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ACTUALITAT

Amb una sala d’actes plena a vessar, i després de la
projecció d’un documental dels actes del centenari, que
també mostraven fragments de filmacions històriques com
van ser les del cinquantenari, el 1954, i el 75è aniversari,
el 1979, s’inicià l’acte acadèmic. Joan Camós, cap
d’estudis, fou el primer a intervenir. Parlà de l’entitat, amb
un breu repàs de la seva història en els seus primers cents
anys. Remarcà les il·lusions, projectes, dificultats que
tantes persones, i entitats que hi han estat aixoplugades
han viscut en el pas d’un segle, el mèrit que significa
haver sabut mantenir sempre l’ideal de formació i
promoció humana, adreçat sobretot al barri d’Hostafrancs.
Finalitzà la intervenció animant els assistents a conèixer
millor la Institució amb la lectura de l’obra “Cent anys de
tasca educativa i cultural” que s’ha publicat arran del
Centenari i que s’ha distribuït gratuïtament a tots els
alumnes de l’escola.

Seguidament, Jordi Solsona, director general de l’escola,
presentà el lingüística Jesús Tuson, que havia de dissertar
sobre els orígens del llenguatge humà. Recordà que el
conferenciant havia estat anys enrere professor de
l’escola, a mitjans dels 60 i començaments dels 70 al
Centre. En l’actualitat és catedràtic de lingüística a la
Universitat de Barcelona. Autor de nombrosos manuals
que han tingut una important difusió a l’entorn del
llenguatge, i d’altres de denúncia, sovint amb ironia dels
prejudicis i tòpics que hi ha amb les llengües minoritàries
o que no tenen una situació de normalització o oficialitat.
Entre d’altres obres podem destacar el llenguatge,
Històries naturals de la paraula, el luxe del llenguatge,
Mal de llengües, els prejudicis lingüístics, Una imatge no
val més que mil paraules. 

Tuson centrà la seva exposició en la singularitat del
llenguatge humà. Defensà la riquesa que representen les
llengües del món, però que viuen per contra una constant
i creixent desaparició. Aquesta situació que no és
divulgada, sembla que no preocupa els Estats. Denuncià
la hipocresia que representa la promoció i difusió per part 

Inauguració del nou edifici de l’escola
Després d’un any d’activitats en motiu dels cent anys de la institució, el dia 1
d’octubre, a les 7 del vespre, es féu la inauguració oficial del nou edifici de
secundària de l’escola Joan Pelegrí.

Cançó de benvinguda

Jesús Tusón, lingüista i antic professor de l’escola, dissertà
sobre l’origen del llenguatge

Joan Camós es referí a l’origen i la història de l’entitat
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de països i organismes internacionals de justes campanyes
de preservació d’espècies animals i vegetals en perills
d’extinció, però es negaran a fer el mateix o a signar
compromisos quan es tracta d’evitar l’extinció de llengües
de comunitats humanes. No es pot ifnorar que són formes
úniques d’entendre i expressar la realitat i que s’han
conservat en el transcurs del temps. Sovint els Estats són
formats de diferents pobles i cultures amb llengües
diferents, però que només en reconeixen una com a oficial
i obligatòria. 
La fidelitat a la llengua catalana ha estat, afirmà Tuson,
un dels trets que han definit a l’escola en els seus cents
anys d’història, fet que destacà i del qual tothom se
n’havia d’enorgullir. 

Finalitzà recordant el barri i espais tan entranyables com
la plaça del Sol, i els carrers propers al Centre, que feia
molts anys que no trepitjava i que havia tornat a visitar
abans de l’acte. Mostrà el seu disgust per la degradació
urbanística i denuncià les autoritats municipals perquè en
aquesta part del barri d’Hostafrancs semblava que no s’hi
ha fet, en mes de trenta anys, cap projecte de rehabilitació
i de millora per als seus veïns.

Jordi Solsona completa el torn d’intervencions. Parlà del
nou edifici que l’escola estrenava i que forma un conjunt
ben comunicat amb l’edifici que s’estrenà a
començaments dels anys 70. L’escola guanya d’aquesta
manera nous espais i equipaments. També les entitats
aplegades a la Fundació Cultural Hostafrancs poden
gaudir d’uns millors serveis. Agraí a tothom que havia
treballat en el projecte del edifici i realització de l’obra.
Aquest reconeixement es va voler concretar en la persona
de Josep Pérez Gil, més conegut com Pepito. Ex alumne
dels anys 50, Josep Pérez és manyà del barri, instal·lat al
carrer Rector Triadó. Sempre ha mostrat una excel·lent
professionalitat i una esplèndida col·laboració amb
l’entitat en aquesta i en totes les obres en què ha
participat.

