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Benvolgudes famílies de L’Arenal de Llevant,

A
caba un altre curs i acomiadem una nova fornada d’alumnes que 
emprenen una nova etapa de les seves vides a l’institut. A l’AMPA 
ens sentim especialment tristos que ens deixin famílies que han estat 
claus dins el si d’aquesta associació, amb les quals hem pogut comp-
tar sempre, incondicionalment. Fins i tot per ajudar-nos a fer aquesta 

revista, amb les presses del darrer moment. Però també donem la benvinguda a 
tres noves classes de P3, que tenen uns pares i mares una mica tímids però que 
esperem veure aviat, massivament, entre les files de les nostres comissions. 

Precisament, la manca de gent que col·labori és una queixa constant i recur-
rent entre les comissions i només de vosaltres depèn que això canviï. En la re-
vista hi trobareu un repàs a tota la feina feta per les diferents comissions durant 
aquest curs. Només heu de triar la que més us agradi. No trobareu, no obstant, 
cap article de la Comissió del Banc del Temps, que amb la propera Assemblea, 
acabarà la seva trajectòria al no haver pogut comptar amb la necessària com-
plicitat de les famílies per poder tirar endavant. 

També a l’Assemblea tindrà lloc un important relleu a la Junta de l’AMPA. Des-
prés de quatre anys hi haurà un canvi a la presidència i és per això que hem 
incorporat una entrevista a la Irene Capdevila, actual presidenta, per tal que ens 
doni la seva visió sobre el que implica estar al capdavant d’una associació com 
la nostra. 

Trobareu també un article sobre la futura remodelació del pati de l’escola; un 
conte sobre un tomàquet molt especial; recomanacions de llibres i un bonic 
espai “Racó de mestres” on hem donat veu a quatre mestres de l’escola, als 
que aprofitem per donar-los les gràcies per la seva col·laboració. Fer-ho també 
a la direcció de l’escola, que ens ha donat un cop de mà eficient amb diversos 
temes, permetent que aquesta revista us arribi a mans a temps. 

Ens agrada pensar que tots els qui formem aquesta comunitat educativa (alum-
nes, mestres, monitors, pares, mares...) som una gran família i és per això que 
no voldríem deixar de recordar a la família Gómez Ibáñez, que acaben de 
passar pel tràngol més dolorós que pugui existir, que poden comptar amb tots 
nosaltres de manera incondicional, sempre. 

AMPA L’Arenal de Llevant
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F
a només uns mesos que els 
més petitons de l´escola van 
descobrir un nou món, un es-
pai gran, molt gran, un espai 
desconegut i d´entrada es-

trany que els va acollir amb els braços 
oberts i una gran rialla, mentre mes-
tres, monitors i companys els hi dona-
ven la mà i els hi feien més fàcil el seu 
dia a dia. Un espai que a dia d´avui 
ja s´han fet seu, corrent amunt i avall 
del sorral al pati gran, jugant  i des-
cobrint, de mica en mica què amaga 
cada racó.
Perquè el caliu humà, l´esperit de soli-
daritat i el treballar tots junts, des de p3 
fins a 6è, és un dels primers valor que 
els nostres fills han après a l´Arenal de 
llevant, gràcies a les classes amb grups 
barrejats, als treballs de la setmana de 
la ciència, la passejada de la setma-
na cultural, la celebració de la Casta-
nyada, del Nadal, del Carnestoltes i 
de Sant Jordi, al projecte de remode-
lació del pati, tots junts treballant per 
aconseguir millorar un espai comú, el 
seu espai, i... sobretot  veure com tots 
els seus “amics grans“ s´acomiadaven 
d´ells quan van marxar de colònies.
És increïble l´amor, la tendresa i la 
confiança en si mateixos  que les se-
ves mestres (Maria B. Maria C. I Isabel) 
i la resta de professors i monitors, que 
els hi donen suport, els hi transme-
ten cada dia, la protecció, la segure-
tat i l´alegria que els hi donen perquè 
aprenguin a fer-se grans. I la gran tas-
ca de tot l´equip directiu tant a nivell 
docent com humà, que lluita pel seu 

futur demanant un ensenyament digne 
i de qualitat. Moltíssimes gràcies!

Parlen els protagonistes
Tots ells són els petits grans protago-
nistes d´aquesta història i així ens ex-
pliquen el que més els hi agrada de 
la nostra escola, ara que com molts 
d´ells diuen, ja són una mica grans!
- Fer psico, perquè ens posen moca-
dors i ens pinten la cara, perquè ju-
guem a ser pirates, maquinistes de 
tren, i princeses, fem esport i podem 
saltar sense fer-nos mal... (Emma N., 
Emma C., Laia, Eric, Jan R , Elsa, Àlex, 
Iris, Amelie, Rubén, Pau, Leo, Miguel, 
Noa, Jan O., Sara i Clàudia) ( Laia, Sa-
mara, Bruno, Roger, Víctor i Eva) (Eri-
ka, Anael, Adrian, Lea, Aitana i Paul)                                             
-Estar amb la Maria cantant 
cançons amb la seva guitar-
ra (Emma N., Jan R., Elsa, Àlex, 
Iris, Amelie, Rubén, Ferran i Sara).                                                                                                                  
- La música, cantar i ballar ( Àlex, Iris, 
Rúben, Sara i Clàudia )( Samara i Roger) 
( Anael, Martí, Martina, Paul i Matteo)                                                                                                                               
- El pati per córrer i per jugar amb la sor-
ra i amb els amics: fem capolls, pastis-
sos de xocolata i obres (Emma N., Cloe, 
Laia, Jan R. i Eric) (June i Laia ) (Daf-
ne, Júlia, Erik, Aritz, Martina i Edurne)                                                                                                                                          
- Anar a la biblioteca a mirar contes  
(Emma N.,Laia, Jan R., Elsa i Iris) (Víc-
tor ) (Lea), a la ludoteca a jugar  (Jan 
R., Elsa, Leo, Sara i Clàudia) (Laia, 
Bruno, June i Víctor) (Erika, Dafne, 
Anael, Edurne, Adrian, Lea, Aitana i 
Erik). I al menjador a dinar tots junts.                                       
-Els animals (els ànecs, els eriçons, 

Els més petits d‘una 
escola “de grans” 
Peixos, Cavalls i Tigres componen la nova fauna que ha omplert les classes 
de P3. Han arribat tan forts i amb tantes ganes que han necessitat una classe 
més de l’habitual! Benvinguts a L’Arenal de Llevant!
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Els cavalls són:
l’Aina, l’Arlet, el Biel, el Bruno, la Carlota, la Claudia, el Daniel, el Diego, el Drasan, l’Emma, 
l’Eva, la Hafsa, la Júlia, la June, la Laia, el Lucas, el Martín, la Mirta, l’Oliver, el Roger, la Sàma-
ra, el Sufyaan, l’Urgell, la Valeria, el Víctor i el Yael. 
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Els Peixos són:
l’Àlex, l’Amèlie, l’Anna Mercè, la Carlota, la Claudia, la Cloe, l’Elsa, l’Emma C., l’Emma N., 
l’Èric, el Ferran, l’Iris, l’Itziar, el Jan O., el Jan R., la Laia, el Leo, el Maiol, el Miguel, la Nadia, 
la Noa, el Pau, el Rubén, la Sara, el Yago i el Zhen Mig (Mimi).



la tiliqua, les granotes...) i l´hort.                                                
- La nostra classe, jugar amb plastili-
na i pintar amb pintura (Samara, Lu-
cas, Arlet, Mirta, Urgell i Eva) (Martí 
i Matteo) , anar a l´aula de ciències ( 
Samara i Bruno) i a la d´informàtica 
(Bruno, Roger, Eva i Urgell), dibuixar, 
fer racons, els càrrecs i les feinetes que 
fem amb les erugues de seda i amb els 
peixos (Noa, Cloe, Eric, Jan R., Sara, 
Elsa, Emma N.)
-Les excursions... la que més ens ha 
agradat és anar a la torre Agbar, però 
també les colònies a Can Vilalta, anar a 
buscar castanyes a Vallgorguina, anar 
al port de Barcelona a veure com tre-
ballen els pescadors, a l´Aquàrium,a 
veure titelles, al mercat a comprar peix 
i a comprar els peixos per la classe, al 
teatre, a veure la tigressa del zoo i els 

cavalls de la Guàrdia  Urbana, anar a 
la platja, als tobogans i al MNAC  a 
veure follets i fades...
-I ens agrada... triar el nom de la classe 
i decorar la porta. Tenir uns capgros-
sos que surten a ballar quan es festa i 
que vinguin a l´escola en Pep Callau 
(pallasso ), el rei Carnestoltes  que està 
molt “locu” i fa tonteries, la Castanye-
ra que ens va portar castanyes i un tió 
que es va fer molt gran perquè menja-
va molta fruita, fer colònia i escriure 
entre tota la classe el nostre primer lli-
bre de Sant Jordi.
Com podeu veure, no han parat de 
viure aventures!!
Que tingueu molt bon estiu i ens ve-
iem a P4!

