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LES COMISSIONS
DE L’AfA
L’AfA de L’Arenal de Llevant som tots els socis i totes les 
sòcies que contribuïm any rere any a fer una escola encara 
millor pels nostres infants. Tanmateix, com en aquestes 
pàgines no hi caben els noms de les 301 famílies que 
l’integren, volem destacar les 66 dones i 15 homes que, 
voluntàriament i al llarg de tot el curs, han regalat les seves 
hores d’oci (i de son) a algunes de les onze comissions que 
integren l’AfA i a les tasques d’organització, coordinació i 
gestió de l’associació. Moltes gràcies a totes i tots!

EQUIP DIRECTIU
Presidenta: Lara Rubiolo
Vicepresidenta: Esther Vinyals
Secretària: Meritxell Alvira 
Tresorer: Raül Amigó

©123rf.com/Oleksandr Prokofiev



Coordinació: Laia Roca
Redacció: Yolanda Echene, Marta Martínez, Laura Moret, Mònica Ortega, Laia Quílez, Laia Roca, Marta Soler, Clara Vázquez
Correcció ortogràfica i d’estil: Marta Soler, Mònica Ortega i Laia Roca
Disseny gràfic: Umberto Cacchione (www.tuttiquanti.net/es)
fotografia de portada: Umberto Cacchione
Impremta: REIAL COLOR S.L. (Barcelona) 600 exemplars, imprès en paper reciclat
Contacte: comunicacio@afalarenaldellevant.cat  
Agraïments: Sònia Saborit, Júlia Aguilera, Xavier Sorde, Karina Ibraev,
Rafi Alarcón, Miretta Corrales, Álex Alcántara, Maria Giralt, Tania Alba, Aina Calvo, Carla Marques, Noa Garcia,  
Max Fusté, Aleix Saez, Hector Bordallo.

Bon dia famílies,
Vull aprofitar aquestes línies per presentar-me: soc la Lara Rubiolo, mare de l’Emma de P3A, 
i des de finals de febrer també soc la nova presidenta de l’AFA.

Quan la meva filla va començar «l’escola de grans», ella i tota la família estàvem una mica 
perduts, no sabíem ben bé què esperar-nos. Ella es va adaptar molt ràpidament (quina sort!) 
i, en canvi, jo vaig necessitar una mica més de temps. El que sí que vaig veure de seguida 
és que volia ser part del dia a dia de la meva filla a l’escola: participar en el seu procés 
d’aprenentatge, veure com feia nous amics, participar de la vida de l’escola des de dins, tenir 
la tranquil·litat que estaria atesa en tot moment, amb oportunitats d’aprendre més enllà de 
l’horari lectiu.
 
Entretant, em vaig adonar que ser sòcia de l’AFA era el 
mitjà per aconseguir bona part d’aquest propòsit.

No sabia on em ficava (i encara no ho sé gaire), però un 
gran equip de persones va confiar en mi, em va recolzar 
i va acceptar guiar-me i ajudar-me en aquesta aventura. 
Va ser així com em vaig convertir en presidenta. 

La junta sortint i els vocals de totes les comissions, 
després de fer una feina envejable durant tres anys, 
m’han donat molt suport en aquesta temporada de 
transició i sé que ho seguiran fent. Per tant, no em 
sento sola i crec molt que això és una feina de xarxa.

M’he adonat que l’AFA som l’equip directiu, les 
comissions, els voluntaris i tots els socis. AFA som totes 
les famílies. 

Els meus desitjos i projectes? Que cada vegada hi hagi 
més persones que, com jo, vulguin «fer escola» de 
manera activa, seguir augmentant la col·laboració amb 
l’equip educatiu, ser una veu forta al barri i a tots els 
fronts oberts i per obrir per aconseguir una educació 
plural, acollidora, igualitària i enriquidora.

Us animeu? Us espero al setembre amb les piles 
carregades, per seguir mirant endavant.

Fem escola, fem xarxa! 
Bon estiu, famílies.

Lara Rubiolo
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EDITORIAL

CONTINGUT

Quan vaig 
saber que 
ens podíem 
quedar sense 
aquest eix 
fonamental, 
que és 
l’AFA, que 
desenvolupa 
tantes tasques 
en el projecte 
educatiu de 
l’escola, va 
ser allò que 
em va donar 
l’empenta per 
participar de 
forma més 
activa.
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Tendals

Teles entre carpes

Plantació d’arbres

Pèrgola vegetal

Millores al Racó de 
Passeig Taulat

Grades - Jocs dinàmics

Façana verda pavellóEls espais amb superfícies pavimentades i poca 
vegetació alteren les condicions de temperatura, 
radiació i humitat. Això fa augmentar la temperatura 
de l’aire de l’entorn i, per extensió, de la nostra ciutat.
En  l’actual escenari de canvi climàtic i d’escalfament 
global, us imagineu el pati com un espai adaptable 
i sostenible, un pulmó verd que contribueixi al 
benestar dels nostres fills? Un espai renaturalitzat, 
amb ombra, zones de joc diferenciades i racons de 
trobada?
Des de la Comissió d’Ombres treballem propostes per 
millorar la qualitat ambiental del pati, aquest lloc on 
els nostres fills passen gran part del seu temps de 
joc a l’escola. Un projecte obert, que s’adapta a les 
possibilitats i necessitats canviants dels temps.

COM ESTà EL PATI?

Els patis són uns espais privilegiats 
per al desenvolupament dels jocs dels 
infants, pensats exclusivament per al 
joc i esbarjo i, alhora, llocs educatius 
dintre dels centres escolars. Els 
nostres fills hi passen moltes hores; 
l’hora del pati, l’espai del migdia, 
l’hora d’educació física, durant les 
extraescolars... 

La Comissió d’Ombres pretén que el 
pati esdevingui un espai més harmònic 
i saludable dins de l’escola,  on hi hagi 
diverses possibilitats d’aprenentatge i, 
al mateix temps, s’afavoreixin relacions 
positives entre els infants.

Amb aquest objectiu s’estan treballant 
una sèrie d’actuacions a curt i mitjà 
termini que permetran convertir el 
pati en un espai encara més divers i 
estimulant,  tot aprofitant el potencial 
latent  per crear nous racons de joc,  
i així aportar nous aprenentatges i 
experiències. Per tal de millorar-ne 
la qualitat ambiental, és important 
augmentar la presència de vegetació, 
mobiliari i espais d’ombra on els 
infants puguin refugiar-se de l’intens 
sol durant els mesos més calorosos 
del curs.

CREACIó D’OMBRES DAVANT 
L’ENTRADA AL PAVELLó
Aquest espai s’utilitza intensament 
com a racó de joc i zona de ball, però 
a l’estiu està molt exposat al sol. La 
instal·lació d’unes teles permetrà la 
cobertura i la creació d’espais d’ombra.

A LA zONA DEL SORRAL
El proper setembre  s’hi plantaran 
nous arbres. D’altra banda, per 
millorar la protecció solar a les aules 
d’infantil així com del mateix espai 
de joc, s’instal·laran unes teles que 
complementaran l’ombra de les carpes 
existents. 

AL RACó DEL  PASSEIG TAULAT
En aquest espai es proposa la plantació 
de nous arbres per incrementar la zona 
d’ombra i la sensació d’intimitat tot 
cobrint la superfície de formigó i part 
de les grades amb gespa (artificial) 
per afavorir la utilització diferenciada 
d’aquest espai, així com la instal·lació 
de mobiliari afavorint els racons 
tranquils. A les grades, es preveu la 
integració d’elements de fusta, així 
com tobogans i altres sistemes de joc 
que aprofitin el desnivell com a joc 
dinàmic.

UNA PÈRGOLA VEGETAL A LES 
RAMPES
Aquesta pèrgola, d’infraestructura 
més important,  proporciona espais 
d’ombra,  per seure i relaxar-se 
relacionats amb el joc dels més 
petits. Es contempla la implantació 
d’una estructura amb previsió que 
plantes enfiladisses de fulla caduca 
(bouganvilles, glicines...) generin zones 
d’ombra a la primavera i estiu tot 
permetent la permeabilitat de la llum 
a l’hivern. La voluntat de la Comissió 
era executar aquesta proposta en 
breu, però estem a l’espera d’una 
reunió amb el Consorci d’Educació per 
poder valorar  la viabilitat tècnica de la 
proposta i dels permisos pertinents. 

ESCOLA
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Façana verda pavelló

UNA fAçANA VERDA AL PAVELLó
Fer créixer vegetació a la façana, a 
banda de reduir el guany de calor per 
part de l’edifici del pavelló, contribueix 
a la millora visual i estètica de l’entorn. 
S’afavoreix la biodiversitat i la millora 
de la qualitat de l’aire mitjançant el 
creixement de plantes enfiladisses 
sobre una estructura vertical. 

Anna Sans

COM MÉS MANS MILLOR... 
COL.LABORA-HI!

Aquest projecte de millora dels es-
pais exteriors és un projecte obert, 
de present i de futur. La intenció 
és que es vagi desenvolupant 
per etapes. Algunes actuacions 
s’implementaran en breu, les més 
complexes al llarg dels propers 
anys. Un projecte que evoluciona 
i que no té fi. Un projecte viu i 
obert, de tots i totes, i per a tots i 
totes. 
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TERCER                                                       

@llaminadures
Els tercers anem a @lauditori. 

La @jonc_jonc Jove Orquestra 

Nacional de Catalunya ens ofereix 

“Zoom, dies de músic” un concert 

amb diferents fragments d’obres 

musicals. És un espectacle especial, 

els músics no estan asseguts, es 

mouen segons el ritme i la melodia 

#musical. Hem escoltat tots els ins-

truments d’una #orquestra i estem 

reconeixent quins són i com sonen.

SEGON   
@romans                                                   

Anem a #Tarraco. Descobrim l’antiga 

pedrera romana del #Mèdol. Els esclaus 

havien d’ arrossegar pedres enormes 

fins a arribar a la ciutat. Passegem pel 

#PontdelDiable #aqüeducte per portar 

l’aigua a la ciutat. A #Tarragona fem un 

recorregut per tota la ciutat romana, 

veiem l’antiga #muralla, les portes per 

on entraven els carruatges i la gent, la 

catedral i l’#amfiteatre romà.

SEGON                                                       
@minerals
Veiem diferents sals i 
minerals amb #lupa bino-
cular i #microscopi i deci-
dim fer els nostres propis 
#minerals. Borax, aigua 
calenta, neteja pipes i pim 
pam! Ens visita la mare 
del Jan, la Regina, que ens 
explica un munt de coses 
interessants i ens porta 
materials diversos. Hem 
pogut tocar un #diamant!

D’aquí...
Tot això i molt més es cou a l’escola!      Per Laura Moret

EI3                                                          

@xocolata
A la fàbrica de #xocolata @simon-

coll_ ens han ensenyat com fer 

un #bombó, per a què serveixen 

els motlles, on creix la planta del 

#cacau, com es fabrica la #xocola-

ta blanca i hem fet un tastet dels 

tres tipus de xocolates! 

EI4       
@llaminadures
Al @Cosmocaixa hem vist el 
#boscinundat i el #tocatoca. Som 
uns valents, ens fa una mica de 
por però ens animem a tocar al-
guns animals! Treballem diferents 
#hàbitats i els animalons que hi 
viuen. Creem per grups, la selva, 
el mar i el desert, triem un dels 
animals treballats i li preparem el 
seu #hàbitat dins d’una capsa de 
sabates! 

PRIMER                                                          
@bolets
Els primers som els cuidadors 
dels #physignathus. Són ben 
curiosos, és una espècie de rèptil, 
s’anomena també #dracverd o 
#drac d’aigua xinès. Els donem 
de menjar poma, també mengen 
insectes. Els observem ben aten-
tament i després cadascú crea 
el seu propi #physignathus amb 
plastilina!

