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“Posem-nos 
dempeus 
altra vegada 
i que se senti 
la veu de tots 
solemnement 
i clara”
Ara Mateix, 
M.M. i Pol

Endavant, 
famílies  
de L’Arenal 
de Llevant!
Teniu a les vostres mans la nova revista 
L’Hort, la revista anual de l’AMPA. Per 
a nosaltres ha estat un plaer recollir 
la responsabilitat i el repte que ens va 
atorgar l’assemblea del passat mes de 
Novembre. Veureu que l’hem re-editat, 
l’hem renovat i l’hem preparat amb molt 
plaer.

Ara fa poc més d’un any que em vau 
nomenar presidenta de l’AMPA, recollint 
el testimoni de la Irene Capdevila, a 
qui vull agrair la feina feta aquests 
darrers anys. Ha estat un temps ple 
d’emocions, amb molta feina feta i 
amb una gran responsabilitat, però 
amb el recolzament de la Junta, de les 
Comissions i de tots els socis de l’AMPA 
m’ho heu posat molt fàcil.

Un any on tots plegats hem après 
moltes coses. Amb nervis i maldecaps 
algunes vegades però, sobretot, amb 
molt diàleg i molts somriures. Crec 
que hem aconseguit tirar endavant 
activitats molt interessants i noves 
iniciatives de què estem i, personalment 
estic, molt orgullosa.

Gràcies als components de la Junta 
per fer la vostra tasca tan bé com ho 
feu. Permeteu-me que els anomeni 
a tots: Albert, Laia Q, Yolanda, Silvia, 
Robert, Laia R, Oscar, Montse, Angeles, 
Valentina, Raül, Chari, Esther, Txell, 
i Isabel. Gràcies. Gràcies a tots els 
components de les comissions per les 

hores dedicades; gràcies a tots aquells 
socis i sòcies que us heu acostat a les 
juntes obertes o a tots aquells que ens 
heu aturat a la sortida de l’escola o al 
parc. Gràcies famílies de L’Arenal!

També vull fer un agraïment especial a 
la direcció de l’escola i a tot l’equip de 
mestres, i en especial al Toni Otero, i als 
altres mestres de l’escola que aquest 
any s’acomiaden per començar noves 
aventures en altres escoles. Gràcies 
per treballar com ho feu. Gràcies per la 
vostra confiança.

I sobretot, gràcies a vosaltres, nens i 
nenes. Sense vosaltres no estaríem 
aquí!

I és per vosaltres, per cada un de 
vosaltres, que enguany dediquem el 
reportatge central de la revista a la greu 
situació que pateix el nostre barri en 
quant a la manca d’escoles i d’instituts. 
Enguany continuem i 
seguirem, tant de temps 
com calgui, i amb més 
força, la reivindicació de la 
Plataforma de l’Educació 
Pública de Poblenou, de 
la qual formem part. Però 
us necessitem també a 
vosaltres, pares i mares. 
I us necessitem ara. No 
quan als vostres fills els hi quedin un 
parell d’anys per fer el salt a l’institut, 
us necessitem des de P3 i esperem que 
llegint l’article amb atenció, vosaltres 
penseu el mateix. I compartim lluita, i 
ens ajudeu a fer soroll.

Esperem que gaudiu molt d’aquesta 
nova revista, L’Hort, i us desitgem unes 
bones vacances. Tornarem al setembre 
amb més energia i més il·lusió.  

Anna Guerrero
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D’aquí...
Què passa dins de l’escola? Els nostres fills i filles s’ho passen 
d’allò més bé, però també treballen de valent. 
Aquestes són algunes de les moltes coses que han après 
i descobert durant aquest curs. Al web de l’escola, a petits, 
mitjans i Grans, podeu veure aquestes i moltes més.   
Laura Moret

SEGon                                                       
@l’espai
Segon hem anat al #DansaAra al 
@PalauSantJordi i ha estat una 
experiència inoblidable, ens van 
venir a veure els companys de 
primer, familiars i amics. Vam 
ballar molt bé i ens ho vam passar 
genial! 

P3                                                          

@elparc
A un nen de la classe li han posat 

#ulleres, ara ja som 3! Vam anar 

a la resta de classes a preguntar 

quants en porten. Teníem molts 

números a la pissarra i els vam 

sumar amb calculadora. Ens van 

sortir 50 nens i nenes que porten 

#ulleres a tota l’escola!

TERCER                                                       

@lanatura
Hem visitat el Centre d’Apropa-

ment a la Natura @granjanatura 

a #Navàs. Vam poder donar 

de menjar a  alguns animals i 

tocar-ne d’altres que no havíem 

tocat mai, iguana, taràntula, ca-

maleó...i fins i tot, ens vam posar 

una boa al coll!

P4       
@lloros
A l’escola tenim un #vermicom-
postador amb cucs de terra. Fem 
trossos petits de pells de patata i 
de plàtan, carbassó, enciam i els 
donem de menjar.
Els #cucs treuen un líquid que 
utilitzem per regar les plantes i un 
compost ple de vitamines que fa 
créixer les plantes molt fortes.

PRIMER                                                          
@elsulls
Ja sabem què li passa a la #tiliqua! 
Hem anat al @CRARC_Masquefa i 
el veterinari especialista en rèptils 
ens ha dit que només necessita 
més calor. Està una mica grassa, li 
hem d’oferir fruites i verdures.

SEGon   
@elsrellotges                                                   

Hem trobat ous d’insecte pal al 
terrari. Tenen una mena de tapa, 
l’opercle, per on surt la nimfa. 
Hem traslladat la incubadora a un 

lloc fosc per tal de captar el naixe-

ment #jahannascutmesde374ous

TERCER                                                      
@elsminers
Hem anat a visitar les @Minesde-
Cercs a la colònia de Sant Corneli 
on hem pogut descobrir com és 
una #mina per dins. Ens han posat 
uns cascs molt xulos, hem anat 
en vagonetes i hem après moltes 
coses.

P5                                                          
@platja
Cada mes ens aprenem una #dita! 
Pel febrer, treu flor l’ametller. 
Comencem a treballar-la i els 
companys de la classe dels arbres 
del curs passat ens diuen que a 
l’escola en tenim un. L’hem anat 
a veure i hem comprovat que és 
certa!
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D’AQUí I D’ ALLà

P5
@xocolata
A alguns nens i nenes els han co-
mençat a caure les primeres dents 

i ens fem algunes preguntes...
Quantes #dents tenim? Com és 
que cauen les dents? Hem comen-

çat a investigar...! #vindraelrato-
liperez

P3                                                       @gegants
Superherois i Superheroïnes és el nostre projecte. Coneixem #Batman i pensem en #ratpenats. Per què els agrada sortir de nit i tenen les orelles tan grans? No els agrada la llum i senten molt bé. Ens tapem els ulls i seguim el so del timbal. Sense veure, hem aconseguit seguir la Maria.

P4
@taurons
Ens encarreguem de tenir l’hort 

net i de regar les plantes.

Entre tots hem pensat què po-

díem plantar i hem decidit pasta-

nagues, enciams i cols per donar 

de menjar als #conills i #gallines. 

P5     
@cocodrils
Com és que el conill menja pastanagues i li surt la caca negra? #femunamaquetadelconill pensant què deu tenir per dins per poder fer aquesta transformació. Reproduïm què li passa al menjar des que entra a la boca del conill fins que li surt la caca. 

PRIMER                              
                         

@elsistemasolar

Tenim una bústia que ens ha 

engrescat molt a tots. La consigna 

és fer cartes positives als #amics 

i #amigues i l’objectiu és moti-

var-los cap a l’escriptura lliure i a 

expressar els seus sentiments.



D’allà...
I fora de l’escola hi passen coses molt interessants i ben a prop nostre

QuART
@olímpics
Vam estar a la V Trobada de #For-miguesCooperatives del Poblenou @bogatell @arenaldellevant @pereIV. Érem més de 200 per-sones. Vam organitzar jocs coope-ratius, l’autopista cooperativa i el joc dels meteorits.   

InSTITuT MARIA ESPInALT                                    @AFAmariaespinaltEl pròxim curs disposarem de dos #mòduls més construïts en alça-da. Aquesta tercera planta exigirà un ascensor. L’accés a la segona planta del mòdul del menjador es farà a través d’una passarel·la per garantir la independència de l’escola Flor de Maig.

CInQuè
@electricitat
Hem participat al #FlicFlac Circ 
2017. Després de moltes hores 
d’esforç i treball en equip hem 
representat al SAT Sant Andreu 
@sat_teatre les dues escenes de 
l’obra “Les Olimpíades”. Estem 
molt satisfets del resultat!

SISè
@elcervell
Avui hem compartit una jornada 
d’inclusió amb els nens i nenes de 
6è de l’@escolasantmartí. Hem 
fet activitats per ser conscients 
de les dificultats que tenen les 
persones amb TEA. L’associació @
AprenemAutisme ens ha ajudat.    
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QuART                                                      
@paralímpics
Hem participat al Congrés de 
petits #talents científics. El nostre 
projecte “Què li passa al nostre 
cos quan fem esport?”, que hem 
treballat molt a l’escola, el pre-
sentem al @CosmoCaixa_CAT. Ha 
estat tot un èxit!

CInQuè 
@disseny i sentits

Hem participat al congrés de #Pe-

titsTalentsCientífics. Ens vam fer 

una pregunta inicial: com és que 

tenim pessigolles a algunes parts 

del cos? Potser tenim termina-

cions nervioses que envien ordres 

al cervell...Vam treballar molt a 

classe i ja sabem com passa.

SISè
@lameteorologia
Hem construït aparells per tal de 
mesurar els fenòmens meteorolò-

gics. Ens va visitar @btveltemps i 

vam fer la transmissió del temps 
des del pati.    

FRonT MARíTIM                                 

@InsFrontMarítim
Ja tenim el disseny guanyador del 

concurs de #disseny de carpetes i 

agendes pel curs vinent. Totes les 

obres estan exposades al vestíbul 

de l’institut #dissenysmolons

AMPA LA MAR BELLA                                               
@LaMarBellaAMPA
Fem més bella la #Marbella. No 
perdem aquesta oportunitat única 
d’oferir un equipament de qualitat 
tan necessari, calen escoles a 
#poblenou. Fem-les bé!

