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jo de gran 
vull ser… 
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expliquem
la mort als infants 
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“ Equipat amb els seus 
cinc sentits, l’Home 
explora l’Univers que 
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Ciència” Edwin Powell Hubble
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Hola famílies,
Estem a punt d’acomiadar un nou curs i voldria dedicar unes línies a fer una mirada 
enrere. 
Aquest curs no ha estat com d’altres. Hem viscut i estem vivint uns mesos 
convulsos on s’han produït greus atacs a l’escola pública i a la llibertat d’expressió en 
forma de denúncies d’adoctrinaments i delictes d’odi.

Però ens vull felicitar perquè la nostra escola i la comunitat que formem plegats hem 
sabut defensar el model d’escola que volem com calia, com una pinya i sempre amb 
un somriure als llavis. Confio que el futur incert que tenim davant el seguim dibuixant 
de la mateixa manera: amb dignitat i respecte.

Aquest curs també ha estat el segon del que 
he estat presidenta de l’AFA i vull agrair a 
totes aquelles persones que formeu part de 
les comissions, a les persones que en algun 
moment o un altre heu format part dels 
voluntaris d’alguna activitat i a totes aquelles 
que, poc a poc, us heu anat acostant a les 
juntes obertes mensuals. 

Al meu parer, encara som pocs i sovint les 
cares es repeteixen en un o altre lloc. Sé que 
totes tenim mil coses més a fer durant el dia 
però m’agradaria animar-vos, a les que encara 
no ho heu fet, a unir-vos a l’AFA. Apropeu-vos 
a una junta, parleu amb algú d’una comissió 
i sobretot penseu que tots i cada un de 
nosaltres som peces úniques de l’engranatge 
de la comunitat educativa. 

Si sabéssiu la feina que podríem fer si cada un de nosaltres dediqués una hora a la 
setmana a l’escola. no em cansaré mai de demanar-vos-ho perquè no crec que hi 
hagi massa coses més importants que l’escola on els nostres fills es faran grans.

Així doncs, sabeu que us esperem amb les portes i els braços oberts. 
Bon estiu, famílies!  

Anna Guerrero
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EDITORIAL

CONTINGUT

“A l’atzar 
agraeixo tres 
dons: haver 
nascut dona,
de classe 
baixa i nació 
oprimida.
I el tèrbol atzur 
de ser tres 
voltes rebel.”
“Divisa” de Maria-Mercè Marçal



D’aquí...
Quin goig descobrir tot el que els nostres fills i filles aprenen a 
l’escola. i gairebé sense adonar-se’n, envoltats de projectes, 
tallers, espais i experiències que els fan créixer. Gràcies, mestres, 
per deixar-nos veure tot el que heu treballat aquest curs.   
Laura Moret

SeGOn                                                       
@l’art
Fem vitrofusió! Amb petits tros-
sos de #vidre reciclat de diferents 
colors, cadascú fa una composició 
molt original sobre el seu dibuix. 
Una experiència única!

ei3                                                          

@piscina
Hem descobert que a les piscines 

hi ha #tobogans llargs, curts, en 

forma d’espiral, cilíndrica, fent 

ones...Hem construït un tobogan 

en equip utilitzant materials de 

tota mena. Quan podem tornar al 

@HappyPark? Hi ha una piscina 

de boles gegant!

TeRCeR                                                       

@latecnologia
A partir de sis #caixes amb pro-

postes de diferents dificultats i 

amb un #aprenentatge autònom 

hem estat practicant el llança-

ment, la recepció i el colpeig. 

Hem utilitzat la #rúbrica com a 

instrument d’avaluació per poder 

millorar el nostre propi aprenen-

tatge.

ei4       
@gelats
El @JocViu va ser màgic! Ens vam 
convertir en #mags, vam anar 
canviant els colors de la #llum 
i l’aigua segons el nostre desig. 
Vam intentar atrapar estels i tam-
bé vam sentir pessigolles d’una 
estrella fugaç!

PRiMeR                                                          
@lafira
Com és que la #tiliqua menja 
pollastre que és marró i la seva 
#caca és blanca i líquida? Hem fet 
maquetes per intentar explicar-ho 
i desprès hem exposat als com-
panys les nostres teories. 
Parlar en públic encara ens costa 
una mica, però cada dia ho fem 
millor!

SeGOn   
@cinema                                                   

Sabeu que és un #taumàtrop, 
un #zoòtrop i un #praxinoscopi? 
Nosaltres ara sí, ens ho han en-
senyat al @MuseudelCinema i ens 

han deixat captivats! 

TeRCeR                                                      
@elmar
Anem a Gavà al parc #arqueològic. 
Ens ho passem molt bé! Visitem el 
museu, les mines, fem una joia a 
la manera dels homes i dones del 
#Neolític. Desprès de la feina, per 
agafar forces fem el nostre primer 
dinar cooperatiu!

ei5                                                          
@l’aigua
Al @Liceu hem ajudat a l’Este-
fania, Directora de l’Orquestra 
a trobar la partitura perduda. 
Ha estat emocionant la recerca! 
Mentre visitàvem el Liceu hem 
anat buscant #pistes que ens han 
ajudat a trobar-la!
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D’AQUí I D’ALLà

ei3                                                       @dracsidragonesHem après molt al #Click del @Cosmocaixa! Hem fet construc-cions amb cossos #geomètrics amb imants, hem notat la sen-sació del fort vent al nostre cos i també hem experimentat amb l’aigua i amb diferents instru-ments.

ei4
@muntanyes
Com hem gaudit dels @Espais! 

Ens hem convertit en Petits ob-

servadors i Grans científics. Hem 

passat Del cap a les mans i hem 

sentit que Tot Sona. Amb el Pen-

sament en Acció ha estat Pensar 

i Fer. Hem obert El Bagul de les 

Paraules i hem descobert Un món 

ple de Formes. 

ei5     
@lamel
A les @colònies fem una #fira amb material que recollim, fem cataplasmes, saquets d’olor, pintem pedres i pinyes i decorem escuts. El Baró vol jutjar a la Caterina, es pensa que és una #bruixa, però no ho és! és una bona remeiera! 

PRiMeR                              
                         

@lagimnàstica

Ens hem trobat una sorpresa a 

l’Espai #Setciències que ens ha 

encantat. S’ha afegit un racó, la 

taula de #llum. Comencem amb 

peces translúcides i anem afegint 

petites activitats. Ens ho passem 

molt bé i a més, ens relaxa...

PRiMeR                                                          
@experiments
A l’ Assemblea de #delegats par-
lem molt de l’estat dels #lavabos, 
ens preocupa. 
La tasca de primer és fer rètols 
per recordar els nens i nenes que 
hem de tenir cura dels nostres 
espais. Pensem la idea, fem el di-
buix i passem el text a l’ordinador. 
Veure’m si fan l’efecte desitjat!



D’allà...
Molt a prop, a la resta d’escoles, d’instituts, al 
barri, també passen coses que ens preocupen 
i ens fan saber que formem part d’un col·lectiu 
amb la necessitat de treballar conjuntament 
per assolir nous objectius comuns.

QUART
@detectius
Hem participat a la VI trobada de @FormiguesCooperatives de Poblenou al Parc de la Marbella. Ens hem trobat tots els for-miguers de #Poblenou. Hem realitzat un munt de reptes físics #cooperatius on cal treballar en equip per a aconseguir la finalitat.   

inSTiTUT iCàRiA                                    @instituticaria
Estudiants de 3r d’ESO han par-ticipat en el #programa de ‘Joves, Ciència i Ètica’.

Arriben a interessants conclusions sobre els aspectes ètics de la #robòtica. Han identificat riscos i beneficis en l’àmbit laboral i creuen que cal limitar l’autonomia dels #robots. 

CinQUè
@l’Univers
Cinquè participem al #FlicFlacCirc 
representant les obres de Jules 
Vernes. Fem exercicis de #circ 
i #acroesport, fent acrobàcies i 
figures humanes amb coreografia. 
No es gens fàcil però hem treba-
llat molt i estem molt contents del 
resultat!

SiSè
@Arenalnews
Els alumnes de sisè estem molt 
interessats en el món periodístic, 
hem visitat @rne per conèixer 
com funciona la ràdio. Ens heu 
sentit parlar per la ràdio? També 
hem anat al plató de la @UPF a 
gravar les #notícies.    
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QUART                                                      
@màquinesirobots
Les colònies al #Delta de l’Ebre, 
han estat emocionants, no hem 
parat! Hem fet una excursió 
en bicicleta fins a la platja del 
#Trabucador. Recollim herbes d’un 
camp d’arròs ficant els peus. I bé, 
acabem ficant els peus, les cames 
i tot el cos!

CinQUè 
@geòlegs
Al @PalaudelaMúsica hem assis-

tit a l’espectacle ‘Les músiques 

del món’. Hem escoltat cançons 

d’arreu del #món, els cantants 

feien imitacions de sons i d’instru-

ments amb la boca, alhora que 

portaven una coordinació rítmica 

i melòdica perfecta. El resultat 

impressionant!

SiSè
@darreralescàmeres
Coneixeu el #Ringo? és un #esport 

poc conegut amb unes normes 
de joc molt senzilles. Els alumnes 

de sisè ens n’hem fet uns experts 

jugadors!    

inSTiTUT QUATRe CAnTOnS                                 

@Afa4Cantons
Dos alumnes de 2n de Batxille-
rat participen a la XIX Edició d’ 
#Exporecerca Jove amb el projecte 

‘Bastó intel·ligent per a persones 
invidents’. Un #prototipus que 
detecta obstacles per sobre de la 
cintura de les persones invidents. 

