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ESCOLA DIGITAL, TAMBÉ

Editorial

L

a nostra escola va néixer quan Hostafrancs era una zona
fortament industrialitzada. Calia acollir els treballadors i les
treballadores de fàbriques com el Vapor Nou (Espanya Industrial) o l’Escorxador, així com les nombroses empreses auxiliars
d’aquestes. Sorgia doncs la necessitat de col.laborar en la formació
de les persones tot introduint els nous valors que inspiraven l’incipient segle XX: cultura, salut, drets socials... I, evidentment, l’educació
com a facilitadora de coneixements per assolir una vida més plena. Als
inicis, la nostra oferta educativa es centrava en el que ara anomenem
educació no formal i educació en el lleure. El Centre Montserrat Xavier
obria un camí que després s’ha eixamplat amb l’Escola Joan Pelegrí i la
Fundació Cultural Hostafrancs.
El segle XX va ser temps de transformació de la indústria. Sectors com
la mecànica i l’electricitat han estat rellevats per l’electrònica, les noves
tecnologies de la informació i els serveis. Aquest canvi de la societat
s’ha reflectit a l’oferta educativa de la nostra escola. Especialment durant els anys 1980 es va fer una aposta important per la renovació pedagògica i vam ser escola experimental de la LOGSE, la gran reforma
educativa de la democràcia.
En els accelerats temps actuals, l’inici del segle XXI està
representant una nova aposta d’actualització. En molts
debats educatius o espais de publicitat s’insisteix en la innovació, arribant-se a reclamar donar la volta a tots els processos d’ensenyament-aprenentatge. Nosaltres creiem fermament que
la millora continuada és una aposta tranquil.la de posar-se al dia.
A totes les etapes s’estan introduint canvis: les tauletes tàctils, la robòtica, les pissarres i els llibres digitals, ordinadors a totes les aules, la
possibilitat de tenir aules informàtiques amb equips portàtils per arribar
a tot arreu, renovació de laboratoris i tallers, elaboració de materials
didàctics propis... I també el continu procés de reflexió al voltant de la
nostra funció com a docents i els recursos que emprem a l’aula.
Tenim una tradició de 112 anys de tasca educativa que ens marca un
camí. No és un llast, sinó l’orgull i el reconeixement d’una trajectòria
de contínua posada al dia tot mirant endavant. Ara som més digitals
que abans, però per damunt de tot estan els valors humans. Formem
persones que se serveixen de la tecnologia, entre molts altres recursos
materials i intel.lectuals, per ser ciutadans crítics i competents en un
món globalitzat.

Víctor Ranera i Martín

Director de l’Escola Joan Pelegrí
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Biblioteca

Booktrailers i poemes visuals:

Noves maneres d’apropar-nos a la lectura
Els alumnes de 2n cicle d'ESO estan creant "Booktrailers" amb el seu professor de català, Cristian Olivé a partir de la
lectura d' Un estiu a Tacugama de Pilar Garriga.
I què és un Booktrailer?
És una creació que amb ajuda de música, imatges, seqüències gravades... que ens fa cinc cèntims dels aspectes més
rellevants d'una lectura, però sense desvetllar-nos-en el final i intentant crear en pocs minuts un trailer atractiu i dinàmic...
Es tracta en definitiva de fer-nos venir ganes de llegir la novel.la juvenil, en
aquest cas, que els alumnes han recreat amb els seus booktrailers.
Podeu visualitzar les seves creacions en el canal de Youtube de l’Escola Joan
Pelegrí.
Poemes visuals a la biblioteca
Us presentem una nova proposta que hem endegat a la biblioteca per apropar
la poesia als adolescents, tot jugant amb els lloms dels llibres, coneguda com
Roba un poema.
Ens hem estrenat amb el poema visual creat per les alumnes de 3r F d’ESO,
Vlada Tkachenko i Marta Nebot.
•

En què consisteix “robar un poema”?

L'activitat consisteix a crear un breu poema a partir dels lloms dels llibres de
la biblioteca. Només cal imaginació i tafanejar una mica entre els prestatges
de la secció que més gràcia us faci de la biblioteca, elles han triat les novel.
les juvenils i d'adult per crear el primer poema.
•

Qui hi participa?

Cada quinze dies compartirem amb vosaltres les creacions de l'alumnat de 3r
d'ESO... també és possible que alumnes de 1r cicle d'ESO s'hi afegeixin...
Estem penjant les creacions sota el hashtag #robaunpoema al FB i Blog de
la biblioteca i així, escampem els poemes visuals propis, més els que es van
creant des d'altres biblioteques escolars i públiques que també fan aquesta
activitat.
Hem creat una carpeta en l’espai ISSUU creacions alumnat-Biblioteca que
trobareu al lateral del blog de la biblioteca i on podeu llegir les originals creacions que estan fent els alumnes del centre.

scolarest

lleguminitza’t! faràs salut
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Al menjador de l’Escola s’acaba de posar en marxa
la campanya “Lleguminitza’t!” per tal de promoure el
consum de llegums i proteïna vegetal entre la població infantil. Aquesta iniciativa també pretén sensibilitzar les famílies de la importància de substituir l’excés
de consum de proteïna animal per proteïna vegetal.
Per dur-ho a la pràctica, cada mes el menú inclourà alguna recepta que porti proteïnes vegetals,
presentada de manera atractiva pels nens/es. I
com que els costa tastar plats i accepten poc els

llegums es farà de manera que puguin associarlos a plats que els són familiars com: lassanya
amb llegums, pizza amb llenties
i mozzarella, pastís de
patata amb llenties
estofades, espaguetis amb cigrons
o hamburguesa de
llegums.
Bon profit!

airàmirp i litnafni óicacudE

reunions de representants de primària
Fent història del nostre centre ens adonem que la nostra escola sempre ha estat sensibilitzada en temes de valors i educació per la pau. Hem anat avançant sempre per aquest camí en diferents àmbits i en diferents nivells i
això ens ha portat a consolidar temes i alhora generar-ne de nous que formen part del projecte d’escola.

E

l maig de 2001 ens va arribar una proposta del Grup
de Recerca d’Educació
Moral de la Universitat de
Barcelona per fer un estudi sobre
les pràctiques de valor que el centre portava a terme treballant amb
tot l’equip educatiu i replantejantnos com s’estaven realitzant algunes pràctiques de valor amb tot
l’alumnat. I aquesta revisió ens va
portar a crear el juny de 2003 uns
grups de treball per reflexionar, entre d’altres temes, sobre:

•

La participació dels nens i les
nenes a l’escola.

•

La resolució dels conflictes.

tències participatives en totes les
dimensions de l’educació, coneixements, destreses, habilitats, actituds i valors, per tal d’anar aconseguint una escola
participativa i que
el nostre alumnat
sigui capaç de
respondre
amb
autonomia davant
les diferents situacions. El curs 2005-06 s’inicien les
de cicle inicial i el següent, les de
cicle mitjà-superior. Cada curs se’n
realitzen 4 o 5 de cadascun dels
cicles esmentats. A cicle inicial es
fa la introducció a les reunions i hi
van dues criatures representant el
grup classe per facilitar l’entrada
en la dinàmica. De
cicle mitjà
i superior,
n’hi va només una.
Sempre

les que no ho són. Això no treu que
al llarg del desenvolupament de
la reunió es pugui opinar en nom
propi i/o donar alguna idea, fer algun aclariment...
que
afavoreixi
el transcurs de
la trobada. Les
actes de les reunions és el que
ajuda l’alumnat
assistent a fer el retorn a les assemblees de classe per fer-ne el
posterior seguiment i assegurar-ne
l’aplicació dels acords presos.

“un espai de trobada
per a afavorir i potenciar la participació de
l’alumnat”

Com a pas previ a tot plegat, l’alumnat d’infantil, tot i no assistir a les
reunions, en la mesura del possible,
també treballa a
l’aula els temes
plantejats de
cicle inicial.