SEGON   
@egipcis                                                   
Els segons hem participat 
en l’activitat #DansaAra, 
organitzada per l’Institut 
@BCN_esports. Hem 
ballat juntament amb 
altres escoles de #Barce-
lona al @PalauSantJordi i 
ha estat una experiència 
intensa, emotiva i inigua-
lable. No deixem mai de 

ballar!

TERCER                                                      
@jocsolímpics 
Hem visitat l’exposició #humanbo-
dies al CC Arenas de Barcelona. Tots 
els #cossos i òrgans #humans que 
veiem són reals! Hem après molt 
d’#anatomia i de l’organisme. Ens 
han explicat com n’és d’important 
cuidar el nostre propi cos, amb una 
#alimentació correcta i fent esport. 
I els efectes negatius d’adoptar hà-
bits nocius com el tabac, les drogues 
o l’alcohol.

EI5                                                          
@robots
Amb l’ajuda de nens i nenes de 
6è hem muntat un #robot amb 
peces de @lego. L’hem programat 
per moure’s i per fer soroll quan 
detecta moviment. Volíem saber 
si el #cervell dels robots és igual 
al cervell de les persones i fem 
una observació de dos cervells 
ben diferents! Practiquem amb les 
#BeeBots!
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EI3                                                       @trens
Hem après molt sobre els #conills amb els nostres amics i amigues de 5è. Es van inventar un conte i ens van en-senyar jocs per conèixer-nos i acos-tar-nos junts a les conilleres. Cada dia amb ells, netegem i donem de menjar els #conills, verdures fresques, fulles de pastanaga, bledes, pells de poma… Aquest curs han nascut 4 #llodrigons!

EI4
@arcdesantmartí

Al centre d’educació ambiental #CanColl 

del @parcncollserola hem fet l’activi-

tat Experimentem el #bosc. Olorem, 

toquem, escoltem i observem diferents 

elements del #bosc. Fem una passejada 

entre els arbres i mitjançant un #joc 

descobrim quins elements deixem les 

persones que l’embruten, nosaltres els 

hem reciclat! 

EI5     
@papallones 
El Manel de @Butterflyfarm ens ha fet un taller on hem vist tot el que hem après del projecte de les #papallones. Experimentem com mira i com s’alimenta una #pa-pallona. Perceben més colors que els humans, poden veure quinze #colors primaris diferents!

PRIMER                                  
                     

@científicsicientífiques

Aprenem molt amb la visita de la 

Meritxell, mare de la Nala, #cientí-

fica investigadora. Al llarg de la 

història hi ha hagut dones cientí-

fiques que han fet descobriments 

molt importants, encara que no 

hagin estat gaire conegudes, 

#matemàtiques, #biofísiques, 

#astrònomes, #enginyeres...

D’AQUí I D’ALLÀ



ESCOLA PERE IV                                         
@ampapereiv
Els @xafafarigoles del P4t organitzem 
excursions, acampades, sortides… La 
darrera excursió ha estat a la Via del 
Nicolau. Fou construïda per transpor-
tar fusta des de Gisclareny fins a Guar-
diola de Berguedà. Ens deixa amb la 
boca oberta la passarel·la del #Nicolau, 
un pont penjant de més de 35 m de 
longitud i el Parc dels #Dinosauresdel-
Fumanya @MinesdeCercs.

ESCOLA LA LLACUNA                                        
 

@escolalallacuna

Celebrem la #FestaDeLesCultures. Enguany el tema 

ha estat les curiositats i els fets diferencials. Oberta al 

barri, hi participen les famílies per donar a conèixer les 

diferents #cultures i #tradicions que formen part de 

l’escola: Argentina, Bolívia, Brasil, Catalunya, Colòmbia, 

Cuba, Euskadi, França, Holanda, Itàlia, Macedònia, Mar-

roc, Mèxic, Regne Unit, Senegal, Suècia i País Valencià.

D’allà... Aprenem molt també de les escoles veïnes 

CINQUÈ
@periodistes
Amb la visita a @elperiodico_cat i a 
la @UPFBarcelona ja podem dir que 
som #periodistes! Veiem la sala de 
redacció i parlem de com es forma 
una bona notícia a la sala de reunions. 
A la Universitat, entrem a la sala de la 
#ràdio, cabina de so, sala de #televi-
sió, plató i sala de realització; fem de 
locutores, tècnics de so, tècniques de 

càmera, presentadors, regidora...

SISÈ
@biologiamarina 
Visitem el @crampress, Centre de Re-cuperació d’Animals Marins a la platja del #PratdelLlobregat.  És un centre de recuperació i preservació del medi marí. Veiem la feina que fan a la clínica, on cuiden les #tortugues que han ingres-sat al centre de #rescat. Ens parlen dels problemes actuals amb la contaminació del #mar. Tenim molta feina a fer amb el control dels #residus que generem.
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QUART                                                      
@aliments
La Laura, mare de l’Uma, ens parla d’ 
#intoleràncies i #dietes; l’Albert, tiet 
de l’Arnau, de com funciona l’apa-
rell digestiu; i el Josep, el Jaume i la 
Bàrbara de la seva experiència en el 
món de la restauració! Visitem la @
FundacióAlícia on científics i cuiners 
fan experiments per tal que la gent 
amb #intoleràncies o #al·lèrgies pugui 
gaudir menjant plats diferents.

CINQUÈ 
@cinema
A la @filmotecacat aprenem que els 

#negatius d’abans eren de #cel·lulo-

sa però es cremaven per la llum po-

tent del #cinematògraf. Si estaven 

trencats, s’arreglaven amb una cinta 

adhesiva especial. Cada capsa de 

#cel·luloide dura uns 20 minuts, per 

fer el canvi de rodet fan una marca 

a llapis en un #fotograma i quan la 

veuen projectada, preparen l’altra 

màquina perquè la pel·lícula es vegi 

tota seguida.

SISÈ
@energia
Als alumnes de sisè, la Guàrdia Urbana 

@barcelona_GUB ens ha fet una xerra-

da sobre #Xarxes Socials.
És molt important mantenir la nostra 

privacitat. Quan pengem una foto-

grafia a #internet perdem el control 

i pot mantenir-se al llarg del temps. 

Els pares ens han de donar suport, 

ajudant-nos a revisar el que publiquem. 

No hem d’acceptar desconeguts a les 

nostres #xarxes. Cal fer un bon ús i 

estar a l’aguait!

ESCOLA fLUVIà                                 

@AfA_fluvia
L’AFA_Fluvià s’adhereix a l’@Acord-

Ciutada per una #Barcelona lliure de 

#violència vers les #dones. Continuarem 

treballant per la #coeducació, ara també 

com a part de la xarxa associativa de la 

ciutat en la lluita per erradicar qualsevol 

forma de violència vers les dones.

ESCOLA LA MARBELLA                                               @LaMarBellaAMPA
Ens visita l’ @AssociacioInvia per 
fer-nos una xerrada sobre #bullying i re-lacions entre iguals. Com podem ajudar els nostres fills i filles i quins indicadors ens poden alertar a detectar una situació d’#assetjament escolar? A l’escola fo-mentem relacions socials respectuoses.

ESCOLA SANT MARTÍ                                    

@escsantmartibcn
“Som l’escola de la Rambla, serem el futur del país” Feia 

temps que desitjàvem tenir una cançó que ens identi-

fiqui com a escola. Gràcies a un grup de pares músics, 

ja la tenim! “Vine aquí, aprendrem junts i farem un nou 

futur. Vine aquí, aprèn amb mi a l’escola Sant Martí, no, 

no, no a la violència, sí, sí, sí, visca la ciència, visca el 

món dels teixits, sí, sí, sí, Sant Martí”.

QUART
@virusibacterisEl doctor Fatjó, pare de la Martina, i la Matilde, biòloga i àvia del Nil, ens expliquen coses molt interessants sobre els #virus i #bacteris. A l’orga-nisme tenim #defenses de diferents tipus. L’Èrika, mare de l’Èlia, treballa a l’@hospitaldelmar i ens parla de la importància de rentar-se les mans per mantenir a ratlla als virus i bacteris i així evitar malalties i transmetre-les.

ESCOLA VILA OLÍMPICA                                   
@EscVilaOlimpica
L’escola acull la cloenda del programa “La 
UE el nostre espai comú” dins la iniciativa 
#cities4europe del @bcn_ajuntament i @
consorciedubcn, amb la participació de dues 
escoles més… L’alumnat ha conegut i deba-
tut sobre #drets i #deures de la ciutadania 
europea. S’exposen les conclusions de la 
recerca i es fan propostes per fer-les arribar 
a les autoritats europees.

ESCOLA LA fLOR DE MAIG                                    
@afalaflordemaig
L’AFA ha participat en un 
grup de treball format per 
membres de les escoles de 
#Barcelona que actualment 
estan en #barracons. Hem 
compartit experiències i 
signat un manifest conjunt 
que entreguem al @
consorciedubcn. “De forma 
urgent, sol·licitem que es 
solucionin les mancances 
que pateixen les escoles 
en barracots i es planifi-
quin les noves tenint en 
compte aquests punts que 
exposem”.

ESCOLA BOGATELL                              
        

@escolabogatell

Des de l’AFA reprenem el programa 

#téLecxit, una bona comprensió lectora 

és un element bàsic per a l’#educació. 

Les voluntàries van assistir a una for-

mació molt dinàmica i enriquidora que 

els ajudarà a fer una bona tasca per 

despertar el gust per la #lectura dels 

infants participants. Llibres, materials 

per fer activitats complementàries, 

role plays, contacte intergeneracional i 

moltes ganes fer una bona mentoria.



Qui sembra bona llavor, arribarà a segador! Les llavors que l’AfA ha sembrat 
enguany amb perseverança, cura i generositat, han donat uns fruits 
meravellosos. Us oferim a continuació un petit tast dels més representatius. 
Gràcies a tots/es per fer-los créixer amb nosaltres!

La feina de l’AfA 
de L’Arenal de 
Llevant… 
en números

XIFRES I LLETRES

Sabies que…

– 335 famílies duen els seus fills 
i filles a L’ Arenal de Llevant. I 
d’aquestes, 301 (gairebé un 90%) són 
sòcies de l’AFA?

– de les 81 persones que participen en 
les comissions de l’AFA, només 15 
són homes (un 18,5 %)?

– El nou blog de l’AFA té 362 
subscriptors i ha rebut 3.497 
visites! I pel que fa a les xarxes 
socials, la nostra pàgina de Facebook 
ja ha assolit 315 seguidors, i a 
Twitter ja portem 599 tuits!

a la festa de Benvinguda del 
setembre passat… 

– 20 famílies de P4 van apadrinar els 
pares, mares i nous alumnes de P3?

– es van servir 300 botifarres, 14 
hamburgueses vegetals, 40 kg de 
mongetes, 27 kg de pa, 280 natilles i 
130 cafès?

– es van utilitzar 8 kg de farina, 3 kg de 
Sugus, 300 fulls, 4 metres de paper 
mural, 8 sacs i 1.320 gomets de 
colors per fer tots els tallers que s’hi 
van organitzar?

– 55 persones van participar 
voluntàriament en l’organització?

la comissió Escola en Lluita ha 
participat, organitzat o assistit 
(entre d’altres) a….

– més d’una vintena de reunions amb 
la Comissió Delegada del Districte 
sobre el Nou Model d’instituts 
de Referència, la Plataforma per 
l’Educació Pública de Poblenou, el 
Consorci d’Educació de Barcelona i la 
direcció de l’institut @22?

– a dos Consells Escolars del Districte?