Tancà l’acte l’Orfeó Atlàntida que oferí al públic una
selecció de cançons del seu repertori. En acabar, es va fer
un refrigeri de cloenda de les activitats d’aquest any del
Centenari al Polisportiu de l’edifici de secundària. 

(C S)

L’orfeó Atlantida interpretà temes del seu repertori

La sala d’actes es veié  plena a vessar

Refrigeri al poliesportiu
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Nova Junta Directiva 
de l’AMPA
En l’Assemblea general Ordinària de Mares i Pares del passat 25 de novembre del
2004, fou elegida la nova Junta Directiva de l’AMPA. la Junta que havia presidit els
últims anys Julio Castro donava pas a un nou equip que encapçala com a presidenta
Núria Fàbregas. Hem volgut recollir les seves opinions en un qüestionari. En el cas
de Julio Castro fent un breu balanç d’aquests anys, i pel que fa a la Núria Fàbregas,
conèixer els projectes i reptes en l’etapa que inicien.

Julio Castro. Antic president de l’AMPA

Suposem que una Associació que agrupa més de mil cinc-centes famílies deu ser complicada de gestionar. Quines
són les dificultats més gran amb què us heu trobat?

La falta de comunicació seria la més important.

La participació dels pares en  les activitats de les AMPA es diu que és molt baixa. És així en l’AMPA de l’escola?
Què penseu que ho fa? 

La participació crec que és la normal en el temps en que vivim, normalment treballem tan les mares com 
els pares i els horaris són els que manen.

Com funciona a nivell organitzatiu la nostra AMPA?

El nivell d’organitzatiu està bé. 

Quines tasques són les més habituals que s’han de resoldre?

La comunicació, tan escola - AMPA, com AMPA - escola i altres entitats de la Fundació.

Mirant enrere de què us sentiu satisfets i què us agradaria haver fet o no ho heu pogut portar a terme?

He intentat fer un AMPA que sigui escoltada, respectada i fiscalment ben portada. No he pogut dur a
terme una idea que crec que és de tots; que per a mi són iguals tots els alumnes, tant de P3 com de
Batxillerat i tots tenen els mateixos drets.

Si us demanem un consell per al nou equip que inicia la seva tasca, quin li donaríeu?

Que duguin a terme el seu projecte que és molt bo.
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Núria Fabregas. Nova presidenta de l’AMPA

Què ha estat més decisiu perquè un grup de pares i mares s’hagi presentat per presidir l’AMPA de l’Escola Joan Pelegrí?`

Ha estat un cúmul de circumstàncies.
D’ençà que l’anterior president ens va comunicar la seva decisió de deixar el càrrec, així com també ho va
fer en aquell moment la Vicepresidenta, els membres de l’AMPA ens vam trobar, d’un dia per l’altre, sense
President, Vicepresident, ni Tresorer, i només teniem una Secretària, la Josefina Garcia, com a únic membre
de la Junta Directiva. S’imposava un canvi.
Això ens va portar a tots a fer una profunda reflexió sobre el futur de l’AMPA..
No vam escatimar esforços per buscar gent nova amb ganes de treballar, i així convocàrem una Junta Rectora
on sortosament ja es perfilava la filosofia de la nova Junta, i dels membres que la composaven.
Pares i mares amb moltes ganes de treballar, de tots els nivells: des de Parvulari, passant per Primària i
Secundària, fins a Batxillerat. En definitiva, hi havia un grup gran de pares i mares disposats a endegar una
AMPA forta... La base ja estava forjada!
Després de diverses reunions i canvis d’impressions, vam tenir la sort de coincidir un grup de pares i mares
amb les nostres mateixes angoixes, preocupacions, i també idees i il.lusions, per tant amb moltes ganes de
tirar endavant un nou projecte.
Entre gent amb molta experiència a l’AMPA, i gent molt nova, vam “crear” un grup de pares i mares amb un
únic objectiu: fer d’aquesta Associació un puntal a l’Escola, col.laborar amb l’educació dels nostres fills i
participar molt activament en tot el que respecta a la vida quotidiana dels nens, nenes, nois i noies de
l’Escola, tant a nivell educatiu, com cultural, recreatiu o social.