Olga Bascompte

Els tigres són:
l’Adrián, l’Aitana, l’Àlex, l’Alexandra, l’Anael, l’Aritz, la Claudia, la Dafne, l’Edurne, l’Eloy, 
l’Emma, l’Èric, l’Èrica, l’Iciar, l’Iker, la Júlia, la Laia, la Lea, el Martí, la Martina, el Matteo, el 
Nicolás, el Paul, la Paula i el Zoreiz.
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4 - Març - 2012

É
s l’hora, Ja s’ha d’omplir el formulari de matrícula per a l’institut. 
Abans, em prenc uns minuts per a reflexionar sobre el camí recorregut 
a primària.Arribàvem a l’Arenal amb el cor neguitós. Cents de 
preguntes i dubtes,  tot i saber que el projecte educatiu, avantguardista 
i alhora tan diferent del que havíem viscut com a pares, era la nostra 

aposta. Pensada amb molta cura i triada per al nostre fill decidits i convençuts. 
Han passat tots aquests anys on hem patit, hem compartit, hem rigut i 
hem plorat emocionats cada cop que ens hem vist sorpresos amb els seus 
experiments, investigacions i actuacions. L’hem vist créixer. I mentre 
creixia, nosaltres creixíem amb ell, mentre ell aprenia respecte, solidaritat i 
companyonia, nosaltres reafirmàvem els nostres valors. I mentre ell gaudia del 
gust per ensenyar de l’equip docent d’aquesta escola, nosaltres apreníem a 
deixar fer, a confiar, a creure una vegada mes en l’escola pública i en la 
qualitat i implicació, que dia a dia ens han demostrat els mestres de l’Arenal. 
Realment aclaparador...I marxem, ara sí, amb les mans plenes del regal que 
ha estat ser part d’aquesta experiència, preparats per a la nostra nova etapa 
com a pares i amb un somriure còmplice quan veurem arribar a l’escola els 
nous P3, il·lusionats i amb el cor ple de neguits.” - Anna Barbarà

“Fa dotze anys vam fer la sol·licitud perquè el nostre fill gran anés a una escola 
que deien que anaven a construir en un vell pàrquing d’autobusos al davant 
de casa i vam aconseguir plaça. En l’esperada presentació de la nova escola 
al Centre Cívic del barri, l’equip directiu va exposar el seu projecte diferent i 
nou: una escola sense llibres que treballaria sobre temes d’interès que triaven 
els mateixos nens. Els pares ens varem contagiar de la desbordant il·lusió 
amb que explicaven aquell nou projecte. Passat el temps, aquell projecte s’ha 
materialitzat i ha crescut com la pròpia escola i com els seus nens. Com a 
mare he sentit molts dubtes en molts moments, ja que no he sabut molt bé 
quins continguts estaven donant els meus fills, cosa que altres mares podien 
relatar amb detall dels seus fills en altres escoles. En aquests moments estem a 
punt de tancar una etapa: Raul ja està a l’institut i li va bé. Carlos s’estrenarà 
el proper mes de setembre. Són ja dos adolescents amb ganes de créixer i 
aprendre. L’Arenal ha estat per als meus fills la millor escola que han pogut 
tenir. Ells i nosaltres així ho valorem: han anat contents i han après de forma 
relaxada. No seria sincera si no digués també que a L’Arenal els pares sentim 
que tenim molt poc lloc. Últimament sento que està havent certa obertura 

Les màquines i el cinema  
a punt per passar a l‘acció
Van començar sent uns animalons, com tots. Ells eren els elefants i els 
dofins. Van ser també taurons, rèptils i, fins i tot, dinosaures. “Tocats del bo-
let”, exploradors de l’espai i les regions polars, divertits com els jocs, ferms 
com muntanyes, van explotar mines i es van recrear investigant sobre l’elec-
tricitat i la robòtica. S’acaba l’etapa a l’Arenal d’un dels cursos que serà 
recordat com dels més mogudets i, per tant, la seva absència serà sonada. 
Pares i mares de Sisè ens fan un emotiu repàs al seu pas per l’escola, consci-
ents de com de ràpid els seus fills s’han fet grans
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EN PRIMERA PERSONA

“El meu pas per l’escola 
ha estat molt bó. El que 
més m’agrada de l’escola 
és tots els amics que he 
fet, perquè sempre t’estan 
ajudant i mai els oblidaré. 
També els professors, que 
m’han ensenyat moltes co-
ses i una d’elles és repec-
tar a la gent; una altra su-
mar, restar, multiplicar...” 
- Adrià

“Quan vaig arribar a l’es-
cola era tot fantàstic, el 
cole estava ple de coses 
que no havia vist a la llar 
d’infants, com animals, 
porteries de fútbol, ciste-
lles de bàsquet... Però la 
cosa més fantàstica que he 
trobat són els companys” - 
Jonatan

“La meva Primària ha estat 
la millor, els millors anys 
de la meva vida. Aquest és 
l’últim curs i, per tant, ino-
blidable” - Gala
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i espero que se segueixi aquesta tendència fins a aconseguir que pares i mestres treballin 
conjuntament. Però sobretot vull donar les gràcies a tots: direcció, tutors, professors, monitors, 
col·laboradors i tots aquells (inclosos pares) que han treballat i han fet que L`Arenal sigui una 
escola especial per als meus fills. Gràcies!!!” - Maribel Villanueva

“El pas d’en Lucas per l’Arenal m’ha donat la tranquil·litat de saber i sentir que el meu fill ha estat 
rebent una educació pública de qualitat, assimilant valors bàsics i sempre en sintonia amb els 
propis personals.  Però, a més d’això, ha suposat moltes altres coses, com ara l’oportunitat de sentir-
me part integrant de la comunitat de l’escola i del barri; fent fort aquest sentiment de pertinença que 
en certa forma ens fa sentir com a casa. Compartint una infinitat d’activitats, esports i vida social 
hem creat vincles amb altres famílies, llaços d’amistat, que, per profunds i emotius, transcendiran 
al nostre pas per l’escola.  Moltes gràcies Arenal,  ha estat un plaer!“ - Maxi Marquevich
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“Què puc dir del pas dels meus fills per l’escola? Sento que ha estat una bona escola i divertida. 
Tot i que hi ha hagut moments de tota mena, en general, jo, com a mare, em sento molt contenta. 
La infantesa dels meus fills amb els seus companys de classe has estat estupenda. En realitat, el 
temps ha passat molt ràpid, el meu fill ha crescut molt depressa. Sentia l’institut com a molt llunyà 
i sense adonar-me’n ja el tenim aquí. El Cristian se m’ha fet gran”. - Elisabet Suárez

“Fa tres anys ja vam agrair a en Saül, Eulàlia i a tots els professors l’haver participat i col·laborat 
amb nosaltres, els pares, en l’educació del nostre fill. I, un altre cop, tenim l’oportunitat de fer-
ho per última vegada, amb la nostra filla, l’Eulàlia.Gràcies a qui ha pensat, a qui ha dut a terme 
i a qui ha mantingut, malgrat les adversitats, l’escola Arenal de Llevant, amb tot el seu projecte 
educatiu i la mateixa filosofia durant els seus primers 10 anys.  Sort hem tingut, de poder gaudir 
d’un espai com l’hort i els animals que, a part de donar-nos algun tomàquet i enciam, han estat 
part de l’aula de ciència i eina fonamental per interioritzar el respecte cap als altres i cap a les 
coses. Sort hem tingut que els mestres no hagin fet cas a alguns pares, que any rere any, en les 
reunions de curs, encara es pregunten… on són els llibres de matèria escolar? i el pitjor, on són 
els deures? Sort hem tingut de tenir una ESCOLA, on els nens han après a aprendre, al nostre 
barri. I el més important, on els nens han estat molt feliços. Gràcies Arenal de Llevant!!!”- Eva 
Civit i Joan Domingo

“Per a la nostra família s’acaba l’etapa de l’Arenal. La filla gran va començar  en aquell moment 
al CEIP Diagonal Mar, en uns barracons per fer P4 i fins aquest any que marxa l’Emma. Hem 
vist crèixer l’escola igual que les nostres filles (canvi de nom, creació dels capgrossos...). Ens 
emportem molts bons moments  que quedaran per sempre en la nostra història i han marcat , 
ben segur , la seva infantesa i creixement. Ha estat una sort poder compartir aquests anys amb 
l’Arenal de Llevant. Bona sort a tothom!” - Marta Mas



A
quest curs ha tornat a 
funcionar el servei de 
préstec de la biblioteca 
gràcies a la implicació de 
les famílies. Aquesta co-

missió, formada el 2012-2013 a causa 
de les retallades, s’ha establert com 
una comissió avui imprescindible.

Acompanyant el seu viatge
Són molts els pares i mares que donen 
vida a aquest espai, ja sigui fent de bi-
bliotecaris, aportant idees o cooperant 
allà on calgui. Entre tots hem ensenyat 
als nens que la lectura és quelcom per 
gaudir també col·lectivament, i els 
hem acompanyat en el seu viatge pel 
món de les paraules. Però ells també 
ens han ensenyat a nosaltres, recor-
dant-nos el miracle que ens va perme-
tre, de petits, entendre per primer cop 
aquests signes, les lletres.
Els nens ens fan entendre que volen 
que estiguem amb ells en aquesta 

descoberta, que estan contents si els 
acompanyem. Amb la nostra dedica-
ció, un llibre pot adquirir un altre sig-
nificat; com El Petit Príncep, ells tin-
dran “estrelles com ningú ha tingut”. 
Si ens impliquem, els nens seguiran 
veient com els llibres de l’escola pas-
sen un temps a casa seva. Tot i que 
de vegades es perden, després tornen 
a aparèixer, com els follets del bosc 
entre el fullatge. Reneixen quan els 
troben i continuen el seu destí a mans 
d’altres nens de l’escola.
Nosaltres no som mestres però estem 
allà amb ells. Els més grans han après 
a seleccionar i ara busquen nove-
tats en les col·leccions que més els 
agraden i arraconen aquelles que no 
volen. Nosaltres mirem de complau-
re’ls, els volem fer somriure. També 
volem que els nostres fills i filles “tin-
guin estrelles que saben riure”.