ESCoLA FLuVIà                                   

@AFA Fluvià
Tree-Nation és una plataforma 

per apadrinar arbres i plantar-los 

arreu del món. La proposta és que 

l’espai natural del Fluvià sigui un 

d’aquests racons del planeta, una 

zona verda oberta al barri. 

ESCoLA PERE IV                                     @Pere4t
A l’escola fem cada mes un dinar Internacional. Avui hem celebrat la jornada de #Croàcia al men-jador, un dinar boníssim i uns jocs molt divertits. @CuinaJusta ens hem llepat els dits!

AFA InS 4 CAnTonS                                    
@Afa4Cantons
13 alumnes de 1r de Batxillerat 
amb el professor de Tecnologia 
Industrial hem dut a terme el 
projecte #QCBot, competició amb 
#robots rastrejadors o seguidors 
de línies. 

ESCoLA LA LLACunA                                      

@escolalallacuna

La nostra escola atura les classes 

per fer la setmana del #silenci. El 

projecte propicia la reflexió entre 

els alumnes amb diversos tallers. 

Hem après a gaudir d’estones 

sense #soroll.

ESCoLA noVA LLACunA                                         
@escolaflordemaig
L’escola Nova Llacuna provinent 
dels dos grups addicionals de 
P3 de l’@escolalallacuna amb la 
participació de les famílies han 
escollit el nom definitiu, Escola La 
Flor de Maig!

ESCoLA noVA 21                                         

@escolanova21
Uns 456 centres educatius 
públics i concertats s’han sumat 
a les xarxes d’#escolanova21, 
projecte d’escoles innovadores 
de Catalunya per promoure un 
aprenentatge més actiu propi del 
segle XXI.



L’AMPA de L’Arenal en 
números... i persones
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XIFRES I LLETRES

Sabies que….

– 365 famílies duen els seus fills i filles 
a L’ Arenal de Llevant?  
i que d’aquestes, 318 (un 87%) són 
sòcies de L’AMPA?

– Cada dia més famílies es subscriuen 
a algun dels canals de comunicació 
de l’AMPA?

•	 204	persones	segueixen	la	nostra	
pàgina de Facebook

•	 El	mes	d’abril,	el	Twitter	de	l’AMPA	
(@ampalarenal) comptava amb  
163 seguidors

•	 173	mares	i	pares	s’han	instal·lat	
l’aplicació Ding Dong AMPA, que 
diàriament  envia 132 menús

– El servei de biblioteca de l’escola 
deixa en préstec uns 460 llibres cada 
mes?

– Durant el segon trimestre, van 
haver-hi 458 nens/es inscrits en 
alguna extraescolar de l’escola?

– Es van vendre 400 tiquets a la VI 
Paella de Germanor? I es van utilitzar 
40 kilos d’arròs per fer-la?

– S’han fet 3  xerrades i 1 taller per 
pares i mares a l’escola? I que en 
aquestes trobades s’ha parlat 
d’educació emocional, de l’ús segur 
d’Internet i les xarxes socials, de 
maneres d’educar els adolescents 
i de com evitar conductes de risc i 
drogodependències?

– Durant el Mercat Solidari es van 
recaptar  2.341,40 euros, que es van 
destinar a parts iguals a la  Fundació 
Aprenem (Autisme) i l’Associació de 
San Filippo?

– Quan aconseguim recollir 1 tona de 
taps, podrem destinar 200 euros a 
la Fundació Catalana per a la Paràlisi 
Cerebral i al Club Esportiu Esbonat i 
Amistat Barcelona?

– Es van recollir 139 Kg de menjar, 
8 paquets de bolquers i 2 xumets 
a la Recollida d’Aliments, enguany 
destinada al Menjador Gregal? 

– 301 persones es van disfressar de 
QUI ÉS QUI a la Rua de Carnestoltes?

– 456 persones es van inscriure a la VII 
Cursa Solidària?

– En el berenar organitzat pels 
alumnes de la classe de El cervell 
(6è B) es van recaptar 693,17 euros 
per a la 25a edició de La Marató de 
TV3,  destinada a la recerca en l’ictus 
i les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques?

– Aquest curs en els berenars solidaris 
s’han recollit 2.062,21 euros?

– Un total de 75 persones dediquen el 
seu temps participant activament de 
les 12 comissions de l’AMPA?

A l’espai migdia... 

– S’inflen 200 globus de diferents 
mides i es pinten 150 cares en un 
dia?

– Hi treballen 21 monitors i 2 
coordinadores?

– Es van fer servir 200 cabdells de 
llana el primer quadrimestre del 
curs?

Gràcies per haver contribuït a fer 
possible aquestes xifres! 
Tots som AmpA.

Laia Quílez

AL MEnjADoR…

– Es serveixen 360 Menús diaris  
a l’escola?

– L’olla més gran de la cuina té  
80 cm de diàmetre?

– En un mes es van comprar 
81 Kg de bacallà, 289 Kg de 
pollastre i 3.136 iogurts?

– Diàriament es consumeixen  
25 barres de pa?

– La fregidora té una capacitat de 
40 litres d’oli repartits en dos 
dipòsits?

© 
12

3r
f.c

om
/m

ac
ro

ve
ct

or



Som més 
a prop, 
com ens 
comuniquem?
Aquest curs el vam començar amb molta il·lusió 
per posar en marxa dues noves eines de comunicació.

Blog, post, web, facebook, like, 
twitter, retuit, App…paraules que 
han entrat a les nostres vides gairebé 
sense que ens n’adonem. 
Són les noves formes de comunicar-
nos. El blog de l’AmpA i la web de 
l’escola han estat durant anys una 
via de comunicació important entre 
escola, AmpA i famílies, però els 
darrers anys n’han aparegut d’altres. 
Les coneixeu? Les presentem.

Què menjarà el meu fill aquesta 
setmana? Quina disfressa ha estat 
la més votada? On va anar destinada 
la recaptació del darrer Mercat 
Solidari? Què es va parlar a la darrera 
Junta? Quan podem portar llibres per 
l’intercanvi de Sant Jordi? Quins han 
estat els punts claus de la darrera 
xerrada que ha organitzat la comissió 
Aprenem Junts? Per què els dimecres 
són grocs? Quin dia es fa l’extraescolar 
de cuina?

Al Blog trobaràs resposta a totes 
aquestes preguntes. S’hi publica tot el 
que es fa a l’AMPA (i algunes coses que 
es fan en coordinació amb l’escola).

La novetat d’aquest curs és la 
incorporació de l’apartat Lleure al 
blog, on anem publicant una agenda 
d’activitats culturals, lúdiques, 
educatives, en la seva majoria gratuïtes 
o de molt baix cost.

Facebook ja és una de les eines 
veteranes de comunicació, es va 
posar en marxa al Novembre de 2015. 
Actualment ja agrada a més de 200 
persones. 

Twitter va engegar a l’Octubre de 2016 
i actualment ja tenim més de 160 
seguidors. És una via de comunicació 
ràpida i que posa en contacte de forma 
molt àgil diferents comunitats com ara 
escoles i AMPA.

Actualment, amb l’ajuda de la Comissió 
Menjador, s’ha posat en marxa la 
publicació de la foto del menú diari i es 
puja a Twitter gairebé a l’instant.

La nostra APP Ding Dong AMPA es va 
posar en marxa al Desembre de 2016 
i, tot i ser el germà petit de les nostres 
eines de comunicació i estar en procés 
d’adaptació, ens pot fer la vida una 
mica més fàcil.

Cada matí ens envia al nostre mòbil el 
menú diari que mengen els nostres fills 
a l’escola, i si un dia el segon plat en lloc 
de lluç amb salsa verda, plat previst, 
és bacallà amb tomàquet al forn, ens 
avisa amb una notificació. Tenim a les 
mans un nou món de possibilitats! 

Explorem-les. Explotem-les.

Laura Moret
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TENDèNCIES

EL PoDER DE LES xARxES

En alguna ocasió les xarxes socials 
han estat les nostres varetes 
màgiques…
Al gener amb la sorpresa de 
l’arribada de les baixes tempera-
tures la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat va rebre una petició 
urgent del Menjador Social Gregal. 
Es va posar en marxa la recollida 
de roba d’abric i sabates i en pocs 
dies la notícia va córrer via Twitter 
a diferents AMPA d’escoles i 
instituts del barri. En pocs dies, el 
vestíbul de l’escola es va omplir de 
bosses plenes d’escalfor!

LES noSTRES VIES 
DE CoMunICACIó

Blog, subscriu-te! 
arenalampa.blog.pangea.org 
Facebook, ens dones un like?
facebook.com/ampaarenal-
dellevant
Twitter, ens segueixes?
twitter.com/ampalarenal  
App Ding Dong AmpA, encara 
no t’has descarregat l’aplicació?
(De moment disponible sols per 
Android, esperem més novetats 
per el curs vinent.)

b
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Mags
del temps
Anem tot el dia de bòlid. 
Necessitaríem dies de 30 hores, o 
potser més. Arribem justos a l’escola, 
a la feina, a les reunions amb amics o 
família. Què podem fer per gaudir de 
les activitats que ens agraden sense 
anar sempre amb la sensació que ens 
falta temps?

Justament quan escric aquestes línies 
estic sentint a la ràdio que un partit 
polític del Parlament ha proposat de 
crear un segell de qualitat per a les 
empreses que facilitin la conciliació 
familiar. Segons dades del Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, que depèn del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
el 2015 hi havia un 4’7% de pares amb 
reducció de jornada davant d’un 96% de 
les mares.
 