– a un debat extraordinari sobre l’estat 
de l’educació pública a Catalunya?

– a dues manifestacions per reivindicar 
una educació laica, pública i de 
qualitat?

– a totes les portes obertes dels 
instituts del barri?

– a la xerrada informativa que va oferir 
a les famílies de L’Arenal de Llevant?
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a l’espai migdia… 

– els infants poden triar per jugar 
entre 10 tipus de pilotes (de futbol, 
bàsquet, bàdminton, voleibol, 
handbol, tennis, ping-pong, de tennis 
platja i bales)?

– els nens i nenes s’han posat i tret un 
total de 14.160 parells de sabates?

a la biblioteca de l’escola…

– hi ha 5.468 llibres catalogats i 
informatitzats?

– durant el curs  s’han realitzat 2.472 
préstecs de 1.164 llibres diferents?

– Els llibres amb més préstecs són, en 
llengua catalana, Claude a la ciutat i 
Claude sota els focus (Alex T. Smith); 
en llengua castellana, Aventura en 
Nueva York (Tea Stilton); i en narrativa 
gràfica, Les aventures d’en Huk i en 
Gluk (Dav Pilkey) i Los divertidos viajes 
de Pucca 5 (Vooz)?

a la Jornada solidària celebrada a 
principis de desembre…

– es van recaptar 1.304 €, que 
van destinar-se a FundiPau, una 
organització que treballa per la pau i 
la convivència al món?

– es van fer 29 donacions pel Banc de 
Sang?

– es va donar un munt de roba, 
joguines i llibres a la Fundació Glorr?

– 61 persones van guanyar alguns dels 
premis de la rifa Solidària?

– un munt de nens i nenes van gaudir 
d’algun/s dels 16 tallers i menjars 
solidaris que es van oferir al llarg del 
matí?

“Educar amb sentit i sensibilitat”...  

– va ser una xerrada organitzada per la 
comissió Aprenent Junts, el mes de 
gener

– va  tenir una duració de 120 
minuts, durant els quals l’Eva Bach, 
assessora pedagògica i especialista 
en desenvolupament emocional, va 
parlar-nos de temes com per què 
eduquem o quins propòsits ha de 
tenir l’educació. 

– va ser aplaudida per les 45 persones 
que hi van assistir.

a la Rua de Carnestoltes…  

– 120 infants  i 160 adults es van 
disfressar de CARGOLS?

– van caldre 174 metres de cinta i 
625 metres de paper per fer les 
disfresses?

– hi van participar 12 famílies 
voluntàries de les classes de P5, a 
més dels membres de la comissió 
Belluga’t?

de nOu, GrÀCIeS! tots i totes som 
AFA.

Laia Quílez

ALTRES DADES D’INTERÈS
– A la 2a edició del SAPIENS (juny de 2018), i gràcies a la par-

ticipació de 37 equips i un total de 272 concursants, es van 
recaptar 4.614 €, els quals es van donar a l’ONG Proactiva 
Open Arms.

– A la XIV edició de la Cursa de la Dona de Barcelona, i 
gràcies a la participació de mares i nenes de l’Arenal, es van 
recaptar 795 €, els quals van donar-se íntegrament a l’Asso-
ciació Espanyola Contra el Càncer (AECC).

– A la Xocolatada Solidària per La Marató de TV3 es van re-
captar 418 €, destinats a la recerca biomèdica en càncer.

– Dels 5 berenars solidaris que s’han fet a l’escola d’octubre a 
l’abril, s’ha recaptat una mitjana de 412 euros per berenar.

– Quan els nens i nenes que es queden a dinar a l’escola men-
gen mandonguilles, se’n cuinen 1.500 unitats, és a dir, 45 
kg de carn.

©123rf.com
/turbo1019
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«Seré la nova, seré la nova, seré la 
nova...»

La Laia repeteix aquest mantra mentre 
amb mans tremoloses es corda les 
sabates noves. «Massa brillants», 
pensa. 

«Seré la nova, seré la nova, seré la 
nova...»

S’ajusta la camiseta dins dels texans, 
es mira de perfil al mirall gran de 
l’entrada, es treu la camiseta, torna a 
l’habitació i es canvia les sabates per 
unes vambes velles.

«Seré la nova, seré la nova, seré la 
nova...»

Fa camí, un altre cop, cap a la porta del 
pis; però una mà imaginària la refrena 
tot just abans i un cop més es mira 
al mirall del rebedor. Torna enrere. Es 
canvia els texans i es posa uns leggins 
de ratlles.

«Seré la nova, seré la nova, seré la 
nova..., i no passarà res...»

Finalment, i animada per les paraules 
de la seva mare parteix cap a l’institut 
on sí, serà la nova.

«Seré la nova, seré la nova, seré la 
nova..., i no passarà res..., res de res...»

Entra tremolosa per la porta principal 
de l’institut, s’envest amb un munt 
de nois i noies, els més joves de la 
seva mateixa edat. Se li descorda una 
sabata, ensopega i li cau la motxilla 
que de sobte troba massa infantil; 
durant els cent metres de camí 
fins a l’aula ja s’ha dit a si mateixa: 

«maldestra, tonta, insegura, mal 
vestida...». Durant els tres minuts de 
camí fins a la classe, ha comparat els 
seus leggins amb els de cinc noies més 
i les seves vambes amb totes les que 
li han passat a la vora mentre recollia 
els llibres i les llibretes escampades 
per terra.

La Laia arriba tard, tardona, pensa; i 
nota com agulles les mirades de totes 
les companyes i companys. No ho vol 
sentir, però una veu sobresurt i li entra 
com una fletxa travessant-li alhora el 
cor i l’oïda:

- Que cutre…

La veu anònima es transforma en la 
primera etiqueta que ella sent dels 
seus companys i maleeix no haver fet 
cas a son pare i haver-se posat les 
sabates noves. Sofreix, mentre treu els 
bolis de taps mossegats de la motxilla 
amb la cremallera trencada.

«Que cutre, que tonta, i tardona, i que 
maldestra soc...»

La Laia no sent res a primera hora, 
només escolta un cop i un altre aquella 
veu sense propietari, que s’afegeix a 
totes les veus d’altres anys, d’aquella 
escola on algú li va dir que era tonta, i 
maldestra, i …

Al seu darrere algú diu «quin cabell 
més bonic», però la Laia no ho sent.

Una mica cap a l’esquerra algú pensa 
«m’encanten les seves vambes»

I al fons hi ha algú que s’enamora de 
les seves mans fines i el seu posat 
espantat.

Però la Laia no ho sent.

La Laia, que té el cabell més bonic de 
la classe i és capaç de dibuixar com els 
àngels, haurà de deixar passar molts 
dies i afinar molt bé les oïdes perquè 
aquestes captin també els afalacs. 
Però ella ho aconseguirà si tu, fas que 
la teva veu, sí, la teva!, la que troba que 
té un somriure preciós i li enveges les 
sabates, la pròxima vegada ho dius 
més fort, de manera que la veu sense 
propietari, la que ha dit que era cutre, 
quedi silenciada ara i per sempre.

Mònica Ortega

REFLEXIó

Estima’m,
no m’etiquetis!
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Mama, i ara, què fem?
TENDèNCIES

ENTRE POC I MASSA

Segons la psicòloga infantil Eva 
Gómez, tampoc cal que incentivem 
“el no fer res” fins a l’extrem que la 
nostra vida estigui completament 
privada d’estímuls. Ara bé, i sense 
arribar a l’extrem que les nostres 
criatures fermentin d’avorriment com 
si fossin mongetes, sí que us reco-
manem un petit exercici: durant uns 
dies, deixeu  de programar l’oci dels 
infants i, sobretot, buideu les bateries 
de tots els dispositius tecnològics 
que tingueu a la llar. Això sí, no us 
queixeu si, inspirats per tanta inacció, 
decideixen desmuntar-vos la casa fins 
a trobar el cable màgic que els torni 
a connectar a l’addictiu món de la 
diversió pixelada.

“Mama…m’avorreixo!”, i jo batent 
frenèticament els ous pel sopar 
d’aquesta nit. “Mama, mama… puc la 
Plaaay?!”, i l’oli que se’m crema (“No!”) 
i els tubercles per pelar (“Que t’he 
dit que no!”). “Mamaaa, mamaaaaa... 
m’avorreixoooo!!!”. Sospiro (també 
frenèticament). “Doncs recull els 
mitjons bruts, o mira la paret i compta-
hi totes les taques que hi trobis, que 
són infinites i s’expandeixen, com 
l’univers”. I just després em tallo el 
dit amb la navalla. “Mama, mama, 
mama, mama… què puc fer, que 
m’avorreixooo?!!”. Em poso a meditar, 
en posició de grulla fent-se un 
torniquet. Però, res, el cor em batega 
a tota màquina, i no és precisament 
d’amor. “La vostra mare surt un 
moment a comprar pa, i potser no 
torna”.

[Diuen molts psicopedagogs que 
en aquesta societat hiperactiva i 
esquizofrènica que hem creat i que 
habitem, avorrir-se (del llatí ab + 
horrere, horror) és un do dels déus. Un 
regal de la natura. Un petit oasi enmig 

del brogit ensordidor d’extraescolars, 
llistes de la compra i roba per rentar. 
Per als meus fills, però –i espero que 
també per als dels altres–, avorrir-se 
equival a trepitjar una tifa de gos el dia 
que estrenen sabates. Així que, com diu 
Heather Lench, cal entrenar-los en la 
tolerància al tedi i a l’ensopiment, per 
molt malament que sonin aquestes 
paraules. Perquè avorrir-se incentiva la 
curiositat, la imaginació i la creativitat, a 
més de promoure que l’infant aprengui 
a lidiar més i millor amb la frustració i 
la impaciència. I si no, pregunteu a la 
Marie Curie, la Frida Kahlo o l’Albert 
Einstein, que segur que per jugar 
només tenien un pal i una pedra, i 
potser per això van arribar a fer el que 
van fer pel bé de la humanitat, l’art i la 
ciència].

“Mama, mama, mama, mamaaaa…. 
que t’he dit que m’avorreixo!”. I de 
tant fer la grulla i evitar que el cor em 
surti per la boca, se m’han cremat les 
patates, els ous i la paella de les truites. 
“Vinga, renteu-vos les mans i seieu a 
taula, que avui us tinc preparat un plat 

d’allò més divertit: remenat cruixent 
de patates negres recobertes de tefló 
rogent. Oi que fa gràcia?”.

I és que avorrir-se mola, i mola mazo.  
O això diuen.

Laia Quilez

©123rf.com
/Nadezhda Prokudina
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IGUALTAT DE 
GÈNERE A LES  AULES

Els nens són 
sorollosos i 
inquiets, les nenes 
són ploramiques 
i volen ser 
princeses. Els 
infants prefereixen 
companys de 
joc del mateix 
gènere. Hi ha 
una desproporció 
de nens i nenes 
implicats en 
situacions de 
conflicte, també 
a l’hora de triar 
jocs considerats 
femenins i jocs 
considerats 
masculins. El grup 
classe es divideix, 
per tant, segons 
els alineaments de 
gènere. Què podem 
fer els adults 
davant d’aquesta 
realitat? I l’escola?

Els estereotips (entesos com les idees 
preconcebudes, arbitràries i heretades 
del model cultural i social) determinen 
la vida dels nens i les nenes en funció 
del seu sexe, i dicten els rols amb què 
es desenvolupen a dins i fora de l’aula. 
Els estereotips de gènere són, per tant, 
les claus o pautes de comportament 
amb què s’espera que un nen o una 
nena interpreti la realitat i les relacions 
socials. 