Per a l’actual Junta Directiva, la decisió de presentar-se per a presidir l’AMPA ha estat el fet de veure una
necessitat imminent d’ampliar les actuacions dels pares i mares a l’Escola, potenciant-ne la participació dels
mateixos, i procurant, alhora, fer una AMPA més forta, unida i participativa. Aquests són principalment els
objectius generals de la Junta Directiva i de tots els representants de l’AMPA.

Quina és l’actual composició dels membres de l’AMPA?

La composició de la Junta Directiva (òrgan decissori de l’AMPA), és la següent:
- Presidenta: Núria Fàbregas.
- Vice-president primer: David Sans.
- Vice-president segon: Francesc Vicien.
- Tresorer: Xavier Boladeras.
-Secretària: Josefina Garcia.

A més de la Junta Directiva, l’AMPA està presidida també per la Junta Rectora, que és el grup de
representants de pares i mares de les diferents vocalies o grups de treball. Un grup nombrós, amb un projecte
comú.

La seva composició actual és:
- VOCALIA EXTRAESCOLARS: Alícia Bernadas, Mercè Cobo, 
Josep Mª Gibert i Manel Rodriguez Poveda.

- VOCALIA COMUNICACIÓ: David Sans i Josep Conesa.
- VOCALIA CULTURA: Melcior Benedicto, Josep Conesa i Manel Rodriguez Poveda.
- COORDINADORS DE NIVELL: Rosa Tejera, Mª José Sambola i Enric Miró.
- ADMINISTRACIÓ: Teresa Nicolás.

També tenim una vocalia d’ajuts per donar suport a les famílies que en un moment donat puguin tenir una
situació econòmica difícil, quatre representants de pares al Consell Escolar, que són l’Alfred Oller, Josep
Conesa, Josep Mª Gibert i jo mateixa com a Presidenta, i quatre representants a la Junta Econòmica de
l’Escola, que són en Ricard López, Enric Miró, Xavier Boladeras i Albert Rafel.
L’organigrama és extens, però ja anirem parlant i informant de cada grup de treball en els propers Calaix de
Sastre, que pensem serà una bona eina de comunicació cap a tots els pares i mares de l’Escola.
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La vostra relació i vincle familiar amb l’escola ve de lluny, oi?

Sí, efectivament, el meu pare ja va ser alumne de l’Escola quant era petit, allà per l’any 1.945. I a més
d’alumne, també va estar molts anys com a Vicepresident del Centre Montserrat Xavier, quant el “Pele” era
President.

Després, el meu germà també va ser alumne de l’Escola, i alhora també va estar uns anys com a Secretari
de la Junta del Centre.

El meu marit també va ser alumne des dels sis anys fins els divuit que va acabar el COU (Curs d’Orientació
Universitària) per entrar a la Universitat. Va ser a les classes de BUP (Batxillerat Unificat Polivalent) on ens
vam conèixer, i des de llavors seguim junts.
Ara els nostres fills també són alumnes de l’Escola.

També gran part dels nostres millors amics els vam conèixer a l’Escola, i molts dels seus fills també son
alhora alumnes de l’escola.
Val a dir que el lligam és molt intens! 

Per la meva part, jo no vaig poder cursar la Primària a l’Escola perquè en aquella època no hi havia nenes,
per tant no vaig poder entrar fins a BUP, que seria més o menys l’actual Secundària, i també vaig fer el COU
(com ara el Batxillerat). 

A part d’això, he estat delegada de curs des de que la meva filla gran va entrar a l’Escola, i des de fa uns
tres anys he estat la coordinadora de nivell de Primària.

Com podeu veure, al llarg de tota la meva vida he tingut algun lligam familiar o d’amistat molt estret amb
l’Escola, es pot dir que he crescut sempre amb el referent de l’Escola, i aquest és un del motius pels quals
em vaig animar a agafar el càrrec de Presidenta, pel vincle que m’uneix amb l’Escola, i sobretot perquè m’agradaria
aportar el meu granet de sorra en aquesta comunitat educativa on els meus fills passen tantes hores.

L’escola com el barri i la societat ha anat canviant amb el pas del temps. Però què us sembla que l’escola ha de
mantenir com a tret més rellevant de la seva identitat?