Dins d’aquest 
4% hi ha 
l’Albert, pare 
de bessons 
des de fa 9 
anys. Quan 
van néixer 
els bessons, 

a l’Albert i a l’Úrsula se´ls va capgirar la 
vida. “De sobte necessites quatre mans 
i encara te’n falten! Aprens a gestionar 
el temps d’una altra manera i a treure-

li més suc. Però la veritat és que en 
l’intent de compaginar feina i nens, 
et sents com al títol de la pel·lícula 
protagonitzada per Jack Nicholson, 
Atrapado sin salida.”
 
L’Alba va tenir la seva filla als 25 
anys, i l’ha criat tota sola. Amb el seu 
naixement va decidir reprendre els 
estudis a la universitat que havia deixat 
de més joveneta. Però no ho hauria 
pogut fer si no hagués estat pels seus 
pares. “Sens dubte, quan estudies, 
treballes i tens una filla, deixes de fer 
coses que t’interessen. En qualsevol cas, 
he tingut en compte d’anar fent coses 
del meu interès i pel meu temps lliure, 
perquè considero que si no faig activitats 
que m’omplin com a persona i em facin 
feliç no puc estar bé amb la meva filla. 
Ser mare és una ocupació al 100%, però 
no he d’oblidar-me de mi com a dona.”

La Dolors és mare de tres fills i petita 
empresària. Ella, a més de l’àvia, ha 
buscat ajuda externa. Ha comptat 
durant alguns anys amb una persona 
de confiança que l’ha ajudat tant amb 
els nens com amb el seu negoci. “La 
logística amb tres nens és complicada, 
però amb organització i molta paciència 
te´n surts de tot... De vegades, al final 
del dia, me´n faig creus del que pots 
arribar a fer!”

No hi ha dubte que 
alguna cosa s’ha de 
fer, perquè tot i que 
en els tres casos la 
maternitat/paternitat 
ha estat quelcom 
positiu, també 
coincideixen en la 
duresa de l’etapa per la falta de TEMPS.

Marta Soler

un 
segell de 

qualitat per 
a les empreses 
que facilitin la 

conciliació 
familiar?

Aprofitant cada instant
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propoSTA

En el text que ha presentat aquest 
partit polític, s’exposen els casos 
en què les empreses podrien 
rebre aquest segell de qualitat: si 
es donen permisos per assistir a 
reunions de l’escola o per acom-
panyar familiars, si es poden fer 
jornades intensives o tenir horaris 
flexibles, si es promouen les 
videoconferències per evitar que 
els treballadors hagin de viatjar, i 
un llarg etcètera. Al text també es 
proposen incentius perquè més 
pares demanin reducció de jorna-
da i augmenti aquest 4% de què es 
parla a l’article.
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Extraescolars:
adquisició
d’habilitats o 
alternativa al cangur?
moltes famílies són contràries que 
els infants facin extraescolars, ja que 
això els impedeix passar més estona 
al parc, a l’aire lliure o a casa amb 
la família. Ara bé, aquelles famílies 
que en són partidàries, per què en 
fan, d’extraescolars? Hem parlat amb 
algunes famílies de p4 de l’escola i 
això és el que ens han dit.

En general, quan les famílies comencen 
a plantejar-se la tria d’una extraescolar 
es reuneixen i ho fan tots junts. Hi ha 
famílies que fan recerques a internet 
sobre l’activitat i miren vídeos per 
poder decidir millor. Ara bé, quan són 
més grans, els nens i nenes trien sols 
les activitats que volen fer en el seu 
temps lliure.

D’activitats extraescolars en podem 
trobar de les que es basen en 
aprenentatges formals, de les artístiques 
i de les esportives. Allò que es té en 
compte primer és el tipus d’activitat 
i no pas l’horari o el lloc on es faci. 
Tanmateix, moltes famílies es lamenten 
que amb altres horaris a les feines, no 
deixarien els nens tantes hores a l’escola 
i passarien més temps en família.

Un cop han triat l’extraescolar, les 
famílies prefereixen que aquesta es faci 
a l’escola perquè creuen que, sobretot 
pels més petits,  és un entorn conegut 
i segur, tant per l’espai, com pels 
companys, i fins i tot,  pel monitoratge. 
En canvi, quan són més grans les 
famílies comencen a plantejar-se la 
possibilitat de fer les extraescolars fora 
de l’escola, perquè així, els nens i nenes 
poden fer nous amics.

Una idea bastant generalitzada, i amb 
la qual estan d’acord les famílies amb 
qui hem parlat, és que moltes vegades 
han triat una activitat per cobrir les 
mancances que hi ha en l’actual 
sistema d’ensenyament. És el cas, 
per exemple, de les famílies que trien 
anglès o música com a extraescolar.

Pel que fa a la segona part del títol la 
resposta ha estat clara i contundent. 
Si les famílies no tenen temps per 
arribar a recollir els nens a l’escola 
no els apunten a extraescolars (si 
no és que el nen/a ho vol), sinó que 
contracten directament una cangur. 
De fet, depenent dels horaris de feina, 
una extraescolar de 16:30-17:30 

tampoc els soluciona la recollida dels 
nens, i necessiten igualment una 
cangur. 

Marta Soler
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ESTuDI DE LA Fapac

Hi ha un estudi escrit i editat per la 
Fundació Jaume Bofill  que podeu 
trobar al web de la FaPaC (Federa-
ció d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya) que parla de 
l’impacte que tenen les activitats ex-
traescolars sobre els aprenentatges 
dels infants i joves. Resumint-ho 
molt, ve a dir que les activitats 
d’aprenentatges formals tenen major 
impacte sobre els resultats escolars, 
mentre que les activitats artístiques i 
esportives mostren resultats positius 
en l’increment de les competències 
psicosocials. I passa el mateix amb 
l’impacte en primària i secundària. A 
primària el tenen sobre els resultats 
escolars i a secundària sobre les habi-
litats psicosocials.
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Benvingudes
vacances... 
de tres mesos!
Sempre hem hagut d’escoltar que som una de les zones que més vacances tenim. 
Ens hem proposat de demostrar que no és així, però la tasca no ha estat fàcil ja 
que en molts països d’Europa les vacances escolars no depenen dels governs 
estatals, sinó que depenen de governs regionals i, fins i tot, municipals. us 
presentem com es reparteixen les vacances en alguns països del nostre entorn.
Marta Soler

Font: Organisation of school time in Europe (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/186EN.pdf)
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Noves paternitats
Els rols i els estereotips entre homes i dones encara tenen una rellevància fonamental en la 
distribució de tasques domèstiques i relatives a la cura dels fills.

Durant les primeres reunions editorials 
de la revista vam pensar en visualitzar 
aquells pares que ens creuàvem dia 
rere dia a l’entrada i sortida de l’escola, 
al parc o acompanyant els fills  a les 
activitats extraescolars. 

El replantejament de l’enfocament de 
l’article va arribar quan la visualització 
d’aquestes paternitats s’acompanyava 
d’un cert aplaudiment (que en cas que 
sigui merescut, ho és en la mateixa 
mesura que ho mereixerien les dones). 
A més,  podria semblar que reforçàvem 
la idea que les coses tenen més valor 
quan les fa un home. Hem buscat, 
per tant, una veu més reivindicativa, 
més justa i altament necessària per 
tal d’avançar vers una nova cultura en 
l’organització de la societat.

L’assumpció majoritària per part de les 
dones de moltes activitats essencials, 
com la cura del menors, queda 
reflectida en les enquestes dels usos 

del temps de l’lDESCAT. A dia d’avui, 
les dones encara dediquen un mitjana 
de 2,25 hores més que els homes a 
les activitats reproductives (activitats 
mancades de reconeixement social i 
oposades de la tasques productives, 
aquestes sí, valorades en un model 
sociocultural i econòmic com el nostre). 
Parlem de 4,7 hores versus 2,5. Sovint, 
i d’afegit, aquestes hores de dedicació 
dels homes no ho són en termes de 
corresponsabilitat, sinó que tenen a 
veure amb una condició d’ajudants o 
col·laboradors.

Seguim amb arguments: segons els 
sindicats menys del 4% dels homes van 
demanar un excedència per tenir cura 
dels seus fils entre el 2005 i el 2014 
(això són, 1.358 pares davant 38.425 
mares).  A aquesta falta d’equitat 
també hi col·labora el fet que, quan 
les donen tornen a la feina productiva, 
després de la baixa maternal, un 45% 
de les dones no tornen a fer el mateix 

horari, i el 35% demanen una reducció 
horària. Aquestes mesures no haurien 
de ser pensades perquè les dones 
assumeixin més còmodament el rol 
tradicional de cura de la família i la 
llar, sinó per millorar la distribució de 
les hores per poder atendre les seves 
necessitats personals, professionals i 
familiars.

Els rols de gènere (que són l’arrel 
de les desigualtats de gènere) s’han 
de visibilitzar i ens correspon a tots 
prendre consciència i combatre’ls. Hem 
de desterrar de l’imaginari col·lectiu 
aquelles qüestions que provoquen 
desequilibris entre la vida personal, 
familiar i professional i treballar per 
un nou model en el repartiment de les 
responsabilitats de la vida quotidiana. 
Llavors no hi haurà reunions editorials 
on es plantegi donar visibilitat a un fet 
que haurà quedat normalitzat.

Laia Roca

REFLEXIó

Si volem una societat justa i 
igualitària, cal desconstruir 
els rols de gènere tradicionals 
des de la infància. Educar en la 
igualtat i per a la igualtat per-
metrà construir societats més 
equitatives i menys sexistes.
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“ L’escola és com la vida, ha 
de canviar per adaptar-se 
a la realitat”Toni otero 

L’actual cap d’Estudis de la nostra escola, Toni otero, està a punt d’iniciar una nova etapa pro-
fessional, després de 12 anys treballant a l’escola. El proper curs assumirà la direcció d’un nou 
centre educatiu a Barcelona. m’he trobat amb ell i hem parlat així:

Com vas arribar al món de 
l’educació?