Comissió  Biblioteca

La biblioteca de l‘Arenal, 
tot allò que hem après
“La gent té estrelles que no són iguals. Per uns, els que viatgen, són guies. 
Per altres només són llumets (...).Tu tindràs estrelles com no en té ningú...(...) 
Quan miris el cel, com que jo viuré en una d’elles, per tu serà com si totes 
riguessin. Tindràs estrelles que saben riure!” - El Petit Príncep, A.Saint-Exupéry

Els nens i nenes de Primer i Segon fan l‘intercanvi amb l‘ajut dels pares i mares voluntaris
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la tonyina que es va oferir fins el curs 
2012-13. perquè després de varis anys, 
els nens seguien deixant-ne molt i es 
llançava molta quantitat. També hi ha 
hagut algun canvi de proveïdor, sem-
pre cercant la màxima qualitat dels 
productes. 

Monitors molt motivats
Sobre el monitoratge cal dir que en-
guany hem gaudit d’una plantilla molt 
dedicada i amb menys canvis de perso-
nal que altres anys. Sí que hem trobat a 
faltar a la Montse, la subcoordinadora, 
que ha estat destinada uns mesos a una 
altra escola; tot i que la seva baixa ha 
estat pertinentment coberta. Per altra 
banda, us volem explicar que a l’Es-
pai Migdia es continuen fent propos-
tes d’activitats mig dirigides, racons de 
jocs i assemblees. Aquest curs la Rebe-
ca i el cuiner, com a prova pilot,  han 
fet dinar-reunió amb alumnes de 6è 
per conèixer les seves idees de millora 
d’aquest espai. 

Comissió Menjador

U
na de les novetats més 
importants ha estat que 
en Jose, el nostre cuiner 
des de fa uns anys, ha es-
tat substituït, en un prin-

cipi de forma temporal i després més 
definitiva per en Michael. Com tot bon 
xef, en Michael té el seu propi concep-
te de la cuina i això ha comportat certs 
canvis. Un d’aquests ha estat assegu-
rar que el menjar es serveixi calent. 
Per aconseguir-ho s’han comprat uns 
termos per a servir el menjar a Infan-
til que, recordem que a diferència dels 
alumnes de primària dinen en plats i 
són servits pels monitors/es. Alhora, en 
Michael està cuinant la carn a la plan-
xa a l’últim moment. Si bé ha posat el 
seu toc personal en els plats, per nor-
ma de l’empresa Roca Dino segueix 
les mateixes receptes i continua amb 
els mateixos proveïdors com fins ara. 

Nous productes i proveïdors
En quant a les millores en els plats i 
aliments oferts, cal destacar que aquest 
any s’ha ofert salmó al forn, substituint 

EL NOU CUINER

En Michael té experiència 
de cuiner en restaurants i 
a l’escola Sant Ignasi. En 
Michael s’ha implicat no 
només en liderar l’equip 
de cuina sinó en participar 
en l’educació dels bons 
hàbits a taula i de concep-
tes de nutrició dels nostres 
fills. Ha congeniat molt 
bé amb el monitoratge i 
la coordinadora de l’Espi 
Migdia, la Rebeca. 

Un any de novetats 
a la cuina de l‘escola 
La Comissió de Menjador vetlla pel bon funcionament de l’Espai de Migdia 
que enguany ha viscut un important canvi, el del cuiner
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E
nguany la Comissió de Ca-
sals, formada per un equip 
de mares i la direcció de l’es-
cola, hem confiat en Clos-
ques! per portar a terme el 

casal d’estiu. Hi ha dues temàtiques 
diferents, en funció de les edats dels 
nens. 
El casal infantil porta per nom “Un 
estiu ple de contes” i en ell els con-
tes clàssics, com ara Hansel i Gretel 
o Gulliver, serveixen de fil conductor 
de les activitats organitzades cada 
setmana.  Per la seva banda, el ca-
sal de primària es diu “Els misteris de 
l’Arenal” i convida als nens i nens a 
fer d’investigadors. Un misteri envol-
ta l’escola, es sospita d’un fantasma... 
Els nostres nens i nenes seran els de-
tectius que hauran d’esbrinar què està 
passant i com fer fora aquest intrús. 

Moltes sortides durant la setmana
Cada setmana es faran tres sortides. 

Hi haurà una excursió de tot el dia a 
diferents indrets entre els quals desta-
quen  el parc d’atraccions Els Roures 
Parc, la bassa de Sant Oleguer o la 
Illa Fantasia. Una de les sortides serà 
al parc fantàstic de Malgrat de Mar, 
que compta amb estructures gegants 
que lligaran molt bé amb les aventu-
res d’en Gulliver. També hi haurà una 
excursió de mig dia, a excepció de la 
primera setmana que serà de quatre 
dies. Es desplaçaran fins al parc de la 
Ciutadella, fins al parc dels tobogans 
de Diagonal Mar o el parc Central del 
Poblenou. També hi haurà una sorti-
da a la piscina, a excepció dels dies 
del mes de setembre. 

Novetats respecte a d’altres anys
Les novetats que cal esmentar res-
pecte a les edicions d’altres casals 
és que  s’havia ofert la possibilitat de 
que els alumnes més grans (a partir 
de tercer de primària) fessin vela dos 
matins per setmana; però a dia d’avui 
no hi ha gaires inscrits i l’activitat 
perilla. També es posarà en marxa 
la Tarda Ianqui, una tarda en anglès 
on es faran jocs i activitats. I per als 
més grans, hi ha l’opció d’una tarda 
per llegir i fer feina. Les famílies que 
ho sol·licitin comptaran amb aquest 
espai on els nens podran practicar la 
lectura o fer els deures d’estiu.
La nostra prioritat ha estat oferir ac-
tivitats lúdiques de tota mena, jocs 
refrescants, sortides.. tot pensat per a 
que els nanos passin uns dies d’allò 
més divertits, en un entorn conegut.

Comissió de Casals

Un estiu ple de 
contes i misteris
Els contes clàssics i la resolució de diferents misteris, que semblen tenir en 
un fantasma al culpable, seran els fils conductors del casal d‘estiu
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de l’activitat per al següent trimestre, 
però de moment ens n’hem anat sor-
tint. Això ens fa recordar que el com-
promís que demanem a les famílies 
perquè no es donin de  baixa abans 
de finalitzar un trimestre, no és per 
motius econòmics de Closques o de 
l’AMPA directament,  sinó que és per-
què els preus són molt ajustats i no-
més que un nen/nena es doni de baixa 
pot comportar que no es pugui pagar 
el monitoratge o el club ja contractat.
Durant el curs, a hoquei hi ha hagut 
una despesa inesperada que volem 
comunicar i que ha fet variar el pres-
supost d’aquesta activitat al tercer tri-
mestre, tot i això les famílies no han 
tingut cap increment en les quotes. 
El passat abril va entrar en vigor una 
nova normativa que especifica que 
els porters s’han de proveir de guar-
des (proteccions) i n’hem hagut de 
comprar  per tal de complir aquesta 
nova normativa.

Comissió Extraescolars

U
n any més, estem con-
tents amb el funciona-
ment de les extraesco-
lars. Els canvis que hem 
portat a terme han estat 

satisfactoris per als alumnes i per al 
desenvolupament de l’activitat. Al-
guns exemples són el canvi d’empresa 
en anglès i escacs, o la posada en mar-
xa de les noves extraescolars (Conta-
contes i Jumping clay) que han tingut 
una bona acceptació entre els nens. 
A Jumping Clay, cada trimestre s’ha 
treballat en una maqueta i cada set-
mana han fet una figura per a cada una 
d’elles: els egipcis, la selva... Allò  que 
més ens agrada d’aquesta nova extra-
escolar és que independentment de 
l’edat dels nens les figures han quedat 
molt maques i han après com fer anar 
i modelar amb les mans. 
 
Un compromís necessari
De vegades ens amoïna que hi hagi 
pocs participants a les activitats, ja 
que això pot fer perillar la continuïtat 

ACTIVITAT NOVA

Per al curs vinent, la Co-
missió està treballant en la 
incorporació d‘una nova 
activitat dins l‘oferta ac-
tual d‘Extraescolars. Seria 
l‘activitat de circ. Està, 
però, pendent d‘aprovació 
per part del Consell Esco-
lar, i en cas que tiri enda-
vant d‘encaixar-la dins la 
graella d‘horaris. 

Extraescolars en 
constant evolució
La Comissió d’Extraescolars està satisfeta amb el funcionament d’aquestes 
durant el curs i espera que tots repetim l’any vinent! 
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D
urant aquest curs, han 
estat moltes les activi-
tats que s’han dut a ter-
me. Al mes d’octubre es 
va celebrar el 3er Mer-

cat Solidari de Segona Mà, a favor de 
l’ONG Pallapupes. Els 2.071€ recap-
tats van omplir de riures l’Hospital 
del Mar durant dos mesos.