Alerta l’usuari mitjançant un 
motovibrador.

inSTiTUT 22@                                               
@institut22@
El nou institut de secundària 
22@ s’instal·larà el curs vinent a 
les plantes superiors de l’antiga 
fàbrica #tèxtil de Can Saladrigas. 
El solar reservat davant de Can 
Framis ara està ocupat pels barra-
cons de l’institut @MariaEspinalt.

inSTiTUT FROnT MARÍTiM                                   

@insFrontMarítim
Un dels equips de treball del 

Projecte d’emprenedoria de 3r 

inicia aquest curs una recollida 

#solidària de material escolar per 

ajudar al Casal dels Infants del 

Raval amb el seu #projecte.

PLATAFORMA edUCACió 
PúBLiCA de POBLenOU                                    
@PeducacioP9
La Plataforma s’uneix a la Ma-
nifestació del 17D en defensa 
de l’educació pública. Davant les 
retallades exigeix que l’Adminis-
tració augmenti la inversió en 
educació fins allà on marca la llei 
catalana, el 6% del PIB, que és 
la mitjana d’inversió de la Unió 
Europea. 

eSCOLA FLUVià                              
        

@AFA_Fluvia

Aquest any l’Escola Fluvià fa una 

festa per celebrar els seus 10 

anys d’escola. Després de quatre 

anys fent classes en #barracons i 

amb inicis precaris, l’any 2012 va 

ser un gran motiu d’alegria poder 

inaugurar l’edifici nou.

eSCOLA LA MARBeLLA                                         
@LaMarBellaAMPA
Passa a ser de dues línies i l’esco-
la s’ha d’ampliar. Es va enderrocar 
l’ església #Sant Bernat Calbó i 
una part de l’escola i, aquest curs, 
els alumnes han de fer classes en 
#barracons que es troben al pati 
de l’antic Grèvol.

inSTiTUT MARiA eSPinALT                                         

@afamariaespinalt
Per plantejar mètodes educatius 
innovadors cal disposar d’un 
mínim de condicions, un laboratori 

amb els estris adequats, una pista 

esportiva...
El nou edifici està encara en 
construcció i els barracons cada 
cop estan més massificats.



Els números de l’AFA 
de L’Arenal de Llevant
Hem recollit algunes dades curioses relatives a les mil i una activitats 
que enguany hem organitzat dins i fora de les portes de l’escola. 
Gràcies a tots/es per fer-les possibles!

XIFRES I LLETRES

A LA RUA de CARneSTOLTeS...

– 140 infants  i 180 adults es van 
disfressar de MIMS?

– 40 membres de la Fundació Catala-
na de Paràlisi Cerebral es van sumar 
a la comparsa?

– van caldre 40 metres de goma eva, 
320 bombins, 640 guants i 2560 
imperdibles per fer les disfresses?

– es van llançar 60 quilograms de 
confeti?

– es van repartir 150 sucs i 160 mag-
dalenes?
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Sabies que…

– 353 famílies duen els seus fills i filles 
a L’ Arenal de Llevant? 

 i que d’aquestes, 304 (un 86%) són 
sòcies de l’AFA?

– l’AFA de L’Arenal té cada dia una 
major presència a les xarxes?

•	 A	Facebook,	ja	hem	assolit	els	265	
seguidors!

•	 A	Twitter	ens	segueixen	269	
persones	i	hem	rebut	1.414	likes!

•	 214	persones	s’han	instal·lat	la	
Ding Dong Afa al seu telèfon mòbil!

•	 L’últim	mes	es	van	enviar	2385	
missatges des de Ding Dong!

•	 El	nou	blog	de	l’Afa	té	362	
subscriptors	i	ha	rebut	3497	
visites!

– a la XIII edició de la Cursa de la Dona 
de Barcelona…

•	 de	les	31.000	dones	inscrites,	99	
eren mares de L’Arenal? 

•	 es	van	recaptar	635	€,	que	es	van	
donar a l’Associació Espanyola 
contra el Càncer?

– 40 equips van participar a la 2a edició 
del SAPIENS dedicada a recolzar 
la tasca d’Open Arms, a qui es van 
destinar	els	4.614€	recaptats?

– a la Xocolatada Solidària es van 
recaptar	414€,	que	van	anar	
destinats íntegrament a la Fundació 
La Marató de TV3, dedicada a 
la investigació de les malalties 
infeccioses?

– un total de 48 persones van assistir 
al Taller de Publicitat i Infància i a 
les dues xerrades (una sobre els 
usos de les pantalles, i l’altra sobre 
Bullying) que va organitzar a l’escola 
la comissió Aprenent Junts?

– en els berenars solidaris organitzats 
per les classes de 1rC, 2n, 3r i 4t 
s’han recaptat un total de 2.586 
euros? 

– diverses mares i pares voluntaris van 
introduir més 4.600 llibres a la nova 
base de dades de la Biblioteca de 
L’Arenal?

– un total de 70 persones dediquen el 
seu temps participant activament de 
les 10 comissions de l’AFA?

en un dia a la cuina de  
l’escola es couen…

– 25 litres d’ou pasteuritzat per fer 
truites?

– 47 quilograms de botifarres per fer el 
segon plat?

– 380 iogurts?

– 50 litres de beixamel?

– 40 quilograms de plàtans?

a l’espai migdia… 

– s’han fet servir 50 metres de tela pel 
taller de punt de creu?

– s’ha organitzat una vintena de 
concursos?

– les activitats que més demanen 
els infants són el pintacares, la 
globoflèxia i l’scoobydoo?

a la jornada solidària…

–	es	van	recaptar	2.115	€,	que	van	
destinar-se a la Fundació Josep 
Carreras?

– es van fer 35 donacions pel Banc de 
Sang,	col·laborant	així	en	la	lluita	per	
la leucèmia infantil?

– es van preparar 14 tallers diferents 
pel gaudi i goig dels nens i nenes que 
van participar en la jornada?

– 75 persones van ser afavorides 
amb alguns dels premis de la Rifa 
Solidària?

DE NOU, GRÀCIES! Tots som AFA.

Laia Quílez
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L’amistat, 
un valor que 
evoluciona 
amb els anys
els amics els ajuden a establir normes i prendre 
decisions. A més, sentir que es forma part d’un 
grup en millora l’autoestima. Per què?

“Un amic és algú que t’explica el que 
sap, com per exemple, on està el pati” 
(Guillem, educació infantil, 4 anys).

“Un amic és algú que et cuida”  
(Pau, educació primària, 8 anys)

“Un amic és algú que està al teu cos-
tat quan ho necessites, i que mai no 
et demana res a canvi”  
(Pol, 1r d’ESO, 12 anys)

“Un amic és algú que et fa millor per-
sona, que t’ajuda, que et cuida  
i en qui pots confiar sempre”  
(Mar, 1r de Batxillerat, 16 anys)

L’amistat és un valor clau pel desen-
volupament de la conducta social dels 
nens i les nenes, i l’escola representa 
un escenari fonamental per posar en 
alça aquest valor que contribueix al seu 
creixement socio-cognitiu.

D’igual manera que les famílies ens 
preocupem per l’aprenentatge de 
valors com la confiança, l’autoestima o 
l’esforç, l’amistat és un valor rellevant 
que els ajuda a desenvolupar la seva 
pròpia identitat. Per això ens ha sem-
blat interessant comprendre de quina 
manera el valor de l’amistat s’inicia i 
evoluciona al llarg dels anys d’escola-
rització:

Malgrat la socialització és un tret innat 
als humans, no és fins a les primeres 
relacions socials, passats els dos anys, 
que infants entrenen habilitats més 
complexes com la comunicació  o la 
presa de decisions. 

Tot i que les primeres relacions són 
inestables i es conceben com a  
interaccions momentànies o sense 
caràcter durador són molt importants 
perquè proporcionen afecte i seguretat. 
No existeix encara una perspectiva de 
mutualitat. Habitualment els amics són 
els companys de jocs.

No serà fins als set anys, que els 
infants posaran l’egocentrisme i la 
insolidaritat, pròpies de les primeres 
etapes del desenvolupament 
emocional, en un segon terme 
i tindran capacitat de cooperar 
efectivament amb altres companys. 
Triaran alguns amics d’entre un grup 
(normalment per afinitats lúdiques). 

Entre els set i els dotze anys es 
consolida el respecte i s’inicia 
l’etapa en què aprendran a resoldre 
conflictes i a expressar els seus 
propis sentiments i emocions. Es 
parla llavors de relacions basades 

en l’empatia i 
la cooperació.  
A partir dels 
dotze anys i 
fins als setze, 
la consideració 
de l’amistat no 
dista massa de 
la dels adults. Es 
busca compartir, 
comprendre, i 
compenetrar-se. 
L’adolescència 

intensifica aquesta necessitat de 
relacions interpersonals i de compartir 
vivències i sentiments. Es valora els 
amics per les seves característiques 
psicològiques i queda palès que en 
aquesta edat ja hi hagut un avanç 
cognitiu que permet valorar les 
amistats d’una manera més objectiva.

El nens milloren el seu 
desenvolupament emocional depenent 
de les relacions que s’estableixen 
amb d’altres, per tant, formar nocions 
i motivar vivències que estimulin 
l’amistat els ajudarà a conviure d’una 
manera sana i compromesa amb 
els altres.  L’escola té el compromís 
educatiu de crear espais i de fomentar 

vivències emocionals que reforcin 
l’amistat, la confiança i el suport mutu.

Agraïm l’assessorament de la 
neuropsicòloga Laura Forcano.

Laia Roca

Estudis demostren que els nens 
que tenen amics tenen millors 
resultats escolars. Paral·lelament, 
els adolescents que tenen amics 
experimenten menys problemes 
psicològics a l’hora de canviar de 
curs o d’institut. 