Doncs hi vaig arribar sense tenir 
una idea massa clara de què em 
trobaria ni de fins a quin punt acabaria 
apassionant-me. A mi m’agradava la 
filosofia però no vaig veure un correlat 
professional que m’engresqués i 
em vaig decidir pel magisteri. Havia 
treballat com a monitor, i tenia clar que 
els nens m’agradaven molt.
Per tant, la vocació va anar arribant 
poc a poc, mentre anava fent l’ofici. 
Durant la meva formació em vaig 
especialitzar en Geografia i Història, 
i també en Anglès com a Llengua 
Estrangera. Tot i així, a l’escola vaig 

ocupar 
una plaça 
d’Educació 
Física, que 
compaginava 
amb la de 
mestre 
d’Anglès.
Vaig començar 

amb els grups d’infantil i ara que hi 
estic fent una classe de psicomotricitat 
ha estat com retrobar-me amb 
aquelles primeres sensacions. Els 
vincles amb aquests nens són 
molt intensos i la relació és molt 
enriquidora. Ara també estic amb el 
grup de segon de primària, fent una 
mena de co-tutoria però de només 
tres hores.

De la formació i vocació vas passar 
a la gestió. Explica’m

Efectivament. Vaig fer un any de 
secretari del centre. Després, amb el 
primer canvi de direcció de l’escola, 
l’Eulàlia va assumir el càrrec de 
Directora i jo el de Cap d’Estudis. Des 
de llavors he anat buscant un cert 
equilibri entre la gestió i el treball 
d’aula. El contacte amb els alumnes i 
la feina de teixit d’aula són moments 
fantàstics. Tot i que he de dir que la 
gestió i la planificació escolar són 
objectius dels qual també m’agrada 
molt ocupar-me.

Què fa un Cap d’Estudis?

M’ocupo de la gestió pedagògica del 
centre. Això abraça des de l’activitat 
acadèmica, formació interna, 
horaris, distribució de grups fins a 
substitucions. També hi ha tasques 
relacionades amb el pla anual de centre 
(estretament relacionat amb el Projecte 
Educatiu de Centre-PEC).

Ha canviat molt la teva feina des 
dels seus inicis? Estic pensant 
especialment en dos aspectes: (i) la 
responsabilitat com a mestre i (ii)  la 
relació entre pares i mestres

Ha canviat molt en el sentit que 
abans l’escola instruïa i les famílies 
educaven. Actualment, els nens tenen 
moltes activitats extraescolars (que 
són oportunitats d’aprenentatge) i 
en el si de la família, en general, crec 
que es dialoga poc. Els ritmes són 
molt diferents: crec que fem moltes 
coses amb els nostres fills però no ens 
aturem a pensar i reflexionar amb ells. 

“ El contacte 
amb els 
alumnes i 
la feina de 
teixit d’aula 
són moments 
fantàstics”
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En aquest sentit, crec que l’escola ha 
anat agafant espais que abans eren 
més privats o familiars. Jo baixaria el 
ritme d’activitats i em centraria més en 
compartir espais amb els infants.
Un altre canvi que destacaria és 
que ara hi ha més interferències en 
el desenvolupament de la nostra 
feina com a mestres. Estem més 
qüestionats. Tothom (bé, o molta gent) 
es creu que sap d’educació i, per tant, 
emet judicis de valors sobre la nostra 
feina. A mi, no se m’acudiria qüestionar 
la feina d’un professional tècnic. Puc 
tenir opinions o aportar idees però no 
avaluar o posar en dubte la seva feina.

Els debats sobre pedagogia són 
constants, i sovint polaritzats. Creus 
que les escoles han d’innovar sí o sí?

L’escola és com la vida, que més que 
innovar ha de canviar per adaptar-se 
a la realitat. Crec que l’escola ha de 
preparar els alumnes per tal que puguin 
donar respostes innovadores a una vida 
i societat en constant evolució. Però 
penso que aquest no és un objectiu 
exclusiu de l’educació,  ho hauria de ser 
de qualsevol professió.
Innovar és fer servir metodologies 
diferents (que no cal que siguin noves) 
perquè l’aprenentatge sigui útil i 
significatiu. 
Els debats sobre educació sempre 
han existit, i aquest ressò mediàtic 
de l’ensenyament per projectes està 
plantejat com un enfocament innovador, 
quan als anys 60 ja estava descrit. Ara 
bé, ens va molt bé que aquest debat 
estigui a l’ordre del dia perquè ajuda a 
prendre consciència col·lectiva de moltes 
coses. No pot ser que el mestre sigui el 
centre de l’aula, com passava abans. És 
l’alumne qui ha de ser el protagonista i 
centre de l’aprenentatge. Aquest canvi 
en el paradigma de l’educació és el que 
trobo realment important. Avui dia els 
alumnes no aprenen com ho fèiem 
nosaltres, ara tenim nous reptes per 
captar l’atenció i motivar-los.
Tots aquests debats han provocat 
diferents moviments pedagògics 
(Xarxes pel Canvi, Rosa Sensat, Nova 
Escola 21...) que han fet visualitzar la 
feina de molta gent que ja feia temps 
que estava portant a terme. Tot i que 
alguns centres, amb molta influència 
en els mitjans de comunicació, han 
fet creure a l’opinió pública que han 
estat els responsables o els inventors 
d’aquestes innovacions. Insisteixo que 
no han descobert res nou. A més, vull 
afegir que entre tota aquesta cridòria, 
hi ha moltes escoles que publiciten 
que treballen per projectes i que fan un 
aprenentatge significatiu, quan realment 
no ho fan.

Tens raó. una qüestió que em 
va sorprendre quan buscava 
escola pels meus fills és que el 
concepte educació per projectes 
(com ensenyament significatiu o 
personalitzat) era una constant 
a moltes escoles. Què cal que 
faci una escola per què realment 
sigui una escola que treballa amb 
metodologia per projectes?

Em costa entendre el concepte de 
treballar de manera significativa 
seguint els temes d’un llibre de text, 
amb horaris parcel·lats per matèries 
i amb molt poca experimentació.   
Treballar per projectes no vol dir 
treballar un tema en concret i buscar 
molta informació que després 
estructurarem en un dossier de 
fitxes o fotocòpies.  Els centres que 
treballem per projectes ho fem seguint 
una metodologia que implica donar 
protagonisme als alumnes. Partint de 
les idees prèvies, formulant hipòtesis, 
investigant i experimentant, aplicant 
allò que s’ha treballat per tal de 
solucionar problemes i reptes.   
Una altra qüestió inherent als 
projectes és que tant els objectius 
com els criteris d’avaluació s’acorden 
o es comparteixen amb els alumnes. 
Aquesta interacció fa que l’alumne 
sigui i es senti un agent actiu del procés 
d’aprenentatge.

Creus que totes les escoles 
acabaran treballant amb aquesta 
aproximació al coneixement? 

No. Lamentablement no. Com a mínim 
crec que jo no ho veuré. 

Per què ho creus, això? 

Doncs perquè encara hi ha molts 
mestres que tenen por dels canvis, 
que els dóna seguretat fer allò que 
sempre han fet. És curiós perquè 
com a mestres hem de valorar l’error 
dels alumnes com una oportunitat de 
millora, en canvi ens dóna tranquil·litat 
repetir el mateix sistema de fa 30 
anys per por a fer coses noves i 
equivocar-nos.  
Òbviament no podem funcionar igual. 
Aquí sí que hem d’innovar.
A mi això, em sembla realment 
complicat. Fixa’t, els cursos de 
formació que rebo i els alumnes que 
vaig tenint són diferents i jo no puc 
quedar-me aturat o ancorat al passat. 
He d’evolucionar amb ells. Si volem 
preparar alumnes pel món real hem 
de treballar la seva creativitat, els hem 
de formar en actitud. I fer això ho veig 
més factible partint d’una metodologia 
basada en projectes. 

Creus que és compatible una 
escola on s’aprengui a partir dels 
interessos dels alumnes amb la idea 
més clàssica de l’esforç?

L’esforç és inherent a la persona. I crec 
que la motivació és la clau de l’esforç.  
No podem demanar als alumnes que 
s’esforcin 
quan no estan 
motivats ni 
interessats per 
allò que estan 
fent, per tant hem de fer alguna cosa 
per tal que aquest esforç que fan sigui 
compensatori.

Després de 12 anys treballant a 
L’Arenal de Llevant, quina creus que 
és la principal fortalesa de la nostra 
escola? I què creus que enyoraràs 
més?

Tenim un PEC molt consolidat, molt 
pensat, molt ferm. Un projecte que està 
recolzat per uns mestres molt motivats 
i que és molt atractiu per a les famílies.
Veure com els nens aconsegueixen 
treballar de manera autònoma és una 
passada, veure com va creixent la seva 
capacitat d’organitzar-se. Enyoraré 
molt viure això amb els alumnes de 
L’Arenal perquè quan els veig penso 
que és un privilegi poder gaudir 
d’aquests moments amb ells.   

Per què aquest nou repte de dirigir 
un centre educatiu de nova creació?

Bé, a la vida tot són etapes, hem 
d’estar disposats a fer canvis i afrontar 
nous reptes.  Crec que ha arribat el 
moment de fer-ho, de fugir de la 
meva zona de confort, malgrat que 
emocionalment  no ha estat una 
decisió fàcil. És allò que et deia que és 
necessari canviar, adaptar-se. 

La conversa és va allargar i vam parlar 
de la democratització del coneixement, 
de Finlàndia, de la Secundària, de 
la Universitat, de l’ensenyament 
tradicional i altres llocs comuns de 
l’educació. No descarto recuperar part 
d’aquestes reflexions per a un altre 
moment.

Volem aprofitar l’ocasió per agrair la 
dedicació, l’entusiasme i el compromís 
en la seva tasca com a mestre i com a 
membre de l’equip directiu de la nostra 
escola. Li desitgem força i sort per 
assumir els nous reptes que li esperen.
Gràcies, Toni!

Laia Roca

“ Ha de 
desfragmentar els 
coneixements.”
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Des de el l’experiència de la Mirjam 
“Aprendre a tocar un instrument 
incrementa les habilitats del llenguatge, 
la memòria, la conducta i la intel·ligència 
espacial. Per tocar un instrument, has 
de llegir notes (intel·lectual), «traduir-
les» a un moviment del braç/dits/llavis 
(físic/coordinació), afinar-lo i fer un so 
agradable (observació/audició) i donar 
una interpretació (emocional/expressió). 

