretar la seva Carta 
de Compromís Educatiu, fi xant-ne els con-
tinguts segons el seu projecte educatiu. A 
la nostra escola hem volgut que l’elaboració 
d’aquest document fos el més participativa 
possible. Perquè hem entès que un docu-
ment de coresponsabilitat no pot ser redactat 
unilateralment. Perquè un dels objectius del 
nostre projecte de convivència és fomentar 
la participació de tots els sectors de la co-
munitat escolar. I, fi nalment, perquè volíem 
que la nostra carta refl ectís la nostra realitat, 
no una realitat copiada d’un model, sinó el 
tarannà que identifi ca la nostra escola.

Era difícil poder fer partícips a tots els 
membres de l’escola en la redacció d’un 
document que calia tenir enllestit abans de 
l’inici del procés de matriculació, doncs les 
famílies que han triat el nostre centre per 
portar llurs fi lls i fi lles el proper curs hauran 
de conèixer aquest document en el moment 
de formalitzar la matrícula. Tot i així, des de 
la Comissió de Convivència es va fer una 

primera redacció que, posteriorment, va ser 
revisada i corregida per tots els membres 
del Consell Escolar, del Claustre i de la Jun-
ta de l’AMPA. De les esmenes que aquests 
tres òrgans en varen fer, la comissió va 
redactar un text defi nitiu que es lliurarà a 
totes les famílies per tal que el retornin 
signat abans d’acabar el curs.

És evident que hem intentat fer-ne un 
procés participatiu, però el més destacable 
i el més lloable és el debat col·lectiu que 
hem pogut establir a l’entorn de molts te-
mes importants. Un debat que ha resultat 
molt enriquidor i que ha permès constatar 
que, a la nostra escola, famílies i professio-
nals de l’educació mostren una sensibilitat 
especial per tot allò que implica els nostres 
infants. 

En molts moments del procés han sorgit 
dubtes i la pregunta més repetida ha estat 
la de “...i què passa si una família no la 
vol signar?”. Està clar que, per llei, ningú 
n’està obligat, però amb aquesta negativa, 
si tenim en compte que el document no 
exigeix res més que, en educació, no dicti 
el sentit comú, s’evidenciarà que el taran-
nà d’aquella família no es correspon amb 
la línia de l’escola. El pas següent haurà de 
ser el d’intentar fer un document més per-
sonalitzat, que també està previst, i veure 
si, d’aquesta manera, arribem a acords co-
muns.

Amb la Carta hem fet un pas més per 
consolidar les relacions entre les famílies i 
el professorat, hem pogut buscar punts co-
muns entre la tasca pròpia de l’ escola i la 
de la llar, i hem aconseguit tenir un docu-
ment que regula el treball que tots plegats 
hem de fer. 
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PARES EN PRÀCTIQUES

El nou contracte família-escola:
la Carta de Compromís Educatiu

FEM PRÀCTIQUES entre tots!

Si vols participar a la revista ho pots 
fer enviant-nos un comentari breu 
sobre un tema d’interès per a la co-
munitat educativa a la secció Bústia 
Oberta. També ens pots fer arribar 
algun escrit per algunes de les altres 
seccions de la revista. En totes les 
aportacions hi ha de constar el nom 
i cognom de l’autor i un telèfon de 
contacte. Entenem que com a revista 
d´escola els seus continguts han de 
ser respectuosos i constructius. Po-
deu fer-nos arribar les vostres aporta-
cions a través de la bústia de l’AMPA 
o la següent adreça de correu electrò-
nic: practiques2.ampa@gmail.com
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Jornadas de puertas abiertas

Los días 2 y 4 de febrero fueron jornadas de puertas abiertas en 
nuestra escuela. El día 2 a las 5:30 de la tarde en la sala de 

música se explicaron a los padres cosas como la función de la es-
cuela, los servicios que ofrece, las actividades que hacen los niños 
en los diferentes niveles (sobre todo en el Parvulario), la manera de 
enseñar… También se les dio una carpeta con hojas informativas 
sobre el horario escolar, el calendario, las visitas con el Equipo Di-
rectivo, etc. Después visitaron las aulas del edifi cio de los pequeños 
y vieron los trabajos de los alumnos expuestos en los pasillos.

Los padres entraron a la escuela por la calle Melchor de Palau 
y fuimos los niños de sexto los que les acompañamos hasta la 
sala de música. Los alumnos de sexto nos ofrecimos voluntarios, 
y eso que la actividad era fuera del horario escolar. Hubo mucha 
participación tanto por parte de los padres como por parte de los 
alumnos de sexto.

El día 4 de febrero se hizo la segunda jornada de puertas abier-
tas, a las 9:30 de la mañana. El equipo directivo volvió a enseñar 
algunas aulas y los trabajos expuestos de los niños.

Mar Ferret (6è A)

Central nuclear de Japón

A causa del terremoto y el tsunami, ocurridos hace días en Japón, 
se ha visto afectada una de sus centrales nucleares. Los reactores 
no funcionan bien y están intentando refrigerarlos para que no haya 
una fuga radioactiva, inyectándoles agua del mar.

Los japoneses están sufriendo un doble problema. Primero, mu-
chos no tienen sus casas y todo está destrozado, y segundo, parte 
de su comida está contaminada por radiación, por ejemplo,  el pes-
cado y las verduras.

La exportación a otros países ha disminuido considerablemen-
te lo que, junto con la crisis económica, agrava más su situación. 
Pero eso sí, tenemos que aprender mucho de ellos, porque cuando 
ocurrieron los terremotos, nadie empezó a robar en las tiendas para 
coger comida, dando así un ejemplo de comportamiento.
       
Salut Colell (6è A)

Catástrofe en Japón

Un terremoto y al cabo de unos minutos...Un ¡tsunami !
Un terremoto y un tsunami arrasaron Japón hace unos días.
Casas, hogares y viviendas quedaron destruidas por las gigantes 

olas. Las centrales nucleares tienen peligro de explosión.

Todos, absolutamente todos estamos asustados.
Por lo que he oído, el terremoto fue muy fuerte, pero no fue ese 

el problema ya que los japoneses ya están acostumbrados, prepa-
rados y mentalizados para estas cosas; el problema fue el tsunami 
que arrasó toda la costa y se llevó por delante todo lo que encon-
traba.

Aquí, en España, esperamos que se recuperen pronto y que no 
haya muchas vidas perdidas.