Col·laboració amb La Marató
Sense deixar que arribés l’hivern, 
una nova activitat va omplir el pati 
de l’escola amb  la Cua més Dol-
ça. Amb aquesta, per a la qual vam 
comptar amb tota la col·laboració de 
Roca Dino, l’empresa de menjador, 
que va aportar de franc tots els ingre-
dients i d’en Jose, el cuiner, que  va 
preparar-nos-la, ens vam unir a mi-
lers d’iniciatives i accions populars 
per recaptar fons per La Marató de 
TV3. Una aportació de 425€ va anar 
a parar a la recerca de les malalties 
del cor.

Camí de la tona de taps
Juntament amb la Comissió d´Escola 
Inclusiva, durant tot l’any s’està fent 
la Recollida de Taps de plàstic de tota 
mena, a favor de  l´Associació X-Frà-
gil. Ja portem 350kg de taps pel que 
ja falta menys per aconseguir els 200€ 
que ens donen per tona recollida. 
Per la seva banda, la campanya de Re-
collida d’aliments feta al mes d’abril 
va aportar 166kg per la Fundació del 
Banc d’Aliments de Barcelona.

V edició de la nostra cursa
Al mes de maig tingué lloc la V Cursa 
Solidària amb un nou rècord de 541 
participants. Els beneficis recaptats 
han sigut destinats a la compra de 
material psicomotriu pels alumnes de 
l´escola d´educació especial Conxa 
Espina, situada a la Rambla Prim, que 
van ser escollits com a beneficiaris per 
la classe de Els Esports (3er. B).

Comissió de Solidaritat 

L‘Arenal de Llevant, 
solidari com sempre
Com sempre, la Comissió de Solidaritat i Cooperació ha treballat en acti-
vitats que promouen la sensibilització social entre els alumnes, famílies i 
comunitat educativa 

L‘ONG Pallapupes va ser la receptora dels guanys del Mercat Solidari de Segona Mà
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LA FAMÍLIA DEL COSTAT

Acabarem aquest curs, 
amb una fantàstica inicia-
tiva, La Família del Co-
stat, on de la mà de SOS 
Racisme i vàries entitats 
del barri, famílies autòc-
tones i famílies estrange-
res s’ajuntaran per dinar 
plegades. Aquest dinar ha 
de servir per compartir 
vivències, coneixements 
i parlar dels problemes 
veïnals. Ha de servir, a la 
fi, per trencar els prejudi-
cis i les pors que originen 
el desconeixement dels 
altres. 



prevenir conductes problemàtiques en 
l’evolució dels seus fills. 
Les altres jornades organitzades van ser 
“Com educar la sexualitat i l’afectivitat 
dels nostres fills i filles”, a càrrec de 
Noemí Elvira Marín; “Contes d’ ahir i d’ 
avui els models de sempre?”, on es van 
analitzar contes des d’una perspectiva 
de gènere; i “Com Eduquem la lliber-
tat?”, una xerrada teatralitzada a càrrec 
de Juanjo Camarena. 
Un espai on compartir inquietuds
“La satisfacció més gran d’organitzar 
les xerrades ha estat veure com han 
esdevingut un espai on compartir 
dubtes”, assegura Maribel Villanu-
eva, que enguany s’acomiada de la 
Comissió, després d’onze anys impli-
cada en l’AMPA.
Voldríem agrair des d’aquí tota la fei-
na i l’esforç de la Maribel, així com 
fer una crida a tothom que estigui dis-
posat a col·laborar-hi. Només cal que 
ens ho feu saber!

Comissió Escola de Pares i Mares

E
nguany, la Comissió Escola de 
Mares i Pares ha organitzat un 
total de 9 jornades amb xerra-
des, tallers i tertúlies.
Emmarcades dins el progra-

ma XJT del Districte de Sant Martí, 
del qual forma part la nostra comissió 
des de fa deu anys, les xerrades volen 
potenciar el paper de l’AMPA i les fa-
mílies en els processos educatius dels 
nens en edat escolar.
Una gran varietat de temes
Dins del programa XJT, la jornada “Il-
lusió i Entusiasme en Família” va anar 
a càrrec de Juanjo Fernández. Amb 
ell vam aprendre a tenir entusiasme 
pel present i il·lusió pel futur a l’hora 
de conviure en família.
Durant el mes de maig, també inclòs 
en el programa XJT,  vam dur a terme el 
Taller “Espai per Créixer”, que ja s’ha-
via realitzat amb gran èxit l’any passat. 
Dirigit per Alexandra Mariné i Davinia 
Urbano, durant 4 jornades, les famí-
lies van aprendre a adquirir eines per 

Un any més, un curs  
generós en xerrades
Tota mena de temes  relacionats amb l’educació del nostres fills han estat 
tractats durant les xerrades que s’han organitzat des de l’AMPA 
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S
egon any d’aquesta nova co-
missió encarregada de vehi-
cular la participació de la 
nostra AMPA a les diverses 
iniciatives i activitats que es 

fan al barri del Poblenou: seguiment 
del Camí Escolar, participació a les 
Festes del barri, implicació en la fe-
deració d’entitats del Poblenou, se-
guiment de Fem Rambla, etc. 

Un Camí Escolar molt viu
En l’àmbit del projecte Camí Escolar, 
les activitats més importants han estat 
la visita de la Guàrdia Urbana a les 
classes de tercer de primària per par-
lar d’educació vial i per preparar els 
nens en la utilització del Camí Escolar 
a partir de quart. També va tenir lloc 
el passat desembre, la jornada “Camí 
escolar, espai amic: construint vin-
cles escola i entorn” organitzada per 
l’Ajuntament de Barcelona per donar 
a conèixer a tot el sector educatiu 
de la ciutat l’experiència positiva del 
Camí Escolar al Poblenou. Finalment, 
està el projecte d’integrar més boti-
gues amigues al Camí Escolar a través 
d’una gimcana prevista, en principi, el 
dissabte 17 d’octubre de 2015.

El redisseny de l’Eix Pere IV
La Comissió ha estat recolzant en-
guany la nova iniciativa participativa 
Eix Pere IV que vol dinamitzar i re-
dissenyar l’històric carrer Pere IV, que 
s’ha convertit, en els darrers anys, en 
una ferida al mig del barri, en lloc de 
ser un eix vertebrador del mateix. 
Finalment, des de la Comissió (i tot 
l’AMPA) hem col·laborat a la jornada 
cultural organitzada per l’escola i vo-
lem felicitar aquesta iniciativa de fer 
conèixer als alumnes els nous edificis 
emblemàtics del barri com Can Fra-
mis, Torre Agbar, MediaTic, Museu 
del Disseny,etc.
Aprofitem per a fer una crida per tal 
que us apunteu a la nostra petita però 
intensa Comissió!

Comissió Fem Barri

Exercint de poblenovins 
amb molta empenta
I amb moltes ganes de participar en tots aquells esdeveniments que es celebren 
al barri, però també en els processos que revertiran en un millor espai públic
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la nostra escola participa al cercavila 
amb els nostres capgrossos i es canta 
i es ballen les corrandes (alumnes de 
primer-encarregats de portar els cap-
grossos- estudieu força les lletres per 
cantar-les ben fort l’any vinent!).
La festa del Carnestoltes va vestir les fa-
mílies de l’escola de senyals de trànsit. 
I estan molt contents de dir que aquest 
és l’any que més concentració de gent 
de l’escola hi havia a la rua. Carnava-
lers que la propera no sigui menys! 

Celebrar i compartir
I per últim, la festa de final de curs. 
Serà l’últim dia de l’escola i entre infla-
bles, sopar de carmanyola, ball i bons 
desitjos per l’estiu, ens acomiadem fins 
el proper curs que ens espera amb ga-
nes de més gresca! Perquè en algunes 
ocasions les sensacions de benestar i 
confort amb el nostre entorn provenen 
d’una celebració compartida,  gràcies a 
tots/es per les vostres ganes! 

Comissió Belluga’t

E
l joc, el lleure i la festivitat 
es posen al servei de diades 
i festes locals que ajuden i 
motiven a trobar espais d’in-
teracció entre pares i entre 

alumnes, i fan que l’escola sigui un 
lloc on compartir vida.  
Aquest any, la paella de germanor, de 
la que és principal artífex un pare amb 
molta empenta, ha reportat beneficis 
que permetran comprar més infraes-
tructura per les festes de properes edi-
cions, i així no haver de demanar-ne 
tant a d’altres escoles. 