Do Kids Need Friends?. NYU Child Study Center, 
2013

Bibliografia:  The Development of Empathy: How, 
When, and Why. Nicole M. McDonald Daniel S. 
Messinger. Early Childhood Emotional and Social 
Development: Emotional Expressiveness and 
Understanding. Las amistades en la escuela: 
desarollos, funciones y pautas de intervención en la 
escuela, MA Melero, MJ Fuentes.

“ És important 
que les 
escoles tinguin 
programes de 
resolució de 
conflictes, així 
com tallers de 
cooperació que 
enforteixin les 
aliances entre 
companys.”

REFLEXIó
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La Maria, la Nora,
la Rebeca i la joia
de la corona
La sexualitat és present en totes les etapes de la nostra vida. 
L’afectivitat, l’amor i el desig, són alguns dels eixos que donaran equilibri 
a la nostra vida. 

La Rebeca arriba tard al sopar amb les 
amigues i deixant-se caure a la cadira 
diu:

—M’ha tocat: Parlem de sexualitat als 
nostres fills
—No fotis! —la Maria somriu 
maliciosa.
Mossegant-se les ungles la Rebeca 
explica que aquest any s’ha fet per 
sorteig i que ningú no li ha volgut 
canviar el tema.
—Doncs em sembla molt bé, s’ha de 
parlar de sexualitat amb els fills! —
exclama la Nora.
La Rebeca mira la Nora i sorpresa 
afegeix —Tu n’has parlat d’això amb la 
teva nena?
—És clar! 
—Precisament a tu! —la Maria obre 
molt els ulls. —Si ni tan sols li deus dir 
pel nom a la vulva.
—La patatona vols dir?— mussita la 
Rebeca.
—La patatona no! La vulva! 
—Ai, noies! A mi l’àvia em deia: 
«¡Rebeca, límpiate bien la joya de la 
corona!»—la Rebeca es tapa la cara 
amb les mans.
—I els teus fills no t’han preguntat mai 
com es fan els bebès?—la Nora ulla la 
seva amiga incrèdula.
—Sí, però jo els dic que ja els ho 
explicaran a l’escola.
La Maria posa seny —És normal que 
no et sentis còmoda amb el tema, jo 

tampoc no m’hi sentia, no en parlàvem 
mai de sexualitat a casa. Així que quan 
la Neus em va interrogar...
—Què?—la Rebeca la mira implorant.
—Li vaig dir que no em sentia còmoda 
—la Maria s’encongeix d’espatlles— 
perquè quan jo era petita no se’n 
parlava. Llavors vaig agafar llibres de 
la biblioteca, vaig fer recerca i en vam 
començar a parlar. 
—I què li vas explicar primer? 
— Senzillament vaig seguir el fil de la 
seva curiositat. 
—En el meu cas—continua la Nora —
va ser primer veure’s la vulva, després 
fixar-se amb el penis del seu germà 
i començar a fer preguntes com ara 
per què és diferent, etc. Després va 
començar la descoberta.
—El pitjor va ser —explica la Rebeca 
—el dia que l’Elisa li va dir al seu pare, 
al parc, que un nen li volia mirar allà.., 
el Robert se la va emportar d’una 
revolada i no hem tornat a tocar el 
tema.
—Doncs és vital! —la Maria es posa 
seriosa—. Totes les criatures tenen 
curiositat, és sa i natural. Han de saber 
que el seu cos és seu, i és plaent. Si 
viuen amb naturalitat la descoberta del 
cos, llavors poden descobrir el de l’altre 
i començar a construir una sexualitat 
sana.
—I com eviteu que es toquin entre 
si?—la Rebeca les mira angoixada.
—És que no s’ha d’evitar. El que cal és 

que sàpiguen que tocar-se és una cosa 
natural, però que s’ha de fer amb els de 
la seva mateixa edat, i sempre que ho 
vulguin els dos. Que no s’ha de forçar 
mai ningú, i que si una persona no vol 
que la toquin no es pot tocar. Mai. Ha 
de ser una descoberta entre iguals, mai 
forçada. 
—Em fa tanta por que algú els pugui 
fer mal —confessa la Rebeca.
—Per això, si saben que el seu cos és 
únic i s’ha de respectar sempre, és més 
complicat que els forcin a fer allò que 
no volen. 
—Sí, per això a casa sempre l’hem 
respectat molt, el cos—comenta la 
Maria —i no diem fes-me un petó. Ens 
abracem o petonegem quan volem, no 
per obligació i menys a canvi d’alguna 
cosa.
—Tens raó—la Rebeca arrufa el nas 
recordant quantes vegades havia hagut 
de fer petons, obligada, als parents del 
poble.

La xerrada dura encara una bona 
estona i en tornar a casa, la Rebeca la 
converteix en l’article de la revista.

Mònica Ortega

Fonts: aquest petit relat ha estat possible gràcies a les 
psicòlogues: Celeste Reina i Ana Boschan del Centro 
de psicología Poblenou. I a Aida Gallego, doula de 
Gurumaji.

REFLEXIó
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ReCeRCA 
inFORMACió 
COMUniCACió

La sexualitat  
és vida. 

Hi ha molts 
llibres i 
informació 
que ens poden 
ajudar.

Fer-los saber 
que poden 
parlar amb 
nosaltres de 
qualsevol 
assumpte, 
també de 
sexualitat.

Les noves 
generacions 
basaran el seu 
aprenentatge en 
les xarxes, hem 
de mostrar-los 
a ser crítics amb 
la informació 
que troben.

AFeCTe -ReSPeCTe -COneixeMenT
L’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) defineix la sexuali-
tat com «un aspecte central de 
l’ésser humà al llarg de la seva 
vida i engloba el sexe, la identi-
tat de gènere i els rols, l’orien-
tació sexual, l’erotisme, el plaer, 
la intimitat i la reproducció.
Hem de respectar el cos dels 
nostres fills. Res de Fes-li un 
petó a la tieta...
Eduquem amb l’afecte, estima 
cap al propi cos i cap al de 
l’altre. 

Tots els cossos són diferents i 
únics. 
Cadascú és lliure d’estimar i 
desitjar qui vulgui. 
Facilitem la comunicació. 
Si tenim aquesta via de comu-
nicació oberta amb els nostres 
fills i mai tenen un problema, 
sabran que ens poden demanar 
ajuda. 
Parlar de sexualitat perquè la 
desenvolupin d’una manera 
sana i plena.

9



Mama, jo de gran
vull ser… youtuber

TENDèNCIES

10

i QUè diUen LeS xiFReS?

Segons una enquesta feta per 
Addeco el 2017, la professió de 
youtuber és ja la quarta més 
desitjada entre els nens i nenes 
espanyols d’entre 4 i 16 anys, 
per darrera de les de professor/a, 
futbolista, policia i metge/ssa. 

Altres “noves professions” vincu-
lades amb les tecnologies digitals 
i que han aparegut en la mateixa 
enquesta són les de provador/a o 
dissenyador/a de videojocs o la de 
dissenyador/a de robots.

dilluns   Agafo el metro i, asseguts en 
línia, quatre preadolescents viatgen 
capcots	il·luminats	per	una	pantalla.	
Amb l’índex fan córrer imatges, 
missatges, vídeos i enllaços a una 
velocitat semblant a la que viatgem pel 
túnel. Em marejo.

dimarts  	Passo	per	l’Skate	Park	de	
la Mar Bella i un noi imberbe fa volar 
el seu patinet com si fos un ala delta. 
Mentre aixeca els peus a l’aire, crida: “I 
ara	poseu-me	un	like,	penyaaaa!!”.	Un	
altre el grava amb un iPhone 18. Sento 
que soc, de cop, deu anys més vella.

dimecres   Una llum sospitosa s’escola 
per la porta de l’habitació del meu 
fill. L’obro d’una llambregada i me’l 
trobo mirant embadocat “Canción 
parodia	Barcelona-PSG	6-1”.	El	vídeo	
té 42.360.412 visualitzacions. Ara 
en tindrà unes quantes més: des 
d’aleshores que el tinc a favoritos. 

dijous   Necessito fer un pastís pel 
berenar solidari de l’escola. Busco la 
recepta per internet i acabo seguint 

les ordres d’un nen que no arriba, ni 
de puntetes, a la taula de la cuina. Per 
primera vegada aconsegueixo que em 
surti alguna cosa comestible.

divendres   Una nena de 7 anys 
m’explica des de la seva habitació plena 
de pòsters com fer un punt de llibre 
en forma de cavallet marí; una altra 
em recomana els millors llibres per 
llegir quan plou i trona; una darrera em 
revela els secrets per guanyar sempre 
als escacs. L’univers s’expandeix.

dissabte   Mentre sopem bledes i lluç 
bullit pregunto als meus fills què volen 
ser de grans. “Gamer, si pot ser de 
Play-Station”,	em	diu	un.	“Influencer,	
booktuber	o	virtual	shopper”,	em	diu	
l’altre.	“Virtual	què?”,	responc	mentre	
empasso saliva. Es miren i riuen 
mentre aparten el peix.

diumenge   Surfejant per Google 
descobreixo	que	un	nen	de	9	anys	
guanya 1 milió de dòlars l’any provant 
joguines a Youtube; i que canals com 
La diversión de Martina, Los Mundos 

de	Nico	o	Mikel	y	su	hermano	Leo	
tenen quantitats ingents de visites 
diàries. També llegeixo que aquesta 
sobreexposició dels menors a les 
xarxes pot acabar destroçant-los la 
vida. Els meus fills s’han posat a fer un 
trencaclosques. Corro a abraçar-los, 
amarada de llàgrimes.

Laia Quilez
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Moviment i 
aprenentatge 
estan 
relacionats 
dues reflexions: per una banda, amb nens molt petits, 
és necessari que se’ls doni oportunitats de moviment, 
ja que si no en tenen es pot veure afectat el seu 
desenvolupament motriu i en conseqüència poden tenir 
dificultats a nivell acadèmic o problemes emocionals; 
d’altra banda, de més grans, han de tenir la possibilitat 
d’expressar les seves emocions per tants canals com 
sigui possible i un d’aquests canals és el moviment  
i han d’aprendre com fer-ho.