Des de l’any 1.975 en què es va crear l’Associació de Pares de’Alumnes de l’Escola, la societat i el món que
ens envolta ha canviat molt. Penso que l’Escola s’ha d’anar adaptant a aquests canvis, però alhora ha de
mantenir els seus trets d’identitat, que la van definir llavors i han de definir-la ara i en el futur. 
L’Escola des de fa molts anys, té un projecte educatiu i una identitat que es manifesta en línia amb la
Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, fomentant “els valors propis d’una societat
democràtica i plural, els quals estan lligats a actituds de diàleg, solidaritat, llibertat i responsabilitat”, en
paraules del professor de l’Escola Joan Camós, expressades en el llibre del Centenari “100 anys de tasca
educativa i cultural”.

Enllaçant amb aquestes paraules, que resumeixen molt encertadament el caire del nostre centre, crec que
l’Escola no ha de perdre el seu esperit de pluralisme, participació, convivència, tolerància, solidaritat,
entusiasme, catalanitat i bon seny que ha tingut al llarg dels anys. El Dr. Joan Pelegrí, en “Pele”, ens va
ensenyar a tots uns valors socials i humans que hem de procurar transmetre als nostres nens i joves. Ells són
el futur.

A més, tampoc s’ha de perdre un dels trets més rellevants de la consolidació de la Fundació Cultural
Hostafrancs, com ara fomentar el desenvolupament de la persona humana a tots els nivells i fomentar el
sentit de la justícia en la nostra societat.

Tot això es important que es mantingui i es transmeti al llarg dels anys, i hem de procurar entre tots que no
es perdi. L’Escola va canviant com canvia la societat, ha estat capdavantera en molts aspectes, però aquests
valors que la defineixen des dels inicis, s’ha d’anar potenciant i treballant cada dia amb els nostres fills.
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Núria Fabregas. Nova presidenta de l’AMPA

Al cap de pocs dies de ser elegida la vostra Junta Directiva, us vau adreçar amb una carta a totes les famílies on a
més de presentar-vos manifestàveu el vostre desig d’engegar un projecte que anomeneu “Construïm escola”. En
què es concretarà?

Aquesta frase “Construïm escola”, té molts significats, però es concreta en el nostre projecte de l’Ampa:
fomentar la col.laboració amb l’Escola en tots els aspectes, tant educatius, com culturals o socials, dels
alumnes. Això es tradueix a fomentar, sobretot, la participació dels pares, que són en defintiva la part més
implicada.
Si els pares participem activament en tots els aspectes importants del dia a dia a l’Escola, i fem propostes
creatives i positives, en realitat el que fem és construir, i per tant col·laborar , en la construcció de l’Escola,
és a dir, en l’educació dels nostres fills.
Instaurar una bona xarxa de comunicació, entre pares-escola, alumnes-escola, pares-representants de
l’Ampa... Si hi ha una bona comunicació, tots estarem “al dia” en els problemes quotidians, i per tant tots
podrem dir “la nostra” i col.laborar en el manteniment dels idearis de l’Escola.
Aquest “construïm escola” es el nostre “tarannà”, en una paraula, i no voldria que semblés una pura
demagògia, perquè en realitat no ho és, es el nostre plantejament a partir del qual iniciem la nostra actuació.

Actualment, i des del passat 25 de novembre, l’AMPA està treballant ferm per tal d’assolir aquest nivell de
participació i col.laboració suficient perquè els pares i mares ens puguem sentir identificats amb el projecte
de l’Escola, aportant idees i suggerències (que fins ara han tingut molt bon ressò i recolzament dins de
l’Escola) i donant la nostra opinió en el dia a dia, amb la impressió de que som una part important i decisiva
en l’entorn escolar.
En resum, “construïm escola” vol dir que des de l’AMPA farem el possible perquè l’Escola creixi en tots els
nivells, i potenciarem al màxim un bon enteniment pares/mares-alumnes-escola, col.laborant en tots els
aspectes educatius i socials que afecten els nostres fills, i procurant la màxima participació dels pares/mares
en la seva educació. 