Llibres, capgrossos, disfresses...
La diada de St Jordi és un moment 
idoni perquè els nens i nenes de l’es-
cola obrin les seves lectures a d’altres, 
i portin llibres per a l’intercanvi. La 
comissió vol aprofitar l’avinentesa per 
recordar que cal cobrir l’intercanvi 
amb lectures de tots els cicles i edats, 
i que per això és important que cada 
alumne porti un llibre del seu mateix 
nivell. D’aquesta manera tenim garan-
tit que tothom podrà sortir de l’escola 
amb un llibre del seu interès. Aquesta 
activitat es realitza conjuntament amb 
la Comissió Biblioteca.
Les Festes de Maig van néixer quan es 
va començar l’Ateneu Popular La Flor 
de Maig, al punt de quan tot floreix, 
amb la voluntat de ser una festa on 
hi cabés tothom (associacions, col-
lectius, artesans, artistes), i on cada 
any els ciutadans del Poblenou es re-
trobessin a la Rambla amb l’esperit de 
la convivència cívica. En aquest marc 

Sempre tenim una 
excusa per passar-ho bé
La Comissió Belluga’t ha organitzat, durant tot el curs, activitats per a dina-
mitzar les famílies de l’escola, per tal de fomentar la cohesió, la bona convi-
vència i la proximitat dels pares i mares a l’entorn escolar dels infants
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A
ra us voldríem destacar 
les actuacions realit-
zades, Per una banda, 
participació activa per 
demandar en els ens pú-

blics, com el Consorci i l’Ajuntament, 
la manca d’oferta respecte a l’Educa-
ció Secundària, amb reunions mensu-
als de l’estat dels projectes dels futurs 
instituts del bari, Nou Institut Maria 
Espinalt i futurible centre entre els car-
rers Sancho d’Àvila i Llacuna i actes 
reivindicatius com la Cadena Huma-
na que unia els dos solars, per la fu-
tura construcció dels desitjats instituts.
També hem participat activament en 
el nou mapa d’adscripcions de Se-
cundària al Poblenou, defensant els 
interessos comuns dels diferents cen-
tres del barri per assolir l’adscripció 
única dels centres del Poblenou, per 
donar opció a totes les famílies a po-
der escollir la tipologia de projectes 
educatius existents en els Instituts 
d’educació secundaria, on creiem 
que igualaríem de condicions dels 

centres de dins de l’anomenada Z26. 
També hem fet pressió amb d’altres 
AMPAS per entrar a formar part del 
grup de treball de la zona de planifi-
cació educativa Z26.
També hem fet palesa, de manera 
reiterada, la manca d’equipaments 
educatius com la volguda Escola de 
Música Municipal de Sant Martí.

Tots som imprescindibles
Lluitar, defensar i denunciar l’estat 
precari de la Comunitat Educativa 
per les agressives retallades patides 
per tots nosaltres, dins dels centres, 
professorat, personal, monitors, etc., 
ha estat un altre dels nostres motors.
Finalment agrair a totes les famílies 
que sempre hi sou, perquè sou im-
prescindibles, i encoratjar la lluita i 
la protesta activa, a les que no hi sou, 
perquè us necessitem per ser TOTS 
més forts davant de les agressions al 
nostre sistema educatiu.

Comissió Escola en Lluita

No defallim, 
la lluita continua
La Comissió Mixta d‘Escola en Lluita ha tingut un exercici ple de treball, se-
guint formant part, de manera activa, de la Plataforma en defensa de l‘Escola 
Pública del Poblenou, juntament amb altres AMPAs i associacions veïnals
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L
a nostra Comissió porta gaire-
bé cinc anys seguint de prop el 
procés del canvi de Primària a 
Secundària dels nostres alum-
nes. Si bé en un principi, bona 

part del treball de la Comissió consistia 
en aconseguir l’adscripció a un institut 
que seguís la línia pedagògica de la 
nostra escola, quelcom que vam acon-
seguir el curs passat amb l’adscripció al 
Quatre Cantons, la nostra lluita és ara 
molt més rellevant perquè no ens tro-
bem davant la impossibilitat de poder 
triar projecte sinó davant la certesa que 
en els propers anys mancaran places 
d’institut al barri si les Administracions 
no posen el fil a l’agulla, i construeixen 
els instituts que des de la Plataforma en 
defensa de l’Escola Pública del Poble-
nou, i a través de la nostra Comissió 
d’Escola en Lluita, estem demanant. 

La lluita ha de començar ara, ja!
Molts hem passat per l’angoixa de no 
saber si aconseguiríem tenir plaça a P3 
al barri i ens veurem abocats a passar 
pel mateix quan toqui triar Institut si no 
ens posem les piles, i bé, entre tots. És 
una lluita per a la qual no cal començar 
a veure les orelles al llop. Cada any la 
nostra Comissió es nodreix amb pares/
mares de Sisè preocupats davant l’im-
minent procés d’inscripció dels seus 
fills/es i estem encantats de comptar 
amb la seva col·laboració, però la fei-
na cal fer-la des de P3 perquè penseu 
que si tenim tres classes d’aquest curs 
és perquè ja va haver una manca de 
planificació, i hi ha més nens/es dels 
inicialment previstos que necessitaran 

seguir els seus estudis un cop finalitzin 
la Primària. I la situació de la nostra es-
cola no és única: les escoles del barri 
estan plenes de “bolets”. 

El problema dels fills i filles únics
Per altra banda, tal i com està establert 
ara mateix el sistema de punts, la situ-
ació és especialment delicada per als 
fills únics. Portem anys sent testimonis 
de la incertesa, de moment amb final 
sempre feliç, de famílies amb un sol fill 
davant la possibilitat d’entrar al centre 
triat i poder seguir així els estudis, jun-
tament amb els seus amics i companys. 
És quelcom difícil de canviar, doncs el 
sistema de puntuació actual, que és in-
just en aquest i d’altres aspectes, prové 
d’una llei estatal. És una raó més per 
seguir treballant en la consecució de 
més places al barri, doncs només amb 
l’adequada oferta garantirem que tots 
els nostres nens i nenes en tinguin. 
S’espera que per l’any que ve canviï 
el sistema d’adscripcions al Poblenou, 
doncs ja va haver un intent durant 
aquest curs que va ser aturat per les 
pressions d’un parell d’escoles. La idea 
és que tota la zona Z26 esdevingui 
una única zona d’adscripció. Això ens 
obre la porta de l’Institut Nova Icària 
però implica més competència a l’hora 
d’entrar en els instituts més “populars”. 
Des de la nostra AMPA defensem l’op-
ció de totes les escoles del Poblenou 
a poder triar entre diferents projectes, 
que és la raó que esgrimiem per tenir 
adscrit el Quatre Cantons.

 
Comissió Institut

El problema de la 
manca d‘instituts
Els càlculs els tenim fets: amb l‘oferta actual de places d‘institut no hi ha 
prou per encabir tots els alumnes de Primària del barri i la situació empit-
jorarà en els anys vinents si no es construeixen els Instituts necessaris
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Què li passa al 
tomàquet Tomasset?
La Raquel Arribas, mare de l‘escola i membre de la Comissió d‘Escola Inclu-
siva ens explica mitjançant un conte que, fins i tot aconseguir un diagnòstic, 
resulta tota una aventura per a les famílies amb fills amb necessitats especials

F
a molt de temps, en un po-
blet del Montseny va nèixer 
un tomàquet vermell i molt 
bonic.
La seva mare estava molt 

contenta, era la seva primera llavor i 
li feia molta il.lusió poder tenir-lo en 
braços i cantar-li cançons.
Era un bebé tomàquet molt ploraner 
i la mare li va comentar a la pediatra, 
que es deia Sra. Albergínia i ella li va 
dir que era un bebé d’alta demanda, 
que volia menjar cada dues hores. 
La mare tomàquet dormia molt poc 
temps seguit i estava molt cansada, 
pero contenta de cuidar al seu bebé 
tomàquet.
Va passar el temps i en Tomasset, 
doncs així es deia el seu fill tomàquet, 
va fer un any. El dia del seu aniversari 
van fer una gran festa i van anar totes 
les verdures dels horts veïns.
La senyora Bleda li va dir a la mare 
d’en Tomàs: - Trobo que en Tomasset 
és molt tou, sembla un ninot de drap. 
Això li va sorprendre a la mare tomà-
quet i quan va anar a veure a la Dra. 
Albergínia li va comentar. La doctora 
li va contestar que era un tomàquet 
amb molta laxitud.
La Margarida, la mare d’en Tomasset, 
trobava que el seu tomàquet no era 
igual que els altres tomàquets de la 
seva edat, així que va tornar a la con-
sulta de la doctora Albergínia i li va 
explicar que els altres tomàquets de 
l’hort ja caminaven i el seu Tomasset 
estava assegudet i fins i tot quan el 
posava a la catifa de jocs no es movia 
del lloc on el deixava. Llavors, la doc-

tora va fer un paper a la Margarida 
perquè anés a un centre on valorari-
en al seu tomàquet. La mare va anar 
amb el seu fill i el pare d’en Tomasset 
i van visitar a la doctora Pastanaga. 
Aquesta doctora els hi va dir que el 
seu tomàquet tenia un retard madu-
ratiu i que li aniria molt bé tenir un 
germanet que l’ajudés a espavilar-se.
Dit i fet, la senyora Margarida al mes 
següent es va quedar embarassada 
del seu segon tomàquet i mentre que 
li creixia la panxeta, anava cada di-
marts a portar en Tomasset al Centre 
de Desenvolupament amb l’esperan-
ça de que el seu tomàquet comencés 
a caminar.
Van passar nou mesos i la Margarida 
va tenir el seu segon tomàquet. Era un 
tomàquet femella, ben rodó i vermell, 
i la mare se sentia molt feliç. Llavors, 
el tomàquet Tomàs ja tenia 23 mesos 
però no volia caminar i la Margarida 
sabia que alguna cosa no anava bé 
però no sabia que podia ser.
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RECOLLIDA DE TAPS

 

Al vestíbul de l‘escola con-
tinuem recollint taps de 
plàstic per recaptar fons 
per a l’Associació Catalana 
per la Síndrome X Fràgil, 
la qual agrupa a familiars 
i professionals al voltant 
de la Síndrome X Fràgil, 
un trastorn genètic de 
transmissió familiar lligat 
al cromosoma X que pot 
causar dificultats que po-
den anar des de problemes 
d’aprenentatge fins a una 
disminució en la capacitat 
intel·lectual.