 Helena Gayet Mas (6è B)

Japón, las casas más resistentes del mundo

Japón tiene los edifi cios más resistentes del mundo para aguantar 
terremotos; frente a ellos, los edifi cios españoles parecen enclen-
ques castillos de naipes. Si el mismo terremoto de Japón se hubiera 
producido en cualquier otra parte del planeta, las dimensiones de 
la catástrofe hubieran sido infi nitamente mayores. 

Desde la edad media, Japón levanta edifi caciones a partir de 
vigas de bambú y paredes de papel de arroz preparadas para so-
portar la vibración de sus cimientos. A partir del fuerte terremoto 
registrado el 1923, los edifi cios fueron creados con acero, y des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, Japón empezó hacer edifi cios 
de hormigón.

La ingeniería antisísmica japonesa diseña edifi cios simétricos y 
elásticos que absorben la vibración del suelo.

La población japonesa y los estudiantes de arquitectura asumen 
con naturalidad la posibilidad de un terremoto. El de las anteriores 
semanas fue el peor terremoto en 140 años.

Diego Torres (6è A)

Un tsunami es una ola o serie de olas que se producen en una 
masa de agua, al ser empujada por una fuerza que se desplaza 
verticalmente.

Un tsunami es lo que pasó hace unos días en Japón. Hubo mu-
chas víctimas a pesar de que mucha gente contaba con varios ele-
mentos de emergencia, lo que demuestra que se habían preparado 
para la situación. Sin embargo, la fuerza del agua resultó mayor de 
lo previsto.

Además, el terremoto (que fue de 9 grados a la escala de Richter) 
no afectó a la población, fue el tsunami el que afectó de verdad.

Parece se que el terremoto puede haber desplazado el eje de la 
Tierra, unos 10 centímetros, que no es poco.

Com treballem “la notícia” a 6è
Mentre treballàvem a Castellà “la notícia” dins l’apartat d’expressió escrita, vam pensar que seria interes-
sant i motivador que poguéssiu conèixer els nostres treballs i, així col·laborar amb la revista de l’escola 
fent de reporters i reporteres.
Abans de posar-nos a escriure, hem llegit algunes notícies i hem estudiat la seva estructura. Després hem 
hagut de buscar, entre els diferents apartats dels diaris, la notícia que més ens ha cridat l’atenció i l’hem 
treballada (fent-ne el resum, assenyalant-ne les diferents parts, ...).
Per últim, hem escrit dues notícies: la primera ens l’hem inventada i la segona (que podeu llegir al Fem 
Pràctiques) l’hem feta sobre un fet real destacat que hagués passat recentment.

Els reporters i reporteres de 6è

A FONS
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Una creu vermella pintada sobre arpillera, un estel blau que 
ens recorda una persona i cubs que ens transporten al po-

ble d’Horta de Sant Joan. Diferents símbols que representen a tres 
grans artistes: TÀPIES, MIRÓ i PICASSO. Són precisament ells els 
que apropen els nens i nenes de Parvulari al món de l’art, d’una 
manera lúdica i motivadora.

Amb la introducció dels artistes i les obres d’art a l’aula es pre-
tén que l’infant es submergeixi en el món de les arts plàstiques, 
que conegui pintors i les seves vides, donant així diferents referents 
d’expressió plàstica perquè l’infant, a l’hora de produir les seves 
pròpies creacions, pugui disposar d’un gran ventall de possibilitats 
tant a nivell cognitiu, com expressiu i comunicatiu.

Així doncs, els més petits de l’escola, els nens i nenes de tres 
anys, descobriran un artista contemporani com és Antoni Tàpies. 
Amb les pintures i escultures d’en Joan Miró, els infants de quatre 
anys s’endinsaran en el món de l’art d’una manera senzilla i pro-
pera de la mateixa manera que ell feia el seu ofi ci. I els més grans 
coneixeran les passes d’en Pablo Picasso des de la pintura a la 
ceràmica.

En cada un dels nivells es proposen activitats diferents dissen-
yades en funció de l’edat dels nens i nenes, però la seva fi nalitat 
és comuna a tot el Parvulari. A tots, grans i petits, els agrada saber 
què feien els pintors quan eren petits, si anaven a l’escola, com era 

la seva família, com eren físicament... és a dir, un seguit de dades 
rellevants de les seves vides.

Reconèixer alguns elements propis de l’obra de cada artista serà 
un altre dels objectius; per fer-ho caldrà endinsar-se en l’obra de 
l’autor, en les seves produccions i educar la mirada a les formes, 
als colors, als símbols que cada artista utilitza i el caracteritza. A 
part del treball propi de la classe dedicat al visionat d’imatges, la 
visita al museu, propi de l’autor, és la més adient. Aquesta visita es 
realitza en algunes ocasions de manera lliure, on les tutores fan una 
tria de les obres que contemplaran i analitzaran els infants, o bé es 
fa alguna de les activitats pedagògiques que organitzen els propis 
museus; la visita al museu és la millor manera d’apropar  l’infant a 
la dimensió contemplativa de l’art.

Els materials i les tècniques també tenen un paper rellevant: 
conèixer diferents textures (suaus, rugoses, aspres...), esquitxar i 
fer regalims sobre el paper per veure com, lliurement, la pintura ens 
descriu una forma concreta o li donem un signifi cat més imaginatiu, 
etc. L’autoretrat, els ajuda a  conèixer el seu rostre, els seus ulls, la 
forma de la seva boca... 

En defi nitiva, tres maneres de fer, tres maneres de viure l’art en 
les quals els infants poden trobar la seva manera d’expressar-se.

“Pintar como los pintores del renacimiento, me llevó unos años; 
pintar como los niños me llevó toda la vida.” Pablo Picasso 

A l’escola vivim
L’ACTIVITAT

PARVULARI

Creus, estels i cubs

l’art amb passió
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Els tallers de cicle inicial es realitzen el dimecres a la tarda. 
Cada taller té una durada de quatre sessions. És el dia de la 

setmana més esperat per la canalla. Aquest curs treballem, en es-
pecial, el món dels artistes.

El taller “What’s the weather like today” consisteix en la realitza-
ció d’un mòbil sobre el temps utilitzant materials reciclats i amb la 
peculiaritat que la llengua vehicular és l’anglès. D’aquesta manera, 
els alumnes no només treballen el vocabulari sobre quin temps fa 
sinó que, a partir del treball plàstic de retallar, pintar, enganxar, etc. 
reforcen el vocabulari i les estructures gramaticals vinculades a la 
classe en la llengua anglesa.