El projecte “Competències Socials. Relacions interpersonals” comença a prendre forma durant el
curs 2004-05 quan, veient les conclusions dels grups de treball dels
En tots aquests
cursos anteriors, ens adonem de la
cursos esconecessitat d’unificar la línia d’aclars hem abortuació d’aquests dos grups. Així
dat temes didoncs ens marversos, alguns
quem instaurar
de molt conels propers curcrets i d’altres
Reunió de cicle inicial curs 2006-07
sos escolars un
de més compla de treball de
plexos
propoP-3 a 6è on trec o m e n - sats majoritàriament per l’alumnat
ballar les habicem
les o bé pel professorat.
litats de pensareunions
I avui en dia encara es mantenen
ment, l’educació
presenpropostes o solucions donades en
emocional i la
Reunió de cicle mitjà i cicle superior
tant-nos i
les primeres reunions de represengestió dels condestacant
tants.
flictes per potenque venim com a representants del
ciar un desenvolupament personal
grup i per exposar les idees i els co(autonomia) i unes relacions intermentaris que s’han treballat prèvipersonals enriquidores, favorables
ament a les assemblees de classe,
i positives.
sempre amb respecte, intentant
I és aquí on apareixen les reunions consensuar les diferents proposTeresa Dalmau i Reis Masllorens
de representants, un espai de tro- tes i potenciant l’escolta activa,
Mestres d’Educació Primària
bada per a l’alumnat de primària ressaltant l’enllaç o suma d’idees
on afavorir i potenciar la seva par- i argumentant, analitzant i diferenticipació desenvolupant les compe- ciant les idees reals i factibles de
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Educació infantil i primària

5è assisteix a un assaig de “dansa d’agost”
Els nens i nenes de 5è de Primària han assisitit a un assaig de l’obra de
teatre “Dansa d’agost”, de la companyia La Perla 29.
Els alumnes s’han desplaçat fins a la Biblioteca de Catalunya, on
els ha rebut el director de teatre Oriol Broggi i l’actriu Rosa
Gàmiz. En la presentació els han explicat com funciona el
teatre i quins elements hi intervenen: des de l’efecte que
pot tenir en una escena la il.luminació, els efectes de so, la
música, l’entonació d’una frase pronunciada per un actor
de manera determinada... tot això ho han pogut veure en
directe.
La sorpresa més gran ha estat visitar els altres espais,
on es creen les escenografies, el vestuari, els camerinos
o el bar. L’alumnat ha constatat que aquest és un teatre
molt peculiar, fins i tot la disposició del públic, a banda i
banda, és diferent.
Per últim han vist un fragment de l’assaig de l’obra “Dansa d’agost”, amb el director (Ferran Utzet) també en escena
donant consells i dirigint els actors (Màrcia Cisteró, Mónica
López, Marta Marco, Òscar Muñoz, Nora Navas, Carlota Olcina,
Albert Triola, i Ramon Vila). La sessió ha acabat amb un fort aplaudiment per a tot l’equip.

la màgia dels contes

S

hhhh… Avui ens endinsarem en un món
ple de màgia on tot és possible, en el
món dels contes, però com sempre que
anem d’excursió, ens haurem d’equipar bé.
Sort que l’equipatge que necessitem és molt
senzill i fàcil d’aconseguir! Ens posarem
orelles d’elefant, ulls de
mussol i boca de mosquit,
ja sabeu perquè...

feliç tot aquell infant al que se li
explica un conte, i a més a més, serà
lector.
A través de la nostra paraula podem
fer viure a qui ens escolta qualsevol
sentiment o sensació. És a la nostra
falda que els petits
creixen, entre cançonetes, jocs i contes, tot és literatura,
i a cada etapa la
seva narració. Penseu que abans d’
aprendre a llegir han d’haver après
a sentir.

“Cada vegada que
algú diu que no creu
en les fades, se’n
mor una”

Abans de començar us
diré que cada vegada
que algú diu que no creu
en les fades, se’n mor una, però per sort per
nosaltres, hi ha aquests petits homenets i donetes que cada cop que somriuen fan que en
neixi una altra, així que tenim contes i fades
durant anys i panys.

A través de la nostra paraula els
convidem a viatjar a terres llunyanes, a jugar a amagatalls amb el
Els contes necessiten estar envoltats de
màgia, tant en el seu interior com en els seus temps i a fer un calidoscopi dels
colors. I per tot això no ens calen
principis i finals, que faran captar l’ atenció
des d’un bon començament. Penseu que serà eines costoses ni materials sofisticats, únicament la nostra veu. Per
poder contar contes només cal
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bee-bots a l’escola
A l´escola de Primària han arribat unes visitants ben curioses: les
Bee-Bots. Aquestes petites abelles robotitzades permeten als infants realitzar els seus primers passos en programació a través
de moviments simples: endavant, endarrera, dreta i esquerra,
mitjançant unes tecles.
Amb aquesta eina didàctica els infants aprenen programant d’una forma fàcil i divertida, i es treballa l’observació
i l’ anàlisi de les accions que realitza a partir
de les ordres donades, estimulant als
alumnes el desenvolupament de diferents processos mentals, habilitats i competències bàsiques,
i també reforçant la seva lateralitat.
És un bon recurs per a infantil
i primària, en cada sessió es
pot treballar una àrea diferent, des de les matemàtiques
fins a lectoescriptura, i fent un
aprenentatge significatiu basat
en el joc.

fícil de canviar són els personatges, diguemuna cosa molt simple, que el
conte que expliqueu us agradi ne, dolents. Tenen un caire especial, que fan
que no pugui ser un qualsevol. Sí, com aquell
a vosaltres.
pelut, molt pelut, amb uns pèls foscos, unes
Si això es compleix, i no heu
urpes llargues, i unes dents corcades i mal
perdut el gust per les velles
posades...
històries i encara us emocioI bé
nen i us fan somiar, ja només
cal que deseu la vergonya
Tal com me l’ han dit
al calaix més amagat i que
aquesta història ha estat contada.
arreplegueu històries d’aquí
i d’allà.
El primer que alci el dit

“A través de la nostra
paraula els convidem
a viatjar a terres
llunyanes”
Ah! I una rondalla no ha de
ser sempre la mateixa, podeu
canviar els personatges, qui
diu que Els tres porquets no
podien ser una tortuga, un
conill o una gallina? Més di-

o digui quiquiriquic
serà el més eixerit.

Núria Agell

Mestra de P4

7

ESO
El conflicte, una oportunitat per educar
Són fàcils les relacions entre persones? Quants conflictes passen en
el dia a dia a les nostres aules? Com solucionem els nostres conflictes?
Aquest curs, els alumnes de 1r de l’ESO aprendran a solucionar els
conflictes a través de la mediació. La mediació és una forma de resoldre els problemes entre dos o tres persones amb l’ajuda d’una tercera imparcial: el mediador. El mediador/a no és un jutge, no sanciona,
no aconsella ni dóna solucions. El mediador treballa activament per
explorar el problema, veure les possibles vies de sortida i fer un seguiment dels acords presos.
Durant el mes de març, hi haurà dues sessions per als alumnes de 1r
d` ESO. Una de caràcter informatiu i l’altra d’àmbit més pràctic.
A partir del curs vinent, ens endinsarem més en el món de la mediació
i entre tots descobrirem els avantatges que té la mediació per millorar
el clima de convivència a l’escola.

app education: creem apps per a mòbil
Aquest trimestre l’alumnat de 4t d’ESO està treballant en
la creació d’aplicacions per a mòbils. Per començar a idear els projectes el professorat va fer una presentació a tots
els grups per transmetre quin era el procés per començar
a imaginar una app intentant combinar la creativitat amb la
tecnologia.
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ESCOLA JOAN PELEGRÍ

El primer pas ha estat trobar una necessitat o un problema
que calgui resoldre per tal d’arribar a idear un producte que
fos útil en la vida real. Això s’ha fet a partir d’una pluja d’idees, en grups de quatre persones i amb l’objectiu de crear
un prototip de l’App que ells mateixos hauran d’aprendre a
programar amb l’aplicació App Inventor 2. Finalment l’alumnat haurà de presentar el seu producte pensant també en la
seva comercialització i disseny.