Sally Goddard Blythe, 
neurofisiòloga experta en 
dificultats d’aprenentatge
Parla del desenvolupament motriu 
com “el hardware del sistema nerviós” 
i afirma que per què “aquest hardware 
funcioni necessita l’experiència de 
l’entorn”, és a dir, per tal que un infant 
tingui un bon desenvolupament 
motriu ha d’experimentar el seu propi 
cos i l’espai físic. En els seus anys 
d’experiència com a neurofisiòloga 
s’ha trobat que aquells infants que han 
passat molt de temps en cadiretes 
o balancins, quan s’han fet més 
grans, “manifesten dificultats a nivell 
acadèmic o problemes emocionals”. 
Hi ha estudis de població en escoles 
públiques de la Gran Bretanya que 
han demostrat correlació entre la falta 
d’habilitats físiques i el rendiment 
acadèmic baix, independentment del 
quocient intel·lectual.
El seu llibre més recent editat a 
Espanya es El niño bien equilibrado i 
hi explica la importància del moviment 
i  l’equilibri. Sobre aquest darrer, Sally 
Goddard afirma que tenir equilibri fa 
que una persona tingui sentiment de 
seguretat física i aquesta seguretat es 
transfereix a l’emocional. Tant l’equilibri 

com el control postural influeixen 
també en els moviments oculars i, 
per tant, poden influir en la nostra 
percepció del món.
 
Montse Pons, professora de 
secundària d’arts escèniques  
Després d’alguns anys d’experiència, 
la Montse afirma que “dins de les 
classes, i sobretot les que es vehiculen 
a través de les arts escèniques, 
apareixen moltes emocions i, per això, 
és molt important que el professorat 
prepari molt bé les classes i sàpiga 
gestionar les situacions que van 
apareixent. Malgrat tot, s’ha de 
diferenciar clarament el que pertany 
a les arts escèniques i el que pertany 
a ajudes terapèutiques, per a les 
quals es necessita una formació 
molt concreta”. La Monste treballa 
l’expressió corporal a les seves classes 
sobretot a partir de la improvisació. 
Afirma que el cos és molt savi i sap 
que en moviment pot ajudar-nos a 
alliberar tensions i a donar resposta a 
necessitats emocionals i acadèmiques.
Als centres de secundària, en general, 
es treballa l’expressió corporal dins 
de l’àmbit de l’Educació Física, però la 
Montse es mostra partidària d’incloure 

l’expressió corporal més enllà de les 
dues hores setmanals d’aquesta 
assignatura. Explica que comencen 
a aparèixer iniciatives per introduir el 
moviment al procés d’aprenentatge: 
explicar geometria i fraccions amb 
el cos o aprendre els complements 
verbals amb el moviment fa que 
aquest aprenentatge sigui molt més 
vivencial per a l’alumnat i, per tant, 
qualitativament diferent. 

Marta Soler

EDUCART

Agraïments: Montse Pons, professora de Llengua 
Catalana i Literatura i Arts Escèniques a l’Institut 
Ramon Berenguer IV de Santa Coloma de Gramenet.
Font: El niño bien equilibrado. Ed. ING Edicions

eL diA A diA de LeS ARTS 
eSCèniQUeS A LeS eSCOLeS

Hi ha escoles que estan poten-
ciant les arts, però encara falta 
molt camí per recórrer. En la ma-
joria d’escoles, les arts escèniques 
s’introdueixen puntualment i per a 
festes del centre. Per tant, les arts 
escèniques són un suplement i no 
una eina dins del procés d’apre-
nentatge.
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Si VOLeU ACOMPAnyAR-
LOS AMB LLiBReS AQUÍ  
US en deixeM Un ReCULL

http://natibergada.cat/58-
contes-per-parlar-de-la-mort 

http://llibresalrepla.
cat/?p=3368 
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– No em puc adormir.  
    Em rasques l’esquena?
– Vine, apropa’t. Què et 

passa? És tard i demà tenim escola. 
Has de descansar.

– Estic preocupat
– Ah, sí? Per què? Què t’amoïna, 

bonic?
– No em vull morir. I tampoc vull que 

us moriu vosaltres, ni els avis, ni 
ningú que estimo.

– Entenc molt bé què et passa, a mi 
també em fa mal pensar aquestes 
coses. La mort fa patir, i ens fa mal 
però és important que en parlem. 
Tots morirem i tots viurem comiats. 
Però no estaràs mai sol. Sempre 
hi haurà algú que et cuidarà, que 
t’estimarà i que et farà companyia 
quan estiguis trist. Com ara, 
ho veus? Explicar el que sents 
t’ajudarà a no sentir-te tan sol. 
Compartim coses que comencen 
i acaben però això ens pot servir 
per viure més conscients i feliços, 
no trobes? Pots preguntar-me tot 
allò que vulguis, d’acord. 
Buscarem el camí per 
sentir-nos millor plegats.

La mort és indestriable de la vida, 
i ensenyar-los a viure és també 
enfrontar-nos a les seves pors sobre 
la mort i el dol. Els experts recomanen 
que els donem la informació que 
necessiten, creant espais d’intimitat 
on sentin que poden expressar-
se lliurement. Que els parlem 
honestament i amb naturalitat. Això vol 
dir compartir també els nostres dubtes 
amb ells, que vegin 
que som sincers i 
que nosaltres també 
tenim qüestions no 
resoltes. La mentida 
els perjudica: la mort 
és irreversible, i així 
ho han d’aprendre. 

El que farà que 
dissociïn la por del 
trauma a la mort serà 
la nostra actitud, la 
manera com ens apropem i afrontem el 
nostre discurs cap a ells i elles. 

Hem trobat un decàleg d’Immaculada 
Díaz, psicòloga especialista en cures 
pal·liatives,	que	volem	compartir	amb	
vosaltres:

– Utilitza paraules que ells/elles puguin 
entendre. Utilitza frases clares i 
senzilles.

– Posa exemples que vinguin de la 
seva experiència quotidiana.

– Evita dir coses abstractes, perquè 
els infants no ho entenen. Si els dius 
que la mort és com estar adormit, 
tindran por d’adormir-se. Si els dius 
que la mare ha marxat per sempre, 
no ho entendran i pensaran que han 
fet alguna cosa malament, que no els 
estima… No tinguis por d’utilitzar la 

paraula	“mort”.	Per	ells	no	significa	
el mateix, estan aprenent, i si els ho 
expliques ja els estaràs protegint.

– Explica’ls què és la mort tan aviat 
com puguis. Ells també s’han de fer a 
la idea.

– La millor manera de parlar amb els 
infants és escoltant-los.

– La millor manera d’escoltar els 
nostres fills i filles és fent-ho amb les 
orelles, els ulls, la pell… Els  farà mal 
la panxa, o ploraran sense saber per 
què, o no jugaran amb el seu ninot 
preferit…

– No tinguis una conversa molt llarga. 
La millor manera de parlar amb els 
nens i les nenes és amb petites 
converses (que sovint comencen 
ells mateixos en els moments més 
inesperats).

– Els infants necessiten dues coses 
per fer-nos preguntes: la primera 
és sentir que es pot parlar de la 
mort amb la família i que no passarà 
res, que poden expressar els seus 
sentiments; la segona és saber que 
si ens parlen de la seva pena no 
augmentarà la nostra.

– Facilita l’expressió dels seus 
sentiments. Ajuda’ls a posar nom a 
les seves emocions.

– No els diguis mentides. Digues-los 
la veritat; d’aquesta manera els 
donaràs seguretat i confiança.

Salut i llarga vida!

Laura Moret i Laia Roca

Agraïments: Al Pau per deixar-me la seva veu i la 
nostra experiència en l’escena d’inici d’article. Gràcies.

Els infants 
confien en 
nosaltres 
i quan els 
amaguem 
situacions 
doloroses o 
els mentim, 
es senten 
traïts.

Parlem de la mort 
es recomana sempre que els pares afavoreixin i acompanyin els nens en 
la seva tristor i la seva enyorança. Protegir-los del dolor i de la mort els 
deixa orfes. en parlem?

FAMILIA
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Què vol dir 
ser diferent?
Què vol dir ser diferent? Haver nascut en un altre lloc? Portar ulleres? Jugar 
a  futbol si ets nena? Tenir una habilitat especial? No portar les bambes de 
moda? Tenir dues mares o dos pares? Que t’agradi el rosa si ets nen?

Tot això i molt més forma part de la 
nostra diversitat com a persones, 
diversitat que és enriquidora; 
tanmateix no sempre és fàcil 
d’entendre o d’acceptar, ni tan sols pels 
adults, però molt menys pels infants.

Els nens i les nenes conviuen amb les 
diferències en el seu dia a dia, però 
aquesta realitat que troben a l’escola, 
al parc, al barri, moltes vegades no 
es correspon amb els  missatges 
que reben, sobretot dels mitjans, 
que normalitzen l’homogeneïtat i  
invisibilitzen la diferència. 

Per exemple, tenim que, segons 
dades de MediaCorp - Observatori de 
Comunicació i Imatge Corporal de la 
Universitat Pompeu Fabra -,  el  89% 
dels anuncis més vistos  pels nens i 
nenes durant el 2015 corresponen a 
persones blanques, esveltes i de cabell 
castany. Doncs sembla que el que no 
es mostra, no existeix i quan existeix és 
“estrany”, “anormal”, en altres paraules 
“diferent”.