En el taller de “Flors”, tot pintant amb ceres, amb pintures, re-
tallant, estripant paper o fent boletes de plastilina arribem a fer un 
quadre fl oral. Hi posem un gira-sol amb pipes, un clavell arrissat i 
una margarida de colors i, per acabar, signem la nostra obra d’art 
tal com fan tots els autors. Pengem les nostres obres acabades a la 
classe com si estiguéssim en una sala d’exposicions.  

Al taller de pintura treballem a partir de tècniques i quadres dels 
següents pintors: Retrat d’Eugenia Primavesi, de Gustav Klimt; Di-
buix constructivista, de Joaquim Torres García, i Flors i cases, de 
Hundeertwaser. Es fa una petita explicació de la biografi a del pintor 
en presentar la seva obra. Els materials que fem servir són: les ce-
res, les aquarel·les i  els retoladors. 

Al taller de “plastilina” hi fem tres treballs diferents: un quadre 
del mar, un imant per a la nevera i dues fi gures que poden tenir 
la forma d’animals, de persones o d’objectes. A la primera sessió, 
comencen a fer el mar on hi posarem un cop acabat: peixos, cala-
mars, pops, algues i bombolletes. Quan acaben aquest treball, que 
sol durar dues o tres sessions, passen a fer tres fi gures. A una se li 
posa un imant i a les altres dues un pal de polo i, perquè s’aguantin, 
es prepara un peu.

Al taller de “mira què fem amb la pasta” fem servir tot tipus de 
pasta: macarrons, estrelles, lletres, galets, llacets, pistons, cargols... 
Utilitzant la tècnica d’enganxar a sobre de plastilina, fem una ampo-
lla ben bonica i si enganxem a sobre de cartró, ens surt un quadret 
preciós per guarnir la casa. Utilitzant la tècnica d’enfi lar, fem un 
collaret o polseretes per anar ben guapos i ben guapes. I aquestes 
petites obres d’art cal tenir-les exposades al passadís de l’escola, 
perquè tothom les pugui veure, abans de portar-les a casa.

Al taller “fem art, som artistes” treballem amb diferents materials 
(ceres, paper, aquarel·les, retoladors....) i tècniques (puntillisme, 
collage...). Tot tenint com a referent artistes reconeguts com Klee, 
Kandinsky, Mondrian, Van Gogh... sense pretendre, però, fer-ne cò-
pia. Els artistes ens serveixen com a fonts d’inspiració i model per a 
realitzar diferents composicions, entre elles, l’autoretrat. 

Ho sabeu? L’escola s’ha convertit aquest trimestre en una autèntica galeria d’art. A les en-
trades, pels passadissos, a les classes hi ha un munt d’obres úniques i precioses, plenes de 
colors i, sobretot, fetes amb les millors habilitats i la millor entrega. Hi trobareu escultures, 
pintures i collages de mil colors diferents. I si us hi fi xeu, potser trobareu rastres d’artistes 
coneguts a casa i a fora. Busqueu i gaudiu!

CICLE INICIAL

Retallar, pintar, modelar... i en anglès



Fem Pràctiques - número 16 - 2n Trimestre 2010/11

6

Aquest curs, en el context de l’Eix transversal els nens de Cicle 
Mitjà estem treballant als tallers la fi gura de Dalí i el Surrealisme. 

Per començar, vam portar tots els llibres que teníem per tal d’infor-
mar-nos, vam veure una pel·lícula sobre la vida de Dalí, vam entrar 
a internet per buscar informació i veure el Museu de Figueres i vam 
mirar moltes pàgines que parlaven de la seva vida i la seva obra.

Així ens vàrem assabentar que els seus quadres estan repartits 
pels museus més importants de tot el món. Les mestres ens van 
explicar que si el museu de Figueres no hagués estat tan lluny, 
hauríem anat d’excursió a veure’l. 

Hi ha 5 tallers on treballem amb diferents tècniques els següents 
quadres: Noia a la fi nestra, amb guixos de colors pastel freds o 
calents; Rostre de Mae West, amb collage de diversos materials; 
Natura morta síndria, amb ceres de colors freds i calents; Aurora, 
migdia, capvespre i crepuscle, a partir del qual representem la 
nostra família amb retoladors fent puntillisme; i amb La persistèn-
cia de la memòria dibuixem el nostre somni, el pintem, afegim els 
rellotges tous amb plastilina i la nostra imatge somiant.

Aquests tallers són molt divertits! I fi ns i tot hem fet una exposició 

a cada edifi ci de l’escola. Per arribar-hi heu de continuar el camí 
que segueixen les formigues a les escales. En aquesta exposició 
trobareu el simbolisme que va inspirar a Dalí  les seves pintures: 
elefants amb unes potes ben llargues, formigues, culleretes amb 
unes sanefes molt originals, ous fregits, cireres molt vermelles, bi-
gotis de Dalí, llaços de Gala ben elegants, rellotges tous, girafes 
fantàstiques, mosques, panets... simulat el Museu-Teatre Dalí de 
Figueres.

També hem guarnit les fi nestres amb els nostres dibuixos imitant 
el seu surrealisme i fi ns i tot alguns vam fer la nostra pròpia obra su-
rrealista com, per exemple: el surrealisme de la informàtica, el món 
al revés, etc. Per si algú ho vol provar, ja us diem com funciona:

Agafeu un bon plat d’imaginació.• 
Unes cullerades de pintura.• 
Uns grams de llana, plastilina, botons...• 
Una safata d’il·lusió i... la vostra obra sortirà sola. • 

Així doncs, ja ho veieu, ESTEM FETS TOTS UNS ARTISTES! 

L’Eix Transversal d’aquest curs és “Viure 
l’art” i us explicarem com es treballa a l’es-

cola. L’Eix Transversal cada curs és diferent: un 
curs vam treballar “La ciència”, al següent va 
ser “Els nostres avis i àvies: tota una història!”; 
més tard “Un curs de pel·lícula” i enguany 
“Viure l’art”. Una de les maneres de treballar-
lo és a través dels tallers.

Al Cicle Superior ens dividim en sis ta-
llers i cadascun d’ells el formen tres o qua-
tre nens de cada classe. Cada mestre/a en 
prepara un: el Josep fa bustos de fang; la 
Carme ens ajuda a intentar les nostres ver-
sions de quadres de pintors catalans; amb 
la Mireia fem escultures amb material reuti-
litzat; el Xavi ens ha ensenyat com fer cò-
mics amb ordinador; la Dori ens condueix 
pel món de la poesia, i amb la Blanca fem 
teatre en anglès.