Si l’aula es gestiona amb dinàmiques 
que exageren aquestes diferències 
o rols, llavors es fomenta no només 
una clara separació per bàndols, sinó  
també un ordre jeràrquic dels nens 
sobre les nenes (la base del patriarcat 
és precisament aquesta diferència 
sexual). En canvi, si es treballen 
dinàmiques neutres serà possible el 

desenvolupament de menors que 
no assumeixin aquests mandats de 
gènere. Podrem parlar, llavors, de 
veritable transformació social, de 
construcció de relacions igualitàries i 
d’oferir als infants un entorn on sentir-
se lliures per ser allò que els faci sentir 
bé (sense restriccions ni limitacions). 
Hi ha exemples d’escoles de gènere 
neutre a Suècia que comencen a 
analitzar els indicadors d’aquestes 
noves polítiques educatives de tracte 
igualitari.

Com es poden reorientar aquestes 
relacions a dins de l’aula? Revisant 
continguts, mètodes, llenguatge, i 
dinàmiques de la pràctica educativa. 
Algunes propostes (d’entre moltes) 
serien:

©123rf.com
/lisitsaim
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IGUALTAT DE 
GÈNERE A LES  AULES

– Fer un repartiment arbitrari de 
personatges masculins i femenins 
(per exemple, en la lectura i 
dramatització d’obres de teatre o 
representació de contes)

– Fomentar un carnestoltes amb 
disfresses neutres 

– Analitzar els contes i els relats que 
s’utilitzen a l’aula

– Administrar joguines i jocs no 
sexistes

– Recuperar les fites de coneixement 
assolides per les dones al llarg de la 
història 

– Organitzar una gestió dels espais 
on la masculinitat hegemònica 
(com en el cas del pati i el futbol) no 

prevalguin, de tal manera que les 
nenes quedin relegades a espais 
residuals

L’escola és només un agent de 
l’educació dels nostres fills i filles, 
però (com a les famílies i als mitjans 
de comunicació) hauríem d’exigir-li 
que escombrés aquestes fronteres 
entre nens i nenes, i eduqués en el 
dret de decidir allò que afecta la vida 
de cadascú, de manera crítica i sense 
discriminacions. 

Per aconseguir-ho és clau que 
els mestres i l’equip directiu 
estiguin formats i sensibilitzats 
en la coeducació (entesa com 
l’acció educativa que es basa en el 
reconeixement de les potencialitats 
i individualitats de tot l’alumnat, 

independentment del seu sexe). És 
necessari que els docents disposin 
d’eines per desprogramar aquests 
rols i així obrir la porta d’entrada a 
una educació més integral, crítica i 
igualitària dels alumnes. 

Tota aquesta revisió és necessària (i 
dic necessària) per a la humanització 
de la vida de totes les persones i 
hauria de ser un valor integrat de 
manera transversal en el PEC (Projecte 
Educatiu de Centre) de qualsevol 
centre d’ensenyament públic.

Escola i famílies tenim un repte 
per aconseguir un futur no sexista, 
cooperatiu i lliure de violència 
masclista. Comencem?

Laia Roca

“Millor junts? Sí, 
evidentment, però 
molt millor junts, 
independents i lliures” 
(Irvine Welsh) 
«Better together? Yes, certainly, 
but better independent and free 
together» (Irvine Welsh)



UNA fAMÍLIA... 
DUES CASES... 
PARLEM DE 
DIVORCI

FAMILIA
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La por a una situació desconeguda és 
un patiment comú en els nens i nenes 
de pares que decideixen separar-se. 
Per això, els psicòlegs recomanen 
explicar als menors amb paraules 
senzilles quina serà la realitat que 
viuran a partir de la separació. En fer-
ho, evidencien la necessitat de reforçar 
dues coses: que els fills de la parella 
no són la causa de la separació, i que 
la nova vida no els comportarà canvis 
pel que fa a la seguretat o l’amor que 
rebran dels seus pares. 

Segons la psicòloga Mª Maria 
Dolors Rifa, que els 

progenitors siguin 
francs i generin 

espais 
d’intimitat 

on parlar 
de les 

pors i 
poder 

tranquil·litzar-los ajudarà a minimitzar 
el patiment dels fills. Els infants són 
capaços d’assumir realitats doloroses 
si ens hi apropem amb sinceritat i 
afecte.

Amb la separació s’obre un període de 
crisi, amb alguns aspectes negatius 
evidents, però també pot esdevenir 
una oportunitat per mostrar als fills 
com es poden prendre decisions des 
de l’entesa i la corresponsabilitat. 
Educar-los en el respecte i l’estima 
vers l’altre, malgrat les desavinences. 
Els psicòlegs experts en separacions 
i teràpies familiars, que n’hi ha més 
que instagramers, destaquen que la 
capacitat d’apaivagar rancúnies serà 
fonamental per relacionar-se amb 
l’altre membre de la parella d’una 
manera constructiva, i que això vetllarà 
per l’estabilitat emocional dels fills.

El model de família estàndard ha 
canviat molt al llarg d’aquests últims 
anys, i a l’escola s’han de normalitzar 
totes les organitzacions familiars (no 
només el model d’una família unida). 
Ser fill de pares separats hauria de ser 

un estigma enterrat del passat. A més, 
els mestres i educadors poden tenir 
cura dels canvis que experimentin els 
nens davant d’un procés de separació. 
Poden ser actors que canalitzin les 
emocions dels fills i ofereixin espais 
d’escolta i acollida davant de possibles 
desconcerts que tinguin. 

La separació implica una pèrdua, 
però com a qualsevol crisi també és 
una oportunitat per exercir de pares 
i mares oferint un exemple de canvi 
serè i tranquil. Com sempre i en quasi 
tot, l’entrenament en la gestió de 
les emocions facilitarà que això sigui 
possible.

Tot i que la realitat és tossuda, i no 
sempre evidencia aquests valors, 
el divorci hauria de garantir sempre 
l’equilibri emocional dels fills i filles. 
Escola, xarxa d’amics i família, haurien 
de col·laborar en tot allò que permeti 
rebaixar tensions i afavorir un ambient 
d’empatia i respecte cap als menors. 
Tots hi guanyaríem.

Laia Roca

Si viure 
en parella 
és un art, 
separar-se 
és una obra 
mestra 
Anònim

L’únic projecte en comú que tenim és el nen. No estem malament però 
tampoc estem bé. Ja no tenim espais propis de parella. Potser seria 
convenient fer un pas endavant. Ens separem?
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El pensament 
crític com a eina 
per a construir una 
ciutadania crítica i 
compromesa  
No fa gaire vaig assistir a un debat sobre com construir una ciutadania 
crítica i compromesa des de l’educació, en el qual van intervenir la Marina 
Garcés i el Jaume Funes. D’aquesta xerrada en van sortir una sèrie de 
reflexions que em van semblar molt interessants, no només com a docent, 
sinó també com a mare, ja que l’educació és un espai que compartim 
l’escola i la família, juntament amb altres institucions.

FOCUS
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Què és el pensament crític?
Per començar, caldria definir què 
és el pensament crític. Es parla de 
pensament crític com d’una capacitat 
que cal activar amb unes condicions 
que són compartides amb allò que 
s’entén per educació. És a dir, no hi 
ha educació, entesa com a pràctica 
d’emancipació personal i col·lectiva, 
sense pensament crític. La crítica 
esdevé un atribut de qualsevol persona 
lliure i consisteix en la capacitat de 
revisar qualsevol producció humana: 
una idea, un valor, un nou coneixement, 
una descoberta científica, etc.
Malauradament, tenim uns sistemes 
educatius, ideològics, polítics, 
comercials que neutralitzen la capacitat 
de pensar críticament, és a dir, que són 
sistemes que limiten aquesta actitud 
rebel, insubmisa de preguntar en 
aquests mateixos sistemes: I tu com ho 
saps? A tu, qui t’ho ha dit? Cal aturar-
se i reflexionar sobre quina legitimitat 
tenen aquests sistemes per imposar el 
seu discurs. Hem d’educar la ciutadania 
per tal que sigui capaç de qüestionar, 
desmuntar la crítica dels altres, però 
a la vegada hem de deixar que la 
crítica dels altres creixi per poder-la 
desmuntar. 

Què podem fer per promoure el 
pensament crític?
Qualsevol espai d’aprenentatge on es 
pugui donar una actitud crítica ha de 
fer experimentables dues relacions 
amb el que ja està passant. Una és 
que aquesta actitud transformadora, 

qüestionadora respecte a qualsevol 
veritat última, arreli en un espai de 
confiança. Podem sospitar de la veritat 
d’allò que ens diu la persona que 
tenim al davant, sigui la nostra mestra, 
mare, companya de feina, amiga..., 
des de la confiança que aquesta 
disputa ens pugui transformar, és a 
dir, pugui canviar el nostre pensament 
sobre un tema determinat. Els espais 
d’aprenentatge, siguin els que siguin 
i més enllà de l’escola, han de ser 
espais de confiança, entenent aquesta 
confiança com la capacitat que tenim 
de relacionar-nos amb allò que no 
sabem dels altres. 
L’altra cara de la confiança és la por. 
Allà on no hi pot haver crítica és en 
una societat amb por. Estem en un 
moment de competència institucional 
per decidir qui té la legitimitat de 
transmetre “la veritat”, si la família, 
l’escola, els polítics, l’empresariat, 
els intel·lectuals... Les aules, en els 
últims temps, s’han convertit en 
un lloc perillós per a la docència, ja 
que cada alumne ve amb el model 
de pensament fruit d’allò que veu 
i viu a casa i això fa que el docent 
s’autocensuri en el moment de 
plantejar qualsevol activitat de 
pensament. Cal protegir aquest espai 
d’aprenentatge perquè deixi de ser un 
espai de por i passi a ser un lloc segur. 
Cal treballar conjuntament, colze a 
colze i no de manera competitiva i, a 
partir d’aquí, transformar tot allò que 
veiem que no funciona en aquests 
espais.

Algunes propostes concretes?
I aquesta crítica ha d’anar més enllà 
del simple debat. És molt pobre pensar 
que el pensament crític és el debat, 
és a dir, la creació d’un espai en què 
cadascú pugui dir la seva opinió. La 
cosa important no és que hi hagi debat 
(que n’hi ha d’haver), sinó que hem de 
prioritzar que el que l’altre diu m’irriti, 
em faci venir ganes de discutir-li, tot i 
que potser mai arribarem a un consens. 
Quan el que els altres pensen m’afecta, 
vol dir que m’estic transformant, que 
m’estic teixint en funció de com em 
relaciono amb els altres. Com diu la 
Marina Garcés: no et pot afectar el que 
aprens si no t’està transformant.  A 
l’aula, o a casa, s’han de buscar espais 
comuns que permetin reflexionar 
sobre  la vida de veritat. No cal posar 
coloraines o ensucrar la metodologia 
o els debats o les converses amb els 
nostres infants i adolescents, només 
cal parlar de la vida, d’allò que ens 
preocupa, cal escoltar-nos i prestar-
nos atenció entre nosaltres.

Marta Soler

Fonts: 
Com construir una ciutadania crítica i comprome-
sa des de l’educació? https://www.youtube.com/
watch?v=ouIU5KpNo6s

Les sis condicions “sine qua non” per educar en el 
pensament crític. http://diarieducacio.cat/les-sis-
condicions-sine-qua-non-per-educar-en-el-pensa-
ment-critic/

UNA MIRADA A L’ADOLESCÈNCIA

Segons Jaume Funes, cal que els nostres infants 
i adolescents siguin capaços de fixar-se en la 
infelicitat del que tenen al costat i que aquesta 
els transformi i els faci pensar. Un exemple, en 
un institut uns nois de batxillerat van fer un 
projecte de producció d’una manta elèctrica de 
baix cost per tal d’ajudar tota aquella gent que 
dormia al carrer. La paradoxa rau en el fet que no 
es preguntessin ni volguessin trobar solucions al 
fet que hi hagués gent dormint al carrer.