Per fí, un dia que plovia molt i no po-
dien sortir de l’hivernacle a passejar, 
en Tomasset va començar a caminar. 
Quina alegría tenia la Margarida!
Va anar a la revisió de la doctora Al-
bergínia i vet aquí que li va dir que 
alguna patologia sí que havia de tenir 
en Tomasset, doncs tots els tomàquets 
han de caminar abans dels divuit me-
sos i ell ja tenia vint-i-cinc, així que li 
va fer un altre paper perquè el portés 
al metge de l’Hospital Farigola.
Allà la va atendre la Doctora Pebrot i 
li van fer proves i analítiques de sang, 
però quan va anar a recollir els resul-
tants no havien trobat res.
La Margarida va insistir que havien 
de fer més proves, doncs en Tomas-
set gairebé no parlava, només deia 
mama, papa i tomàquet.
Així que li van fer més analítiques i, 
finalment, quan en Tomasset estava a 
punt de cumplir quatre anys, van tru-

car a la Margarida al telèfon de l’hi-
vernacle i li van dir que tenia que anar 
al dia següent a l’Hospital. La Marga-
rida estava molt nerviosa...”Segur que 
ja tenen un diagnòtic pel meu Tomas-
set” - va pensar.
Quan va arribar a la consulta de la 
Doctora Pebrot aquesta li va dir que 
en Tomasset tenia un síndrome i que 
es deia X fràgil. I que era això? La Mar-
garida tenia moltes preguntes, mai no 
havia sentit parlar d’aquest síndrome. 
La doctora li va explicar que el seu to-
màquet tindria un retard mental però 
que seria un tomàquet molt carinyos 
i alegre.
I així va ser com la Margarida i la 
seva familia tomàquet van saber que 
li passava en Tomasset, i comença 
una altra història que un altre dia us 
explicaré.

Raquel Arribas
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“Hem guanyat integrant 
l’AMPA dins la família”
La Irene Capdevila duu 4 anys presidint l‘AMPA de l‘Arenal. A la propera 
Assemblea posarà fi a la seva intensa i valuosa tasca de dur el timó d‘una as-
sociació  que, avui més que mai, és vital per al bon funcionament de l‘escola

Haguessis pensat de petita que de 
gran series, entre moltes altres coses, 
presidenta d’una AMPA? 
A la meva escola no existia ni AMPA. 
Els meus pares treballaven moltes 
hores i el meu germà i jo anàvem i 
tornàvem d’escola en autocar. No re-
cordo haver vist mai als meus pares 
allà. Les famílies vivien l’escola d’una 
manera molt diferent a com la vivim 
ara. Crec que hem guanyat molt in-
tegrant l’escola dins l’àmbit familiar i 
els fills són els principals beneficiats. 

Què és per a tu l’AMPA?
En el cas d’una escola pública com 
la nostra, quelcom absolutament ne-
cessari. Activitats que considerem fo-
namentals per a poder conciliar vida 
familiar i laboral, com són l’Espai de 
Migdia o Extraescolars estan gestio-
nades per l’Ampa. Tenim un servei 
de menjador i unes extraescolars grà-

cies a que al darrera hi ha uns pares 
i mares voluntaris que es preocupen 
de que funcionin adequadament i 
que compleixen amb la qualitat que 
considerem que han de tenir. A més, 
l’AMPA serveix com a dinamitzadora 
d’activitats per a les famílies.

I l’Arenal? 
La meva opinió és que som molt afor-
tunats de tenir l’escola que tenim, 
amb un projecte ben definit que ara 
ja podem dir que és un éxit com pro-
va la bona adaptació que els nostres 
alumnes han tingut a instituts amb 
línies pedagògiques diferents. Però 
fins i tot deixant de banda la qües-
tió acadèmica, els nostres nens estan 
creixent feliços entre les seves quatres 
parets i quan els hi toca parlar de la 
seva escola ho fan amb un orgull ma-
júscul. A més, cal destacar la implica-
ció de la direcció i l’equip de mestres 
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de l’escola en un projecte en el que 
creuen. Només amb ella s’entén que 
s’atreveixin a passejar a tota l’escola a 
la vegada pel Poblenou més modern, 
pel Born o pel Fòrum; o que vulguin 
anar-se’n de colònies ja des de P3. I no 
oblidem que fer classes seguint un lli-
bre de text resultaria molt més senzill. 

Quan, com i per què vas decidir pre-
sentar-te un dia a la presidència de 
l’AMPA?
Jo crec que això realment no es deci-
deix. No negaré que assumir un càr-
rec com aquest comporta una feina de 
vegades massa feixuga, poc agraïda i 
sovint difícil de conciliar amb altres 
aspectes vitals.  Requereix, a més,  de 
molta mà esquerra per poder exigir 
certs resultats a pares i mares volunta-
ris com tu, així com per a tractar amb 
segons quins pares o mares que, de ve-
gades, no s’adonen de que el seu fill és 
un entre 450. Si mínimament ho pen-
ses, ningú en els seus cabals es ficaria 
voluntàriament en quelcom així. Però 
si arribes amb ganes d’ajudar i entens 
que cal que tothom doni el millor de si 
mateix per a que les coses funcionin; 
els qui estan dins els òrgans de govern 
de l’AMPA et clitxen i de seguida apel-
len a la teva responsabilitat. És una tas-
ca de captació. I jo també l’he exercit 
amb la persona que serà proposada 
per a la meva substitució.

Què ha estat el millor d’aquests anys 
com a presidenta?
La gent amb la que he coincidit. Si 
només et tractes amb la gent de la 
classe dels teus fills pots tenir la sort 
de que et toqui un grup de famílies 
molt maco o un d’ensopit. Però in-
volucrant-te amb l’Ampa, coneixes a 
gent amb la que potser no haguessis 
coincidit mai i acabes fent amistats 
molt maques. També ha estat bonic 
veure que, en general, les famílies de 
l’escola són molt agraïdes amb la fei-
na que fas i el feedback que he rebut 

gairebé sempre ha estat extraordinari. 

I el pitjor? 
Sempre hi ha persones que no saps 
ben bé per què tenen tendència a di-
namitar tot el que es fa. Ho trobes tan 
ilògic que a vegades penses que ho 
fan per a tenir un tema de conversa al 
parc. Però haig de dir que en el cas de 
la nostra escola, aquestes persones es 
poden comptar amb els dits d’una mà. 
L’altra cosa que sempre suposa una 
decepció és la poca gent que assisteix 
a la nostra Assemblea. Entenc que la 
falta d’assistència implica que la gent 
està d’acord amb com funciona l’AM-
PA, però tot i així, la presència del mà-
xim de famílies ens enriquiria a tots. 

Què suposa presidir una AMPA en 
temps de crisi? 
Haver-nos d’implicar més en temes de 
lluita, participant activament en totes 
les mobilitzacions que s’han fet recla-
mant la fi de les retallades, la construc-
ció d’instituts al barri, etc. A nivell eco-
nòmic, per la composició social de les 
nostres famílies, apenes l’hem notat. 

Com animaries als pares i mares a fer-
se d’una comissió de l’AMPA? 
Ni idea, tinc la sensació de que ho hem 
intentat tot. Suposo que a la majoria 
els hi està bé viure sense més obligaci-
ons de les necessàries. Una pena.

Després de la presidència, quins plans 
tens per al teu futur dins de l’escola? 
Em posaré a disposició de la nova Jun-
ta però ara mateix el que em ve més 
de gust és desconnectar una mica de 
tot. Més endavant segurament torni a 
presentar-me a delegada de curs. Els 
qui som de mena, sempre acabem li-
ats d’una manera o altra. I com que, 
malauradament, sempre falta gent...

Gràcies, Irene, per compartir la teva 
experiència amb nosaltres!

Laia Quílez
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El pati, un espai més 
amable per a tothom
Durant tot el curs hem sentit a parlar de la remodelació del pati de l‘escola. 
Ara estem davant el moment de transformar les idees en realitats

L
a transformació del pati de 
l’escola és un dels projectes 
més importants que s’han 
engegat aquest curs i que ha 
exigit una feina conjunta de 

tota la comunitat educativa: alum-
nes, docents i mares i pares. El resul-
tat encara no és visible però ho serà 
d’aquí ben poc. Potser en iniciar-se 
el nou curs 2015-2016, ja podrem 
gaudir d’un espai fet més a la mida 
dels desitjos i les il·lusions dels nos-
tres fills i filles. De fet, ells han sigut 
els protagonistes d’aquesta iniciativa 
aportant gran part de les idees que es 
posaran en pràctica a partir d’un pro-
cés d’anàlisi i debat que ha requerit 
mesos. 