Ara veureu com els fem:
Bustos de fang: penses un bust, li dónes • 
la forma, el pintes, envernisses la fi gura i 
ja el tens acabat.
Les nostres versions de quadres catalans: • 
mig quadre et donaran i la teva versió 
faràs. El taller és tan fàcil que ja està ex-
plicat.
Escultures amb material reutilitzat: ma-• 
terial reutilitzat portaràs i una escultura 
faràs.

Còmics amb ordinador: la càmera utilit-• 
zaràs i amb l’ordinador un còmic faràs. 
Una obra d’art confeccionaràs.
Poesia: sobre la poesia que llegiràs, una • 
obra d’art faràs.
Teatre en anglès: en anglès teatre faràs, ja • 
que també és un art.
 

Dimecres a la tarda,
a les quatre concretament,
és una estona molt esperada, 
esperada especialment.

Ni el Casas ni el Rusiñol,
Poden igualar les nostres versions,
Ja que ells ho feien com a feina
I nosaltres amb els cors.

Però, què puc dir del reciclatge?
És molt bo pel medi ambient, 
encara que sempre a part d’això,
 pots crear art amb un punxó.

I la poesia més dibuix
queda la mar de bé,
però més tot s’ha de dir
si amb les de Maragall treballem.

El teatre també és un art,
sobre tot si és en anglès

i si l’obra no és gaire llarga, 
s’aplaudeix igualment.

Un dels que més m’agrada
és el de fer un còmic,
tot i que sempre hi ha l’excepció 
que ho posa el punt atòmic.

És clar que per fer el bust
fa falta concentració,
però si no en vol tenir,
deixeu-lo, que li sortirà pitjor.

Després de l’hora màgica,
dimecres de quatre a cinc,
esperem una setmana 
somiant que diuen:

- JA VINC! 

Alumnat de 6è

A L’ESCOLA VIVIM L’ART AMB PASSIÓL’ACTIVITAT

CICLE MITJÀ

Dalí i el Surrealisme

CICLE SUPERIOR

Viure l’art
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La primera part d’aquesta activitat consistia en refl exionar sobre 
la cultura dins la nostra ciutat. Vam fer diferents fi txes a la clas-

se, vam parlar dels equipaments culturals que tenim al barri, de 
com podem participar en la cultura com a espectadors i com a 
protagonistes. De tot això en vam treure unes conclusions que vam 
enganxar en un mural. 

Així va ser com el dia 2 de desembre vam anar, amb autocar, 
al Saló del Tinell a l’acte de la Veu dels infants. Quan vam arribar, 
uns senyors ens van donar unes etiquetes de diferents colors; cada 
color representava el grup on havíem d’anar. D’aquesta forma ens 
vam separar i vam conèixer molts nens i nenes que, com nosaltres, 
participaven d’aquell acte. Per fi nalitzar l’acte, l’alcalde de la ciutat, 
el senyor Jordi Hereu va fer un discurs.

A partir d’aleshores, havíem de fer, entre totes les escoles que 
participàvem, el pregó de les festes de Santa Eulàlia. Cada classe 
feia una estrofa del pregó que tenia a veure amb la cultura i els tre-
balls que havíem estat treballant durant el primer trimestre.

El divendres 11 de febrer, vam anar a la Plaça Sant Jaume a llegir 
el Pregó. En un racó de la plaça, al costat de l’Ajuntament, havien 
muntat un petit escenari on es va llegir el pregó. Vam triar un re-
presentant de cada classe per llegir el discurs i un altre per anar a 
buscar a l’alcalde dins l’Ajuntament. 

Quan va arribar l’alcalde, va fer un petit discurs i va començar la 
lectura del nostre pregó. Cada nen i nena va llegir-ne un tros i els 
altres vam recitar, tots junts, unes respostes i, per fi nalitzar, vam 
llençar serpentines.

Quan va acabar l’acte de lectura del Pregó, i com que ja era la 
festa major de Santa Eulàlia, ens vam quedar a la mateixa plaça on 
hi havia un munt de jocs gegants fets amb materials reciclats. Vam 
estar tot el matí jugant fi ns que vam fer una visita per l’ajuntament 
o havíem de trobar totes les Laies.

Després d’un matí molt entretingut, vam tornar a l’escola amb 
una còpia del pregó que ens van regalar. En defi nitiva, ha estat una 
activitat que ens ha servit per aprendre moltes coses sobre la nostra 
ciutat i sobre la cultura. 

Marta Español, Marta Mira, Dúnia Navinés i alumnat de 5è.

L’ACTIVITAT

El pregó de la Laia: la veu dels infants

V Premis Sambori d’Òmnium Cultural 2011

Aquest curs, l’alumnat de cinquè ha participat per primer cop en l’activitat El Pregó de la Laia: la veu 
dels infants. Es tracta d’un programa educatiu per iniciar als infants en un procés de participació a 
la ciutat de Barcelona. D’aquesta manera, la ciutat dóna veu als infants i els permet educar-se en la 
pràctica de la participació cívica. Alhora aquesta acció afavoreix els drets dels nens i nenes a opinar, 
participar i sentir-se protagonista de la ciutat on viuen, creixen i juguen.

Si veieu aquestes nenes per l’escola.... feliciteu-les! Són la Joana Solé, de la classe 
dels Dofi ns, i la Mar Hauck, de la classe de les Balenes. Les seves narracions van guan-
yar el 3r i el 2n premi, respectivament, de la convocatòria 2011 dels Premis Sambori 
de la demarcació de Barcelona i l’Hospitalet. Aquest premis de narrativa infantil i ju-
venil són convocats cada any per Òmnium Cultural, amb la fi nalitat de promoure l’ús 
literari del català a les escoles i instituts.

Felicitats, Mar i Joana! L’equip del Fem Pràctiques us animem a que seguiu escrivint 
aquests textos tan bonics. 



Fem Pràctiques - número 16 - 2n Trimestre 2010/11

8

EL REPORTATGE

Fotografia de la convivència a la nostra escola
El projecte de convivència iniciat el curs 2007–2008 contenia una sèrie d’actuacions, entre les quals la de realitzar avaluacions pe-
riòdiques sobre la qüestió. Aquest és el resultat de la segona tongada d’enquestes, fetes durant el segon trimestre del 2009-2010.

A grans trets es pot afi rmar que el clima de convivència al centre és 
força bo (moltes de les respostes positives sobrepassen el 60%) 

però hi ha aspectes que cal millorar. La Comissió de Convivència del 
Consell Escolar va dedicar tres reunions a aprofundir en l’estudi de 
les respostes i elaborar un seguit de propostes correctives. 