L’OPINIó DE  
fRANCESC TORRALBA

Les sis condicions “sine qua non” 
per educar en el pensament crític, 
segons Francesc Torralba: 1) 
prendre distància per no sucumbir 
al dogmatisme i el fanatisme; 2) 
pensar en clau de comunitat; 3) 
tenir l’audàcia de criticar; 4) actuar 
amb humilitat, és a dir, acceptar 
que la crítica de l’altre pot tenir 
més consistència que la teva; 5) 
no excloure cap objecte de la crí-
tica; 6) evitar quedar atrapats pel 
principi d’autoritat, és a dir, de les 
citacions dels savis i els intel·lec-
tuals reconeguts.
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Després d’aquests anys com a 
presidenta de l’AfA, quin creus 
que és el valor més important que 
aporta l’AfA a un centre educatiu?

La cohesió. En dos sentits, la cohesió 
entre les famílies i la cohesió amb 
l’escola. Per mi l’Associació de Famílies 
té tot el sentit en l’educació coordinada 
de les nostres filles i fills.
Dins l’AFA podem veure les diferents 
realitats de l’escola i només amb la 
visió conjunta amb l’equip directiu de 
l’escola és quan podem fer que les 
coses passin, es moguin i canviïn, si cal.

Està clara la divisió de poders entre 
l’AfA i l’escola? Vull dir, tothom té 
clares les seves competències? 
És possible incidir o dinamitzar 
algunes qüestions pròpiament 
de centre com ara la formació en 
coeducació, la sensibilització en 
la diversitat, en l’ecologia o la 
sexualitat?

Sí, i tant. Segurament quan estàs 
involucrat dins l’AFA ho veus molt 
més clar que quan no hi ets. I en tinc 
exemples d’això, sobretot les darreres 
setmanes que vaig estar al capdavant 
de l’AFA i havíem d’explicar sovint 
quines tasques es realitzen... Hi havia 
força famílies que no distingien entre 
la feina que fa l’escola i la que fa 
l’Associació de Famílies. Espero que, 
a més de tenir una nova presidenta, 
aquesta tasca hagi servit perquè això 
quedi més clar. 
Respecte a la segona pregunta i tenint 
en compte la diferència de tasques que 

em preguntaves, penso que sí, que és 
possible incidir i dinamitzar diferents 
aspectes de la mà de l’escola, com crec 
que així hem anat fent. Penso que la 
clau és justament saber on pot arribar 
l’AFA i on no, i a partir d’aquí dialogar i 
dialogar... Algunes famílies tenen més 
facilitat per adreçar-se a l’AFA que a 
l’escola i, des d’aquí,  poder compartir-
ho amb l’escola ens fa avançar a tots 
com a comunitat.

fa un temps que hi ha un debat en 
entorns d’educació que evidencien 
que la xarxa d’escoles públiques 
està creant escoles avançades a 
un extrem i escoles contenidor a 
l’altre. Entre altres factors, s’apunta 
que les AfA  col·laboren a generar 
aquestes desigualtats.  Què en 
penses?

Aquest és un debat molt interessant, i 
de moment sense resposta, que tenim 
cada principi de curs, quan elaborem 
el pressupost de l’any i el portem a 
votació entre les famílies. 
Les AFA es financen a partir de les 
quotes de les famílies i d’una petita 
subvenció. Com a associacions sense 
ànim de lucre que som no podem tenir 
beneficis. A més, nosaltres mai hem 
volgut tenir massa diners al banc, ja 
que pensem que aquests diners són 
de totes les famílies i cal que totes les 
nenes i nens se’n puguin beneficiar. 
És per això que quan presentem els 
pressupostos tenim una gran partida 
de diners per gastar. Aquests anys 
una part d’aquests diners han servit 
per pagar material que l’escola ens 

demanava a principi de curs i l’altra 
per projectes que tenim, com l’actual 
projecte ombres.
Cada any, quan votem els 
pressupostos, ho fem sabent que 
algunes de les coses que estem pagant 
les famílies les hauria d’estar pagant 
el Consorci d’Educació de Barcelona. 
És per això que enguany vam pensar 
d’enviar un llistat de les factures al 
Consorci de totes les coses que les 
famílies hem pagat  (i els correspondria 
a ells) perquè  en siguin conscients.
Però, dit això, és clar que ens podem 
considerar uns privilegiats quan 
gràcies a l’aportació de les famílies 
podem pensar en projectes propis 
i ambiciosos, com el de posar més 
ombres al pati, quan hi ha escoles que 
el que volen és tenir prou material 
escolar per treballar dignament.

La presidència d’una AfA deu 
implicar gestió de conflictes i gestió 
de persones, i això segurament 
implica que no sigui sempre amable 
tenir aquest  paper dins l’escola. 
Quin és el repte més important a 
què t’has sotmès al llarg d’aquest 
temps?

Els qui em coneixen saben que soc una 
persona de consens. I crec que així he 
treballat aquests anys. És clar que a 
vegades hi ha diversitat d’opinions dins 
la junta de l’AFA o amb l’escola, però 
sempre he pensat que el meu paper 
era procurar acostar posicions, siguin 
de la banda que siguin.
El repte més important? Us l’explico 
ràpidament: canviar el concepte de 
festa de final de curs. Malgrat sabíem 
i sabem que omplir el pati d’inflables 
feia les delícies de moltíssimes nenes 
i nens; i per què no dir-ho, dels pares, 
vam canviar el concepte de festa. 
La vam voler fer més participativa 
(sí, també per part dels pares) i més 
inclusiva. Aquests tres anys la festa 
de final de curs ha tingut un gran 
espai de jocs, però també diferents 
racons on les famílies podien divertir-
se escoltant contes, mirant un mag, 
fent-se fotos, etc. Sí, segur que hi ha 
una millora possible però hem de ser 
tots conscients de la dificultat que 
representa que nenes de 3 anys i nens 
de 12 s’ho passin bé en el mateix espai. 
Segur que amb la participació de més 
famílies encara ho aconseguiríem més!

ANNA 
GUERRERO
L’Anna Guerrero és mare d’en Guillem (P5) i la 
Martina (1r). Ha estat al capdavant de la junta 
de l’AfA els darrers 3 anys. El passat mes de 
febrer va cedir la presidència de l’AfA a la Lara 
Rubiolo. Parlem amb ella de la tasca que ha 
desenvolupat a l’escola i del seu posicionament 
pel que fa a les relacions que han de donar-se 
entre la direcció d’un centre i l’AfA, o la gestió 
conjunta  d’algunes reivindicacions amb les 
AfA del barri.

ENTREVISTA
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En quant a la gestió de persones, 
és clar que hi ha d’haver cert feeling 
amb l’equip directiu de l’escola i cap a 
les persones que formen la junta de 
l’AFA. I això s’aconsegueix,  com deia 
abans, escoltant i parlant sempre amb 
el màxim respecte i recordant que la 
nostra tasca és voluntària. Al final, no 
som més que unes mares o pares que 
hem fet un petit pas endavant  
per implicar-nos en l’educació dels 
nostres fills.

T’he sentit dir que hi ha algunes 
reivindicacions i accions que 
s’haurien de fer en coordinació 
amb les altres AfA del barri. fa 
unes setmanes que s’ha iniciat el 
projecte la Lileta de Poblenou (xarxa 
d’AfA per una educació feminista), 
quines altres iniciatives creus que 
podrien beneficiar-se d’aquesta 
xarxa?

La Lileta és un exemple preciós de 
cohesió d’AFA i d’entitats del barri. 
I penso que l’hem de recolzar i 
participar-hi activament.
Una de les coses de les que també 
estic molt satisfeta del darrers mesos 
al capdavant de la junta ha estat 
formar la xarxa d’AFA del barri. Crec que 
és una de les coses per les quals més 
greu em va saber deixar la junta i és 
que tot just començava a caminar quan 
vaig marxar.

Tornant a la Lileta, va ser el primer 
projecte que es va presentar a la 
primera reunió de la xarxa d’AFA i 
penso que és un gran projecte a seguir. 
L’educació ha de ser feminista o no serà. 

I és que, malgrat els esforços que es fan 
a les escoles i a moltíssimes famílies, 
veiem encara molts estereotips entre 
les nenes i els nens, i si no reaccionem 
ben aviat, i aquí ens hi hem d’implicar 
tots -de fet penso que som les famílies 
les primeres que ens hi hem d’implicar- 
seguirem vivint situacions indesitjables.

L’AfA és l’altaveu dels neguits i les 
demandes de les famílies, però en 
canvi, sovint es té la sensació que 
aquestes no estan gaire implicades 
en els òrgans de gestió i voluntariat 
de l’AfA. Per què creus que passa 
això?

Malgrat tot,  a l’AFA de l’Arenal de 
Llevant no ens podem queixar. I prou 
que ho fèiem i ho fem...  Però hi ha 
escoles on la implicació de les famílies 
és encara menor.
Sí que és veritat que tenim moltes 
voluntàries i voluntaris però som tan 
actius, volem fer i fem tantes coses, 
que les cares es repeteixen aquí i allà. 
El que més costa és fer un pas 
endavant i presentar-se com a vocal 
d’una comissió... I ja no us explico quan 
es tracta de ser presidenta o president! 
Més enllà que has de tenir una mica 
de temps, per mi el més important és 
pensar que segueixes sent un més, i 
que el teu petit gra de sorra pot ajudar 
no tan sols els fills propis, sinó moltes 
altres famílies i nens.
Per a mi aquests 4 anys a l’AFA (vaig 
ser secretaria gairebé un any només 
entrar a l’escola) han estat egoistament 
d’un valor extraordinari i m’ha fet 
créixer com a persona. Només per 
això, paga la pena tot plegat. I per això 

ho recomano tant... Ser presidenta 
t’ofereix una altra visió de les famílies, 
de l’escola i de l’educació. Així, en 
global.

Què creus que t’ha quedat pendent 
de fer? En quin projecte sents que 
encara queda molt recorregut per 
fer a la nostra escola?

Segurament moltes coses, però no 
em vull fixar en res en concret per la 
mateixa raó que us he explicat. He 
estat una peça més, i per tant, ara 
fora de la junta, només participant 
com a voluntària a la comissió de 
comunicació, podré seguir fent coses 
replantejant-ne d’altres a la junta.
Ningú no és imprescindible i, per tant, 
les coses que queden per fer, les podrà 
fer la Lara, la gent de la junta i les 
persones que segueixin. Per cert, els 
desitjo tots els encerts del món!
I permeteu-me que m’acomiadi també 
per escrit de totes les persones que 
m’han acompanyat aquests 3 anys dins 
la junta però també fora d’ella amb les 
seves paraules i mirades. Vosaltres 
sabeu qui sou, no cal que us citi una per 
una aquí. De nou, gràcies a totes i tots.

En un moment on sembla que 
l’individualisme és un valor arrelat 
en les nostres relacions amb 
l’entorn, és d’agrair que hi hagi 
persones com l’Anna que deixin anar 
temps propi per contribuir a una 
millora col·lectiva. Gràcies pel teu 
compromís i pel teu temps.

Laia Roca

©Um
berto Cacchione
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Avui, dia de Sant Jordi, el Marcel, l’Arnau 
i tots els seus companys de l’escola 
surten amb un llibre dins de la motxilla. 
Hores abans, alguns pares i mares 
s’afanyen, al pati, a preparar les taules 
amb els llibres perquè tots els nens 
de l’escola puguin triar-ne un que els 
agradi. 