Tot això es concreta en una sèrie d’activitats i actuacions que ja hem començat a engegar, i esperem que
obtinguin molts bons resultats. De moment és aviat per fer un balanç, però segur que per all proper “Calaix”
sí estarem en condicions de donar la nostra impressió sobre el que hem estat treballant i sobre el que hem
aconseguit. El que no ens falta és il·lusió i optimisme, per tant pensem que tot anirà molt bé. Es el nostre
objectiu.
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Dijous, 17 de març del 2005, a les 8 del vespre, a l’Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent 14.

En el 101è aniversari de l’origen de l’entitat, 
la Fundació Cultural Hostafrancs, us convida a la :

Presentació del llibre: 100 anys de tasca
educativa i cultural (1904-2004)
Taula rodona sobre el paper que ha tingut en la configuració humana i social del nostre barri 
la fundació del Centre Montserrat-Xavier, el 1904, i posteriorment, l’Ateneu Montserrat, el
Bàsquet Ateneu Montserrat, l’Agrupament Escolta Montserrat Xavier, l’Escola Tècnica
Professional d’Hostafrancs, i l’actual Escola Joan Pelegrí, sense oblidar altres entitats que 
en el transcurs del temps es van constituir al seu entorn.

Hi participaran entre d’altres, persones vinculades amb les entitats que avui formen part 
de la Fundació Cultural Hostafrancs. (Integrada pel Centre Montserrat-Xavier, Escola Joan
Pelegrí, AMPA de l’Escola Joan Pelegrí, Ateneu Montserrat, Bàsquet Ateneu Montserrat - BAM 
i Instal.lacions esportives de la FCH)
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Tots recordem quan fa un temps van començar els fonaments del nou edifici de l’escola de secundària. Eren tan
profunds que gairebé no es veia el fons. Després, a mesura que es va anar aixecant l’edifici, els fonaments no els
veiérem més, però ara sabem que hi són, que aguanten tota l’escola, i que sense ells cauria tot. 
Però no vull tractar de construcció, sinó d’uns fonaments que fan que l’edifici de secundaria rutlli, i que molt sovint
oblidem o senzillament, desconeixem. Us parlo de les senyores que netegen l’escola, dels que fan el servei de
consergeria, de les secretàries i administratives, dels encarregats de les cuines, i del servei de manteniment. 
Us imagineu què passaria si de cop i volta es posessin d’acord per fer vaga? No podríem entrar a l’escola, estaria
bruta, i no funcionaria gairebé res.
Quan pensem amb l’escola, sovint veiem només aules plenes d’alumnes i professorat, però no pensem que hi ha
molta més gent. 
Us vull donar a conèixer unes persones que fan aquestes feines i que sense les quals la tasca educativa no podria
subsistir.

Sabeu a quina hora s’obre l’escola? A les cinc de la matinada. I des d’aquesta hora no es para fins a les dos quarts
d’onze de la nit.

A les cinc del matí, quan encara ben segur que tots dormim, la Felicidad, la Sagrario, la Rosario i la Pilar Miralles,
que fa trenta anys que treballa a l’escola, comencen la feina de netejar aules, despatxos i passadissos. La Pilar encara
recorda al Sr. Amorós, un dels conserges més estimats d’aquells anys. L’Aurora, que és l’encarregada de l’empresa
de la neteja, m’explica que cadascuna té un espai assignat i que amb un temps molt just han de netejar taules,
terres, escales...  Sí, el temps és just, perquè a les vuit ja comencem a entrar el professorat i els alumnes, i elles no
poden estar dins les aules.

A les sis entra l’Esperanza i a mig matí la Concepción i la Juana per repassar els espais i conservar-los més nets.
Elles pensen que la neteja ha millorat els últims anys, o sigui que en general embrutem molt menys i som més
ordenats. L’Aurora diu que si deixem les taules ordenades i amb menys pintades els facilitem molt la feina. Ja sabem
que alguns alumnes tenen vocació de pintataules! A més si han de moure massa taules els veïns es queixen que no
poden dormir.

A la tarda, s’incorpora l’Ángeles, i fins a dos quarts d’onze de la nit la Rosario, l’Olga i la Loli enllesteixen la feina.
L’empresa de neteja els hi facilita tot tipus de productes: per netejar les tintes de les taules, amoníac, desinfectants,
sabó... i després ho esbandeixen bé perquè no sentim la fortor d’aquests productes.
Per Nadal i a l’estiu fan la neteja més a fons. Per cert que aquest estiu amb les obres diuen que hi havia pols i
brutícia per tot arreu.