DISSABTE 16 D’ABRIL 10h.
JORNADA DE PORTES OBERTES
BATXILLERAT I
CICLES FORMATIUS

Truca’ns per demanar hora!
93 431 62 00
Més informació: joanpelegri.cat/portes-obertes/

OSE

recuperem el grup de teatre
“El teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana”
									

A

quest curs hem recuperat
una activitat que havíem
deixat de fer a l’escola:
el grup de teatre. Anys
enrere, el grup de teatre havia, fins
i tot, competit a nivell internacional
amb altres instituts i com
a
record

Federico García Lorca

interessats en el projecte aprenen
tècniques de relaxació, expressió
corporal i projecció de la veu.
Part d’aquest taller també són els
anomenats “jocs de confiança” i
les impro-visacions.
En segon

de gener passat l’Oriol Broggi ens
va visitar i va impartir una Master
Class molt interessat. Un altre

“em sento contenta
de transmetre la meva
passió per aquesta
forma d’art”
dia els membres del grup
aniran a visitar el teatre
de l’Espai Teatreal
de
a
Biblioteca
de Catalunya al
carrer
Hospital
i podran gaudir
d’una
assaig
professional de la
propera producció
de la companyia.
Finalment,
anirem
tots plegats a veure
l’obra que s’estrena el
mes de març.

encara
conservem algun
premi de Marsella i Berlín. El
projecte d’enguany, que portem

“el grup de teatre havia competit a nivell
internacional”
a terme els dilluns de 17,15h. a
18,45h, consta de dues parts. En
primer lloc, un taller de teatre on
els alumnes de quart d’ESO i 1r
de Batxillerat que es van mostrar

lloc, a
partir del mes
de gener, el grup ha començat a
assajar una obra amb la intenció
d’estrenar-la a final de curs. Partim
d’allò que m’agrada anomenar
“teatre artesanal”, on tothom
participa de tot i esdevenim els
nostres propis escenògrafs i
dissenyadors de vestuari.
Aprofitant la col.laboració de
l’escola amb La Perla 29, intentem
que els alumnes tinguin contacte
amb el teatre professional. El 18

He de dir que em sento molt
contenta de, si més no, intentar
transmetre als meus alumnes la
meva passió per aquesta forma
d’art i fer-los participar d’un seguit
d’experiències que difícilment
oblidaran.

Mònica Pardo

Professora i conductora del
grup de teatre
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Batxillerat

què aporten els desdoblaments?

E

nguany l’escola ha incorporat en el Batxillerat més
hores de desdoblaments
en les matèries instrumentals i de modalitat, per tal
d’aconseguir una millor atenció a
l’alumnat. El fet de desdoblar les
matèries suposa disminuir la ràtio
d’alumnes per classe, en algun
cas fins a la meitat. En global s’ha
produït un augment de 7 hores a
1r de Batxillerat i 12 hores a 2n de
Batxillerat.
L’objectiu d’aquestes classes reduïdes és treballar la part pràctica
amb més atenció cap a l’alumnat
i fer incís en els aspectes més
importants que cal assolir al llarg
de l’etapa.

•

A 1r de batxillerat durant
1 hora
set-

manal l’alumnat de cada
grup cursa la matèria “Llegir i
escriure”, “Leer y escribir” de
forma desdoblada:
Al desdoblament de “Llegir i escriure” es treballa l’expressió escrita i oral i la comprensió escrita
a través de textos i exercicis.
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Al desdoblament de “Leer y
escribir” es treballa vocabulari
i expressions comunes, així
com assolir conceptes previs
necessaris. La valoració del
professorat és molt positiva.

•

A les Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
i les Matemàtiques, aquells
grups que superen els 30
alumnes, desdoblen dues
hores setmanals.

En les hores de desdoblament
de Matemàtiques i Matemàtiques
Aplicades a les Ciències Socials,
el professorat valora positivament
l’atenció de l’alumnat. Es realitzen problemes
pràctics en grups
reduïts que permeten repassar
el mètode d’estudi i la forma
de treballar els
exercicis parant
atenció als conceptes a assolir i
no només a la mecànica de l’activitat. A les hores de desdoblament
a 2n de Batxillerat es treballen bàsicament problemes de la mateixa
tipologia als de les Proves d’Accés
a la Universitat, a més d’activitats
sobre els continguts que permetin
assolir els conceptes.

•

Conservem els desdoblaments durant dues hores de
Català/Castellà i Anglès a
segon de batxillerat per treballar l’expressió oral. En l’hora
de desdoblament d’anglès, a
més s’incorpora l’auxiliar de
conversa.

•
Grups
d’una mitjana
de 26 alumnes
en les matèries
de modalitat
com Química,
Biologia i Física faciliten la realització de
pràctiques al laboratori amb
més atenció individualitzada.

“desdoblar les matèries suposa disminuir
la ràtio d’alumnes
per classe”

•

A les matèries amb alt contingut pràctic com d’Electrònica
i Tecnologia I es desdoblen
dues de les quatre hores. Això
permet fer les pràctiques amb
la meitat del grup (uns 15-16
alumnes) en els 2 laboratoris
de tecnologia que hi ha a
l’escola.

Tot i que caldrà una valoració a
final de curs, en aquest mig curs,
hem pogut observar aspectes a
millorar i altres que constaten
una ajuda a l’alumnat a consolidar
continguts i millorar el mètode
d’aprenentatge.

Loli Sabán

Coordinadora d’Estudis de Batxillerat

APMA /tarellixtaB
una alumna escollida per a “bojos per l’economia!”
La Clàudia López Ferrer, de 2n A de Batxillerat ha estat escollida, entre 172 candidats. per participar al taller “Bojos per
l’Economia!”,que organitza el Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) en col.laboració amb la Universitat
Pompeu Fabra (UPF). Al Taller, que només hi participen un total de 35 alumnes diferents centres catalans, va adreçat a
aquells que tenen una especial competència i interès en disciplines quantitatives.
Aquest consisteix en una sèrie de vuit sessions (en català, castellà i anglès) sobre diferents temes que formen part de
l’objecte d’estudi de l’economia. Les sessions pretenen aprofundir en els conceptes i tècniques que utilitzen els economistes per analitzar alguns dels fenòmens econòmics més importants.
En el Taller es tracten els mètodes estadístics i matemàtics aplicats a l’economia i es conforma dels següents ponents i
temes:
Jaume Ventura: “Bombolles especulatives”
Fernando Broner: “Crisis de deuda y financiera: El Caso
de Europa”
Jan Eeckhout: “Economics and the city” (30/01/2016)
Jordi Quoidbach: “The economics of happiness”
Alessandro Tarozzi: “The economics of poverty and development”
Marta Reynal-Querol: “Economia i conflicte”
Régis Barnichon/Libertad Gonzalez: “Labor markets
and unemployment/Mercado de trabajo y paro”
Alberto Martin: “Macroeconomia y finanzas”
Conferència de clausura: Conseller Andreu Mas-Colell
“Decisions Col.lectives”

l’ampa convida carles capdevila a explicar com “educar amb humor”
Els sopars fumegen a la taula del menjador. Els nens tot just es posen a sopar. És dilluns i són les 19:45. I marxem a una
xerrada organitzada per l’AMPA. Quina motivació! Això va passar dilluns 22 de febrer quan més de 250 mares, pares, professorat i monitors van assistir, omplint l’auditori de secundària, a la xerrada sobre com ‘Educar amb humor’ d’en Carles
Capdevila.
En Carles Capdevila, periodista, gran comunicador i orador, i sobretot, pare
de quatre fills va realitzar la seva conferència sobre educació durant aproximadament una hora i mitja. Un cop comença a parlar, gesticular i col.
locar-se bé el serrell sense pausa, el rellotge es para i l’espai s’omple de somriures i mirades de complicitat. Perquè educar ha de ser,
sobretot, divertit. Volem el millor pels nostres fills, però el que és
segur i en allò que coincidim: tots volem que siguin feliços. Educar
en sentit comú, en valors, en coherència... no és fàcil, però és la
nostra responsabilitat. La qüestió és fer-ho, sempre que puguem,
en clau d’humor.
Tot un plaer tenir-te entre nosaltres, veure la teva energia i la teva
total voluntat de compartir les teves experiències. Quatre fills són
més que un màster en educació. Però com vas dir, “m’ha sortit un
fill de cada”. No hi ha manual que els defineixi de manera homogènia. L’única manera d’educar-los és conèixer-los, estimar-los i deixar
que siguin i se sentin lliures per ser qui vulguin ser.
Si vols saber més sobre les activitats de l’AMPA, segueix-nos a http://ampa.joanpelegri.cat/ i @ampajoanpelegri. I, si voleu col.laborar amb l’Ampa, apunteu-vos a la Borsa:
ampa@joanpelegri.cat .
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Escola i Fundació

esperança sánchez
Ha estat professora des que tenia 22 anys
(1974). Va començar impartint classes
de comptabilitat, càlcul mercantil, mecanografia i taquigrafia. Després quan
va acabar els estudis de geografia humana va començar a impartir classes de
geoeconomia a segon de BUP, geografia
a batxillerat i ciències socials a primer i
segon d’ESO. S’acaba de jubilar.