A la sortida, els nens diuen adeu a la 
Maria i a l’Antònia i aprofiten per jugar 
amb els companys que es troben de 
camí a la sortida: pugen a la barca, 
saluden els ànecs i els conills entre 
rialles i corredisses. Mentrestant, els 
pares i les mares comenten la jugada
de les portes obertes de la setmana 
cultural, la reunió per parlar de les 
colònies o la reunió informativa del 
casal. 

Ja al vespre, a casa, veiem els vídeos 
dels contes que els més menuts 
de l’escola s’han inventat i han 
representat. En anar a dormir, l’Arnau 
ens explica que a la casa de colònies 
que aniran hi haurà moltes formigues, 
papallones i marietes, i també ens diu 
que el Marcel li cantarà una cançó de 
bona nit al seu amic Jan. 

Ja cap al tard, al grup de whatsapp, 
s’anuncia que divendres hi ha berenar 
solidari organitzat per la classe de 
P5A i es comença a organitzar la festa 
d’aniversari dels nens i nenes nascuts 
durant el tercer trimestre.

L’endemà ens passegem per dins de 
l’escola acompanyades dels nens. 

Als passadissos, entre murals plens 
de fotografies, dibuixos i materials 
diversos, el Marcel, la Leila i la seva 
mare aixequen una torre amb els 
castellers que van construir. L’Arnau 
toca un tambor i va cridant als quatre 
vents que és el timbaler del Bruc. 
Just llavors, passa la Maria pel nostre 
costat, li preguntem pel timbaler i ens 
explica la història que dies abans va 
explicar també als nens. Poc després, 
la mestra de P4 de la classe dels robots 
ens comenta que al Marcel li agrada 
molt anar a l’espai que organitza a la 
seva aula. En sortir de l’escola, el Jordi 
ens diu adeu amb el seu somriure 
habitual.

Clara Vázquez fornells

COSES D’ESCOLA

SEMBLA QUE fOS AHIR...

Sembla que fos ahir que el 
Marcel i l’Arnau entraven, 
agafats de la mà, per la 
porta de l’escola. llavors tot 
ens era desconegut, llu-
nyà, incert. Amb el dia a dia 
hem conegut el tarannà de 
l’Arenal i de les famílies que 
en formen part. I és així, amb 
el dia a dia, la millor manera 
que tinc d’explicar la sensació 
de seguretat i benestar que 
ens ha transmès l’escola i 
tot el que l’envolta durant el 
nostre primer curs.

BEnVIngUT P3
l’escola creix i arriben noves cares carregades 
d’il·lusions. Ho fan de la mà de noves famílies i 
que ens expliquen coses com aquesta:
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nOU AnyS 
D’AREnALInS I 
AREnALInES. ELS 
ALUMnES DE SISè EnS 
DIUEn ADEU:
Les classes de psicomotricitat, fer castells de sorra al pati, aprendre a fer 
el pi, les cançons de l’estona de migdiada, fer sorra fina, les descobertes, 
les acollides, els comiats, la por, el creixement, les colònies, les festes 
d’escola, el Tió, el Carnaval, Sant Jordi, el flic flac… Els records que 
s’acumulen. 

Marxen de l’escola amb un recorregut 
fet i amb una motxilla de lliçons 
apreses. Els alumnes de sisè d’aquest 
curs ens parlen i nosaltres no podem 
sinó escoltar-los amb l’emoció 
compartida de saber que estan a 
punt de començar una nova etapa i 
que tenen tot allò que es necessita 
per afrontar el futur amb alegria, bon 
humor i capacitats, moltes capacitats.

Per a tots ells, el més important del 
seu pas per l’escola ha estat l’amistat: 
fer amics, aprendre a conviure i a 
respectar (això últim ho diuen moltes 
vegades i com en majúscules). Parlen 
de confiança i d’ajudar els altres quan 
ho necessiten. També fan èmfasi en 
l’esforç, en l’esforç unit a la confiança. 
De la possibilitat d’aconseguir allò que 
es proposin. Que és en ells on hi ha la 
força per engegar qualsevol projecte. 
Només tenen 12 anys i parlen amb una 
seguretat que emociona.

Què trobaran a faltar? Per ordre: els 
amics i amigues, els i les mestres, 
l’hora del pati, els somriures, decorar 
la porta de la classe, que no hi hagi 
deures... i ho deixen amb un bé, ho 
trobarem a faltar tot. Un tot també en 
majúscules.

Amb quina paraula descriuries 
el teu pas per l’Arenal? Amistat, 
aprenentatge, única, increïble, 
experimentadora, alegria, fantàstic, 
inoblidable, diversió, evolució.

Amb quina paraula descriuries el 
que sents de l’etapa d’institut? Gent 
nova, acollidor, increïble, més dur, nova 
etapa, divertit, gent oberta, interessant, 
una nova llar, a gust, aprendre, nova 
experiència, nou projecte, desig, 
emoció.
Un munt d’incerteses els passen pel 
cap aquests dies: M’adaptaré?, faré 
nous amics i amigues?, hi haurà molts 
deures?, estaré a un nivell més baix?, 
les classes seran difícils?, hi haurà 
gent xunga?, com seran els exàmens?, 
entendré el funcionament del centre?, 
em costarà?, hauré d’estudiar molt?

Els grans reptes comencen amb grans 
preguntes i això ells ho tenen ben 
après. Estan a punt d’ajustar la porta 
de l’escola per començar una nova 
etapa que els farà més grans (si és 
possible).

Endavant, amics i amigues, sempre 
endavant i sempre amb un somriure. El 
futur és vostre.

Laura Moret i Yolanda Echene

COSES D’ESCOLA

VIVÈNCIES, RECORDS I UN LLARG 
VIATGE DE CONEIxEMENTS

He après a fer amics (Júlia)

M’ha ensenyat a respectar i a saber 
com soc (Xavier)

l’escola ha estat experimentadora 
(Miretta)

una etapa de la vida única i irrepe-
tible (Karina)

Ho trobaré a faltar tot (Àlex)

Fer-me amic del Sergi ha sigut un 
dels moments especials (Rafi)

Hem reflexionat sobre accions i 
sentiments del perdó i la sinceritat 
(Maria)

trobaré a faltar ser nena petita 
(Tania)

els millors companys/es per com-
partir aquest pas per l’escola (Aina)

M’ho he passat bé aprenent (Max)

Sense exàmens ni llibres, però 
aprenem molt treballant en pro-
jectes (Aleix)

evolució, he canviat molt en tots els 
aspectes (Héctor)

Somriures impossibles d’oblidar 
(Carla)

un moment únic de la meva vida 
(Noa)
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CIèNCIA I INFÀNCIA

L’escola ha detectat que la tecnologia 
forma part de la vida diària dels 
alumnes, i aprofitant que s’hi enganxen 
fàcilment, ha considerat integrar-ne 
l’aprenentatge i desenvolupament com 
a eina educativa complementària.

La robòtica és una branca de la 
tecnologia que estudia  el disseny i 
la construcció de màquines capaces 
de fer tasques realitzades per l’ésser 
humà o en les quals n’és precís l’ús de 
la intel·ligència. La robòtica educacional 
tracta de fer entendre al nen que un 
robot, entès com un sistema autònom 
amb una intel·ligència artificial, pren 
les seves pròpies decisions perquè el 
nen així ho ha programat. Evidentment, 
quan parlem de robòtica hem 
d’entendre que, lligada a ella, hi ha el 
desenvolupament del llenguatge de 
programació, eina que aporta gran 
part del valor educatiu. La robòtica en 
infants serveix per fer més atractiva la 
programació. Els mestres han vist que 
com amb les joguines, amb la robòtica 
i la programació també s’aprèn 
divertint-se.

El treball del docent en robòtica 
és essencial, com en la resta 
d’habilitats, perquè l’alumnat 
assoleixi les competències bàsiques 
satisfactòriament. És crucial 
acompanyar l’alumne i ajudar-lo 
a aprendre, ja que és ell mateix 

qui ha de construir el seu propi 
coneixement, a partir de noves 
experiències plantejades: fer-lo 
pensar, ser crític, reflexiu i que faciliti 
el desenvolupament del pensament 
lateral, aquell pensament que fa trobar 
solucions no vistes a les experiències 
plantejades.

Com cita el Professor i pedagog 
Philippe Meirieu al 2016, 
Fer emergir el desig d’aprendre és 
crear situacions susceptibles de posar 
l’estudiant en contacte amb allò que 
potser no sabia que existia i amb 
les satisfaccions intel·lectuals que 
se’n deriven. Es tracta d’obrir noves 
possibilitats en comptes de tancar-lo allà 
on és.

D’aquesta manera, el professor 
acompanya l’alumne dins un món 
tecnològic que li ha estat donat i 
li proposa saber com funciona tot 
guiant-lo per camins que permetin 
que sigui ell mateix qui assoleixi el 
coneixement.

Fent un recull dels aspectes curriculars, 
competencials i les habilitats que 
poden afavorir l’educació amb robòtica, 
trobem:

Aprenentatge curricular.  Els nens 
aprenen nocions d’electrònica, 
mecànica, programació i informàtica

estructures lingüístiques.

Competències logicomatemàtiques.

Anglès. Molts dels programes 
informàtics i també el llenguatge 
de programació requereixen 
coneixements d’anglès. 
Desenvolupament del pensament 
lateral. Forma específica d’organitzar 
els processos de pensament que busca 
una solució mitjançant estratègies 
o algoritmes no ortodoxos, que 
normalment serien ignorats pel 
pensament lògic. 

despertar del pensament crític. 
Desenvolupament del pensament 
científic i lògic per desenvolupar  
projectes. 

treball en equip. 
Comunicació, gestió i lideratge d’equip. 
Recolzament en els companys per 
resoldre problemes desenvolupant 
diferents estratègies.

Creativitat. 
Es parteix d’una idea i es desenvolupa 
fins al final. 

Desenvolupar l’aprenentatge per 
indagació. Aprenentatge assaig-error.

diversió. A través de creacions 
pròpies. 

ROBÒTICA 
EDUCATIVA: 
MODA O 
ACTUALITAT?
Els nens d’avui en dia han nascut amb la tecnologia dins el bressol 
i porten un avantatge que l’educació ha d’aprofitar buscant tots els 
recursos possibles.

22



desenvolupament de l’autonomia i la 
iniciativa personal. 

Millora de l’autoestima i de la 
capacitat de superació. Veure 
l’aplicació directa dels propis 
coneixements, implica estimulació per 
seguir aprenent.

Millora la tolerància a la frustració. 
Equivocar-se és un moment de 
l’aprenentatge i entendre aquest 
concepte,  ajuda a superar la frustració 
quan no s’aconsegueix l’objectiu 
buscat. 

desenvolupament de la capacitat 
d’atenció. Aprendre instruccions 
i concentrar-se ajuda a superar la 
dificultat de posar atenció, sobretot 
per aquells qui son més neguitosos. 

desenvolupament de la capacitat 
d’innovació.
Els prepara pel futur. Tot allò après 
amb la robòtica els serà de gran ús pel 
seu futur. 

És important destacar que la robòtica 
té un component creatiu en si mateix. 
Quan l’activitat consisteix només 
en utilitzar robots, aleshores el 
component més creatiu desapareix i el 
que s’està treballant és la programació. 
Aquest concepte és important per no 
caure en l’error de creure necessari 

adquirir-ne un per millorar la creativitat 
del nen. És la programació en si la que 
té el valor educatiu més important, ja 
que ajuda a estructurar el pensament, 
a descompondre els problemes en 
peces petites, ordenar-les i acabar 
fent un algoritme, és a dir, una solució 
informatitzable d’un problema. Així, el 
propi robot és la peça que fa visual el 
resultat del problema.  