Un munt de bones idees
Per arribar fins al punt on som, tot-

hom ha hagut de posar el seu granet 
de sorra. Els nens de l’etapa infantil, 
per exemple, van proposar instal·lar 
un tobogan i una caseta de fusta, i els 
de primària, un racó per relaxar-se, 
ple de coixins de colors i amb troncs 
d’arbre fent de tamborets. El pati es 
convertirà així en un espai més ama-
ble i s’adaptarà a una gran diversitat 
de gustos. Tant a aquells que els agra-
da córrer, saltar o jugar a la pilota, 
com a aquells que prefereixen xerrar 
tranquil·lament amb els companys 
mentre descansen entre classe i clas-
se. 
Per guanyar color, a més a més, es vol 
folrar les grades amb materials de di-
ferents textures i està previst construir 
un “jardí vertical”. Al mur del gimnàs  
s’instal·larà també un rocòdrom, pen-
sant en els alumnes més intrèpids.     
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Ni les porteries ni les cistelles de bàsquet es veuran afectades per la remodelació

Les pistes no es toquen
Un missatge de tranquil·litat pels 
amants del futbol i el bàsquet: no es 
toquen ni les porteries ni les cistelles. 
No es tracta de prohibir res, sinó de 
poder obrir el pati a noves maneres 
de gaudir-lo. 
Un dels canvis més importants serà 
l’obertura parcial del mur que separa 
el pati gran del sorral, l’espai d’esbar-
jo reservat als més petits de P-3,  P-4 
i P-5. S’eliminarà en part aquesta bar-
rera, obrint portes i finestres, i baixant 
l’alçada. Una part del mur es folrarà 
amb fusta per crear un banc on els 
alumnes puguin seure. Aquesta obra 
és la de més entitat i requereix l’auto-
rització del Consorci d’Educació. Per 
aquesta raó, potser haurem d’esperar 
a la propera tardor per veure aquesta 
última transformació.

Noves maneres d’interactuar
La direcció de l’escola vol aprofitar 
tots aquests canvis del pati per fer una 
tasca nova de “dinamització” de les 
activitats que es poden dur a terme a 
l’hora de l’esbarjo. Cal ajudar els nens 
i nenes a trobar les noves maneres de 
relacionar-se amb la nova infraestruc-
tura que es crearà. En aqueta tasca, 
jugaran un rol important els monitors 
de l’espai de menjador, ja que de 

12.30 a 15.00 hores és el període de  
temps més llarg d’us intensiu del pati. 
La idea seria redescobrir jocs com les 
bitlles o les bales, entre d’altres.

Caldrà l’ajuda de tothom
Un cop tenim fet el disseny del pati 
que volem, ens trobem en aquests 
moments en la última fase del pro-
jecte: la seva realització. Un grup de 
pares i mares amb diferents especia-
litats, des d’arquitectes a una florista, 
han de fer el disseny definitiu i con-
cretaran els materials que es necessi-
taran. I, en aquest punt, és quan tota 
la comunitat de l’Arenal de Llevant 
haurà de tornar a fer un pas enda-
vant. Es farà una crida als pares i ma-
res, tiets i tietes, avis i avies i demés 
per trobar els materials que es neces-
siten pel canvi d’imatge del pati. Es 
tractar de trobar-los al millor preu 
possible, es clar. Després, un dis-
sabte d’aquest estiu, probablement a 
començaments de juliol, l’escola ens 
convocarà a participar en una darre-
ra edició del EQC (El Que Calgui). 
Aquell dia caldrà que vingui tothom 
que pugui. Es necessitaran mans 
per fer realitat aquest petit somni de 
transformació.

M.Jesús Ezquerro
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C
om tots els anys, l’escola 
va ser molt present a la X 
Cursa de la Dona. Es va 
celebrar el 8 d’octubre 
passat i en aquesta edi-

ció es va allargar el recorregut fins als 
8 quilòmetres. Aquesta és una cursa 
que s’organitza per recaptar fons per 
a la recerca i la lluita contra el càncer 
de mama. Els diners de la inscripció a 
la cursa són la font d’aquest recapte, 
però també hi ha la possibilitat de fer 
un donatiu a través de les taules que 
l’AECC (Associació Espanyola Contra 
el Càncer) munta per a l’ocasió a la 
zona on es realitza la cursa (a l’en-
torn de Plaça Espanya).
Les participants a la cursa tenen la 
inscripció subvencionada a través 
de l’escola. Per això, vam decidir de 
donar la possibilitat de fer el donatiu 
voluntari també a través de l’escola 
amb la col·locació d’una bústia rosa 
al vestíbul de l’escola. Això va per-
metre de fer un donatiu conjunt en 
nom de l’escola.
Aquest any la cursa va batre el rècord 
de participació, amb 25.000 dones 
corrent contra el càncer de mama, 

cosa que va permetre que el dona-
tiu total per a l’AECC fos de 100.000 
euros, una xifra molt valuosa que 
permetrà seguir treballant en la cura 
d’aquesta malaltia que de ben segur 
tots i totes hem patit amb alguna fa-
miliar, amiga, coneguda, veïna...

Preparant la propera edició
Per l’edició de 2015 la data de la Cur-
sa de la Dona a Barcelona serà el 8 
de novembre, segons el lloc web de 
la pròpia cursa. Es tracta d’una cur-
sa que es fa en vuit ciutats de l’estat 
(València, Madrid, Vitoria-Gasteiz, 
Gijón, A Coruña, Sevilla, Barcelona 
i Saragossa) i que pretén unir esport 
i solidaritat en un mateix dia. Us 
animem que hi participeu, no cal 
ser una gran corredora, podeu fer-la 
caminant xino-xano, al vostre ritme, 
sense pressió, i fins i tot, prendre la 
sortida com a acte simbòlic. El fet 
de ser allà el dia de la cursa amb la 
samarreta posada, juntament amb 
25.000 dones més és espectacular. 
Us ho recomanem! 

Marta Soler

Aquest any també vam 
ser a la Cursa de la Dona
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ENTREGA DELS DINERS

Després de córrer la cur-
sa ens vam acostar fins la 
caseta de l’Asociación Es-
pañola contra el Cáncer 
per a fer donació, en nom 
de la nostra AMPA, dels 
diners que havíem recollit 
durant els dies previs a la 
cursa en una bústia habili-
tada a tal efecte en el ves-
tíbul de l’escola.

Alumnes, mestres, mares, tietes, àvies... vam calçar-nos el passat mes d‘octubre 
les nostres sabatilles esportives per a participar en aquest solidari esdeveniment



vant (entre ells cinc famílies de L’Are-
nal), és el d’ocupar i viure els espais 
públics gaudint d’activitats lúdiques, 
culturals i socials, alhora que es fo-
menta la participació i la integració 
veïnal. 

Tercera edició de l’Okupintando
És sota aquests ideals que es va cele-
brar el passat mes de maig la III Edició 
d’Okupintando, la qual ha aconseguit 
reunir a desenes i desenes de famílies 
del barri, fins i tot a pesar d’haver hi 
coincidit en el temps amb les populars 
Festes de Maig de Poblenou.
D’altra banda, pel proper 28 de juny 
La Fàbrica del Marítim té previst or-
ganitzar per segona vegada una tarda 
de circ al pati de la nostra escola, el 
qual estarà obert a tots els nens i nenes 
amb tal de que gaudeixin de diferents 
tallers de circ i espectacles.
Us animem a participar d’aquestes ac-
tivitats i a anar fent nostre, poc a poc, 
el nostre barri.

Laura Spagnuolo

E
l barri de la nostra escola és 
un barri relativament nou en-
cara, que per a molts tipus 
d’activitats i serveis  continua 
depenent del que s’ofereix al 

casc antic del Poblenou. Aquest és el 
cas de les activitats de caràcter lúdic, 
cultural o veïnal, que fins a fa un pa-
rell d’anys es realitzaven casi exclu-
sivament als voltants de la Biblioteca 
Manuel Arranz i del Centre d’Imatge-
ria Festiva Can Saladrigas.
No obstant això, aquesta situació ha 
començat a canviar de mica en mica 
i un nou escenari comença a cobrar 
forma en la vida veïnal del barri, de 
la mà fonamentalment de les activitats 
que ve portant endavant l’Associació 
Cultural La Fàbrica del Marítim. Des 
de l’any 2011, aquesta associació de 
veïns realitza unes 4 o 5 jornades anu-
als en diferents espais del barri, si bé 
el seu punt principal de referència és 
la recentment rehabilitada Torre de les 
Aigües del Besòs.
El motor principal d’aquestes iniciati-
ves que uns quants veïns porten enda-

Barri en família: la 
Fàbrica del Marítim
Aquesta Associació de Veïns porta uns anys dinamitzant el nostre espai públic 
de referència amb activitats lúdiques i festives. El més proper, una nova edició 
de la tarda de circ que tindrà lloc a la nostra escola
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CONTACTE

http://facebook.com/
lafabrica.maritim

http://lafabricadelmaritim.
blogspot.com.es

lafabricadelmaritim@gmail.
com



Isabel Martínez.
2on B. Els experiments.
 
Quina ha estat la sortida estrella 
d‘enguany? La muntanya de sal de 
Cardona. 
Quins són els reptes principals que 
t‘ha plantejat aquest curs? Com altres 
anys, organitzar bé el temps en relació 
a tot allò que se‘ns planteja. Dia a dia 

apareixen un munt de reptes i preguntes que hem de gestionar a l‘aula. 
Quines habilitats creus que s‘haurien d‘ensenyar a l‘escola per a ser feliç?
Autonomia i iniciativa (cada cop menys present en els nens).
Què t‘ha reportat la feina com a mestra a la teva vida? Amor incondicional a la 
infantesa. Són fantàstics i mai no deixen de sorprende‘ns. 
Què li diries a un jove que vol dedicar-se a la docència? Que sigui molt bon 
professional, que es formi contínuament, que treballi si té vocació i que mai no 
perdi la il·lusió. 
Què faràs aquest estiu per a carregar les energies pel curs vinent?
Desconnectar, llegir, parlar amb els amics... Vacances!!!