ELS FONAMENTS
DESCONEGUTS DE
L’ESCOLA

5:00 Les senyores de la neteja.  
Pilar, Felicidad i Aurora
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Aquest curs hem inaugurat la cuina de secundària, que fa vint anys era al mateix lloc actual. L’Alfredo, el cuiner,
juntament amb la Socorro, l’Ana, i la Pili, arriba disposat a començar a fer els més de tres-cents coberts diaris per
als alumnes i professors. l’Alfredo fa uns setze anys que treballa a l’Escola! Us imagineu la quantitat de coberts que
han preparat? Més d’un milió de plats... tot un record! A part dels menús especials pels que tenen al·lèrgies o han
de fer règim.
Els menús estan preparats per l’escola amb l’ajut d’una dietista que en controla la qualitat i la varietat per
harmonitzar el gust dels alumnes, i les calories idònies que necessiten. També s’intenta introduir a poc a poc gustos
i plats nous per acostumar-los a menjar de tot.
Els que estan a la cuina saben molt bé si el menú que han fet els agradarà o no: Quan entren i es posen contents
senyal que el menjar els hi agrada. Sabeu quins són els millors plats pels alumnes?: la pasta, l’arròs, les patates
fregides i els arrebossats. I els pitjors: la verdura, el peix, l’enciam... o sigui el que estan menys acostumats a menjar. 
El que els hi agrada més a l’equip de la cuina és fer pastissos i menús extres els dies d’alguna celebració especial.
I encara hi ha una cosa que els hi agrada més: estar amb contacte amb els nois i noies, malgrat el soroll que fan al
menjador. 

7:00 La cuina i el menjador. 
Alfredo, Ana, i Socorro

El Jose ja està darrera el nou i llarg taulell de l’entrada, començant a atendre el telèfon i a fer fotocòpies. A aquest
hora ja arriba el professorat, matiner, amb cara de son, alguns i algunes, i a demanar fotocòpies per fer exercicis o
exàmens.
A les vuit entren tots els alumnes que tenen classe. L’Andreu, que està a la consergeria a la tarda fins a un quart
d’onze de la nit, diu que el tracte amb els alumnes és sensacional, però a vegades complicat. Ja ens podem imaginar
perquè: aquell noi que vol sortir tant si com no, o el que vol entrar encara que hagi arribat només set minuts tard! 
I ja se sap, les normes són les normes i el Jose i l’Andreu les han de complir i fer complir, i això a vegades costa.
L’Andreu treballa a l’escola des del 1990 i encara que ha treballat a altres empreses, troba que aquí l’ambient és
molt agradable, amb un tracte molt cordial i uns companys amb bona qualitat humana. 
És una feina que en molts moments no donen l’abast: aglomeració de gent, fotocòpies telèfon, encàrrecs, … I a sobre
s’espatlla una fotocopiadora més o menys cada setmana! Per embolicar més la troca els professors podem estar a
tres sales diferents, i això dificulta encara més la nostra localització.

7:30 La consergeria. 
Jose i Andreu

calaix de sastre 30  9/3/05  17:49  Página 11



12

8:00 El servei de manteniment.

El Quim comença la seva feina de manteniment. No para fins a les tres de la tarda, i el dimecres fins a les set.
Sembla estrany que hi hagi tanta feina de manteniment, li comento. I m’explica les coses que fa: Arranjar cadires,
taules, portes, armaris, panys... fer prestatgeries, cartelleres, col·locar material, canviar florescents, reparar
instal·lacions d’aigua, d’electricitat, lavabos, aixetes, calefacció...  i com que l’escola és tan gran i som tants, sempre
hi ha coses a fer. No hi ha temps d’avorrir-se! El Quim pensa que les destrosses han minvat aquests últims anys,
abans n’hi havia més. Em diu una cosa sorprenent: quan hi ha més trencadissa és al 2on trimestre després de les
avaluacions, quan els alumnes saben les notes i hi ha més nervis.
Explica que algunes vegades, el professorat quan el veuen, li pregunten si ja ha arranjat allò que no funcionava... 
a vegades ja està arreglat, però altres vegades té una llista inacabable i difícil de prioritzar!
El taller el tenen al soterrani -2 i al local que hi ha al carrer Rector Triadó on pot fer allò que li agrada més que és
la fusteria.