No obstant això, ser diferent no és un 
problema, el problema és ser tractat 
diferent. Ens podem imaginar com  
fa sentir a un nen, una nena, un/a 
adolescent que algú els consideri 
diferents? Fins i tot, podeu recordar la 
darrera vegada que us heu sentit “fora” 
pel detall més petit, sigui per vestir 
diferent, actuar diferent o, fins i tot, 
pensar diferent?

És la nostra feina i el nostre deure 
com a famílies educar els nostres fills 

i filles amb acceptant la diferència i la 
tolerància.  Es fa necessari  reformular 
el paper que juga l’altre, centrant-nos 
en allò que ens fa iguals i en allò que 
ens aporten aquestes diferències, 
construint un nosaltres comú.

Preparant-los pel futur (i pel 
present)
Ens ocupem a preparar els nostres 
nens i nenes perquè parlin idiomes, 
tinguin habilitats psicomotrius, 
s’expressin bé en públic, etc; però tot 
això, que per descomptat és important, 
servirà de poc si els adults del futur no 
estan preparats per enfrontar-se amb 
tolerància i respecte a un món cada cop 
més globalitzat i liberal.

Ensenyar els nens i nenes a valorar 
i aprendre dels altres, evitarà que 
prenguin decisions basades en 
prejudicis i estereotips, farà que tinguin 
més capacitat per treballar en equip, 
que siguin més solidaris i sobretot que 
acceptin i siguin acceptats tal com són.

Després de tot, la construcció de la 
seva identitat és una tasca personal 
alhora que social. (Rodrigo, M. i Medina, 
P, 2006).

Personal perquè correspon a ells 
mateixos, amb la nostra guia, 
respondre a la pregunta: Qui som? i 
A on pertanyem? i social, perquè les 
respostes a aquestes preguntes es 
troben en la reflexió sobre ells mateixos 
i en la interacció amb el seu entorn. 

D’aquesta manera no només 
necessiten respondre al Qui sóc? i 
Com em percebo?, sinó al Qui creuen 
els altres que sóc? i Com em perceben 
ells? Això equival a la mirada sobre 
ells mateixos i la mirada de l’altre. 
M’accepten? Jo els accepto? Dues grans 
preguntes que haurem de treballar 
perquè la resposta sigui un contundent 
SÍ. Només així, haurem aparcat les 
diferències per gaudir de la diversitat 
de les persones que ens envolten.

Mittzy Arciniega

FOCUS

“ La diversitat  
és enriquidora 
però no 
sempre és fàcil 
d’entendre o 
d’acceptar”

“ Ser diferent no 
és un problema, 
el problema 
és ser tractat 
diferent”
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ideeS PeR TReBALLAR  
eL ReSPeCTe i LA 
TOLeRànCiA

Per parlar-ne:
– Ajudar-los a reconèixer que tots som 

diferents i les diferències no són motiu de 
burla.

– Explicar que cal tractar les persones de la 
mateixa manera amb la qual a un li agra-
daria que el tractessin.

– Incentivar el joc en equip per enfrontar-se 
a la frustració, a perdre i a guanyar, a ser 
pacient i el més important, a compartir.

– Ajudar-los a conèixer-se a si mateixos i als 
altres per tenir consciència que cada per-
sona té la seva forma de ser i fer les coses.

Per fer:
– Reconèixer la riquesa que hi ha 

en cultures diferents a la seva, 
a través de pel·lícules, visites a 
museus, fotografies o viatges 
amb la família.

– Llegir, llegir i llegir per aprendre 
com viuen al pol nord, al desert, 
a la selva i després debatre, 
discutir, jugar, disfressar-se.

el nostre 
exemple:
– Escoltar amb atenció 

l’opinió d’altres per-
sones.

– Tenir un tracte amable 
amb els altres i ser el 
seu exemple.
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Com està organitzat l’espai de 
migdia? Quins espais no formals 
es proposen? Són diferents en 
funció de les edats o són de lliure 
circulació?

L’espai de migdia compta actualment 
amb 21 monitors (tres dels quals estan 
assignats a P3 i un de suport). Ens 
organitzem per torns:
Primer torn de menjador: de 12:30 a 
13:30. Ens ocupem dels nens i nenes 
d’educació infantil i cicle inicial, això és 
fins a segon de primària.
Al menjador hi ha un espai reservat per 
a cicle infantil amb taules i cadires de 
mida petita.

A partir de primària, tots els alumnes 
comparteixen el mateix espai del 
menjador.
Segon torn de menjador: de 13:00 a 
14:30. Ens ocupem dels nens i nenes 
de tercer a sisè de primària.
De forma esglaonada, els nens van 
entrant al menjador per classes amb 
les seves monitores.
Paral·lelament	a	aquests	torns	de	
menjador, a les 12:30 es comencen 
a muntar els diferents racons fixos 
del dia, com són el taller de dibuix, els 
racons de jocs, de música, de costura i 
el taller de lectura.
Tots aquests espais, així com el pati, 
són de lliure participació i circulació per 

tots els nens i nenes que fan  ús del 
servei de migdia. Malgrat algun taller el 
dissenyem per a certes edats, no hi ha 
cap restricció per participar-hi.
Pels infants que passen l’estona al 
pati, oferim materials diversos perquè 
els incorporin al seu joc: discs voladors, 
raquetes de bàdminton, de tennis, 
cordes, baldufes, entre altres.
De manera puntual organitzem 
tallers de manualitats: de polseres, de 
papiroflèxia, globoflèxia, pintacares.
A petició dels nens, s’organitzen 
concursos, tallers, campionats 
d’esports, coreografies o es 
redissenyen espais amb el material 
que els posem a disposició. Molts 

ENTREVISTA

“ L’estona del 
migdia està 
integrada de 
manera molt 
natural dins 
el projecte 
de l’escola”

Parlem amb la Rebeca Anton, coordinadora de l’espai de migdia  
(dirigit per l’empresa Closques) des de fa 11 anys, tot i que ja havia 
estat treballant a l’escola, des dels seus inicis, com a monitora. 
Va estudiar el grau d’Història i sempre ha estat fent formació 
continuada en temes relacionats amb el món del lleure, l’educació 
i els menjadors escolars. L’escoltem?
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d’ells, els gestionen i organitzen els 
mateixos alumnes. És bonic veure com 
dissenyen els cartells, els premis, com 
regulen la participació dels companys.

Consideres l’espai de migdia com 
un espai educatiu? està d’alguna 
manera lligat a la dinàmica de 
l’escola?

Sense cap dubte, ho és.
L’estona del migdia està integrada de 
manera molt natural dins el projecte 
de l’escola i, tot i que d’una manera 
més lúdica i menys formal, procurem 
que tota la franja del migdia tingui 
coherència  amb el projecte escola en 
totes les seves vessants. Això es pot 

veure tant amb 
la dinàmica de 
com treballem 
el lleure com en 
els valors que 
reforcem, sense 
descuidar mai la 
part alimentària 
i  el treball dels 
hàbits, per 
descomptat. Per 
cert, treballem 

molt conjuntament amb l’empresa de 
menjador, Cuina Justa.
Els nens i nenes dels diferents cursos 
interactuen, cooperen, fan tallers, 
juguen, ballen. Saps per què? Perquè 
treballem molt el respecte entre 
companys, la cohesió, però també amb 
els adults.  Intentem que mentre el 
nen s’ho passa bé es vagi consolidant 
la seguretat amb el seu monitor, que 
el senti proper, però a la vegada el 
respecti com a adult responsable. 
Tot l’equip de monitors treballa de 

forma coordinada i fluïda amb el tutor 
de la classe assignada. Cada dia s’hi 
relaciona. Vull dir, que no funcionem 
com a organitzacions de persones 
independents. El que passa a l’espai 
de migdia es parla amb els tutors de 
cada curs. I quan és necessari també 
es fa amb l’equip directiu de l’escola. La 
coordinació de l’espai de migdia està en 
comunicació permanent amb la direcció 
del centre. Només en el treball conjunt 
podem trobar bon resultats als nostres 
objectius.

els nouvinguts sempre senten 
l’estona del migdia com un moment 
difícil. encara no tenen hàbits a 
l’escola i els separen dels seus 
referents (tutors). Com treballeu el 
projecte d’autonomia i confiança en 
els nens de P3?

Ho fem d’una manera molt coordinada 
amb les tutores de P3, i sempre 
respectant molt els diferents ritmes de 
cada nen. Hi posem especial atenció 
al primer trimestre, que tot és nou per 
ells. Els anem motivant per aconseguir 
que vagin reforçant aquesta seguretat 
que deies. A més els ajudem a tenir una 
rutina d’hàbits, tant al menjador com a 
la migdiada, que els ajuda a sentir-se 
confortables.

És evident, per tant, que els 
monitors acaben sent un adult 
rellevant en l’entorn escola per a 
tots els nens. S’integren d’alguna 
manera en les activitats d’escola, 
com excursions o colònies?

Sí, sí, hi participen de manera regular. 
Els acompanyen a les excursions, a les 

colònies i molts d’ells s’encarreguen 
d’algunes extraescolars. Sens dubte 
que són figures rellevants per ells.
Abans d’acabar et volia explicar una 
cosa que no sé si molts pares saben. 
A l’espai de migdia tenim assemblees 
de classe. Van així: un divendres cada 
quinze dies, cada curs es reuneix amb 
el seu monitor i tracten els temes que 
es sobrevenen, coses que afecten 
l’espai de migdia, que els preocupen 
o que creuen que podrien millorar. 
Busquem, amb aquesta iniciativa, 
la participació activa i democràtica 
de tots els alumnes, que prenguin 
decisions consensuades i que es sentin 
reconeguts i atesos per nosaltres. Els 
debats s’inicien per part de monitors o 
alumnes, dependent molt de cada grup, 
de les edats o de les inquietuds que 
tenen. Són moments de diàleg molt 
enriquidors.