Si a més, dins la programació escolar 
es treballa la construcció d’un robot, 
s’aporten continguts diferents: es 
treballa la construcció de màquines 
simples com ara engranatges, politges, 
palanques, rodes, eixos... S’hi incorpora 
l’estudi dels motors i dels sensors que, 
programats a través de l’ordinador, 
permeten fer girar eixos, moure braços 

articulats, fer desplaçar robots per 
l’espai, aconseguir que reaccionin amb 
el contacte humà o amb l’entorn a 
través de sensors, etc. Tota aquesta 
activitat inclou el treball de nous 
continguts curriculars tecnològics que 
segueixen desenvolupant-se en etapes 
superiors de l’educació.

Avui en dia no sabem a què es 
dedicaran els nostres infants, i no 
podem esbrinar si seguiran un camí 
tecnològic o no, el que sí sabem és que 
la tecnologia seguirà avançant tant o 
més ràpid que ara i hem de preparar 
als infants pel futur tecnocràtic. 
L’estudi de la tecnologia, per tant, és 
gairebé obligat.

Marta Martínez

DESCOBRIM ALGUNES TERMINOLOGIES                      

BEE-BOT, BLUE-BOT I PRO-BOT 
Les escoles treballen amb aquests robots amb la finalitat d’ iniciar els 
més petits en la programació. Són robots educatius, adreçats a alumnes 
d’entre 3 i 7 anys (Educació Infantil i Cicle Inicial). La Bee-bot, progra-
mable, 40 passos, endavant, enrere, gir dreta, esquerra, pausa, esborrar 
programa. La Blue-bot, germana de l’anterior amb la característica que és 
programable des d’un element extern, sigui un mòbil o una tauleta, a més 
és transparent i se’n poden veure els seus circuits electrònics. L’última 
té la forma de cotxe i l’opció de col·locar-hi un retolador, perquè dibuixa 
alhora que es mou segons la seqüència que programi l’alumnat. 

LEGO MINDSTORMS 
És una línia de robòtica fabricada per l’empresa LEGO, que consisteix 
en muntar els tradicionals blocs de Lego sobre un nucli (amb un motor, 
bateria...), connectat mitjançant un USB o per Bluetooth  per poder-hi pro-
gramar moviments a través d’un ordinador. Posseeix elements bàsics de 
les teories robòtiques, com la unió de peces amb parts electromecàniques 
i la programació d’accions en forma interactiva. Poden reproduir gairebé 
qualsevol robot de la vida real, com un braç mecànic d’una indústria o un 
ascensor. 

SCRATCH 
Scratch és un llenguatge de programació visual creat pel MIT Media Lab 
a Massachusetts basat en el llenguatge LOGO i orientat a facilitar el seu 
aprenentatge de forma intuïtiva mitjançant blocs. Serveix per aprendre a 
programar a través del joc i l’experimentació i introduir, així, el pensament 
computacional. La seva interfície és senzilla, en lloc d’escriure codi, es 
tenen diferents peces, com si es tractés d’un puzle, i s’aniran encaixant 
per desenvolupar les diferents ordres de cara a tenir un projecte final: 
una història interactiva, jocs i animacions, o un videojoc. A més permet 
compartir els projectes amb altres usuaris en línia.

©123rf.com
/besjunior
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L’Escola,
a tot color
la fotografia té el poder de congelar situacions que 
duren un instant, però que en quedar atrapades per 
la càmera, perviuen per sempre en la imatge. les 
instantànies que us oferim enguany són diverses: 
recullen accions solidàries, infants que riuen, 
escoles que creixen, cargols que ballen, famílies 
que corren, tabals que s’atabalen i berenars que 
alimenten guardioles solidàries. tots ells són 
moments que ja han passat i que, per això, és bonic 
recordar-los ara. Així esperem que ho feu, amb les 
següents fotografies i amb el conjunt de records 
que encara pervisquin en la vostra memòria. 

Els cargols de l’Arenal
són únics: caminen dempeus!

Pares i mares aprenent junts a la xerrada de l’Eva Bach L’AFA de l’Arenal se suma a la Lileta, la Xarxa d’AFA per una educació feminista.

La unió fa la força: feliços 15 anys, L’Arenal de Llevant!

Seguim i seguirem lluitant per una educació pública, laica i de qualitat Arenalines que corren contra la violència de gènere a la Cursa de la Dona

Que bé van ballar els capgrossos de l’escola (i els alumnes de 1r) durant les Festes de Maig! Pares i mares que fan el que sigui per millorar la nostra escola

MOMENTS

Per Laia Quílez

24



Com ens agrada passejar per les aules el dia de Portes Obertes

Pares i mares es disfressen per un dia a la Setmana Cultural

El ritme caribeny (i mediterrani) dels Atabalats ens deixa a totes amb la boca oberta

Infants amb un cor gegant a la

Safates plenes d’ous farcits

L’Anna Guerrero i la Lara Rubiolo, dues grans presidentes de l’AFA

Tothom va fer passes de gegant a la IX Cursa Solidària

Tothom va fer passes de gegant a la IX Cursa Solidària

Famílies compromeses amb els refugiats en la segona edició del Sapiens

Taules molt ben avingudes en la Festa de Germanor d’aquest curs

Festa Solidària destinada a FundiPau

en un dia de menjador…

el dia en què es va aprovar, en assemblea, el relleu del càrrec

Un clàssic que no falta mai a les festes

Jocs educatius a la festa de final Que boníssim està tot en els berenars

de L’Arenal: els xoripans!

de curs de juny del 2018 solidaris de l’escola!
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Quina és l’edat 
adequada perquè  
els nostres infants 
tinguin mòbil? 
Som a l’era digital i les famílies tenim molts dubtes sobre com gestionar 
els dispositius digitals mòbils i les estones que els nostres fills i filles hi 
han d’estar en contacte. Hem consultat un informe de l’empresa Norton 
Symantec Corporation que portava el títol My first Device i ens hem 
trobat amb aquestes dades. Es tracta d’una enquesta feta a unes 7.000 
famílies aproximadament repartides entre diferents països.   Per Marta Soler

Hores que els nens i nenes entre 
5 i 16 anys passen connectats a 

dispositius mòbils

Regne Unit   2 hores 55 minuts
Suècia          2 hores 47 minuts
Holanda        2 hores 34 minuts
Alemanya      2 hores 26 minuts
frança          2 hores 26 minuts
Itàlia             2 hores 24 minuts
Polònia        2 hores 24 minuts
Espanya      2 hores 24 minuts

Edat que 
els nens i 

nenes tenen 
el seu primer 

dispositiu mòbil

Edat que els 
pares creuen que 
haurien de tenir 

el seu primer 
dispositiu mòbil

frança 10 11
Alemanya 10 10
Espanya 10 12
Holanda 10 10
Itàlia 10 11
Regne Unit 9 10
Polònia 8 9
Suècia 8 8

Font: https://now.symassets.com/content/dam/norton/global/pdfs/reports/
Norton_My_First_Device_Report_Oct_2018_Final.pdf

ELS VEÏNS DE DALT

Percentatge de nens i nenes que tenen el seu propi mòbil 
entre els   n 5-10 anys i els  n 11-16 anys

Polònia Alemania Regne Unit Itàlia França Espanya Suècia Holanda

97
92 87 91 90

84

96

5362

28
35

4246
5353

94
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Quina és la part més difícil de 
treballar amb nenes i nens? Es 
miren, els seus ulls brillen divertits i de 
seguida em conten com n’és de bonic 
–i no difícil– treballar amb la canalla. 
Surten conceptes com ara innocència, 
naturalitat, espontaneïtat, sinceritat. 
Són autèntics i purs en les seves 
respostes, diuen.
 
Així que resulta que hi vaig després 
de vuit hores de brega i estan tan 
contentes. Decidida a treure una mica 
de suc, els proposo que critiquin la 
feinada dels projectes i l’Elena diu que 
per fi és a l’escola que ella desitjava i la 
Isabel fa:
 
–M’encanta, cada any és diferent; és 
difícil i molta feina, però això ens manté 
sempre a l’aguait, actives. Si creus en el 
projecte i t’agrada, et sents més lliure, 
no estàs encotillada i en l’aprenentatge 
el nen, la nena, són els protagonistes; 
tal com ha de ser.
 
Vist que m’han tocat dues enamorades 
de l’ofici i de la metodologia, provo de 
provocar-les amb una altra qüestió i 
els ofereixo un espai on donar idees a 
mares i pares per tal de fer-los la vida 
més fàcil.
 
Què podem fer les famílies per 
simplificar-vos la vida?
–Acostumem-nos a respondre a les 
seves preguntes amb altres preguntes 
tipus: “I tu què creus?”; o “què en 
penses?”; o “com ho faries?” Donem 
opcions perquè elaborin ells mateixos 
els seus propis pensaments.
 

Doneu-nos un consell:
–Poseu límits, els infants són massa 
petits per prendre decisions, no se’ls 
pot donar la responsabilitat de disposar 
on anar o què fer.
 
Potser els pares els hem 
externalitzat aquesta tasca?
Elles assenteixen i m’expliquen que 
és d’acord amb les nostres decisions, 
bones i fermes, que aprendran a fer les 
seves. Si no els dibuixem uns marges 
definits, se’ls obre davant l’abisme i 
això els fa més insegurs, calen eines 
perquè quan hagin d’escollir entre un 
camí o altre, ho puguin fer sols.
 
Ara són elles que em demanen 
a mi si és certa la impressió que 
tenen que sovint cal més confiança 
en la seva labor, els responc que sí, 
que de vegades al parc qüestionem 
l’ensenyament per projectes.
És un tema que ha sortit un grapat 
de vegades, i soc una de les persones 
que defensa que no cal multiplicar 
ni escriure sense faltes a una edat 
determinada. Cal entendre l’altre, 
respectar-lo, ser capaç de treballar 
en equip i aprendre com i on trobar la 
informació necessària per resoldre un 
problema. Crec que la nostra escola 
ajuda els infants a espavilar-se i 
connecta l’aprenentatge amb la realitat.
 
Surto més tard del que els havia 
promès i convençuda que 
L’Arenal és l’escola encertada.
 
Gràcies i enhorabona EQUIP DE 
L’ARENAL DE LLEVANT!

Mònica Ortega

DESEM LES PANTALLES I 
MIREM-LOS ALS ULLS

Sovint les famílies ens 
sentim culpables de no 
passar prou temps amb els 
nostres fills i filles i ho volem 
compensar tot donant-los 
capricis i regals que, al cap i a 
la fi, no són cap regal, ans el 
contrari.
Cal que hi juguem, els 
mirem, hi compartim jocs i 
converses, excursions a la 
natura, etc.

Conversa amb una de les 
treballadores més antigues de l’Arenal, la 
Isabel Martínez, i la més nova, 
l’Elena Villegas

QUI SOM?

©123rf.com
/sam

uraitop

©123rf.com
/M

aksim
 Shm

eljov

27



Recomanacions
INfANTIL: ELS PETITS: P3, P4, P5

Cinc minuts més
Marta Altés. Editorial Blackie books.  

«El temps, quina 
cosa més curiosa. 
El pare sempre en 
parla. Però crec 
que jo sé més 
coses del temps 
que ell...». 
Un llibre de reflexió 

amb els més petits. Què és el temps? 
Sembla que podria tenir una definició 
única i sens dubte no es percep d’igual 
manera si ets nen o si ets adult. 
Parem-lo un instant i gaudim amb 
Marta Altés, una autora d’èxit que ens 
farà compartir grans moments amb els 
nostres fills. 