H

i ha algun projecte que t’il.
lusioni especialment i que
ara li dedicaràs més temps?
Sí. Hi ha coses que m’interessen molt com pot ser treballar
amb tota la qüestió dels drets de la
dona. Buscaré algun tipus d’associació que m’agradi, on realment pugui
donar i rebre.
Què és el que més t’ha agradat de la
teva feina com a professora?
M’ha agradat molt estar en contacte
amb l’alumnat. Al principi feia classe
a batxillerat i m’agradava perquè
podia aprofundir més en continguts,
i ara estava a primer i segon d’ESO, i
és també engrescador perquè l’alumnat és més permeable i, per tant,
pots incidir més en aquells valors
que creus més importants.
Quina és la raó de la teva lluita pels
drets de la dona?
M’imagino que no hi ha una raó,
n’hi ha moltes.
Vas processant
informació i amb
el temps t’has
tornat feminista,
part dels teus
pensaments i
de les teves accions van dirigides a
aconseguir la igualtat de drets entre
homes i dones. Veus la desigualtat
entre homes i dones com una injustícia.
Potser va ser bastant decisiu, amb
el pas del temps ho penso així, el fet
que a l’empresa on treballava abans
de venir a l’escola, un encarregat
va intentar abusar d’una noia de 16
anys. Això va succeir quan jo en tenia
19 o 20. Va venir tota esverada al

despatx on estàvem una companya i jo i ens va exposar el fet.
Llavors li vàrem explicar al cap
de personal i ens va dir que ja
parlaríem i, després d’uns dies,
ens va venir a dir que millor
deixéssim córrer tota aquesta
història perquè aquesta era la
versió que aquella noia havia
donat, però que hi havia una
altra versió i que, per tant, podia
sortir malparada ella i nosaltres.
Aquest fet em va impactar, però
en aquells moments no vam
saber fer cap passa més. No ho
vam explicar a casa ni a ningú
més.
Hi ha algun record d’una experiència
en particular que t’emocioni especialment?
El record de companys i companyes
que han mort. Trobar-te amb exalumnes que pensaves que no ho tindrien
fàcil a nivell professional i que treballen sense cap tipus de
problemes en feines
que els omplen. I més
recentment, dimecres
10 de febrer, les dues
últimes classes amb el
2nB i 2nD.

“Vas processant informació i amb el temps
t’has tornat feminista”
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Emocionalment parlant, t’ha resultat
una professió dura la d’educadora?
No. Amb moments durs, però la
professió en si, no. Amb moments
durs perquè de vegades no t’acabes
d’entendre amb algun grup, perquè
igual has fet algun comentari que, potser, no era el més apropiat i després
et sap greu... però en general és una
professió amb moltes compensacions
humanes.

Has après alguna cosa del teu alumnat?
Moltíssimes coses! L’escola Joan
Pelegrí per a mi ha estat un centre de
formació molt important. N’he après
de la vitalitat, de l’optimisme, de la
tendresa de molts i moltes alumnes.
Per altre costat, l’alumnat sovint
qüestiona el que fas o com ho fas i et
porta a replantejar-te moltes coses,
i aquesta és la manera d’aprendre.
Una altra cosa que he après és que
cal tenir paciència, d’origen jo no en
tenia gaire.
Com t’agradaria que et recordessin
els teus alumnes?
Això costa... amb afecte.

Irene Pérez Paños
Alumna 2n D d’ESO

óicadnuF i alocsE

juli pérez rivera
Té 64 anys i ha treballat a l’Escola durant
més de 42.
Va ser director de l’Escola Joan Pelegrí de
Primària fa uns 20 anys i ara comença una
nova etapa perquè s’acaba de jubilar.

les persones i saber una mica
com reaccionen els alumnes
en determinades situacions o el
que esperen de tu, i així poderlos ajudar.
Quins plans tens després de deixar l’Escola per jubilació?
Ja estic fent moltes coses. M’agrada molt l’esport i faig natació, tenis,
vaig a la muntanya, i a la tardor i a
l’hivern cullo bolets. Una activitat
que faig amb la senyora és anar a
ballar, ens ajuda
a fer exercici, ens
divertim i petem
la xerrada amb els
companys de ball. A
més sóc de l’òrbita
de la Galeusca, viatgem sovint a Galícia i el País Basc. Al Pallars, que és
d’on és la meva dona, també hi anem
i ens ho passem molt bé. Entre fer
aquests viatges i aquestes activitats
no tinc temps d’avorrir-me!

fessors han de ser l’exemple i en això
la psicologia i la pedagogia ajuden
molt.
Com va ser la teva etapa de director i
professor a la Primària?
En tinc molt bons records, la relació
era més familiar perquè només hi
havia dues línies des de 1r d’EGB a 8è
d’EGB i érem poc més de 22 professors. Quan et toca fer de director
saps que tens un equip de persones
amb les quals la relació és molt estreta i et permet treballar
a gust.

“Un professor ha de
ser flexible, saber
compaginar diferents
caràcters”

C

om era l’educació quan vas
començar a l’Escola?
Vaig començar a treballar
l’any 73. Teníem classes de
més de 40 alumnes sempre i l’educació era molt més rígida. Els pares
encara eren més estrictes i sovint els
havíem de frenar.

Com compaginaves la feina de professor amb la vida familiar?
Doncs bé, la meva dona també era professora de l’Escola i el nostre horari ens
permetia estar bastantes hores amb els
fills. Vam decidir portar-los a una altra
escola perquè no volíem que l’escola
fos una continuació de casa.
Perquè va escollir la professió de Magisteri? I concretament Socials?
Vaig estudiar Magisteri i posteriorment
Psicologia mentre treballava. A poc
a poc em vaig anar especialitzant en
Geografia i Història perquè eren les
matèries que més m’agradaven. La psicologia m’ha ajudat molt per conèixer

Alguna anècdota d’aquests anys de
professió?
N’hi ha tantes que podríem escriure un llibre. Te’n podria explicar de
moltes a les sortides o convivències,
que a mi sempre m’han agadrat molt
perquè allà els alumnes es mostren
tal i com són.
Quins consells donaries a un professor principiant?
Els professors que comencen justament el que necessiten és posar-se
davant d’una classe. El que se’ls ha
de dir és que cada classe és un món,
totes són molt diferents, per això no
els pots donar un estereotip decomportament genèric. Un professor ha
de ser flexible, saber compaginar
diferents caràcters, saber-se adaptar
als alumnes individualment. Els pro-

Acostumes a recordar els alumnes? Ens
trobaràs a faltar?
Us trobaré a faltar a
tots. Recordo molt els meus alumnes,
en general a tots, però els que més
recordo són els més entremaliats, i
a més a més, per estrany que pugui
semblar aquests alumnes també són
els que més et recorden a tu perquè
són amb els que més has parlat, els
has cridat l’atenció i ajudat fora d’hores de classe.
Un es pot cansar de ser professor?
Si t’agrada impossible. Qui és professor i li agrada, ho és tota la vida.
La feina de mestre no pot deixar de
ser exemplaritzant. No pots dir als
alumnes que facin i es comportin de
determinades maneres i tu, com a
mestre, fer el contrari.

Laia Moya Domínguez
Alumna 3r A d’ESO
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Cicles Formatius

els secrets de l’aparadorisme
Passegem pels carrers i sovint els ulls es senten atrets per aquests espais “escènics” on els comerciants mostren la seva mercaderia. Cada cop, però, els aparadors tenen més “competència
visual” (més enllà dels altres aparadors): el mòbil, les bicicletes, patinets, terrasses...