I tot això al 
mateix temps! 
Quan toquem en 
una agrupació 
amb altra gent, 
podem afegir 
la col·laboració” 
enfatitza.

En Joan, per 
la seva part, 
resumeix els 

beneficis de practicar música en tres 
àrees: social, motriu i cognitiva.

A nivell social,  quan ens reunim per 
fer música és perquè ens dona plaer, 
alegria, ens relacionem amb altres 
persones per assolir una finalitat 
artística que ens aportarà benestar.

Continua dient que l’àrea motriu de la 
persona també es pot desenvolupar, 
i en aquesta àrea entendríem també 
la part més fisiològica, abans es creia 
que hi havia una única àrea dedicada al 
processament de la música el cervell, 
avui en dia està demostrat que és tot 
el cervell el que està implicat en el fet 
musical. 

Per últim, respecte a la vessant 
cognitiva emfatitza que amb el 
fet musical estem desenvolupant 
conceptes com  l’atenció a una activitat 
lúdica i plaent, concentració memòria 
semàntica, memòria episòdica, 
memòria motriu, creativitat, llenguatge, 
matemàtiques, idiomes, informàtica 
musical, etc.

Concents de tots aquests beneficis, 
reflexionem respecte a un sistema 
educatiu tradicional que, de vegades, 
no aposta per una educació musical 
activa. Recordem que, mentre el 
Parlament Europeu va incloure la 
competència cultural i artística entre 
les competències bàsiques per al 
desenvolupament integral dels nois 
i noies; fa dos anys a Espanya, com 
resultat de la LOMCE, l’assignatura 
de mùsica va passar a ser “una 
assignatura que distrae” i que depèn 
de la voluntat de les comunitats 
autònomes i, en última instància, del 
centres educatius.

“La música és una activitat humana de les 
més antigues i importants de la història 
i tots els nostres nens haurien de tenir el 
dret de poder accedir a ella. És, en la meva 
opinió, la millor manera d’aconseguir 

un creixement personal. Fent música 
ens desenvolupem a nivell intel·lectual, 
emocional, físic, mentre ens ho passem 
bé.” afirma Mirjam 

Al respecte el Joan afirma: 
“He conegut adolescents 
i nens que a l’escola 
tradicional el seu rendiment 
és deficient o just, emperò 
quan estan a l’escola de 
música els hi posaríem 
Matrícula d’Honor. Què vull dir amb això? 
Que si volem fer un bon sistema educatiu 
ens hem d’adequar a les aptituds i 
capacitats de la persona.”  

Mittzy Arciniega

“ L’última memòria que 
perdem és la memòria 
musical i que la música 
ens acompanyarà al 
llarg de tota la nostra 
vida é indissociable de 
qualsevol ésser humà.” 
Joan Capafons

“ Fer música 
és com anar 
al gimnàs per 
al cervell”. 
Mirjam Plas

Aprenent al ritme 
de la música
Tothom cita estudis sobre la importància de la música en l’ensenyament, però quins són el 
beneficis reals que aporta? parlem amb el Joan capafons, psicòlog i musicoterapeuta i amb 
la mirjam plas, directora de una escola mùsica i professora de flauta travessera que, entre 
altres reflexions, comenten els beneficis d’aquesta disciplina.
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EDUCART

InTEGRAnT LA MúSICA 
AL DIA A DIA

Capafons afirma que la vivència del 
fet musical ha de ser sempre en po-
sitiu.  Podem estudiar música junts 
a la mateixa escola, participar en 
cercles de percussió o simplement 
cantar junts, activitat que estableix 
uns lligams emocionals molt inten-
sos en una mateixa familia.

Per la seva banda Mirjam comenta 
que des de molt petits ja podem 
començar a estimular la musicalitat 
i compartir moments musicals (can-
çons de bressol, jocs de falda, etc.) i 
destaca l’importancia de compartir 
la música en família, tocar junts o 
fer petits concerts a casa.
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Som el que mengem
L’alimentació és tan important com les matemàtiques o la literatura?

Segons Jamie Oliver, cuiner britànic i 
productor del programa “Jamie’s School 
Dinners”, l’alimentació o la nutrició 
haurien de ser tan importants com 
les matemàtiques o la literatura en 
el currículum escolar. Que els nens 
i nenes siguin conscients d’allò que 
mengen i els seus beneficis o perjudicis 
condiciona la relació que tindran amb el 
menjar durant tota la seva vida.

Per aconseguir aquesta consciència no 
n’hi ha  prou amb posar un plat davant 
de l’infant. Tal i com afirma en Sergi 
Rovira, nutricionista de Cuina Justa, és 
important que els nens aprenguin d’on 
ve el menjar, és a dir que coneguin tot 

el procés de producció. Està demostrat 
que influeix positivament en el nostre 
(seu) benestar, saber d’on venen 
els productes (més encara si són de 
proximitat i coneixem personalment qui 
i com han estat produïts o elaborats).

Per una altre costat, cal considerar 
que  menjar és molt més que ingerir 
aliments.  Menjar representa un 
acte social i, fins i tot, pedagògic que 
requereix una inversió de temps que es 
contraposa a la cultura de la rapidesa 
i immediatesa en  què vivim avui en 
dia. Com afirma el Sergi “dediquem poc 
temps a menjar de forma relaxada i ben 
acompanyada, assaborint els gusts, 
textures, colors, olors i sensacions que 
ens ofereix el menjar. Està demostrat 
que aquest fet condiciona les secrecions 
digestives, per tant l’absorció dels 
nutrients i  l’aprenentatge de bons 
hàbits alimentaris.”

Això no m’agrada. Això no ho vull. 
Això m’agrada, en vull més.

Encara que tots volem que el nostres 
fills estiguin ben alimentats, siguin 
amants de les verdures i les fruites, i 
prefereixin una poma a una xocolatina, a 
vegades aquesta no és una gesta fàcil.

El nutricionista de Cuina Justa ens 
recomana respectar les preferències 
i els processos d’aprenentatge 
per assolir i mantenir bons hàbits 
alimentaris. “Primer recomano valorar 
de manera personalitzada quin és 
el procés educatiu que necessiten 
respecte el què i el com mengen. Segon, 
cuidar tots els elements que faciliten 
l’aprenentatge: disposar de temps per 
provar, cuidar molt la presentació i tenir 
una actitud que convidi a experimentar 
noves elaboracions. Hi ha un cert 
consens que l’exposició repetida i 
pacient obre la curiositat per a menjar 
nous aliments”, afirma el Sergi.

Afegeix també que és important tenir en 
compte que el comportament alimentari 
dels pares influeix en la conducta 
alimentària del menors. Els nens i nenes 
entre els 3 i 12 anys tenen una gran 
capacitat d’aprenentatge, i molts dels 
seus hàbits els incorporen per imitació. 
Per això és necessari ser coherents 
entre allò que diem i allò que fem. 

Ara que comencem l’estiu i ens ve de 
gust un gaspatxo o un pernil amb meló, 
aprofitem per seure a taula i gaudir de 
l’experiència de menjar! Bon profit i 
bones vacances!

Mittzy Arciniega

Can Tudela: Hort ecològic de Cuina Justa

15

ALIMENTACIó

En Què HEM DE FIxAR-noS 
A L’HoRA DE LA CoMPRA?

El nutricionista de Cuina Justa 
comenta que, en termes generals, 
en l’origen i en l’estacionalitat del 
producte, i en aquells on és obliga-
tori l’etiquetatge nutricional cal 
valorar la presència de greixos, sal 
i sucres. 

Si per 100g de producte, s’aporten 
nutrients per sobre del 10% 
recomanat s’aconsella valorar 
el producte, si n’aporta més del 
25%, considerar-lo de consum 
ocasional. 

Afegir que les ingestes recoma-
nades de referència presents en 
els etiquetatges dels productes 
alimentaris envasats estan refe-
rides a persones adultes. 
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SOS educació, 
prou retallades
Sabies que pel pròxim curs 48 nens i nenes s’han quedat sense plaça d’institut al poblenou 
i que per aquest motiu hi haurà dos nous bolets al barri? I sabies que l’any vinent aquesta 
xifra pujarà als 104 alumnes? I que si seguim així, el 2025 seran 168 (gairebé un 30%!) els 
estudiants, ara a p3, exclosos? Lluitem plegats per evitar-ho!

L’escola, avui

El context actual de l’educació 
pública segueix sent desolador. 
Ofegats per una crisi encara vigent i 
palpable i immersos en un sistema 
massa preocupat per allò que dóna 
rèdit econòmic, el dret a l’educació 
pública està sent víctima d’un procés 
vergonyant de mercantilització. Les 
proves d’aquesta liberalització de 
l’educació són evidents: criatures 
convertides en sardines (només cal 
treure el cap a l’escola La Mar Bella), 
barracons que semblen construïts 
per quedar-s’hi massa temps, 
infraestructures totalment deficients 
per aprendre i créixer en harmonia 
(visiteu l’Institut Maria Espinal), escoles 
que competeixen per liderar rànquings 

propis de l’educació privada i d’elit, 
preinscripcions plenes d’angoixa i 
incerteses, augment de ràtios i “bolets” 
que creixen a cada racó, són totes 
elles mostres d’una deriva que, si 
no la revertim, ens durà, en un futur 
imminent, a temps encara pitjors.  

Petites lluites, grans conquestes

La Plataforma en Defensa de l’Educació 
Pública del Poblenou –integrada 
per les AMPA dels centres públics i 
per l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Poblenou– treballa des de fa anys 
per articular la comunitat educativa i 
el barri al voltant del dret a l’educació 
pública i de qualitat. Al llarg d’aquest 
curs escolar, l’AMPA de L’Arenal ha 
seguit fent costat a aquesta lluita, 

en un moment en que, en un sentit 
invers al que succeeix a la resta de 
Barcelona, la població en edat escolar 
al Poblenou no para de créixer. La 
solució a aquest creixement no ha de 
passar per l’ampliació de ràtios, línies 
extraordinàries i barracons, que només 
perjudiquen el bon funcionament dels 
projectes educatius i demostren la 
manca de planificació del Consorci; la 
solució ha de donar-se pel compliment 
en la construcció i activació amb totes 
les garanties, dotacions pedagògiques 
i equipaments, de nous instituts a la 
nostra zona.