Racó de mestres 
“La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure perquè 
es desenvolupi”  Maria Montessori. La Laia Roca ha parlat amb l’Isabel, la 
Lara, el Nelo i la Cristina, mestres de la nostra escola, que ens han parlat de 
com viuen i entenen la seva feina. A les vacances, però, desconnectaran com 
tothom
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Lara del Río.
5è B.  La medicina.
 
Quina ha estat la sortida estrella  
d‘enguany? Les colònies sempre són 
l‘estrella.
Quins són els reptes principals que 
t‘ha plantejat aquest curs? Donar a 
cada alumne allò que necessita per 

treure el màxim d‘ell mateix a tots els nivells 
Quines habilitats creus que s‘haurien d‘ensenyar a l‘escola per a ser feliç? Em-
patia, autoestima, confiança, fer-se preguntes sobre el que els envolta, conèixer 
i expressar emocions...
Què t‘ha reportat la feina com a mestra a la teva vida? Vitalitat, creativitat, 
ganes de seguir aprenent i millorant cada dia, a ser més crítica amb la societat i, 
en moltes ocasions, felicitat
Què li diries a un jove que vol dedicar-se a la docència? Que és imprescindible 
il·lusió i ganes per aprendre constantment. Paciència, empatia, responsabilitat, ja 
que l‘educació ha de ser un dels puntals de la societat. I vocació.
Què faràs aquest estiu per a carregar les energies pel curs vinent?
A principis d‘estiu, formació i després desconnexió: viatjar tot el que es pugui, 
llegir molt i fer ganxet. 
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Nelo Nebot.
P5 A. El bosc.
 
Quina ha estat la sortida estrella? Les 
colònies, a principi de curs. En parlen 
sovint. 
Quins són els reptes principals que 
t‘ha plantejat aquest curs? Com que 
són alumnes d‘educació infantil, el més 
important és venir content a l‘escola. El 
segon, anar aprenent cada dia més sobre aquesta manera de treballar que té 
l‘Arenal. ES projectes es fan dia a dia... Això és un gran repte.
Quines habilitats creus que s‘haurien d‘ensenyar a l‘escola per a ser feliç? 
L‘acceptació de la diferència. Cada un dels companys som diferents i necessitem 
conèixer-nos i acceptar-nos tal com som. I ajudar-nos a seguir millorant com a 
persones que formem part de la societat. 
Què t‘ha reportat la feina com a mestre a la teva vida? Jo sóc un mestre molt 
novell, fa poc que m‘hi dedico, però cada dia marxo amb un somriure a la cara, 
satisfet de veure com aquells amb qui estic es van formant com a persones so-
cials i això et plena. 
Què li diries a un jove que vol dedicar-se a la docència? Que tingui paciència, 
que la carrera és llarga i la meta no arriba mai... que el més important és el pro-
cés i no els resultats, que tot allò vivencial és més durador, més atractiu i més 
significatiu per als nens i nenes.
Què faràs aquest estiu per a carregar les energies pel curs vinent? D‘entrada, 
viatjar, això sempre enriqueix. El món és molt gran i les cultures tan diferents i 
interessants que no tenim prou temps...

Cristina Guijosa.
Ed. Física. De P4 a 4rt
 
Quina ha estat la sortida estrella d‘en-
guany? A P4 la sortida sensorial, a P5 
la recerca del joc perdut, a 1er Juguem 
tots junts, a 2on la trobada d’atletisme 
i el Dansa Ara, a 3er waterpolo i 4rt la 
cursa d’orientació i la trobada de formi-
gues cooperatives.
Quins són els reptes principals que t‘ha plantejat aquest curs? Donar resposta 
a les inquietuds dels nens i nenes. Engrescar a tot l‘alumnat en les activitats que 
plantejo al gimnàs i al pati. Aconseguir que cada dia tothom marxi de la classe 
d‘educació física amb un somriure.
Quines habilitats creus que s‘haurien d‘ensenyar a l‘escola per a ser feliç? Hem 
d‘ensenyar a pensar i no a obeir. Hem de treballar les habilitats socials: saber 
escoltar, demanar un favor, donar les gràcies, elogiar el que està ben fet, discul-
par-se per alguna cosa mal feta, presentar una queixa, posar-se d‘acord, expres-
sar els sentiments, rebre una crítica, dir no, resoldre conflictes.
Què t‘ha reportat la feina com a mestre a la teva vida? Creativitat, vitalitat, mo-
tivació, nous aprenentatges, superar i crear nous reptes, paciència, satisfacció...
Què li diries a un jove que vol dedicar-se a la docència? Que el món de 
l‘educació és cada cop més complex i que s‘ha de tenir molta il·lusió, vocació i 
bona actitud per enfrontar els nous reptes que vagin sortint en el dia a dia.
Què faràs aquest estiu per a carregar les energies pel curs vinent? Desconnec-
tar, descansar, viure, compartir experiències, llegir, fer esport, anar a la platja...



P3. La flauta d’en Demba, Laura Gó-

mez, Comanegra (cat. i esp.)

Descobrir la felicitat buscant en un 

mateix i trobar, a més, el propi talent. 

Un llibre dels imprescindibles en la bi-

blioteca personal de tot infant.

P4. La talpeta que volia saber qui li ha-

via fet allò al cap, Werner Holzwarth, 

Wolf Erlbruch, Kalandraka (cat.) / Al-

faguara (esp.)

Una investigació hilarant que us farà 

riure pels descosits. Qui s’ha fet caca 

damunt del cau de la talpeta just quan 

ella en sortia?

P5. Colors, Hervé Tullet, Cruïlla (cat.) 

/ Kókinos (esp.)

Com Un llibre, Colors és màgic! Se-

guiu les indicacions escrites amb lletra 

de pal i descobrireu que teniu poders. 

Barrejareu colors, en creareu de nous 

i jugareu sorprenent-vos cada vegada 

que passeu pàgina.

1r. Històries de ratolins, Arnold Lobel, 

Kalandraka.

Set contes il·lustrats divertits, surrealis-

tes, amb un punt d’absurd, per llegir 

pel plaer de llegir als més petits i per 

començar a llegir tots sols els que ja 

saben llegir textos.

2n. Correo para el tigre, Janosch, Ka-

landraka.

Novel·la curta il·lustrada, amb plan-

tejament positiu i humor ingenu, per 

llegir als petits mentre interpreten les 

il·lustracions i per animar a llegir autò-

nomament els que comencen a llegir 

textos.

3r. Pesquis i Baliga, Jordi Viladoms, La 

Galera

Recopilació d’algunes aventures a 

pàgina sencera d’en Pesquis i la Bali-

ga, protagonistes de la contraportada 

del Cavall Fort des de 2006, amb guió i 

il·lustracions de Jordi Viladoms.

4t. L’Ada Goth i el ratolí fantasma, 

Chris Riddell, Cruïlla(cat.)/Edelvives 

(esp.)

De l’autor de l’Ottolina, arriba un nou 

personatge que atrapa els lectors, l’Ada 

Goth. Les seves aventures i l’humor 

amb què estan narrades, combinant 

text i il·lustracions, us sorprendran.

5è. Zona Zombi 1. El secret de Moris-

ville, Peter Walker (pseudònim), Baula 

Sèrie de novel·les fantàstiques que en-

cantarà als seguidors d’Stilton i els farà 

créixer com a lectors. Si voleu saber 

què se sent superant perills i resolent 

misteris, és la vostra col·lecció.

6è. Les bruixes, Roald Dahl, Empúries 

(cat.) / Alfaguara (esp.)

Diversió, misteri i enginy són els com-

ponents d’aquest clàssic modern de la 

literatura juvenil. Un nen que les brui-

xes han transformat en ratolí demanarà 

ajuda a l’àvia per poder destruir-les.

Lectures per al més 
emocionant dels estius
Les recomanacions són extretes de www.patidellibres.com, perquè sóc una de les llibreteres i al-
hora sóc mare de l’escola. Els llibres proposats els trobareu a totes les llibreries i biblioteques. Bon 
estiu i bones lectures!, per Sònia Gómez

30 - Juny - 2015 



Han col·laborat en aquest número

Lola Albiol

Olga Bascompte

Lara del Río

Maria Jesús Ezquerro

Sònia Gómez

Eulàlia Griset

Cristina Guijosa

Maxi Marquevich

Isabel Martínez

Marta Mas

Nelo Nebot

Susana Prado

Lídia Tovar

I diferents pares i mares de Sisè i  els 

membres de les diferents Comissions de 

l’Ampa 

Equip de la revista
Irene Capdevila
Asensi Carricondo
Josep Maria Marimon
Laia Quílez
Laia Roca
Sílvia Sánchez
Marta Soler
Laura Spagnuolo



Ampa de L’Arenal de Llevant
Bac de Roda, 33 · 08005 Barcelona · http://arenalampa.wordpress.com · arenalampa@gmail.com

Paco
Texto escrito a máquina

Paco
Texto escrito a máquina
arenalampa.blog.pangea.org