Sector alumnes

Els resultats són molt semblants als del curs 2007-2008. Els 
ítems més ben valorats fan referència a que: en general, se senten 
a gust a l’escola i a l’aula; la majoria valora que pot participar en la 
dinàmica de l’escola, i, en general, donen molta importància a la 
dinàmica de l’Assemblea de Delegades i Delegats. Pel que fa a les 
qüestions que tenen la valoració més baixa, la Comissió va pensar 
en les mancances següents:

Expressen una manca de pautes per a la resolució de confl ictes.• 
Cal més efectivitat en els espais que tenen destinats per parlar • 
dels temes que els preocupen, així com més recursos per a la 
recollida de temes i conclusions.
Necessiten sentir-se més escoltats.• 
Per tal de millorar aquests aspectes, la Comissió va proposar que 

en el si del Claustre de mestres es revisin els objectius de la tutoria 
col·lectiva; es revisi l’organització dels esbarjos dels grans i es faci 
un seguiment diari del préstec de jocs; es faci més atractiva la car-
tellera informativa de l’alumnat (exposar aniversaris, penjar fotos, 
exposar enigmes...), i es busquin recursos per treballar la resolució 
de confl ictes.

Sector famílies
D’entrada convé dir que hi ha hagut un davallada signifi cativa 

quant a la participació en l’enquesta: 6,76 punts per sota respecte 
al curs anterior, tot i que el nombre de famílies de l’escola ha aug-
mentat. De les valoracions se’n deriva la necessitat de millorar la:

Tramesa d’informació•  del treball que fan el Consell Escolar, la 
Comissió de Convivència i l’AMPA. Sobre la informació dels temes 
tractats al  Consell Escolar, cal fer més atractiu el document de 
síntesi que ara fem arribar a les famílies. Igualment, a cada inici 
de curs cal enviar el llistat actualitzat amb els membres del Con-
sell i les seves comissions.
La col·laboració de les famílies en la redacció de la revista• . Es 
va fer la proposta de fer públic el llistat de temes que el Consell de 
redacció vol incloure a cada número per tal que qui vulgui pugui 
fer-hi aportacions. També es va plantejar la possibilitat d’obrir una 
secció d’opinions.

Sector mestres
La participació del professorat va augmentar força respecte a 

l’enquesta anterior (70,58% sobre un 55%). Segons els resultats 
globals, el professorat valora positivament l’estat de la convivència 
al centre: quasi tots els ítems sobrepassen el 80% i més de la meitat 
tenen per resposta SEMPRE.

Tot i així, a la Comissió de Convivència es van aprofundir els ítems 
valorats més baixos i es va arribar a les següents conclusions:

La • participació del professorat en l’elaboració de la revista ha 
millorat, ja que hi ha més mestres en el Consell de redacció. Tot i 
així, cal facilitar més aquesta participació, tot posant una bústia a 
la Sala de mestres per poder fer suggeriments.
Pel que fa a l’aprofundiment i la cura amb què es tracten deter-• 
minats temes de convivència, hi ha la necessitat de tractar-ho 
en una reunió de Claustre, ja que quedava poc clar a què es 
referien.
Sobre la necessitat d’oferir més recursos per tractar els confl ictes • 
entre alumnes, tot i que s’hi està treballant, s’hi podrà aprofundir 
més quan estigui redactat tot el bloc de les Normes d’Organització 
i Funcionament del Centre (NOFC) pel que fa a les mesures de 
convivència a l’escola.
Per fi nalitzar, cal fer esment al treball exhaustiu que s’ha dut a ter-

me des del Consell Escolar, el Claustre de mestres i l’AMPA entorn de 
la Carta de Compromís Educatiu (veieu editorial) i, especialment, en 
l’elaboració del document sobre les NOFC per part del Claustre i de la 
mateixa Comissió. Aquest treball ha de permetre actualitzar i millorar 
tot el que fi ns ara s’ha fet a l’escola sobre la CONVIVÈNCIA. 
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L’ESCOLA INFORMA...

L’AMPA INFORMA...

El Camí Escolar dóna vida al barri

Aquell matí seguia les mateixes rutines de sempre quan em vaig 
adonar que era un dia diferent. Palpava quelcom a l’ambient. 

L’olor de cafè envaïa la cuina mentre estava preparant els entrepans 
dels esmorzars. De sobte, el meu fi ll va aparèixer per la porta, sa-
ludant amb  un “bon dia” i un somriure de satisfacció. Per primer 
cop, aniria sol a escola. 

Amb el cafè fumejant a les mans vaig recordar com va començar 
tot. Barcelona, la ciutat on vivim, s’havia proposat recuperar certs 
valors de convivència i participació. Estava decidida a que l’asfalt 
i les seves arquitectures convisquessin amb la vida de la gent que 
omplia els seus barris. Barcelona es va convèncer que els carrers 
també eren per a les persones, especialment per als nens. Per això 
va promoure el projecte “Camí Escolar”. 

Mentre remenava el sucre amb la cullera i el meu fi ll esmorzava, 
pensava en la primera vegada que vaig sentir anomenar aquest 
projecte. No sabia de què anava, però el títol em semblava sug-
gerent. Per això, quan vaig entrar a l’AMPA del Pràctiques II de 
seguida vaig  participar en la Comissió de Camí Escolar. N’hi havia 
moltes, però vaig triar aquesta perquè m’engrescava que l’escola 
pogués transformar el barri. A la primera reunió que vaig assistir a 
la seu del Districte de Sants, vora el Novembre de 2010, em va sor-
prendre la gran quantitat d’agents que hi participaven: tècnics de 
ciutat, polítics, arquitectes, Guàrdia Urbana, AMPAs, comerciants, 
veïns... tots amb un objectiu comú. Amb tantes persones, el fet 
d’entendre’s era tot un repte.

Les obres quasi havien fi nalitzat i ara calia donar sentit a tota la 
reforma feta. Recordava amb certa ironia com els veïns no volien 
bancs a la porta de l’escola perquè estaven cansats de les gresques 
nocturnes dels adolescents, mentre que a l’AMPA els volíem per fer 
vida a la sortida dels nostres fi lls. Altres preguntaven com podrien 

entrar als pàrkings, mentre que l’escola es preocupava per les sorti-
des en cas d’emergència. La Guàrdia Urbana s’esforçava per expli-
car els canvis introduïts en el guirigall circulatori quan l’arquitecte 
s’arriscava a posar terminis de fi nalització. Tots vam poder evocar 
les preocupacions i els desitjos per trobar una proposta comuna, on 
tots ens trobessin igual de còmodes. Si tots formàvem part del barri, 
tots li havíem de donar vida.