D

ins l’assignatura DINAMITZACIÓ DEL PUNT
DE VENDA del Cicle
Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Comercials (AC),
l’aparadorisme ocupa una part
molt important. Els alumnes reben
formació tècnica (composició, tipus d’aparadors, metodologia...)
de manera eminentment pràctica.
Es disposa d’una aula específica
amb estructures que simulen apa-

a protagonistes. Tot i això s’ha de
ser realista; l’objectiu fonamental
de l’aparador és realitzar vendes.
PRODUCTES:
Com no pot ser d’una altra manera, aquests “protagonistes” han de
presentar-se destacats i en perfecte estat. A qui despertaria desig
una camisa arrugada, una pilota
desinflada o una delicada capsa
de perfum amb pols?
PREUS:
Posar el preu
als productes
és un acte
comercial
de
franquesa i claredat.
Sortosament,
cada vegada
són mes els
comerciants
que s’adonen
que per una
persona que
pot entrar a
preguntar pel
preu n’hi ha
9 que passen

radors, eines, materials i elements
per a realitzar muntatges que ben
podrien ser reals.
L’aparador és un espai publicitari
en 4D, on el negoci mostra al vianant què pot oferir-li buscant que
entri a la botiga. Els alumnes del
cicle ho treballen com si fos una
mena d’escenari, on munten una
“història” amb els productes com
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de llarg.
Cal indicar que existeix l’obligació
legal d’etiquetar el preu no solament als aparadors, sinó a tot el
gènere a la venda.
Com aconseguir L’ÈXIT D’UN APARADOR?
Mai es pot assegurar, però complir
alguns requeriments pot ajudar:

• Destacar / atreure
• Que s’entengui en molt pocs segons.
• Mostrar producte actual, de novetat i de temporada
• Oferir una imatge i estil coherents amb la línia del negoci,
temporada comercial i producte
• Mostrar claredat i ordre
• Fer modificacions cada 7-21
dies (segons sector i temporada

“L’efecte “guau”: generar sorpresa en
positiu amb muntatges
singulars”
comercial).
I el plus: L’EFECTE “GUAU”. Generar sorpresa en positiu amb
muntatges singulars: il.lusionats,
artístics, originals o amb humor.
Aquest cop d’efecte pot arribar a
dissimular fins i tot errades a nivell
tècnic.
Per això a l’aula d’AC, es potencia
no només que es compleixin els
requeriments tècnics d’un o un
altre tipus d’aparador, sinó aquest
esforç creatiu que ajudi a produir
aparadors sorprenents.

Elena Santamaría

Professora d’Activitats Comercials

suitamroF selciC
muntatge i manteniment d’equips informàtics
A l’assignatura de Muntatge i manteniment d’equips informàtics l’alumnat del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes combina l’aprenentatge teòric amb pràctiques sobre equips reals, tant de sobretaula com portàtils. Aquesta metodologia té per objectiu conèixer la naturalesa de l’electricitat i com se’n mesuren els valors, sempre relacionat amb la
microinformàtica.
L’alumnat va aprenent a: conèixer els components de les fonts d’alimentació d’un ordinador i quins valors típics donen
per garantir el funcionament correcte dels dispositius, veure la importància de la prevenció de riscos laborals en el sector
de la microinformàtica o a fer un repàs dels principals components d’un sistema informàtic.
En el camp més pràtic s’estudia la configuració i instal.
lació de diferents perifèrics i s’aprèn a assemblar tots
els components per completar un ordinador sencer tot
definint un projecte, implementant-lo i finalment provant-lo i documentant-lo. I quan els equips ja estan en
funcionament, l’alumne s’encarrega de fer-ne el manteniment, tant preventiu com pel que fa a les actuacions necessàries un cop es detecta una avaria.
També es practica tot allò que fa referència a la configuració d’equips informàtics amb programari genèric
i específic per al seu correcte funcionament i s’assoleixen conceptes del programari més directament relacionats amb el maquinari i el seu manteniment que
facilita la seva configuració. S’utilitzen eines de diagnosi i clonació d’equips i s’estudien tècniques per a la
localització d’avaries.

què fem a BIOTECNOLOGIA?
Al CFGS de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat l’alumnat està fent pràctiques de Biotecnologia, una ciència multidisciplinar que engloba diferents aspectes de la biologia, entre les quals cal destacar la genètica, específicament l’enginyeria genètica, la immunologia, la microbiologia o la bioinformàtica. El que es pretén amb la biotecnologia és obtenir un
benefici a partir de la utilització d’organismes vius.
Aquestia ciència té moltes aplicacions com per exemple en la camp de la medicina o en el de la indústria , però una de les
aplicacions amb més repercussió és l’obtenció de plantes o animals transgènics.
Des de l’assignatura d’assajos biotecnològics el que es pretén és l’estudi de les diferents tècniques per manipular el material genètic. L’àrea principal de treball és l’enginyeria genètica que és un conjunt de mètodes, tècniques i procediments
destinats a l’aïllament, caracterització, modificació, clonatge i expressió dels àcids nucleics (DNA, RNA). L’objectiu final
del qual és utilitzar la informació genètica, desxifrar
la informació o modificar-la cap a un determinat objectiu. Entre les tècniques estudiades es troben la
PCR (Reacció en cadena de la polimerasa) que permet obtenir milions de còpies d’un fragment de DNA,
l’electroforesi que permet visualitzar fragments de
DNA segons la seva mida gràcies a l’aplicació d’un
camp elèctric o l’ELISA (tècnica basada en els principis immunològics) emprada per diagnosticar malalties o cercar determinades hormones .
Una altra de les àrees que s’estudien són la bioinformàtica que permet l’ús d’eines informàtiques per organitzar i analitzar les dades obtingudes. Gràcies a
certs programes informàtics es poden obtenir imatges 3D de proteïnes o accedir a la seqüència dels
gens de diferents espècies com per exemple l’ésser
humà (projecte del genoma humà).
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Grup UNESCO

CLARA CAMPOAMOR, les dones també voten

M

ontserrat Roig, en
el pròleg al llibre
d’Antonina Rodrigo
Mujeres para la
Historia de 1978, feia referència
al programa La Clave que el segon
canal de televisió espanyola emetia
els dissabtes. Concretament
plantejava que, quan aquest
programa (un referent de l’època)
va portar a debat el tema de
l’exili, no es va convidar cap dona,
com si les dones no haguessin
estat presents en la lluita des de
diversos fronts, ni tampoc a l’exili.

Són moltes les dones, i alguns
homes, que han fet possible
–fins on som ara- que les dones
tinguem en el món de la política,
almenys teòricament, els mateixos
drets que els homes. Diem teòricament
perquè, a la pràctica, la política encara
és, bàsicament, cosa d’homes.

ar
Cl

Entre les dones que han tingut un cert
reconeixement -segurament no tot
el que es mereixen- hem de recordar
Clara Campoamor, Victòria Kent i
Margarita Nelken, les primeres dones
diputades a l’estat espanyol, l’any 1931,
durant la 2a República. Totes tres es van
haver d’exiliar, com moltes altres dones
i homes, i totes tres van morir a l’exili,
malgrat que quan va morir Victòria Kent
ja havia mort el dictador.

ser votada o ocupar càrrecs polítics
a tots els nivells, són dels drets més
importants i tot i així han estat
aconseguits fa relativament poc
temps. Com diu Rosa Cobo
–professora de sociologia
i teòrica del feminisme- a
l’article Sexo, democracia
y poder político publicat
a la revista Feminismos
de juny de 2004 “la baixa
representació de les
dones en el poder polític
no és un problema tècnic.
És un problema polític,
resultat d’una llarga
història d’intencionada
exclusió de les dones
de tots aquells espais on
es dirimeixen recursos
econòmics, polítics i
culturals”.