Per aconseguir el desenvolupament 
integral dels nens i nenes són 
necessaris molt agents, però quan 
acabo de parlar amb la Rebeca 
em reafirma que els monitors de 
l’espai de migdia són figures molt 
importants per ells. 
Per als nens no són mestres ni 
pares, són joves (i no tan joves) que 
els transmeten valors (la igualtat, 
la democràcia o el respecte) mentre 
s’ho passen bé. 
L’espai de migdia no és un buit dins 
la franja d’horari lectiu. A l’espai 
de migdia s’hi aprenen hàbits i 
valors de la mà d’unes persones 
que desprenen un aire positiu i 
entusiasta que és envejable.

Laia Roca

“ Treballem 
molt el 
respecte 
entre 
companys, 
la cohesió, 
però també 
amb els 
adults”
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Marxo
a l’ESO.
I ara, què?

Alumnes de 6è: A quin institut aneu? 
Adrià i Martí: Al Quatre Cantons. Laia: 
Al Maria Espinalt. Maria: Al Front 
Marítim.

A. 6è: Us agrada? És la primera opció 
que vau posar?
Tots: Sí ens agrada i sí la vam triar com 
a primera opció.

A. 6è: Heu notat molt canvi en la 
manera de treballar?
Tots: Sí, treballem molt més però et 
pots acostumar.

A. 6è: Quin és el vostre horari? 
Canvia molt respecte al de l’escola?
Maria i Laia: Canvia una mica sí, 
entrem abans, a les 8, però a la tarda 
no tenim classe.
Adrià i Martí: Ei, nosaltres sí fem classe 
tres dies a la tarda, però el dilluns és el 
millor	dia	perquè	entrem	a	les	9:15.

A. 6è: T’esperaves així l’institut?
Tots: Ens esperàvem que seria més 
difícil, en realitat no ho és tant.

A. 6è: Com us heu sentit en canviar 
de l’escola a l’institut? 
Maria: Molt bé, és molt divertit anar 
a l’institut, penseu que aquí a l’escola 
aneu amb tot de nens petits i allà 
anireu amb nens més grans.
Adrià: Jo estava trist al principi però ara 
ja m’he acostumat, m’agrada.
Martí: Per mi era divertit canviar la 
rutina.

Laia: Fa pal, perquè ara l’institut em 
queda més lluny de casa i haig de 
matinar més.
Tots: Aixecar-se a les 7 per anar-hi a 
les 8 fa pal…

A. 6è: Si haguessis de definir el 
teu pas per l’escola amb una sola 
paraula quina escolliries? Per què?
Maria: Llarg, són molts anys però la 
veritat és que ara penso que és el 
millor que em va passar.
Adrià i Martí: Emocionant. Esteu a la 
millor escola del barri. L’institut tampoc 
és tan guai, però mola.
Laia: A mi m’agrada més l’insti. 
Maria: I a mi.

A. 6è: Va ser dur haver de dir adéu 
als teus amics?
Laia: Sí, bastant. Passar tota l’etapa de 
l’escola junts i separar-nos per anar a 
l’institut...
Carme: Al principi de curs van fer 
una redacció del seu pas per l’escola. 
Molts van recordar el moment en què 
a infantil van barrejar les classes, heu 
tingut la mateixa sensació quan heu 
anat a l’institut?
Martí: Jo ara estic molt content perquè 
he fet nous amics i tampoc perds els 
antics.
Laia: Jo al principi no anava amb cap 
nen de l’Arenal a la classe i no coneixia 
a ningú.
Carme: No creieu que és bo començar 
de zero?
Maria: Les meves millors amigues ara 

són nenes que anaven a altres escoles.
Martí: He vist gent que ha canviat quan 
ha anat a l’institut.
Tots: Començar de zero és molt xulo.

A. 6è: Amb els amics heu continuat 
en contacte?
Tots: Sí, amb els amics de l’escola, amb 
la majoria, continues en contacte per 
whatsapp.

A. 6è: el primer dia d’institut va ser 
difícil? estaves nerviós?
Tots:  Vam fer adaptació d’unes hores. 
Sí, una mica nerviosos sí, perquè no ho 
coneixes.

A. 6è: Com són els professors i les 
professores d’institut?
Tots: Ui (riuen). Com explicar-ho...uns 
són bons i uns altres no et cauen tan 
bé, tots ensenyen bé, aprens amb ells.

A. 6è: Què és el que més i el que 
menys t’agrada de l’institut?
Martí: El millor és la manera de 
treballar, els projectes són divertits 
de fer. El pitjor els nens que es porten 
malament, ens castiguen a tots i tu no 
tens la culpa.
Adrià: El millor, com t’ ajuden. Si  tens 
cap problema greu hi ha els mestres 
TSP (Tutors de seguiment personal) 
que t’ajuden molt i fan que estiguis 
còmode. El pitjor que és molt curt, en 4 
anys ja s’acaba.
Maria: El millor és l’ambient i la gent. 
El pitjor les amonestacions, us ho 

COSES D’ESCOLA

Arribem a l’aula de sisè de la classe Arenal news. 
Obrim la porta i ens trobem la Carme, la mestra i un munt 
de cares expectants, que esclaten de sorpresa quan els 
veuen: ”ei, és la Laia”, ”hola Martí”, “és l’ Adrià”, “la Maria!”.
Antics companys d’escola que aquest any han iniciat una 
nova etapa a primer de l’eSO. en uns mesos ells començaran 
l’institut i aquests dies n’han parlat a l’aula. els passen pel 
cap un munt de dubtes i neguits. i tenen moltes ganes de fer-
los les preguntes que han treballat a classe.  
Connecto la gravadora i comença la màgia…
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explico: n’hi ha un màxim, si arribes 
a 16 t’expulsen de l’institut. Crec 
que funcionaria més posar negatius 
perquè hi ha gent a qui ja els van bé 
les expulsions perquè així surten de la 
classe.
Laia: Com treballen els nens i les nenes 
i l’ambient és el millor i el pitjor algun 
profe.

A. 6è: Us posen més deures que a 
l’escola?
Tots: Sí, perquè a l’escola no hi havia 
deures, però tampoc ens en posen cada 
dia. Si no acabes les feines a l’institut te 
les emportes i les has d’acabar a casa.

A. 6è: Pots combinar bé els deures 
amb el teu temps lliure?
Tots: Sí, tenim temps de fer els deures i 
després de fer més coses.

A. 6è: Trobes a faltar l’escola?
Maria i Laia: Jo vaig passar uns anys 
fantàstics a L’Arenal, tinc molts records, 

però m’aixeco i no penso: quina pena. 
Dic: què guai, ara vaig a veure els meus 
amics.
Martí: En algun sentit sí, en algun 
no. M’agradava no tenir deures. A les 
profes les trobo a faltar.
Adrià: Trobo molt a faltar els mestres, 
la gent. Sempre trobaràs a faltar 
L’Arenal perquè és on has crescut i 
t’has educat. (Aplaudiment general)

A. 6è: És fàcil fer amics a l’institut?
Tots: Segur que tindràs algun amic fàcil, 
però els altres te’ls has de guanyar. Els 
primers dies són importants, intenteu 
fer altres amics, segur que coneixeu 
gent de bàsquet, d’altres coles...

A. 6è: Us sentiu igual de còmodes 
que a l’escola?
Tots: Sí igual, quan acabes d’arribar no 
et sents tan còmode, però quan passa 
una mica de temps millor.

A. 6è: A l’hora de treballar utilitzeu 
sovint les noves tecnologies?
Tots: Sempre, fem servir la tauleta per 
buscar informació, és tot més fàcil, 
utilitzem ordinadors, pantalles. Ho fem 
també perquè són més sostenibles, 
dins de la tauleta ho tens tot en format 
digital en lloc de tenir-ho en paper. 

A. 6è: et va costar molt acostumar-
te al nou àmbit? Quins neguits 
tenies i com ho veus ara?
Martí: A mi em va costar moltíssim 
perquè jo em posava molt nerviós, però 

perquè jo soc així, el meu germà s’ho 
pren d’una altra manera.
Adrià: Com diu el Martí cada persona 
és diferent i jo no tenia tants neguits 
com ell. Quan arribem a casa i ens 
posem a fer els deures jo m’ho prenc 
amb més calma, però perquè cadascú 
és com és, al final traiem les mateixes 
notes.
Maria: Jo, al principi, em pensava que 
era súper difícil, però ara veig que no.
Laia: Al principi sí, estava nerviosa, però 
cap a la meitat del primer trimestre ja 
no, perquè ja coneixia més gent. És un 
lloc nou i només el coneixes perquè has 
anat a les portes obertes.
Tots: En resum, estigueu tranquils que 
és molt fàcil
    (Aplaudiment general)

S’hi troben tots tan a gust que ni ens 
n’adonem que el rellotge ja marca les 
16:30, com passa el temps...
És una experiència tan enriquidora 
per tots que dies després repeteixen 
amb l’altre classe de sisè.
Moltes gràcies per compartir les 
vostres vivències.

Laura Moret

Tots els 
instituts 

del barri són 
bons. Tots 
tenen les seves 
coses bones 
i a tots 
t’ajuden
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LA VidA ÉS CiènCiA
CIèNCIA I INFàNCIA

Tots els nens són científics 
per naturalesa i tenen 
una habilitat innata per 
inferir de forma autònoma 
les causes físiques d’allò 
que succeeix al seu 
voltant. Acompanyar els 
infants en el seu camí de 
descobridors és una feina 
molt necessària per al seu 
desenvolupament i els 
aporta molts beneficis per 
al seu futur.