Quan el meu fi ll s’estava vestint, van arribar-me els primers dub-
tes. Confi ava que les coses estaven disposades per a que tot anés 
bé, però la primera vegada sempre desperta un ai al cor. Coneixia 
en Joan, el forner de la cantonada. Ja havia parlat amb ell i estava 
convençut que sabia el que havia de fer si passava res. De fet, vaig 
ser jo qui el vaig convèncer perquè s’afegís al projecte. I com ell, 
tants d’altres. I també sabia que el carrer estava assenyalat per a 
que els conductors respectessin el trajecte del meu fi ll, i la Guàrdia 
Urbana hi era present per ajudar a pacifi car a tothom. Tot això ho 
sabia i em donava tranquil·litat. Però jo sempre tinc un però en la 
meva imaginació.

I fi nalment, l’amic del meu fi ll el va venir a buscar per anar ple-
gats a l’escola. Tots dos, sense pares, amb els altres amics que 
arrepleguessin pel camí. El meu fi ll va donar-me dos petons de 
comiat, dos petons alegres, festius, amb presses. Els petons que 
dóna un nen que se sent, per fi , més responsable. Com la festa 
d’inauguració que es va fer del “Camí Escolar”, a l’escola, com a 
inici del nou camí. 

I en marxar em vaig tranquil·litzar. Sabia que les ganes de créixer 
del meu fi ll havien inspirat el “Camí Escolar”. I que aquest projecte, 
a canvi, m’oferia un barri més segur. Aquest projecte m’ajudava a fer 
créixer el meu fi ll. Per això, en tancar la porta de casa ho vaig tenir 
clar: el meu fi ll i el “Camí Escolar” se m’estaven fent grans...     

El Pràctiques corre al Cros!

El Cros són unes curses atlètiques organitzades pel Consell de 
l’Esport Escolar de Barcelona, en col·laboració amb els Distric-

tes Municipals de l’Eixample, Les Corts, Sants-Montjuïc, Sant Martí, 
Nou Barris, Sant Andreu i Ciutat Vella. També hi col·laboren en la 
organització clubs d’atletisme i associacions esportives com la l’ 
AE-Eixample. 

Qui pot participar? Al Cros poden participar tots els alumnes 
escolaritzats a Barcelona ciutat nascuts entre el 2004 i el 1993.

Com funciona? Hi ha una cursa durant el curs escolar a cada 
districte municipal (Eixample, les Corts, Sants- Montjuïc, Sant Martí, 
Nou Barris, Sant Andreu i Ciutat Vella) i els participants competeixen 
per categories i edats. Les curses es fan a parcs o espais on es pugui 
fer un circuit tancat i segur per a tots els nens i participants.

Com em puc apuntar? Per participar al Cros només he de por-
tar una fotocopia de la targeta sanitària al despatx de l’AMPA; allà 
m’inscriuran i m’informaran sobre les diferents curses, els dies, els 
horaris. Així de fàcil i senzill

Sabeu que a l’escola tenim grans atletes que participen en el Cros? 
Doncs sí, sí la Mar Ferret, la Nerea Garcia, l’Alba Ferret, la Irune Garcia, 
Daniel i Jaime Gómez, Lluis Ferret són els que més han participat i inclús 
alguns han arribat a les fi nals de Catalunya!!! Són uns campions!!!!

El diumenge 3 d’octubre de 2010, es va celebrar el I Cros de 

l’Eixample al Parc de Joan Miró de Barcelona. En aquesta cursa 
hi van participar molts nens i nenes de l’escola: la Irune, el Max, la 

Carla, el Lluís, l’Aleix, el Sergi, l’Alba, la Rita, la Nerea, la Laia i la Mar. 
I el passat mes de febrer, la Nerea, de 4t, va participar en la 30ena 
trobada i Final Nacional de Cross de Catalunya en la categoria de 
benjamins en representació de la nostra escola, dins del Programa 
de Jocs Esportius Escolars de Catalunya, organitzat per la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya (UCEC) a Banyoles.

Si t’agrada l’esport, si t’agrada córrer, si vols gaudir amb els teus amics 
d’una bona jornada d’atletisme, anima’t: el Cros és per a tots!!! 
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LA PISSARRA DELS ALUMNES

Porto camisa blanca
i el meu cor és tot groc.
Tinc mare que canta
i un pare que ho fa millor.

(Solució:L‛ou)

Paula Zamora (6è B)

Quants ratolins pot menjar un gat en dejú?

(Solució: Només un; després el gat ja no està en dejú)

Quants mesos de l‛any tenen 28 dies?

(Solució: Tots els mesos tenen 28 dies... o més!)

Bernat Planas (6è B)

Acudits
Hi havia una vegada un nen que es deia Xavier i 
que mai no feia els deures.
Un dia, la mestra va dir: “Nens, us faré una pre-
gunta molt difícil, a veure qui la sap: Qui no ha fet 
els deures?” Ningú no ho sabia, tret d’en Xavier, 
que va aixecar el dit!

----

En què s’assemblen un professor i un termòmetre?
En que, quan marquen 0, tots tremolen!!

----

Una dona li diu al seu marit: “Marcel, per què no 
regues el jardí?”. “Perquè està plovent a bots i 
barrals!”, contesta l’home. “Doncs agafa el parai-
gües, ruc!!”

Paula Zamora (6è B)

Poema
Avui
Avui me’n vaig a Camallera;
passaré molta estona a la carretera,
perquè vaig a un partit de Cardedeu
que, segur que molt bé us ho passareu.

Avui torno de Camallera,
també passo estona a la carretera.
Penseu que és molt avorrit,
perquè és tot seguit.

Avui vaig a l’escola
i segur que tots els meus amics
parlen d’en Pep Guardiola.

Quan tornem a casa la meva mare
vol anar a la peixateria,
però jo prefereixo la cafeteria.

I quan sóc a casa, vull jugar amb la WII
però, d’aquest poema,
ja n’hi ha prou per avui.