Per tot això, l’AMPA de L’Arenal 
s’ha unit a les reivindicacions de la 
Plataforma a través de les següents 
accions: 
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– L’adhesió incondicional a la 
manifestació en Defensa de l’Escola 
Pública del Poblenou, que va tenir 
lloc el dia 7 de maig. Durant la 
protesta, es va fer una construcció 
simbòlica d’un institut amb capses 
i, després, una marxa reivindicativa 
fins a la platja, amb batucada inclosa.  

– La creació i difusió de dos vídeos de 
denúncia (L’Espai es una Odissea i 
Els germans Marx a la zona 26), que 
van córrer per les xarxes socials i que 
esperem arribessin a instàncies més 
elevades.

– La reactivació dels ‘dimecres grocs’. 
Volem que tots els membres de la 
comunitat educativa del nostre barri 
tinguin un símbol comú, per fer força 

entre tots en les nostres demandes. Els 
dimecres, tots amb la samarreta groga!

– L’adhesió a la recollida de signatures 
a Charge.org: “Escoles Publiques 
Poblenou: Prou Massificació, Bolets, 
Barracons, Augment ràtios, etc..”. A 
dia d’avui, s’han recollit 1.307 firmes.

En una lluita que es preveu que serà 
llarga, cal que unim esforços i seguim 
fent soroll. La nostra veu és la veu dels 
nostres fills. No som polls ni gallines. 
Prou retallades! Prou massificació 
d’alumnes! Prou barracons! Prou 
improvisació!

Laia Quílez

17

QuInES Són
LES noSTRES DEMAnDES?

– Que comencin les obres de l’Institut Maria Espinalt i de l’Escola Flor de 
Maig, per tal que els seus alumnes puguin deixar d’estudiar en barracons.

– L’obertura de l’Institut 22@ el curs 2017-2018.
– Més suport als centres que comencen o que estan en procés d’ampliació.
– Continuïtat dels projectes educatius.
– Bones condicions laborals del personal docent, substitucions des del 

primer dia i personal de suport suficient (vetlladors/es, monitors/es…).
– Reduir les ràtios.

uS nECESSITEM ARA! 
unIu-VoS A LA LLuITA!

@PEducacioP9

PlataformaEducacioPoblenou

escolaenlluitalarenaldellevant@gmail.com

473 480
499

479 492 478
508

554 552
588

420 420 420 420 420 420 420 420

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Places sol-licitades Places Ofertades

L’EDuCACIó SEGonS LA 
CoMunITAT EDuCATIVA DE 
L’ESCoLA PúBLICA

“L’educació i l’escola públiques no 
només són una eina de desenvo-
lupament individual (acadèmic, 
emocional, social) de les persones, 
sinó que alhora són uninstrument 
primordial de transformació social, 
una eina institucional clau per 
revertir desigualtats”.
Més info a: 
www.debateducaciopublica.net



Temps per a 
l’adaptació

maria ramon és mestra 
de p3 i treballa a l’escola 
des de fa dos anys. 
Amb ella volem parlar del 
nou procés d’adaptació 
que s’ha instaurat aquest 
any a l’escola.
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L’inici escolar dels infants de P3 
representa un canvi de rutines que, 
per a molts especialistes, es pot 
assimilar a la síndrome postvacacional 
dels adults. Una mena de crisi 
adaptativa als canvis, a la qual s’hi 
afegeix una separació dels espais 
coneguts i de seguretat. 
Els infants que inicien la vida escolar 
(o el canvi de centre d’estudis) 
necessiten un marge de temps per 
familiaritzar-se amb nous educadors, 
companys i espais. Si l’adaptació és 
progressiva l’infant arribarà a sentir 
confiança i seguretat amb un temps 
menor. 

Com i per què es va decidir fer  
un nou pla d’adaptació als alumnes 
de P3?

Després de debatre-ho l’equip de 
mestres d’infantil, es va portar una 
proposta a claustre, que va ser  
acceptada sense discrepàncies. La 
proposta implicava que les famílies 
acompanyessin els fills a les aules 
i estiguessin amb ells fins que 
consideressin que estaven prou 

tranquils amb 
l’entorn (sempre 
coordinat per 
les mestres).
L’arribada a una 
escola nova 
suposa un canvi 
important per 
a tots els nens. 

Per a alguns d’ells, a més, representa 
la primera separació del nucli familiar. 
Tenint en compte això, les mestres 
vam apostar per un model d’adaptació 
menys brusca, més progressiva i més 
respectuosa amb alumnes i pares. 

Permetre que la família acompanyi els 
infants a l’aula també afavoreix que 
cada nen disposi, d’alguna manera, del 
temps que necessita. 

Vull fer èmfasis que durant l’adaptació 
les tutores no estem soles. Tots els 
mestres especialistes estan donant 
suport a les aules de P3. Per tant, el 
període d’adaptació segueix sent un 
compromís d’acompanyament de tota 
l’escola a fi d’acollir i acomodar els 
alumnes nouvinguts.

Quina valoració fas de l’experiència? 
Es mantindrà el curs vinent?

La valoració és molt positiva. Malgrat 
els plors, inevitables, l’inici de curs 
va ser relaxat i l’acollida, tal i com 
volíem, càlida i acurada. Va permetre 
també enfortir el vincle entre famílies i 
mestres. 

Tot i així, l’adaptació del grup depèn 
molt de cada infant, i marcar el temps 
és difícil de preveure. El caràcter de 
cada infant (la seva sensibilitat i la 
seva capacitat d’adaptar-se als canvis) 
és clau. Dit això, la majoria del grup 
va adaptar-se sense problemes i de 
manera ràpida.

Malgrat no s’ha parlat de la continuïtat 
del nou pla d’adaptació, entenc que es 
mantindrà perquè la valoració és molt 
positiva, tant pels mestres com per les 
famílies.

Quin ha de ser el paper del mestre 
en aquestes primeres setmanes?

L’actitud del mestre (com la dels 
pares) és molt important: al meu 
parer cal que sigui afectuosa, pacient, 
positiva, engrescadora, i amb recursos. 
La vocació de mestre és un factor 
rellevant per transmetre l’entusiasme 
d’iniciar la seva vida escolar.
L’acompanyament es solapa amb 
la tasca que hem de fer d’ensenyar 
les localitzacions, de presentar 
l’organització, les normes d’aula,  
entre d’altres.

Alguns experts diuen que sense 
seguretat afectiva i emocional 
el nen no pot aprendre? Hi estàs 
d’acord?

Totalment. Els nens petits quan arriben 
al centre han de crear un vincle afectiu. 
Quan estan segurs i contents, els 
aprenentatges arriben sols. És molt 
important que se sentin estimats, 
respectats i còmodes amb l’entorn i 
amb l’equip de mestres.

Què podem fer els pares per 
col·laborar?

És essencial que la vostra actitud 
sigui positiva i de seguretat. De 
convenciment que el canvi que viuran 
serà molt bo per ells. Com a mestra 
i mare, entenc el neguit que sentiu 
però cal fer l’esforç de deixar els nens 
amb alegria. Ells copsen aquestes 
sensacions.

Afegeixo aquesta consideració de 
la Dra. Llúcia Viloca: “Els nens/es 
creixen psicològicament en la mesura 
que viuen i 
expressen 
el patiment 
que els 
provoquen 
els canvis 
al llarg de la 
vida i troben 
una actitud 
de comprensió en els seus pares”
La conversa amb la Maria va fluir i 
es va allargar, i no es va cansar de 
fer èmfasis en l’actitud tan positiva 
del pares, tant durant l’adaptació 
com durant tot el curs. El respecte 
als horaris, l’entusiasme amb què 
participen a les activitats proposades 
i el bon enteniment general. Això la fa 
sentir agraïda i amb el convenciment 
que d’una relació fluida en sorgeix el 
repte de compartir l’educació dels fills.
Gràcies, Maria!

Laia Roca

“La valoració 
del nou pla 
d’adaptació 
és molt 
positiva”

“ És essencial 
que la vostra 
actitud sigui 
positiva i de 
seguretat.”
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Consum 
mediàtic 
infantil
Televisió, publicitat i estereotips: combinació perillosa

Els nens i nenes d’entre quatre i set 
anys són els menors d’edat que més 
temps passen davant la televisió 
(gairebé tres hores al dia) segons 
apunten les dades de l’Informe 
Televisió i menors 2015, elaborat 
per l’Associació d’usuaris de la 
comunicació (Auc), a partir de dades 
de Kantar mitjana.
En la mateixa línia, l’estudi ‘Kids TV 
report’ de la consultora Eurodata TV 
Worldwide, reflecteix que els nens i 
nenes residents a Espanya estan en 
els primers llocs de països europeus 
que més temps dediquen a veure 
la televisió (superant la mitjana 
europea de 2 hores i 14 minuts, molt 
per davant dels menors a Anglaterra 
i França i força lluny de l’hora i 33 
minuts que dediquen els nens i nenes 
a Alemanya).
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En aquest marc s’ha generat, en els 
últims 30 anys, una gran preocupació 
pel tema de la publicitat infantil 
televisiva i els seus efectes.A Europa, 
Suècia és el país més estricte en 
matèria de regulació. Des de 1991 
va prohibir la publicitat televisiva 
dels productes destinats als menors 
de dotze anys, al mateix temps que 
advoca per que es generalitzi aquesta 
prohibició en tots els països de la Unió 
Europea.