Eren aquells uns moments complicats
perquè les dones poguessin
desenvolupar les seves inquietuds
polítiques en un món d’homes;
Per sintetitzar el llarg camí de les
això podia ser possible només si
dones fins arribar a tenir els drets
renunciaven a ser dones, si agafaven
rols masculins… En els mateixos partits polítics actuals, hem recollit alguns
moments històrics
polítics en els quals
importants,
elles van militar no
conscients que ens
entenien els seus
en deixem molts per
plantejaments en la
escriure.
lluita pels drets de
les dones: divorci,
•
1906
reconeixement dels
Finlàndia es
fills/es naturals,
converteix en la
sufragi, atenció a
primera nació del món on les
la infància, abolició de la prostitució…
dones van aconseguir el dret de
per la qual cosa en molts moments
vot i el dret a presentar-se a les
van haver de lluitar, també, contra
eleccions. Tal com escriu Eric
els mateixos companys i algunes
Blanc, el 8 de març de 2015, en un
companyes de partit i d’altres
article al diari digital Sinpermiso,
formacions polítiques.
de vegades s’atribueix a Nova
Zelanda o Austràlia aquest fet,
El fet que en l’actualitat les dones
però en realitat l’any 1893 Nova
puguem votar ha estat possible per la
Zelanda va concedir el dret de vot
lluita de moltes dones que han tingut
a les dones, però no a presentar-se
clar que drets polítics com votar, poder

“hem de recordar Clara
Campoamor, Victòria
Kent i Maragarita Nelken, les primeres dones diputades de l’estat espanyol”
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candidates. A Austràlia, l’any 1902
es va donar el dret de vot i de
representació, però només a les
dones blanques (excloent dones i
homes indígenes)
•

1918 El Parlament britànic atorga
el dret a les dones

•

1920 Ho fan els Estats Units

•

1945 França i Itàlia

I a l’Estat espanyol?
•

1907 S’aprova una llei electoral
que dóna el dret de vot als homes
a partir dels 25 anys, però no a les
dones.

•

Maig de 1931 Proclamada la
República el 14 d’abril, el nou
govern provisional publica un
decret convocant Eleccions
Constituents, modificant la
llei electoral de 1907. Les
modificacions consisteixen a

OCSENU purG

85È ANIVERSARI DEL VOT FEMENÍ
reduir l’edat electoral dels homes,
de 25 anys a 23, i a concedir la
qualitat d’elegibles a les dones,
però no el dret de vot.
•

1 d’Octubre de 1931 Clara
Campoamor defensa a les Corts
el dret de vot de les dones amb
un gran discurs i aquest mateix
dia, per 161 vots a favor i 121 en
contra, el Congrés aprova els
articles de la nova constitució que
feien referència al dret de sufragi
a les dones.

•

Desembre de 1931
Finalment s’aprova
la constitució que
estableix el dret de
vot de les dones.

•

1932 A Catalunya
s’aplica, per
primer cop, el
sufragi femení a
les eleccions al
Parlament Català.

•

•

1933 Aplicació del sufragi
femení a les eleccions generals
espanyoles.
1939 Triomf del cop militar contra

la República.
•

•

1977 Recuperació dels drets
democràtics. Eleccions
constituents. Les dones i els
homes poden votar a partir de la
majoria d’edat -18 anysMarç de 2007 El govern socialista
de Rodríguez Zapatero aprova la
llei d’igualtat, que planteja que a
totes les llistes electorals s’han
de fer agrupacions de cinc en
cinc candidats/es en les quals la
representació d’homes i dones
no pot estar per sota del 40
% ni per sobre del 60 %
, la qual cosa afavoreix
que les dones no quedin
postergades al final de les
llistes.

El 2016 es commemora
el 85è aniversari del vot
femení i, des de l’escola,
volem retre homenatge
a Clara Campoamor perquè, sent
diputada a les Corts republicanes,
va voler i va saber convèncer i
aconseguir per a totes les dones de la
seva generació i de les generacions
posteriors el dret de vot.

Sabies que....

Les primeres eleccions on es va
aplicar el sufragi femení foren a
Catalunya a les eleccions al Parlament Català de 1932. I a nivell de
tot l’estat espanyol no fou fins
el novembre de 1933 a les
eleccions generals
Animem des de l’escola a implicar-nos
totes políticament per anar ampliant
i consolidant aquests drets perquè,
tal com deia Clara Campoamor, des
de la política es prenen decisions que
condicionen molts aspectes de la
nostra vida i de la vida de les futures
generacions.

Esperança Sánchez i Dolors Subirana

Membres del Grup Unesco

9è CAMPUS
ESPORTIU D’ESTIU

juliol + setembre

Del 27 de juny al 29 de juliol
Del 5 al 9 de setembre
Inscripció: a partir del 4 d’abril
Reunió informativa: 31 de març 19h
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Natació Joan Pelegriú

tres medalles d’or, una de plata, una de bronze
i quatre diplomes

Jana Lorenzo, Clàudia Catalán, Ona Lorenzo i Chloe Iniesta

Els dies 12, 13 i 14 de febrer l’equip aleví del Natació
Joan Pelegrí es desplaçava a Olot per prendre part en el
Campionat de Catalunya d’Hivern, màxima competició
autonòmica en aquesta categoria.
Entre les nedadores de l’equip hi havia 5 alumnes de
l’escola: Chloe Inesta, Clàudia Catalan, Lucia Perona,
Núria Ferreres i l’Aina Domínguez; a les que cal afegir:
Ona Lorenzo, Jana Lorenzo i Alexandra Megino.
Tal i com ens explicava la seva entrenadora, Nàdia Cobo,
abans de marxar, els objectius marcats eren:
“ aconseguir les marques mínimes per poder participar
als Campionats d’Espanya de Madrid, millorar les marques personals de cada nedadora i observar el treball
tècnic realitzat als entrenaments”

Però les expectatives inicials es van veure ben aviat
superades i les noies del NJP van endur-se 3 medalles
d’or, 1 de plata, 1 de bronze i 4 diplomes.
La Clàudia Catalan, alumna de l’escola, va endur-se l’or
en els 100 m. lliures, els 100 m. i 200 m. esquena i la medalla de plata en els 200 m. estils, on va acabar a tan sols
6 centèsimes de l’or.
La Jana Lorenzo va sumar la cinquena medalla emportant-se el bronze en els 800 m. lliures després d’una
dura lluita amb la quarta classificada, a la que va superar per un segon.
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Cal destacar també els diplomes en els 400 m. estils de
Lucia Perona (quarta, a dècimes del bronze) i el de Chloe Iniesta (setena), nedant un minut per sota de la seva
millor marca; el sisè lloc de Jana Lorenzo en els 200 m.
lliures i el 8è lloc d’Ona Lorenzo en els 200 m. esquena,
quedant-se a poc de la mínima per anar a Madrid.
Una menció especial al relleu del 4x100 estils format
per: Clàudia C., Alexandra M., Aina D. i Jana L. que varen
quedar en una 10a posició molt meritòria, amb el relleu
més jove de tots els participants ja que tres de les quatre nedadores eren de l’edat petita.
A nivell d’equip no podem oblidar el 8è lloc en el medaller i un merescudíssim 21è lloc de Catalunya per suma
de punts dels 70 clubs participants, la millor puntuació
de la història del Natació Joan Pelegrí.
Pel que fa al Campionat d’Espanya del juliol ja tenim representació assegurada del NJP, la destacada actuació de les
nostres nedadores en aquests Campionats els va permetre
aconseguir 5 mínimes; que segur que no seran les úniques,
ja que els 5 mesos que ens queden ens han de servir perquè
les que es van quedar a poc puguin arribar a assolir la marca demanada per la Federació Espanyola de Natació i facin
més gran l’excel.lent temporada d’aquest equip.
Si les veieu, FELICITEU-LES. Van fer un Campionat IMPECABLE tant individualment com en equip!!

Barcino Oriens

properes actuacions de barcino oriens
Apunteu a l’agenda!
Benvolgut públic, us presentem el calendari d’actuacions i esdeveniments en què participa el Grup de Recreació,
Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana, Barcino Oriens, durant aquesta primavera i estiu.
Desitgem poder-vos veure, si no en totes, en alguna de les actuacions d’aquesta temporada, fent especial ressò en la presentació de la nova recreació històrica De amoribus...
aut non? (“Sobre els amors,... o no?).
Aquesta ha estat creada a partir de la demanda que el Museu d’Història de Catalunya ens va fer per produir una obra teatral que expliqués tots els protocols
i rituals de la cerimònia de casament o matrimoni a l’antiga Roma, en època alt
imperial. L’obra acompanya i il.lustra l’exposició que el MHC organitza: T’estimo? Una història de l’amor i el matrimoni.
L’hem creat amb el màxim rigor històric conceptual; però per donar-li vida i frescor, és a dir, que sigui atractiva pel públic, ens hem inspirat per elaborar el guió
en les comèdies de Plaute, que tenen un to alegre i festiu que fa que qualsevol idea
s’entengui millor. Us hi esperem!

calendari
Barcino Oriens 2016
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març

Museu Romà de Can Ferrerons, Premià de Mar.

Legio II Traiana Fortis - Cohors I Barcinonum: Demostracions militars de la legió romana.
Ornatrices Barcinonenses; Perruqueria, maquillatge i
cosmètica a l’antiga Roma.
Ludus Gladiarorius Barcinonenis: Demostració de Gladiatura, lart marcial de l’antiga Roma.