Paula Sheridan (5è B)ENDEVINALLES

PRACTIKADA’11
Dissabte 7 de maig de 2011, de  10 a 13 h

Com cada any, amb la primavera arriba la Gran Festa de la nostra escola: música, ta-

llers, jocs, manualitat i alta cuina. Estigueu atents a tot el que us hem preparat per aquesta 

Practikada, ens ho passarem molt bé:

A les 10h... benvinguda i esmorzar per començar la festa amb molta energia. Els 

alumnes de 6è ens tindran preparats un esmorzar boníssim. Recollida de plats per al 

concurs de cuina, fi ns les 11.30. Animeu-vos !

De 10 a 11:30… Fira de la creativitat

Tots a ballar: Els nens i nenes més grans de l’escola tindran l’oportunitat d’aprendre i 

ensenyar-nos les seves habilitats de ball. Segur que ho faran molt bé!

Repetirem sessió de videos. Recordeu el que es va fer l’any passat barrejant menuts 

i ganàpies, mestres, mares i pares? doncs aquest any hi tornarem. No hi falteu petits i 

grans!

Tots a deixar la nostra petjada a la Gran Festa de l’escola. Prepareu-vos a fer pràctiques 

de costura de forma divertida per a fer un mural de botons. 

No podien faltar els contes i la papirofl exia. Tots els pares i mares esteu convidats a 

deixar anar la vostra imaginació, ara és el moment que ens ensenyeu les vostres habilitats 

d’interpretació i volem que ens expliqueu un conte amb els personatges que creeu.

Tenim més tallers preparats, però no hi caben al paper, haureu de venir i veure’ls !

I pels més petits, Gimcana amb els amics de l’Agrupament Joan Maragall.

De 11.30 a 12.30… Acabarem al Senegal! Els Tambors del Senegal ens han promès 

que ens faran ballar a tots. Poseu-vos les bambes i a saltar. 

De 12.30 a 13… Mindundis! Qui vol tastar les delicies dels millors cuiners de l’escola? 

Qui s’atreveix a ensenyar-nos les seves habilitats culinàries? Potser tenim un Ferran Adrià o 

una Carme Ruscalleda a l’escola i no ho sabem. Doncs poseu-vos les piles que al Concurs 

de Cuina hi haurà premi segur per a cada categoria i sereu protagonistes a la web.  Farem 

un tast de tots els plats!

Apunteu bé la data a la vostra agenda, la PractiKada dissabte 7 de maig de 10 a 13h. 

No hi pots faltar! 

(T’animes a participar? Ens vols donar un cop de mà per a preparar la festa? Deixa el 

teu nom a la bústia de l’AMPA o escriu-nos un e-mail a practiques2.ampa@gmail.com   

Gràcies !) 
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Alemany Wir sind alle Künstler!
Amhàric Ulaseim artistaose nen!
Anglès We are all artists!
Àrab Kuluna fanánin / Nahno kamlin momatil / kullona 

momatilon
Finès Me kaikki oleme taiteilijoita!

Gallec Todos somos artistas!
Italià Tutti siamo artisti!
Japonès Watashitachi min-na geijutsuka
Letó Mes visi esam Makslinieki!
Portuguès Todos sao artistas!
Rus Vse mi artisti!
Suec Vi är alla artister!
Tagal Lahat tayo ay artista / Kami ay lahat ng artista
Xinès (cantonès) Wo men shì yì shù jia 

LLETRES I... ... NÚMEROS

Sabíeu que a l’escola 
s’hi parlen totes 
aquestes llengües?

Agraïments: Família Ancans, família Arvio, família Àseta, família Carrera, 

família Cavinta, família Canillas, família Corona, família Dell’anno, família El 

Bouti, família Chouki, família Chen, família González Pedredo, família Griñó, 

família Hauck, família He, família Karmas, família Lesnikova, família Montcu-

sí Litvinova, família Ritoune, família Seeley, família Sheridan Martín, família 

Suga, família Tisato-Ware, família Usachev, família Zouane, família Wang, 

família Zheng.

LA LAIA RECOMANA…

Hola! Em dic Laia, tinc 10 anys i vaig a 5è.
Fa poc que vaig anar al teatre Condal a veure Gero-

nimo Stilton, el Musical del Regne de la Fantasia. És com 
el llibre, però molt més divertit, perquè hi ha molts efectes 
especials i a cada regne se sent una olor diferent.

Pels qui no hagueu llegit el llibre, avui us faré un petit 
resum:

Geronimo té un mal dia: plou, se’n va la llum i, quan va 
a buscar les espelmes, es troba una caixeta amb pedres 
enganxades al voltant. A dins hi ha un missatge: diu que 
la Reina de les Fades ha estat segrestada. Geronimo l’ha 
de salvar. Per fer-ho, ha de creuar 7 regnes i es trobarà 
diferents éssers fantàstics: bruixes, sirenes, dracs, gnoms, 
gegants, fades...

Si voleu saber-ne més, aneu a veure el musical o visiteu 
la web: www.geronimostiltonelmusical.cat . Aneu-hi, us en-
cantarà!!! 

Laia Blay (5è B)

Vet aquí tres preguntes senzilles... us hi atreviu?

1. Un home estava mirant un retrat i algú li va preguntar:
- De qui és aquesta fotografia?
Ell va respondre:
- No tinc germans ni germanes, però el pare d’aquest home és el fill 
del meu pare.
De qui era la fotografia que estava mirant l’home?

2. Dins d’un calaix hi ha 6 mitjons vermells i 6 mitjons verds. Quants 
mitjons hauràs de treure per a tenir la seguretat d’agafar com a mínim 
un parell del mateix color?

3. Per què és imposible menjar-se dos pastissos en dejú?

Respostes:

Eulàlia Arbós

1. Comencem pel final de la resposta: quan diu “el fill del meu pare” es tracta d’ell mateix 

(perquè ens ha dit que no té germans ni germanes). Per tant, si el pare de l’home de la 

fotografia és ell mateix, aleshores la fotografia és la del seu fill.

2. Amb 3 mitjons en tenim prou! 

3. Perquè quan menges el segon pastís ja t’has menjat el primer, i per tant ja no estàs 

en dejú!
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GENT DE L’ESCOLA “Al Consell Escolar hi ha molt 

de respecte i molt de consens”
La Marta Carrera i el Pau Ferret són dos pares de l’escola que formen part del Consell Escolar. Quedem 
per fer l’entrevista al vespre, un cop la dinàmica familiar ha superat el seu moment àlgid. Tot refl exio-
nant sobre la decisió de presentar-se a les eleccions al Consell Escolar em diuen: “A vegades tenim 
la fi losofi a de la queixa, però no ens plantegem què podem fer nosaltres”.