Tal com s’assenyala al llibre 
“Màrqueting Madness” de Jacobson i 
Mazur, els menors es converteixen en 
un objectiu publicitari especialment 
sensible a causa de la seva fragilitat 
emocional. “La base de la publicitat 
és fer que la gent senti que sense el 
producte s’és un perdedor. Els nens 
són molt sensibles a això. Si se’ls diu 
simplement que comprin alguna cosa 
no obeiran, però si se’ls diu que seran 
inferiors si no ho compren, s’haurà 
aconseguit la seva atenció”.

A Espanya, el principal estudi va ser 
realitzat pel professor José Manuel 
Esteve qui va utilitzar una  metodologia 
que consistia a computar les comandes 
realitzades pels nens a les “cartes 
als reis mags d’orient” (2.029 cartes 
estudiades) i correlacionar aquest 
còmput amb el volum de publicitat 
aparegut en televisió. Es va trobar 
una correlació del 95%, la qual cosa 
demostra que les preferències dels 
nens i nenes mantenen una relació 
directa amb les marques de joguines 
que gaudeixen de major presència i 
major pressupost a la televisió.

PuBLICITAT I IMATGE CoRPoRAL

Ara, si centrem els efectes de la 
publicitat en la seva influència en la 
imatge corporal, estudis com el de 
Zaida Salazar (2007), que analitzen el 
contingut dels productes publicitats 
a diversos mitjans, han trobat que el 
36% corresponia a articles o pràctiques 
per modificar el cos i obtenir una figura 
més acord al patró prim que dicta la 
moda actualment, com ara productes 
d’alimentació dietètica, cirurgia 
estètica, plàstica o reconstructiva i 
tractaments de bellesa que inclouen la 
pèrdua de pes.

No obstant això, els mitjans llancen 
missatges contradictoris promocionant 
sovint conductes i protocols poc 
saludables o amb alt contingut de greixos 
i sucres durant la programació infantil.

Hi ha, per tant, dos segments 
completament diferenciats per les 
estratègies mediàtiques: continguts 
que mostren nens feliços gràcies al 
consum de sucres i greixos en forma 
de brioixeria, llaminadures o menjar 
ràpid, enfront d’aquells en els quals 
apareixen adults feliços i prims mercè, 
bàsicament, del consum d’aliments 
amb baixes calories. “Aquesta 
contradicció acaba influint en el públic 
infantil que, en edats primerenques, 
rebutja la seva imatge corporal, iniciant 
dietes restrictives que poden conduir-
los a trastorns alimentaris.” (Jiménez 
Morales M.;2006)

Si a aquestes dades afegim que, 
segons resultats de la Girl’s Attitude 
Survey 2016, les nenes enquestades 
d’entre 7 i 10 anys del Regne Unit 
indiquen que el 50% no estan satisfetes 
amb el seu cos, i encara més, el 40% 
se senten avergonyides d’ell, podem 
afirmar que l’educació mediàtica es 
configura com una eina imprescindible.  
Una educació que ha d’aplicar-se 
a l’entorn escolar i al domèstic, 
on els menors viuen experiències 
fonamentals per al desenvolupament 
de l’autoestima, la autopercepció i els 
hàbits saludables.

En aquest sentit els docents i els pares 
tenim una gran responsabilitat, no 
només tenint en compte el nombre 
d’hores que els menors passen davant 
el televisor, sinó ajudant-los a entendre 
que els missatges de la publicitat són 
intencionats i tenen com a objectiu 
atreure l’atenció i despertar l’interès de 
l’espectador amb la finalitat de moure´l 
al desig d’adquirir els productes 
anunciats. 

Mittzy Arciniega
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MediaCorp és una recerca liderada per la 
Universitat Pompeu Fabra, en la qual parti-
cipen 7 universitats públiques espanyoles, 
que té els seus antecedents en un projecte 
de recerca previ (2007 i 2011) que pretenia 
analitzar la incidència de la publicitat en els 
trastorns alimentaris infantils. El projecte va 

identificar que en els últims anys s’estaven produint un elevat nombre 
d’ingressos per trastorns alimentaris de nens a partir de 6 anys, edat en 
què comença a construir-se la imatge corporal.
 
Per aquest motiu MediaCorp decideix centrar la recerca precisament en 
nens i nenes d’entre 5 i 9 anys, amb l’objectiu de desenvolupar una mi-
rada crítica sobre la publicitat i els estereotips que difon, a fi de prevenir 
futurs trastorns de la imatge corporal i potencials trastorns alimentaris.
 
«Mi cuerpo me gusta» (www.micuerpomegusta.com) és la plataforma 
online impulsada per MediaCorp que pretén oferir materials educatius 
diversos per a, a partir de la publicitat, treballar en la construcció salu-
dable de la imatge corporal de nens i nenes. L’objectiu és oferir eines per 
treballar en família, a l’aula o en aquells centres i institucions dedicats a 
la prevenció dels trastorns de la imatge corporal.
 
Coneix com ajudar els teus fill@s a consumir els mitjans amb una visió 
crítica: www.micuerpomegusta.com
    @micuerpomegusta
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El packaging, poderosa herramienta 
para atraer la atención de los niños



Ningú sap encara si una imatge val més que mil paraules. 
El que sí podem dir és que aquest recull d’instantànies diu 
molt de la comunitat educativa que pares, mares, educadors 
i criatures hem anat construint al llarg del curs. Somriures, 
esport, solidaritat, treball cooperatiu, complicitats, esforç, 
generositat, estima, lluita… tot contribueix que l’àlbum que 
ara us oferim sigui com és: ple de color.

Un any
en família
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MOMENTS

- Mercat Solidari
- Cursa de la Dona
- Carnestoltes
- Paella de Germanor
- Inauguració del pati
- Cursa Solidària
- Reunions de Junta
- Assemblea AMPA

Fem un pas pels altres a la Cursa Solidària

Cercavila Festes de Maig amb capgrossos i Atabalats

Solidàries amb el càncer de mama a la Cursa de la Dona

L’Arenal es disfressa de Qui és Qui a la Rua de Carnestoltes

en cadira al Mercat Solidari
Pintacares i curses

per la Paella de Germanor
Recollida de cadires

Bones lectures amb la biblioteca renovada
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Taller de pintacares al Mercat Solidari

Manifestació de la Plataforma per la Escola Pública al Poblenou
la Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral

Aprenent a pintar sense mans al Mercat Solidari

No portis berenar, fem escola al Berenar Solidari

Els Atabalats també fan soroll a la Manifestació Reunions mensuals de la Junta de l’AMPA

Cursa Solidària amb

Tots som campions a la Cursa Solidària

Assemblea de socis i sòcies de l’AMPA per la Manifestació
Preparem les capses grogues

Inaugurem el pati

Preparats per gravar el vídeo Vine a l’Assemblea

Havaneres a la inauguració del vaixell del pati

Preparant una bona Paella de Germanor

Skates a punt pel taller del Mercat Solidari



Marxo a l’ESO
I ara, què?

Van passar de ser la classe de les 
tortugues i dels óssos a P3, a ser les 
classes del cervell i la meteorologia 
i, ara, a poques setmanes d’acabar el 
darrer curs, s’han fet grans.

L’Adrià M, el Martí M i la Laia D fan una 
mirada enrere ”l’escola m’ha ensenyat 
que encara que siguem diferents ens 
hem de respectar tal i com som”, “m’ha 
ensenyat moltes virtuts com el respecte i 
la sinceritat”.

A les seves memòries queden molts 
records:  el Dansa Ara, les colònies al 
Delta de l’ Ebre, els jocs florals, el Flic 
Flac i tantes altres vivències. “El record 
més rellevant que he tingut ha estat 
ser delegat, aquest fet em va ajudar a 
entendre que simbolitzava alguna cosa 
per la meva escola”.

Diuen que trobaran a faltar sobretot 
els companys, als animals, les diferents 
maneres d’aprendre, a tots els mestres 
i “a tota aquella gent que s’esforça per 
l’escola dia rere dia”.

Amb una barreja de neguit i il·lusió 
dibuixen el futur: “Em penso que serà dur 
perquè estem acostumats a anar a una 
escola sense deures”. Estan expectants 
per saber allò que els espera a l’institut, 
diuen: “Espero que el meu institut sigui 
divertit i pugui aprendre moltes coses“.

La Marta Jara, mare de 6è, tanca una 
etapa a l’escola i amb el cor a la mà i un 
fil de veu nostàlgic fa una reflexió.
“Ja fa gairebé sis anys que l’Adri va marxar 
de l’escola. Va començar a 1r de primària, 
just quan ens vam instal·lar al barri del 
Poblenou i, d’això ja fa més d’onze anys!  
A la primera setmana ja estava comple-
tament integrat dins del seu grup, com si 
hagués entrat com tots a P3. 

La Laia, en canvi, va començar a P3 i 
també es va adaptar molt ràpid i molt 
bé, segurament perquè ja la coneixia, hi 
tenia el seu germà. No va plorar ni un dia, 
immediatament s’hi va sentir molt feliç. 

Jo, com a mare, he intentat sempre 
implicar-me,  tant en les activitats de 

pares com en les engegades a través de 
l’escola.  
Per a mi, una de les millors coses que han 
après a la nostra escola és entendre allò 
que veuen. A aprendre descobrint, a no 
quedar-se només a la superfície de les 

coses o memoritzar-les simplement pel 
fet que «ara toca». 
Penso també en la sort que han tingut 
de poder tenir cura dels animals: donar 
el biberó als cabrits, sentir el gall al matí, 
aprendre la reproducció amb els conills 
o les gallines...això no ho oblidaran mai. 
(ni jo!) 

Ara  ja tinc el meu fill gran fent batxillerat 
i la Laia està a punt d’acabar 6è. Com a 
mare, se m’acaba una etapa que enyoraré, 
però mirant enrere puc dir que els meus 
fills s’han convertit en bones persones 
i han estat  molt feliços a L’Arenal, casa 
nostra, la nostra escola.” 