Com diu el Dr. Stuart Brown, 
divulgador científic, des de ben petits, 
els infants fan servir el joc com a 
mitjà per a connectar el cervell amb 
les mans, que s’estimula jugant i 
interaccionant amb tot allò que els 
envolta. Si a un infant se li dona 
l’oportunitat de créixer jugant amb 
objectes de diferent tipus, composició, 
material i formes, se li estan donant 
les eines per resoldre problemes en 
el futur, ja que l’experimentació és 
molt important, des de ben aviat, a la 
infància.   

Per definició, el mètode científic 
consisteix a formular una hipòtesi, 
dissenyar i executar un experiment 
per comprovar la hipòtesis formulada 
inicialment, extreure’n i analitzar-ne 
les dades per arribar a les conclusions, 
i finalment, poder-les compartir amb 
altra gent. 

Aquest mètode és el que duen a terme 
tots els infants des que neixen: la seva 
curiositat es satisfà experimentant, 
i això implica provar un i altre cop 
un mateix experiment obtenint-ne 

“ Equipat amb els 
seus cinc sentits, 
l’Home explora 
l’Univers que 
el rodeja i a les 
seves aventures 
les anomena 
Ciència”

 Edwin Powell Hubble
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diferents resultats. Els infants posen 
atenció a quantes vegades ocorre 
un fet, li assignen probabilitats 
d’ocurrència i amb això són capaços de 
fer prediccions sobre esdeveniments 
basats en les seves observacions. 
D’aquesta manera arriben a una 
conclusió pròpia que integren dins seu 
com a coneixement. (Ref. A. Gopnik. 
2012).

La seva  curiositat doncs, els 
converteix en esponges de 
coneixement i els dona autonomia 
d’aprenentatge:  fan ciència obtenint 
coneixement per si mateixos.

Tenint en compte el Projecte Educatiu 
de l’escola, ens hem interessant 
en saber com apliquen la ciència 
a les aules i de quina manera als 
alumnes els beneficia aquesta forma 
d’aprendre-la.  Ens han contestat 
que, partint de la base que la vida és 
ciència, a l’escola es treballa de forma 
que els alumnes van entenent el món 
exterior a través d’experiments el més 
semblants a la vida real. 

Els nens s’han de preguntar coses 
del seu voltant, i la feina més 
important dels mestres és motivar-
los i acompanyar-los. Allò que 
pels nens sembla un joc i podria 
quedar-se en només un joc, s’ha de 
convertir en un ventall de preguntes i 
respostes amb variables i possibilitats 
diverses que va molt més enllà del 
simple joc del començament. Amb 
aquest ‘anar més enllà del joc’ els 
professors proven d’aconseguir que 
els alumnes plantegin alternatives, 
que es preguntin el perquè de les 
coses, que es preguntin què passaria 
si canviessin les condicions inicials. 
Els nens són observadors i tenen 
la capacitat d’analitzar i extreure 
conclusions de qualsevol canvi. 

Un suggeriment que ens donen els 
mestres té a veure amb la importància 
de fer-los participar en les converses 
de casa: fer-los preguntes d’opinió, 
de per què creuen que pot haver 
passat una cosa o una altra i escoltar 

les seves respostes per deduir-ne 
sensacions i inferir noves preguntes.

A l’escola és fa ciència arreu, 
però els espais, l’aula de ciència i 
l’hort són llocs fonamentals per a 
l’experimentació.

Els espais es divideixen per capacitats 
diverses. Per una banda, hi ha els 
espais de materials, on principalment 
es treballen les capacitats sensorials: 
tocar, sentir, manipular...; per altra 
banda, hi ha els espais més científics: 
tobogans, politges, baldufes, balances, 
on es treballen conceptes més físics; 
hi ha també els espais de pensar a 
través d’enigmes i de jocs de taula, els 
espais tecnològics, els espais de formes 
diverses, els espais més artístics, etc. 
Els coneixements que s’adquireixen 
als espais es treballen també a les 
aules de forma aplicada.

A l’hort, la tasca de plantar, implica 
preguntar-se sobre com fer que creixin 
les plantes, les verdures i els fruits i 
veure’n el resultat temps més tard, 
ja siguin resultats esperats o no. En 
aquest treball es plantegen molts 
enigmes a resoldre.  

Ens queda clar que és rellevant la 
idea que tota l’experimentació que 
es fa a l’escola intenta estar el més 
relacionada possible amb el món 
real, d’aquesta manera els alumnes 
agafen experiències i creen una base 
que els permetrà en un futur adquirir 
fàcilment els nous coneixements, fins 
i tot, entendre i aprendre conceptes 
molt més complicats. 

Així doncs, com a educadors dels 
nostres fills, tant a l’escola com a 
casa, hem d’apostar per estimular la 
capacitat curiosa dels infants. I hem 
de ser capaços de donar-los les eines 
i reproduir al màxim la realitat perquè 
puguin buscar, tenir pensament crític 
i per tal que sàpiguen solucionar 
problemes per si mateixos.

Marta Martínez

Constructivisme  
corrent pedagògic que 
entre d’altres coses, 
intenta apropar-se al 
màxim als contextos 
realistes i recrear 
situacions de la vida 
quotidiana per tal 
que els estudiants 
construeixin el seu 
coneixement en 
condicions tan reals 
com sigui possible.  

Conductisme  
corrent pedagògic 
que correspon a una 
forma d’ensenyar 
que requereix la 
memorització 
del coneixement. 
Els estudiants es 
converteixen en 
simples receptors de 
la informació i se’ls 
obliga a creure allò que 
memoritzen.
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MOMENTS

imatges 
pel record
És summament complicat triar les fotografies que han 
d’ocupar aquestes dues pàgines. Aquest curs ha passat volant 
i, tanmateix, és ple de moments increïbles que hem viscut 
plegades dins la fantàstica i diversa comunitat educativa de 
la qual formem part. Us deixem un petit tast de les millors 
jugades de l’últim any. esperem que us facin somriure i 
recordar els grans moments que hem compartit amb altres 
pares, mares, educadores, veïnes i criatures. 

Tallers que bateguen amb la Fundació
Catalana de Paràlisi Cerebral en
la Festa la Solidaritat

Guardioles felices que s’omplen

Ens manifestem per una escola pública de qualitat

Jugadors compromesos amb els refugiats en el Sapiens 2018

Ens disfressem de mims amb els amics i amigues de la FCPC Els Atabalats després de tocar per una bona causa

Fem barri i escola a la Festa del Camí9

en els berenars solidaris

Aprenem junts a les xerrades per pares i mares de L’Arenal
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Compromeses amb la realitat educativa del Poblenou

Dones que planten cara a la Cursa de la Dona de Barcelona

Emocions i somriures a la VIII Cursa Solidària

Pares i mares fan de mestres per un dia a la Setmana Cultural

Ens unim contra la violència i la intolerància
Pares i mares que fan El Que Calgui

Els infants de 1r han fet ballar els capgrossos a les Festes de Maig

La germanor no té límits el dia de la Paella popular

L’escola ens obre les portes i descobrim que bé aprenen els nostres infants

Que bé ens ho passem a les festes de final de curs

A L’Arenal s’apren tot jugant

per millorar la nostra escola
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JORnAdA
eSCOLAR 
COnTÍnUA
O PARTidA? 
Més temps per menjar o menys?
el debat sobre la distribució de les hores lectives

Les famílies i els docents ens debatem 
entre aquestes diverses possibilitats 
i cadascú té els seus arguments per 
posicionar-se en una o altra banda. 
Dins l’estat espanyol, Catalunya és una 
de les zones on encara es fa jornada 
partida. Tanmateix, en els últims anys 

són cada vegada menys les zones 
que la fan. Astúries, Galícia, Madrid, 
Cantàbria, La Rioja, Castella-La Manxa 
i Castella-Lleó ja s’han passat a la 
jornada contínua, tot i que són els 
centres en última instància els que 
tenen l’autonomia de decidir si volen 

o no volen fer-la. Aquest no és un 
debat que tinguem només aquí, arreu 
d’Europa el tenen. Anem a veure com 
s’ho fan els nostres veïns.

Marta Soler

Fonts:  www.eldiario.es/sociedad/Espana-paises-europeos-ninos-Escuela_0_607889419.html
www.lavanguardia.com/vida/20160912/41245181416/horarios-curso-escolar.html
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d2adfd6-99c1-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-44153858
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durant el procés de preparació de 
la revista que teniu entre mans, 
ens va sorgir la necessitat de saber 
quanta gent havia participat durant 
el curs escolar en les diferents 
activitats que organitza i gestiona 
l’AFA. no tant per tenir una xifra, 
així en abstracte, sinó perquè 
necessitàvem conèixer l’actiu social 
que tenim a tocar de mà per agrair-
los que la seva acció voluntària.

Sense elles, no tindríem una oferta 
d’activitats extraescolars i casals, ni 
podríem gaudir de l’espai de Migdia 
i Menjador. No hauríem innovat en 
la gestió del préstec bibliotecari ni 
hauríem organitzat festes, curses, 
dinars, benvingudes ni comiats. No 
hauríem millorat el pati, ni hauríem 
estat representats en els debats, 
les iniciatives i les demandes per tal 
de lluitar per una escola pública de 
qualitat i amb equitat d’oportunitats. 

No hauríem participat de les activitats 
i iniciatives del Poblenou, ni hauríem 
pogut gaudir d’un programa continuat 
de xerrades formatives d’escola de 
pares i mares. No hauríem pogut 
disposar dels espais de sensibilització 
a la diversitat d’infants de l’escola, 
ni hauríem pogut obrir les portes a 
un nou blog. Tampoc hauríem pogut 
tenir l’aplicació del Ding Dong AFA, ni 
tindríem una revista per poder endreçar 
els records acumulats dels anys 
escolars dels fills i filles.

Aquestes famílies voluntàries han 
esgarrapat hores de son participant 
a reunions i a assembles. Han fet 
cohesió, han teixit compromisos 
amb l’escola i han dinamitzat accions 
culturals i socials.