13

maig

Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona.
Barcelona

Legio II Traiana Fortis - Cohors I Barcinonum: Demostracions militars de la legió romana.
Ornatrices Barcinonenses; Perruqueria, maquillatge i cosmètica a l’antiga Roma.
Ludus Gladiarorius Barcinonenis: Demostració de Gladiatura, l’art marcial de l’antiga Roma.

2

abril

29,30,1
abril-maig

6,7,8
maig

Museu d’Història de Catalunya. Barcelona

De amoribus... aut non? Estrena de la Recreació històrica
de la cerimònia del matrimoni a l’antiga Roma, inspirada
en les obres de Plaute.

Magna Celebratio Baetulonensis. Badalona..

Legio II Traiana Fortis - Cohors I Barcinonum: Demostracions militars de la legió romana.
Ornatrices Barcinonenses; Perruqueria, maquillatge i
cosmètica a l’antiga Roma.

Triumvirat Mediterrani. Museu D’Arqueologia de catalunyaEmpúries - L’Escala

Legio II Traiana Fortis - Cohors I Barcinonum: Demostracions militars de la legió romana.
Ornatrices Barcinonenses; Perruqueria, maquillatge i
cosmètica a l’antiga Roma.
Ludus Gladiarorius Barcinonenis: Demostració de Gladiatura, lart marcial de l’antiga Roma.
Taller de Vidre.
Taller de Ceràmica de Terra Sigilata.

14

maig

20

maig

17,18,19
juny

Museu d’Història de Catalunya. Nit dels Museus. Barcelona.

De amoribus... aut non? Recreació històrica de la cerimònia
del matrimoni a l’antiga Roma, inspirada en l’obra de Plaute.

Escola Joan Pelegrí. Barcelona

Roma a l’EJP: Tallers de Legió, Gladiatura, perruqueria,
maquillatge, escriptura,... pels alumnes de 1r d’ESO.

Barcino Colonia Romae.- Jornades Romanes de Barcelona a
Hostafrancs

Legio II Traiana Fortis - Cohors I Barcinonum: Demostracions militars de la legió romana.
Ornatrices Barcinonenses; Perruqueria, maquillatge i cosmètica a l’antiga Roma.
Ludus Gladiarorius Barcinonenis: Demostració de Gladiatura, l’art marcial de l’antiga Roma.
Taller de Vidre.
Taller de Ceràmica de Terra Sigilata.
Conferències.
Thermopolium: Restaurant a la romana.
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Centre Montserrat-Xavier

EDUCAR en el lleure, EDUCAR PER SER
Alguna vegada us heu plantejat què hi ha darrere de totes les activitats extraescolars que fan els
vostres fills i filles? Sí, és veritat que practiquen esports, aprenen a tocar la guitarra, construeixen i
programen robots, juguen a jocs, fan tallers... En definitiva, podem afirmar que els infants s’ho passen bé en aquesta estona de joc. Però, només juguen?

Nosaltres creiem que tot el que
passa en aquesta petita estona té
un gran impacte en el desenvolupament dels infants. Els vostres fills
i filles no només s’ho passen bé a
través del joc sinó que també duen
a terme un seguit d’aprenentatges
imprescindibles per poder-se desenvolupar íntegrament. I és que en
aquest temps de joc es donen molts
moments de creixement i aprenentatge, de ben segur diferents dels
que es donen en altres contextos
eductius com l’escolar.
Ja només el fet d’estar en contacte amb infants d’edats similars o
més grans els permet aprendre a
conviure en comunitat, creant les
seves pròpies normes de relació,
ajudant i aprenent dels altres i sentint-se part d’un col.lectiu on participen. La simple rutina de cantar abans de qualsevol àpat crea
un ambient de cohesió i respecte
pels uns i els altres per començar
a menjar tots alhora com una gran
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família. Mentre juguen a un esport
aprenen la importància del treball
en equip. Quan fan un taller de cuina es fomenta el valor de l’esforç
en l’elaboració dels seus propis
productes. I totes les excursions i
sortides permeten als infants descobrir per ells mateixos el món,
donar-los ales perquè puguin volar
dins uns límits establers, aproparse a la natura fomentant el respecte per aquesta. Realment, no
podríem acabar de mencionar situacions davant la infinitat de coses
que succeeixen en aquests espais.
Aquest temps de lleure rep el nom
d’educació no formal, una educació que es dóna fora del marc
escolar i que, en principi, són els
infants qui trien invertir el seu
temps lliure fent una activitat concreta. Es treballen valors com el
respecte, la llibertat, la igualtat, la
companyonia, l’amor, l’amistat, la
cohesió o l’altruisme a través d’activitats ludicoeducatives. Darrere

d’aquestes, hi ha una planificació i
uns objectius a seguir pensats per
l’equip de monitors i monitores així
com una posterior avaluació per
poder millorar.
Aquests monitors i monitores són
persones que decideixen dedicar
part del seu temps a educar els infants. Són persones amb vocació i
dedicació per a la tasca educativa
que s’impliquen en el dia a dia del
Centre Montserrat-Xavier. Aquest
equip de monitors s’organitza i
pren les decisions de forma assembleària de manera que tothom
hi té veu i pot aportar la seva opinió
i decidir quin és el camí que volem
que la nostra entitat prengui, independentment del rol de la persona.
Però hem de reconèixer que tota
aquesta feina es veu recompensada
quan un infant s’il.lusiona, et regala
un somriure, et fa una abraçada o
una família t’agraeix el teu esforç.
Som molt afortunats.
CMX

BAM / EMA - Orfeó Atlàntida

el bàsquet és per a nois
“El bàsquet és per a nois”. Nena de 12
anys xerrant al pati amb dos nens que
juguen federats a bàsquet. Febrer del
2016.
Tot i que sembli increïble a aquestes
alçades, segueixen vigents molts estereotips negatius relacionats amb l’esport femení. Quantes vegades no hem
sentit: “corres com una nena!” amb
connotació despectiva?
Això, sumat al poc seguiment
mediàtic que té l’esport femení,
provoca que hi hagi moltes nenes que veuen el bàsquet com un
àmbit únicament masculí i no es
plantegin provar-lo.

bàsquet femení és gairebé un esport
en sí mateix, únic i espectacular.
En edats adultes, la diferència fonamental és el ritme de joc. Un equip
masculí probablement podrà executar
els moviments més ràpidament o amb
més força, i basarà part del seu joc
en aquest aspecte. Mentre les noies,
donat que el físic no sol ser decisiu
en el seu joc, es serveixen de factors
tècnics i tàctics per resoldre les situ-

Hi ha matissos que fan el bàsquet femení tan màgic com el
seu germà masculí: mentre
que en edats primerenques no hi
ha diferències que puguin distingir la pràctica de nens o nenes,
a partir de l’adolescència, on
els canvis físics són evidents, el

acions. Per exemple, on els nois faran
un contraatac basat en la velocitat i el
salt, les noies es fonamentaran en l’anticipació i el posicionament. A nivell
psicològic també apareixen diferències entre els dos sexes, així que hi haurà diversos enfocaments per resoldre
la mateixa situació de joc; d’aquesta
manera es genera una retroalimentació que enriqueix l’esport.
Al BAM el bàsquet femení sempre hi
ha tingut un pes cabal. Centenars de noies s’han format
amb nosaltres des de petites fins a competir al Sènior
Femení -el qual porta gairebé una dècada competint a
alt nivell- en la seva majoria
amb jugadores formades a
la casa. Moltes també han
esdevingut entrenadores al
club. Per això busquem jugadores de totes les edats per
seguir fomentant el bàsquet
femení!
VR

ORFEÓ ATLÀNTIDA: 28 de maig de 2016
Auditori de Barcelona - Sala Oriol Martorell, 18h.