Una Morsa en mi jardín. 
Alex Nogués. Ilust. Sonia Pulido. 
Ediciones Ekaré

Què en sabem de 
les morses? En un 
món surrealista 
ens podria caure 
una morsa al jardí, 
què faríem? Amb 
aquesta història 

riurem molt i aprendrem sobre morses 
i sobre els seus hàbits naturals tot 
experimentant amb el mètode científic. 

Tot el que cal per fer una casa en un 
arbre
Carter Higgins. Ilust. Emily Hugues. 
Editorial Libros del zorro Rojo

A ciutat se’ns fa 
difícil imaginar-nos 
com fer una casa 
en un arbre... però 
de sobte arriba 
l’estiu i impossible 
avorrir-se si tens 
temps i un arbre! 
Aquest llibre ens 
obre una porta al 

disseny bàsic no d’una sinó d’una 
desena de cases diferents partint d’allò 
més important: la imaginació. Les 
il·lustracions d’Emily Huges ens 
endinsaran en un joc ple de màgia real, 
detallista fins al mínim concepte. Quan 
acabem el llibre, voldrem pujar als 
arbres i voldrem tenir la nostra pròpia 
caseta per viure-hi les nostres pròpies 
aventures.  

El gran llibre dels amics
Mary Hoffman. Ilust. Ros Asquith. 
Ed. Joventut

Un gran llibre de 
definició i exaltació 
a l’amistat. 
Com és un bon 
amic? És algú 
que t’escolta? 
Algú amb qui 
et diverteixes? 
Un amic és algú 

amb qui et sents molt bé i pots ser 
tu mateix. Hi ha molts tipus diferents 
d’amics: pots tenir un amic inseparable, 
o preferir un grup d’amics, o algun 
germà, o la teva mascota, amics que 
no has vist mai..., i fins i tot pots tenir 
algun amic imaginari! Descobreix com 
fer amics!. 
 
 

PRIMàRIA: ELS MITJANS 1r, 2n, 3r

Emocionari, Digues el que sents
Rafael Romero, Cristina Nuñez. 
Ed. Palabras aladas

Les emocions! Què 
difícil entendre-les 
i expressar-les! 
Amb aquest llibre i 
les activitats que 
hi podem trobar 
associades,  
treballarem  fins a 

quaranta dos estats emocionals (en 
diversos idiomes). Els coneixem tots? 
Es tracta d’un material que no té edat. 
T’atreveixes amb el repte? T’atreveixes 
a compartir-lo amb els teus fills? 

Col.lecció:  Els futbolíssims
Roberto Santiago. Ilust. Enrique 
Lorenzo Diaz. 
Edicions Cruïlla 

La col·lecció els 
Futbolíssims 
enganxarà 
qualsevol nen 
lector amb una 
mica de curiositat. 
No es tracta 
només de parlar 
d’un equip de 
futbol, es tracta 

d’un equip humà, un equip que sota el 
pacte de no separar-se mai hauran 
d’afrontar mil aventures que els 
posaran en situacions límit. Impossible 
començar el llibre sense tenir ganes de 
saber què passa al final!

Naszka
Mónica Rodríguez Suárez. Ilust. 
zuzanna Celej. 
Pagès editors

Es tracta d’una 
entranyable 
història d’estima i 
amistat entre la 
filla petita de la 
família Vitenka, la 
Karina i una gossa 
vella, la Naszka. 
Les dues 

estableixen un vincle únic i ens apropen 
al coneixement sobre les relacions que 
poden tenir humans i gossos. Tot això 
situat en un marc de boscos Siberians 
enmig de la natura.  

CREIXEM JUNTS
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PIMàRIA: ELS GRANS 4t, 5è, 6è

Edison. Dos ratolins a la recerca 
d’un tresor 
Torben Kuhlmann. Ilust. Torben 
Kuhlmann. Ed. Joventut

Apassionant viatge 
entre històric i 
fantàstic que 
presenta, d’una 
forma divertida, 
referències sobre 
un dels grans 
inventors de la 
història, Thomas 

Edison.  Motivat per una antiga història 
familiar, en Pau busca l’ajut d’un 
professor de la Universitat dels 
Ratolins per inventar un aparell capaç 
de submergir-se fins a les profunditats 
de l’oceà Atlàntic. Junts iniciaran un 
laboriós procés d’estudi que els portarà 
a trobar una arqueta perduda al mar 
amb una sorpresa en el seu interior:  el  
diari  d’un  avantpassat  d’en Pau que el 
relacionarà amb un dels inventors més 
importants de la història. 
Al final del llibre trobem una breu 
biografia de Thomas Edison amb 
altres referències d’inventors que van 
contribuir a l’aparició de la primera 
bombeta.

Maleït KARMA
David Safier. Trad. Carlota Vallès. Ed 
Grup62. 
Col·lecció La butxaca

Una faula de riure 
que et farà 
reflexionar sobre el 
saber triar què és 
més important a la 
vida. 
La presentadora 
de televisió Kim 
Lange està en el 
millor moment 
de la seva carrera 

quan pateix un accident i mort aixafada 
pel lavabo d’una estació espacial russa. 
És aleshores que Kim s’assabenta 
que ha acumulat mal karma al llarg de 
tota la seva existència. Com a càstig 
es converteix en un insecte i haurà de 
treballar dur per poder recuperar el 
bon karma i ascendir a l’escala de la 
reencarnació. 

Wonder
R.J. Palacio. Trad. Imma falcó. Ed. La 
Campana

«Ja sé que no sóc 
un nen de deu 
anys normal i 
corrent. Vull dir 
que faig coses 
normals: menjo 
gelats, vaig en bici, 
jugo a pilota, tinc 
una Xbox. Tot això 
fa que sigui 

normal. Suposo...però...jo sé que els 
nens normals i corrents no se’ls queda 
mirant tothom a tot arreu on van. »

Una història de valor, una història amb 
valors. Duresa, crueltat,  decepcions, 
amistats, alegries, contades d’una 
manera afable. L’August Pullman ha 
nascut amb una greu deformació a la 
cara i s’ha d’enfrontar amb deu anys 
i per primer cop a la seva vida a una 
escolarització. ¿Aconseguirà que els 
seus companys l’acceptin com un més, 
encara que sigui el nen més estrany 
que han vist mai?

Per Marta Martínez
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Sopa de lletres

¿Quin camí ens durà de vacances?
Vacances
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troba  els noms de les classes d’aquest curs. les trobaràs en qualsevol direcció i sentit:
ROBOTS, PAPALLONES, LLAMINADURES,  JOCS OLíMPICS, BIOLOGIA MARINA,  CINEMA, TRENS, CIENTíFICS I 
CIENTíFIQUES, MINERALS, ARC DE SANT MARTí, XOCOLATA, ROMANS, EGIPCIS, VIRUS I BACTERIS, ALIMENTS, 
PERIODISTES, ENERGIA, I BOLETS. 

ENTRETENIMENTS

Escola
L’Arenal de 

Llevant

Per Yolanda Echene
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Recol·lectant evidències empíriques 
en l’entorn escolar, he arribat a la 
conclusió que seria millor educar-nos i 
revisar-nos com a pares i mares abans 
d’iniciar el propòsit èpic d’educar-los a 
ells com a fills.

Es comenta que hi ha un cas 
d’assetjament en un curs de primària 
d’una escola de Barcelona. Sembla 
que l’agressió consisteix a fer el buit 
(que també vol dir deixar sense aire) a 
una companya de classe. La situació, 
dilatada en el temps, ha provocat que 
la víctima evidenciï una forta ansietat 
provocada per la soledat a què viu 
sotmesa durant les hores d’escola. 
S’han activat totes les alarmes.

Quan la notícia s’escampa entre 
les famílies, sorgeix una evident 
preocupació. En alguns casos 
molt més encaminada a detectar i 
assenyalar els agressors que no pas 
a trobar mecanismes que ofereixin 
ajuda a l’escola, i a la víctima. No pas 
per redreçar el mal que ha provocat 
i per pal·liar-ne les conseqüències 
morals i psicològiques, sinó sobretot 
per identificar i classificar en baguls els 
agressors i els agredits.

Ben ràpid es distribueixen, entre 
els xats de pares i mares, articles 
escrits per especialistes sobre nens 
i nenes aïllats, exclosos, rebutjats 
o inadaptats. S’obren debats de 
conductes disfuncionals. S’enceten 
discussions sobre prevenció i educació, 
que s’acaben quan algú apel·la al fet 
que el centre disposa d’un protocol 
d’actuació per aquests casos. I llavors, 
la paraula pro-to-col cau sobre les 
pantalles de mòbils intel·ligents com un 
mur de contenció i salvaguarda. El que 
passa a l’escola es queda a l’escola, i 
és millor que anem a dormir que s’ha 
fet tard i demà caldrà ser productius. 

De corresponsabilitats ja en parlarem 
un altre dia, si s’escau i els humors ens 
acompanyen.

Observant els comportaments adults, 
puc dir:

1. Que és freqüent trobar famílies 
modernes, que viatgen els estius als 
Estats Units i parlen idiomes, que al 
sopar cooperatiu de la festa de fi de 
curs, corren amb les carmanyoles a 
buscar una cadira lliure per evitar seure 
amb segons qui. I ho fan d’una manera 
que vol ser subtil, però no ho és.

2. Que és sabut per tothom que 
hi ha famílies que organitzen caps 
de setmana exclusius, d’escola, no 
d’amics i prou, on exclouen (perdó per 
la redundància) algunes famílies amb 
les seves criatures de poder gaudir 
d’activitats fora de l’aula amb altres 
companys i companyes. Aquestes 
darreres són famílies que sovint no 
tenen un teixit social estable i a l’abast 
de manera habitual. S’intueix que són 
i se senten més vulnerables que la 
resta. I es donarà el fet que el dilluns, 
aquests nens i nenes, tots ells, es 
trobaran a l’escola i faran una rotllana 
a classe i parlaran del que han fet i 
han après en el seu temps de lleure. 

I serà allà, mentre formen un cercle, 
que començaran a intuir que allò del si 
tu caus, jo amb tu; no és tan així. I que 
normalment hi ha dos grups i, massa 
aviat, van aprenent a quin dels dos 
pertanyen.

3. Que és comú conèixer famílies que 
fomenten judicis de valors d’altres 
pares i mares, en alguns casos 
progenitors de fills que es mostren 
violents a l’escola, i eduquen els propis 
a separar-se’n. I ho fan amb la certesa 
que ells no hauran de vestir mai les 
sabates d’aquells.

Per això, i davant la preocupació 
compartida per la salut emocional del 
nostres fills i filles, potser valdria la 
pena promoure una acció pedagògica 
entre els pares i mares, per sanejar els 
sistemes d’interrelacions parentals. 
Perquè malgrat les fílies i les fòbies 
personals, la comunitat educativa 
hauria d’esdevenir una xarxa de 
seguretat i amor pels menors. Per tots. 
Pels nostres i pels dels altres. 

Laia Roca

Aquest article va ser publicat al diari de 
cultura. Catorze, cultura viva.

Eduquem-nos
EDUCACIó

Potser valdria la pena promoure una acció 
pedagògica entre els pares i mares
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“Alguns hem començat a 
criar les nostres filles més 

com a fills…Però pocs tenen 
la valentia de criar els 

nostres fills més com a les 
nostres filles.”    

G.Steinem

“El que d’arrel 
s’aprèn mai 
no s’oblida.”  

 Sèneca

“La primera tasca 
de l’educació és agitar la 

vida, però deixar-la lliure 
perquè es desenvolupi.”  

M Montessori

“Aprendre sense 
reflexionar és 
malgastar l’energia.”  

 Confucio

“Educar la 
ment sense 
educar el 
cor no és 
educació.”  

 Aristòtil
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