Totes elles s’han preguntat en algun 
moment com fer d’aquesta escola un 
lloc millor pels fills que compartim. I 

això és bonic per si mateix i, per tant, 
és just reconèixer-los que el nostre 
benestar (i el dels nostres menors) ha 
estat fruit, en part, del seu esforç i la 
seva dedicació.

Laia Roca

eL VALOR AFeGiR de L’AFA 
ÉS LA SeVA dediCACió i eL 
SeU enTUSiASMe

Gairebé un centenar de 
persones ens han regalat el 
seu temps al llarg d’aquest 
curs realitzant algun servei 
a la comunitat educativa de 
L’Arenal de Llevant. La seva 
contribució, el seu altruisme 
i la seva motivació és una ga-
rantia de confiança per avui i 
per un futur.

“ La bogeria més pura 
és deixar-ho tot tal i 
com està i esperar que 
alguna cosa canviï”

 Albert Einstein

LeS VOLUnTàRieS de L’AFA 
REFLEXIó
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A la BIBLIOTECA 
POBLENOU - 

MANUEL ARRANZ, 
C/ Joncar 35 (antiga 

fàbrica tèxtil de 
Can Saladrigas), 

seran l’Anna 
Dalmau, referent 

d’infantil i juvenil, i 
els seus companys 

i companyes de la 
biblio els que us 

recomanaran els 
llibres que podeu 

llegir allà a les 
diferents sales i 

també a casa quan 
agafeu els llibres en 

préstec.

CREIXEM JUNTS

LLeGiM 
JUnTS

Soc la Sonia, mare 
de l’escola. He estat 
editora de llibre de text 
i llibretera. em vaig 
especialitzar en llibres 
per a nens i joves. Quan 
em vau demanar que 
recomanés llibres a la 
revista de l’AFA com 
he fet altres anys, 
vaig pensar que seria 
interessant parar 
atenció a la lectura en 
si, a com llegim. 

En aquests anys de mediadora entre 
llibres i infants, he vist que els nens 
i nenes que esdevenen joves lectors 
són aquells que han trobat espais 
afectius per a la lectura i companys 
amb els quals parlar-ne i intercanviar 
els llibres llegits: espais afectius dins 
de casa i comunitat lectora a fora.
Llegim junts, perquè a la lectura hi 
arribem a través de l’afecte. Quan 
llegim junts adults i infants, generem 
un vincle emocional entre nosaltres 
i també amb la lectura pel fet de ser 
l’activitat que compartim. I com ho 
podem fer?

Podem crear espais afectius per a la 
lectura a casa...

– Posant a l’abast dels nostres fills i 
filles llibres de tota mena: imaginaris, 
àlbums, contes, poesia, còmics, 
llibres de coneixements, novel·les 
realistes, literatura fantàstica, 
històries d’aventures...

– Fent que se sentin còmodes triant 
un llibre, obrint-lo i oferint-nos-el als 
adults perquè el llegim en veu alta. I 
escoltant-los llegir en veu alta a ells 
quan ja llegeixen sols.

– Llegint nosaltres en veu alta. 
Quan els nens escolten la sintaxi 
de la llengua escrita interioritzen 
estructures per desenvolupar la 
comprensió lectora.

– Parlant del que llegim, explicant-los 
les nostres preferències i escoltant 
les seves, preguntant i escoltant 

què els transmeten a ells els 
personatges, les situacions que 
viuen, i quines emocions senten ells 
en les seves experiències de lectura.

Quan llegim literatura, ens 
identifiquem amb les vivències 
emotives dels personatges.

Per això és important que quan 
triem llibres observem com són els 
personatges. Mirem què ens diuen 
d’ells els textos i què veiem en les 
il·lustracions. Fixem-nos en la manera 
com s’expressen i en les seves accions:
1. El personatge principal: qui/què és?, 

atenció a com està definit.
2. L’acció: què  fa?, atenció als verbs 

del text i a les imatges: com es 
transmeten les accions?, canvia 
l’expressió del personatge?

3. La seqüenciació: atenció a com ho fa, 
de quina manera s’entrellacen textos 
i imatges per narrar la història del 
personatge?

4. Quan hi ha personatges secundaris: 
què aporten?, com ho aporten?, 
atenció a quina relació tenen amb 
el protagonista i les seves vivències 
i atenció a si aquests personatges 
viuen històries secundàries al voltant 
de la història principal, fent més ric el 
relat i portant-nos a rellegir el llibre 
sovint.

Totes aquestes preguntes les podeu fer 
mirant àlbums infantils on la seqüència 
de la imatge és tan rellevant com el 
text: La talpeta que volia saber..., de 
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Werner Holzwarth i Wolf Erlbruch, 
Kalandraka. Però també les podeu fer 
mirant novel·les juvenils on la il·lustració 
acompanya el text: Tania val de lumbre, 
Maria Parr i Zuzanna Celej, Nórdica.

Tots els elements que formen el 
llibre estan al servei de la història 
que conté.

Quan un llibre ens arriba a les mans, 
veiem la feina feta per desenes de 
persones des que l’autor/a va tenir una 
primera idea fins que nosaltres hem 
comprat o agafat en préstec el llibre: 
escriptor/es, il·lustrador/es, fotògraf/
es, editor/es, traductor/es, corrector/
es, dissenyador/es, maquetador/
es, impressor/es, transportistes, 
llibreter/es, bibliotecari/es... Tota 
aquesta cadena de persones ha fet 
que aquell llibre arribés a les nostres 
mans i cadascú hi ha posat els seus 
coneixements, la seva experiència, 
la pròpia creativitat, és a dir, el millor 
d’ell mateix. Per això no sol haver-hi 
res sobrer en un llibre i cada element 
que el forma aporta al conjunt. Anem a 
exemples concrets.
Un paper satinat fa que veiem totes 
les tonalitats d’un mateix color quan 
la il·lustració és digital, com passa amb 
els blaus d’Una nit bestial, de Meritxell 
Martí i Xavier Salomó a la sèrie blanca 
del Vaixell de Vapor, Cruïlla. En canvi, 
un paper mat realça els estampats, el 
guaix, les aquarel·les i els llapis de color 
de la il·lustració feta a mà, com veiem a 

La gota i el cirerer, de Mario Satz i Albert 
Arrayás, Babulinka.
El format del llibre també ajuda a 
narrar. La ola, de Suzy Lee, BFE, és un 
àlbum horitzontal perquè ens situa a 
la platja i l’horitzó del mar demana que 
el llibre sigui apaisat, mentre Espejo, de 
la mateixa autora, és vertical com un 
mirall clàssic.
Les guardes d’inici poden situar-nos 
en allò que se’ns explica (L’olívia, Ian 
Falconer, Andana) o incitar a girar 
pàgina per començar a llegir (Els tres 
bandits, Tomi Ungerer, Kalandraka) 
o fer-nos entrar de ple en la història 
(Dolent, Lorenz Pauli i Kathrin Schärer, 
Takatuka). I les guardes poden 
concloure la història quan són al final 
del llibre (L’enemic, Davide Cali i Serge 
Bloch, Takatuka).
La portada, la contraportada i la 
portadeta tampoc són elements 
simplement decoratius: en cada llibre 
la seva funció és genuïna. I això mateix 
passa amb l’estructura del relat i 
la seva progressió. Tot plegat són 
elements que podem tenir tan presents 
com les temàtiques i el vocabulari 
dels llibres quan triem lectures per als 
nostres fills i els seus amics.

I què aporten als infants  
les lectures que fan?

Pep Molist al seu llibre (que us 
recomano) Dins del mirall. La literatura 
infantil i juvenil explicada als adults 
(Graó) escriu: «La major part d’històries 

d’aventures estan protagonitzades 
especialment per un personatge que, 
al llarg del llibre i de les peripècies 
que viu es va fent gran. Arriba al final 
transformat, amb una altra visió 
de la vida i una altra actitud davant 
d’aquesta, així com el lector, infant 
i jove, després de fer-ne diverses 
lectures.» Si penseu en quins llibres 
recordeu dels que vau llegir o us 
van llegir quan vosaltres éreu petits, 
recordareu amb un somriure justament 
aquells que us van acompanyar 
en moments de canvi i creixement 
personal. Això mateix viuran els nostres 
fills amb el que llegeixin i els llegim.

Qui ens pot ajudar a triar lectures 
que facin créixer els nens com a 
lectors?

Els/les llibreter/es i bibliotecari/es que 
coneixen bé el fons editorial i poden 
triar i recomanar la lectura adient al 
moment en què es troben els nens 
tenint presents les seves preferències 
lectores i quins són els llibres que han 
llegit i han disfrutat fins al moment. 
Per això us animo a anar amb ells a les 
llibreries i biblioteques properes.

Sonia Gómez Barrionuevo

A la llibreria 
infantil i 
juvenil la 
Petita, C/ Marià 
Aguiló 115 del 
Poblenou, el 
Miguel i la Júlia 
us recomanaran 
llibres escollits 
amb cura perquè 
aneu fent la vostra 
biblioteca personal 
a casa.
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“La mort comença 
quan deixes de 
comprometre’t 

amb cada segon 
de la teva vida.”    

Steven Poelmans

“Fes-me un like si t’ha 
agradat i no oblidis la 
subscripció al canal”  

 Youtuber

“Ensenyar a nens 
a comptar és bo, 

però ensenyar 
el que realment 

compta és millor”  
Bob Talbert

“La major senyal de 
l’èxit d’un professor 

és poder dir: 
Ara els nens treballen 

com si jo no existís”  
 Maria Montessori

“Si ets honest, 
potser no tindràs 

molts amics, 
però seran els 

adequats”  
John Lennon

“ Tot el que se li 
ensenya a un nen, 
se li impedeix 
inventar o 
descobrir-ho”  

 Jean Piaget