No és gaire comú celebrar els 90 anys com a commemoració especial, però quan es tracta d’una entitat coral sense ànim
de lucre ens sembla molt important haver-hi arribat, i en plena forma. L’Orfeó Atlàntida és una de les entitats corals més
antigues de Catalunya, hem sabut adaptar-nos i sobreviure a temps difícils, als canvis en la manera de viure i gaudir l’oci,
i n’estem orgullosos.
L’evolució de l’Orfeó en els darrers anys ha estat molt bona.
Hem assolit un nivell i qualitat molt alts gràcies als esforços de
tots plegats: un director, en Milén P. Panayótov, que sap transmetre’ns la seva qualitat i coneixements, uns cantaires que estimen
la música i l’entitat i que hi posen tota la seva dedicació, i una
Junta Directiva que recolza i intenta projectar-ho tot al màxim.
Otce nas

Leos Janacek

Te Deum

Johann Gottlieb Naumann

El nostre director ha triat aquestes dues obres d’acord amb les
possibilitats del nostre cor, buscant peces musicals ambicioses,
amb caràcter, en les que els cantaires puguem trobar un repte que
ens engresqui i en les que el nostre públic pugui gaudir de la música així com emocionar-se amb la música coral de les grans obres.
Tenim oberta permanentment l’admissió de nous cantaires, us convidem a venir qualsevol dia d’assaig (dilluns i dijous de
21:30 a 23:15) a l’antiga capella de l’Escola Joan Pelegrí.

>>> Entrades ja a la venda al web de l’Auditori!
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el gimnàs d’abans

1973

Corria l’octubre del 1973. El director Víctor Trias volia que s’organitzés un gimnàs al costat de la piscina, per donar servei als alumnes
i persones del barri. I va encarregar aquesta tasca a en Josep M. Galofré (protagonista de la primera imatge), que venia de l’equip de
gimnàstica del gimnàs “Joaquim Blume“.
Els estris i aparells del gimnàs eren de la botiga especialitzada “Guibernau”
Molts professors de l’ escola han passat primer com a alumnes per aquesta instal.lació tan entranyable.

la forma

? L’ enigma
Aquesta vegada us presentem un enigma gràfic, la
pregunta és ben senzilla:
Què és això?
Podria semblar difícil, per
això us donem una pista:
la solució la podreu trobar
a la Biblioteca de l’Escola.
Busqueu i ho veureu clar!

Ja saps la resposta?
Envia’ns-la al correu electrònic comunicacio@joanpelegri.cat amb
l’assumpte “enigma forma”, potser hi haurà premi!
I si saps algun enigma i vols que el publiquem envia’ns la teva proposta
també per correu electrònic.

illerat!
Batx
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LA SOLUCIÓ DE L’ENIGMA de les tres bombetes del número anterior és: encenem l’Interruptor 1 i el mantenim encès durant
uns minuts, el temps necessari per a escalfar la bombeta. Després, apaguem l’Interruptor 1, i immediatament encenem l’Interruptor 2. Llavors pujem al pis de dalt i veurem que la Bombeta 2 és la que està encesa. Per tant, només queda saber quin
interruptor correspon a la bombeta 1 i a la bombeta 3, les quals estan apagades. Per saber-ho, una d’elles ha d’estar calenta i
l’altra freda o a temperatura ambient. La bombeta apagada calenta és la que correspon a l’Interruptor 1 (encès anteriorment
durant uns minuts) i la bombeta apagada freda és la que correspon a l’Interruptor 3.

a! Enhorabo
na
igm
en

ya
guan dora de
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Gràcies també a tots els participants!
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oriol jara
-guionista del Polònia, entre d’altresEs

cola

n

Pe

Et feies xuletes? No. les trampes em
semblen horribles.
Què hagués passat si no hagués existit
“la nit abans de l’examen”? jo no
era molt d’aprofitar això.

l egrí

Ara que no ens sent ningú...

Joa

AN
AL T I C S
UM
NE
S

L’Oriol Jara és guionista, avui el veiem als crèdits
d’alguns programes de televisió de la productora
Minoria Absoluta com el Polònia. Va entrar a
l’Escola l’any 1994, a 3r d’ESO, i ara hi porta els
seus fills. Parlem amb ell de l’Escola i la seva feina.

Com ha canviat l’escola des que eres alumne fins avui?
Tinc la sensació que té el mateix esperit
que quan jo hi era. Va
ser una troballa aquesta
escola, i jo hi vaig entrar
de miracle a més a més.
Estava en una llista de
suplents, llunyíssim, i al final vaig acabar
entrant de rebot, i va ser molt xulo.

guanyar dos, i uns amb un guió bastant
“totxo”. Després vaig fer Batxillerat Humanístic, i Comunicació Audiovisual a l’Autònoma.
Tenia clar que havia de ser
una cosa així.

“ Va ser una troballa aquesta escola” Avui et veiem com a guionista

Per què vas decidir portar-hi els teus fills?
Perquè jo hi vaig estar molt bé. Tenia un
mètode bo i era on creia que ells estarien
a gust. En tinc una experiència bona. Estic
molt content amb tot el que ha anat passant amb els nens fins ara, per mi és una
prolongació de l’ambient que tenim a casa,
molt natural, per dir-ho d’alguna manera.
Ho noto pel que m’expliquen les mestres i la
sensació que em transmeten.
Quin record tens de la teva època d’estudiant aquí?
Recordo un professor en concret, el
Camós, i la Història. A mi m’agradava molt
la Història i pensava que em dedicaria a
això o a alguna cosa relacionada amb la
Història. I al final m’he dedicat a explicar
històries, no Història, que és diferent.
Això d’escriure et ve des de petit?
Sí, guanyava Jocs Florals a l’altra escola,
el Patufet, i aquí també, crec que en vaig

en alguns programes de Minoria Absoluta. T’imaginaves que
et guanyaries la vida escrivint?
No recordo des de quan vaig començar a
creure-m’ho, però és una cosa bastant idíl.
lica. Tampoc és que sigui impossible, de fet
crec que és més impossible ara que en la
meva època que era més
fàcil accedir a programes. Vaig començar a
escriure coses per ràdio
amb 18-19 anys, però
que hagués subdirigit
“Buenafuente”, per exemple, sí que ja no
t’ho planteges, perquè és molt impossible, i de cop, doncs ho fas. Si tens talent i
treballes, i ho tens clar, arribes. Perquè tard
o d’hora tindràs una oportunitat encara
que sigui un mes. Jo estava a la Fnac, entre
setmana, i els caps de setmana a Com
Ràdio, a l’equip d’informatius. I de la Fnac
vaig passar al Terrat. L’oportunitat sempre
arriba, a vegades inesperadament.

Vas fer campana? vaig fer campana
un cop perquè va venir a sitges el
tarantino a presentar una pel.lícula
que produïa.
Algun amor platònic: no.
Ens pots dir el sobrenom d’algun
professor/a? no...
eres dels que s’asseien a primera o a
última fila? pel mig, però no em feia
res seure al davant,
Encara guardes els apunts? sí.
t’ha quedat gravada la frase d’algun
professor/a? Frases no, però sí que
m’han marcat professors com el camós
o l’anna gonzález. Gent sense la
qual jo no crec que fos com sóc ara,
Confessa’ns una gamberrada: jo sóc
molt monòton (riu).
A quin professor/a t’enduries a una
illa deserta? jo crec que el camós.

l’empresa, per pensar nous formats, nous
projectes, però és una feina perfecta, la millor
feina que he tingut fins ara.
Aprofitant que el “Polònia” ha fet 10 anys,
parlem-ne una mica. Quines són les claus
per escriure un gag?
Tenir instint per l’humor, i adaptar-te a les
normes necessàries d’aquest format que
és l’humor de tele: que duri el que ha de
durar, que tingui acudits cada frase o cada
rèplica. Cal que tinguis instint per saber
què farà gràcia i què no i quina manera
d’explicar-ho farà gràcia i quina no. És tan
fàcil o tan complicat com això.

“L’oportunitat
treballeu? Cada guionista
sempre arriba, a Com
té personatges assignats o fa
vegades inespera- un gag?
dament”
Jo ara no hi sóc tant, però es

T’agrada el que fas?
Sí, sí, és el millor del món. Ara no estic tant
a programes, estic més com a creatiu de

segueix fent així: hi ha una
reunió setmanal els dilluns per treure temes
d’actualitat, s’encarreguen un parell d’esquetxos a cada guionista, els escriuen, es
graven, si ha passat alguna cosa d’última
hora s’afegeix, i torna a començar la setmana. No hi ha personatges assignats malgrat
que sí que hi ha gent a qui se li dóna més
bé un personatge o li va bé. Per exemple,
jo feia molt David Fernández al principi, o
molts esquetxos de la Cup.
Suposo que sou conscients que molts nens/
es coneixen els polítics pel Polònia?

...Vols saber com continua? Més preguntes, respostes i
tafaneries properament al nostre canal de youtube!