Laura Moret

Alumnes de la Classe de la Meteorologia

Alumnes de la Classe del Cervell
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COSES D’ESCOLA

RECoRDS, SEnTIMEnTS, 
il·lusions

”Un dels molts moments especials 
que he tingut va ser el primer dia 
de curs de 6è perquè vaig veure 
com havia crescut a l’escola i quin 
havia estat el meu recorregut”

“Espero que a l’institut em tractin 
bé i m’acceptin tal i com sóc”
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Els nois i noies que llegiu sols,  
proveu de llegir fragments en veu 
alta als pares i germans, de ben segur 
aconseguireu atrapar-los en els llibres 
que us enganxen a vosaltres.

Trobareu tots els llibres a les llibreries 
i biblioteques properes i llunyanes. 
Entreu-hi i mireu-vos els que no 
conegueu, us esperen sorpreses 
agradables.o
b	De 3 a 6 anys,  

acompanyats per pares i mares

s	De 6 a 12 anys

o
 rESpIrA, Inês 

castel-Branco, 
petit Fragmenta.
Si poseu en 
pràctica els 
exercicis de 

respiració que proposa el relat, us 
donareu un espai de calma i joc tranquil 
en família. o

o
 oH! QuE BoNIc 

ÉS pANAmÀ!, 
Janosch, 
Kalandraka.
La veu del 
narrador de tant 
en tant apareix en 
gris. En aquests 
fragments el 
narrador parla 

amb els personatges del llibre (el petit 
ós i el petit tigre) o parla directament 
amb nosaltres, els lectors, i ens fa 
parar atenció a elements que ens 
podien haver passat desapercebuts 
mentre llegíem. Amb aquests llibres de 
Janosch, esdevenim lectors més atents.o
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Recomanació 
de Llibres
Aquesta foto és una excusa que pretén convidar-vos a entrar junts, grans i petits, en els 
llibres i les històries que narren, que us atraparan per igual a adults i infants tant pel que 
expliquen com per com ho expliquen i, sobretot, que us faran passar una estona agradable 
en família i crearan vincle entre vosaltres a través de la lectura compartida.

CREIXEM JUNTS



 JATAKES. SIS 
coNTES 
BuDISTES, marta 
millà, rebeca 
Luciani, petit 
Fragmenta.

Tots sis relats són peces purament 
literàries. Contenen sis temes de fons 
relacionats amb valors humans, però 
el que és primordial és la cura en la 
narració i la proposta d’il·lustració que 
acompanya els contes. Disfruteu-ne la 
lectura! o

 EL cAmINo 
QuE No IBA A 
NINGuNA pArTE, 
Gianni rodari, 
Xavier Salomó, 
Sm.
Aquest llibre 
anima a creure en 
un mateix. Només 

això ja fa que sigui recomanable. Si 
voleu anar més enllà, deixeu-vos 
endur per la narració de Rodari i gaudiu 
d’un bon relat. I si encara en voleu 
més, aneu a buscar les referències 
pictòriques que Xavier Salomó ha 
homenatjat en les diferents pàgines 
del llibre.o

 LA mÀQuINA 
DEL TEmpS, 
Xavier Salomó, 
cruïlla.
Jugueu, busqueu i 
trobeu els objectes 
impossibles a les 
diferents èpoques 
dibuixades a cada 

doble pàgina. És impossible que hi 
hagués un paraigua en la prehistòria! 
Sembla que comença fàcil, però es 
va complicant a poc a poc... No us 
l’acabareu.o

 EL GrAN DIA, 
pascal plisson, 
Alrevés.
A partir de la 
pel·lícula del 
director de CAMí A 
L’ESCOLA, aquest 
llibre narra com 
quatre nens viuen 
la preparació 

d’un dia especial que suposa un gran 
repte per a ells. Empatitzareu amb els 
protagonistes i us animarà a afrontar 
els vostres propis reptes.o

 EL Zoo D’EN 
pITuS, Sebastià 
Sorribas, La 
Galera.
Una novel·la de 
grup que molts 
adults coneixeu de 
quan éreu nens i 
que val la pena que 
compartiu amb 

els vostres fills. En els grups, tothom hi 
aporta. Aquest llibre ho fa evident.o

 AGuS I ELS 
moNSTrES 7. LA 
cArTA mÉS ALTA, 
Jaume copons, 
Liliana Fortuny, 
combel.
L’última entrega de 
la saga de l’Agus i 
els monstres. Per 
tronxar-se llegint 

còmic i novel·la tot ben barrejat. I per 
anar d’un llibre a molts altres llibres. 
Enganxa.o

 AprENENT DE 
cAVALLEr 1. ELS 
DrAcS No SABEN 
NEDAr, Vivian 
French, David 
melling, Baula.
Una nova saga 
que atraparà 
els lectors més 
atrevits. No us hi 

resistiu, val la pena que us hi llenceu de 
cap. Sortireu d’una història per entrar 
ràpidament en la següent.o

 ÓSSA I coNILL 
1. uN coNILL 
mENuT I 
SABEruT, Julian 
Gouch, Jim Field, 
Baula.
Per riure. Per riure 
molt. Per riure 
una barbaritat. Els 

protagonistes són dos personatges 
antagònics (una óssa ingènua a qui 
tot li està bé; un conill saberut que, a 
més, és un pèl groller). Pareu atenció 
a les expressions dels personatges i 
pregunteu-vos “com està l’óssa?, com 
està el conill?”, veureu que l’il·lustrador 
aconsegueix amb molt pocs traços 
mostrar un ventall immens d’emocions 
a cada pàgina.o

 EL coL·LEccIo-
NISTA DE 
rELLoTGES 
EXTrAorDINA-
rIS, Laura 
Gallego, cruïlla.
Un llibre no 
molt conegut de 
l’escriptora de 

juvenil Laura Gallego que val la pena 
que conegueu. Fantasia en dosis 
literàries que atrapen per la màgia, les 
aventures i el perill en què ens veurem 
acompanyant els herois protagonistes.o

 BÈSTIES 
FANTÀSTIQuES, 
JK rowling, 
Empúries.
La nova edició de 
la novel·la amb 
l’ampliació de JK 
Rowling, que hi 
ha afegit criatures 
que sortien a la 

pel·lícula però no estaven en la primera 
edició. Per als fans del món màgic de 
Harry Potter, encara que ell no hi sigui, 
hi ha la màgia.o

 L’ocArINA 
BLAVA, mario 
Satz, Zuzanna 
celej, Babulinka 
Books.
El realisme 
màgic de l’àfrica 
en un relat que 
és la suma de 

molts relats. Un viatge iniciàtic que 
transformarà el protagonista i els 
lectors. o

 pErcY 
JAcKSoN 1. EL 
LLADrE DEL 
LLAmpEc, rick 
riordan, 
Salamandra.
El primer llibre 
de la saga Percy 
Jackson, on el 
protagonista 
descobreix que és 

fill d’un déu (Posidó, déu dels oceans) 
i comencen les aventures en què els 
lectors coneixerem els déus grecs, 
els seus poders i també les seves 
rancúnies, mentre acompanyem en 
Percy i els seus amics d’heroïcitat en 
heroïcitat.o
Sonia Gómez
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Gràcies...
pels tallers, per les recomanacions, per la vostra professionalitat, pel vostre temps, per la 
vostra implicació, per fer barri, per entrar a l’escola i estimar els nens i per ser tan macos.

Gràcies a totes les fundacions, associacions i petites empreses, especialment del poblenou, 
que han donat aquest curs 2016/17 recolzament i vida a les activitats de l’AmpA L’Arenal  
de Llevant.

Associació 
Aprenem 

(Mercat Solidari)
web: www.associacioaprenem.org

facebook: @Aprenem
twitter: @AprenemAutismeo

Associació 
Cultural la 
Fàbrica del 

Marítim 
(Activitats culturals pel barri)

web: www.lafabricadelmaritim.com
facebook: @lafabricadelmaritimo
Associació 

de ball 
Alocubano 

(Mercat Solidari)
web: www.a-locubano.com
facebook: @alo.cubano.33o

Bike in bed 
(Mercat Solidari)

twitter: @bikeinbedo
Closques 

(Mercat Solidari)
web: www.closques.cat

Club Esportiu 
Esbonat 
i Amistat 

(CEAB) 
(Recollida taps solidaris)

web: www.ceab.cato
Colla de 

Gegants del 
Poblenou

(Inauguració de pati)
web: www.gegantspoblenou.cat

Facebook @gegantsP9
Twitter: @GegantsP9o

Comedor 
Social 

Gregal-
Cooperativa 

Gregal
facebook: @ComedorSocialGregalo
Cuina justa 

(Xocolatada Solidària)
web: www.cuinajusta.com
facebook: @cuinajustabcn

twitter: @CuinaJustao
Escola  
de vida 

(Mercat Solidari)
facebook: @esdevida

Fundació 
Catalana per 

la Paràlisi 
Cerebral 

(FCPC) 
(Mercat Solidari i  

recollida de taps solidaris)
web: www.fcpc.cat
twitter: @fcpccato
La Blu 
(Mercat Solidari)

web: www.lablu.cat
facebook: @lablupoblenou

instagram: la_bluo
La Petita

(Mercat Solidari)
web: www.lapetita.com

facebook: @lapetitallibreria
instagram: lapetitabcno

Pedra Paper 
Tisora 
(Mercat Solidari)

web: www.pedrapapertisora.com
facebook: Pedra Paper Tisora

instagram: pedra_paper_tisorao
SToP San 

Filippo 
(Mercat Solidari)

web: www.stopsanfilippo.org
facebook: @StopSanfilippo
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“ Un mestre és una brúixola 
que activa els imants de la 
curiositat, el coneixement i 
la saviesa en els alumnes”  

 Ever Garrison

“Digues i ho oblido, 
ensenya’m i ho recordo, 

implica’m i ho aprenc”    
Benjamin Franklin

“ L’escola ideal és  
aquella on s’aprèn jugant”  

 Erasme de Rotterdam

“La clau de l’educació no és 
ensenyar, és despertar”  

Ernest Renan

 

“ Mai no em cansaré de 
repetir-ho: el primer deure 
d’un mestre és estimar els 
seus alumnes”  

 Jaume Cela

“L’educació és l’arma 
més poderosa que tenim 

per canviar el món”  
Nelson Mandela