Quina motivació personal us va por-
tar a presentar-vos a les eleccions 
al Consell Escolar? 
Pau Ferret/ Jo crec que a la vida, a 

part de dedicar-te a les teves coses, 

és fonamental dedicar-te als altres. I 

això s’ajunta amb un moment en què 

comença l’educació dels meus fills i 

amb un gran interès pel món edu-

catiu. M’apassiona veure com altres 

persones creixen humanament. 

Marta Carrera/ Jo havia fet classes 

a una escola i la meva intenció era 

vincular-me a la construcció de l’es-

cola del meu fill. Estava interessada 

en veure una mica l’escola per dins, 

quines línies educatives es seguei-

xen, quins valors, metodologia, cap a on va el pro-

fessorat implicat...

Ens podríeu explicar què és el Consell Escolar, 
qui en forma part i com funciona?
P/ El Consell Escolar és l’eina de presa de decisions 

de l’escola. És cert que hi ha un seguit de temes 

sobre els quals ha de decidir la Direcció. Però la 

Direcció actual sempre ha pensat que les decisi-

ons parlades sempre tenen millors resultats que les 

preses per autoritat, i fins i tot aquelles decisions 

que els corresponen les sotmeten a la consideració 

del Consell del qual en formen part els pares, els 

mestres i el personal d’administració i serveis. 

M/ Hi ha diferents Comissions de treball: l’econò-

mica, la permanent, la de convivència, la de men-

jador, la d’obres i la d’extraescolars.

Com es gestiona l’equilibri de poders entre les 
parts interessades? 
P/ Poden aparèixer conflictes però sobretot es parla 

molt. Es veritat que, per exemple, la jornada in-

tensiva que proposen els mestres (per la calor a 

l’estiu, etc) és una reducció d’hores lectives, però 

també és cert que quan s’ha imposat la sisena 

hora, en aquesta escola no s’han volgut eliminar 

les sortides, perquè es considerava que no es podia 

mai perjudicar els nens. I com que veus que hi ha 

una recerca de l’interès dels nens, fas un vot de 

confiança. La confiança és molt fàcil de perdre però 

molt difícil de guanyar. I ells han fet moltes coses 

per les quals se l’han guanyat.

M/ Jo la impressió que vaig tenir quan hi vaig arri-

bar va ser que en el Consell Escolar hi ha molt de 

respecte i molt de consens. Quan s’ha de redactar 

un document, aquest passa per totes les parts que 

hi fan esmenes per tal d’aconseguir un document 

final representatiu de tots. I això ho vaig trobar molt 

valuós perquè quan hi arribes t’hi sents molt inte-

grat i escoltat.

P/ En realitat, l’activitat del Consell va més enllà 

d’allò que diu el seu Reglament perquè l’esperit 

de la gent que hi treballa és que la participació de 

totes les parts porta a resultats molt millors. 

Una de les funcions del Consell Escolar és pro-
posar mesures que afavoreixin la convivència al 
centre. Què ens en podeu explicar? 
M/ Ara mateix estem redactant la Carta de Com-

promís Educatiu que és una carta que firmaran 

els pares quan entrin a l’escola i en què s’hi faran 

constar els compromisos mutus, tant de les famí-

lies com de l’escola, en benefici dels nens i de la 

convivència. També s’està treballant en el règim 

intern del centre quant a la prevenció i resolució 

de conflictes. A més, hem de ser conscients de la 

tasca educativa dels pares i que hem d’anar a la 

una amb l’escola. 

P/ Venim d’un model educatiu on es prioritzava la 

llibertat de l’individu i es parlava molt de drets però 

no de deures. I això està canviant i l’Administració 

ho ha estat impulsant en els últims anys. Una nor-

ma que estableix un deure però no estableix una 

pena no és una norma. Cal un compromís.

Un tema que preocupa molt els pares és el men-

jador. Quina és la feina de la Comissió de Men-

jador? 

M/ A la Comissió de menjador es parla dels preus 

dels menús i també de la seva composició. En 

aquest sentit, tenim la col·laboració d’una mare 

que és dietista i que ens assessora. I d’altra banda, 

també parlem de les activitats que fan els nens 

després de menjar perquè, tot i que no són obli-

gatòries, els monitors les fomenten 

(ioga, teatre,coral,...).

Una altra de les funcions del Con-
sell es analitzar els resultats del 
rendiment acadèmic. Quina valo-
ració en feu? 
P/ Fa molt poc temps que es fa i en-

cara no tenim prou dades per poder 

valorar-ne l’evolució. Però la informa-

ció que ens arriba de secundària és 

que els alumnes del Pràctiques II es-

tan una mica per sobre de la mitja. 

M/ I sobretot allò que es destaca molt 

positivament dels nostres alumnes és 

l’educació en valors i en convivèn-

cia.

P/ L’escola ha canviat molt perquè 

abans es propiciava que d’entrada hi hagués molt 

pocs alumnes per classe doncs es considerava que 

això afavoria l’ensenyament. En canvi, ara s’afavo-

reix omplir d’entrada les dues línies perquè s’ha 

observat que això condueix a millors resultats.

M/ Ara s’afavoreix que les famílies seduïdes pel 

projecte educatiu de l’escola en formin part encara 

que això impliqui un major nombre d’alumnes.

Què us ha aportat personalment formar part 
del Consell Escolar?
P/ A mi una gran satisfacció perquè quan hi vaig 

entrar pensava que hi havia una sèrie de gent que 

es creia la seva feina i he comprovat que és així. 

Que pensen que el seu objectiu com a mestres 

és que els nens surtin formats i educats i fan el 

què calgui per aconseguir-ho. Aquestes persones 

existeixen i les tenim a l’escola.

M/ A mi, el fet de conèixer-la per dins em reafirma 

en l’escola que vaig triar. Sentir que tots construïm 

l’escola junts. Nosaltres contribuïm amb el nostre 

granet de sorra però és un agraïment per tot el què 

s’ha fet. A vegades tenim la filosofia de la queixa 

però no ens plantegem què podem fer nosaltres.

P/ Hi ha estudis que demostren que aquelles esco-

les on hi ha un major nivell d’implicació dels pares 

són aquelles en què els alumnes treuen millors 

notes i no té res a veure amb si l’escola és publica 

o privada. Però en les escoles públiques, els pares 

tenen una major capacitat d’influència que en les 

privades, on tenen el seu propi ideari. Els mestres 

agraeixen molt la participació dels pares i si veuen 

que hi ha pares que s’impliquen, ells també s’hi 

impliquen més. 