A aquesta hora entra el personal de secretaria: la Sílvia i l’Eva,
que atenen els alumnes, i els pares i mares a la planta baixa;
elles en diuen la peixera, ja que amb tant vidre se senten
observades. És com un aparador que al passar tothom pel
davant, entrem i no ens podem estar de saludar-les: què, com
esteu?, que bé que viviu! Bon cap de setmana! I així, què difícil
és concentrar-se en les mil i unes feines que han de el fer: la
preinscripció d’alumnes nous, tenir a punt els llibres d’escolaritat,
la memòria (el pla anual del Centre) per a la Inspecció, actes
d’avaluació, preparació del programa de notes, i entre moltes
altres coses l’atenció al públic, especialment els pares i mares. 

Elles són la primera imatge que la gent de fora rep de l’Escola.
Són el punt de referència per a molta gent que recorda el seu
nom i quan tenen algun problema pensen en elles.
La Sílvia diu que són el filtre que dirigeixen la gent cap als
directors o a les diferents seccions.

La seva feina és molt preuada, fins i tot per les secretàries
d’altres escoles que els  consulten com resoldre problemes amb
l’Àmic (el programa de notes) o amb els burocràtics llibres
d’escolaritat.

8:30 La secretaria. 
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9:00 L’administració.

L’administració és al primer pis. Un despatx molt acollidor i tranquil diu la Mercè Domènech, que és la més
veterana. Treballa a l’Escola des de fa 25 anys i, les coses que ha vist! Ella i l’administració han canviat sis
vegades de lloc: primer a on és ara el BAM, després a Instal·lacions Esportives, a l’aula d’informàtica, a
l’antic edifici de Consell de Cent, a la Sala Pelegrí, i per fi al lloc actual que pensa que serà el definitiu i
el millor. També recorda les persones que treballaven amb ella quan els rebuts dels alumnes es feien a mà!
i encara no hi havia cap ordinador. Recorda a la Betty, la Pepita, el Raimon, la Carmina ...

No ens podem ni imaginar què passaria si no existís aquest departament. La Jani, que treballa de caixera i
està a la planta baixa, rep tots els diners en efectiu i fa tots els pagaments, que després passen a la Mercè
per fer el que es diu assentaments comptables, o sigui registra tots els diners que entren i surten. Al llarg
d’un curs en fa més de deu mil! I no només de l’Escola, sinó de tot el que hi ha a la Fundació Cultural
Hostafrancs (Instal.lacions Esportives, Centre, Cuina, Ateneu, Casal d’estiu...) 
Però no ens oblidem de l’Àngels. S’encarrega de tota la gestió del personal: contractes, seguretat social,
nòmines, i sempre ajudades per la Mari que no para de treballar una mica per tothom.

I el professorat què? Com ens veieu?

Hi ha de tot com  pertot. A nivell individual molt bé, però com a grup ens sentim una mica... diguem-ne
marginades, en el sentit que es compta poc amb nosaltres. Elles veuen a alguns una mica “grapes”:
necessitem atenció personalitzada per posar un fax, per exemple, algú l’intenta posar per la impressora... o
fem preguntes... ja m’enteneu. Segur que tot el que diem quan anem a secretaria o a l’administració és per
establir conversa amb les nostres estimades secres sempre tan enfeinades. I per això qualsevol pregunta
tonta val per cridar l’atenció!

I així passa el temps de feina, fins que es tanca l’escola. Però avui he conegut una sèrie de persones que
m’han agradat per la seva amabilitat i dedicació. Espero que recordarem tots els seus noms i us animo a
tractar-les més. Si més no, espero haver-vos apropat a unes persones, que per diversos motius estan més o
menys allunyades, però presents entre nosaltres.

Antoni Lladó
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PARTICIPACIÓ DELS NOSTRES ALUMNES EN EL
PROGRAMA DE “CRÈDITS COMPARTITS”

UNIVERSITAT-ESCOLA

UN ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT, UN VALOR AFEGIT PER
ALS NOSTRES ESTUDIANTS DEL CICLE 

Aquest curs hem firmat un acord de col·laboració amb l’escola d’enginyeria La Salle, de la Universitat Ramon Llull,
que ha permès als nostres alumnes del cicle formatiu de grau superior “Sistemes de Telecomunicació i Informàtics”
(STI) participar aquest mateix any, en aquest programa de col·laboració universitat-escola anomenat “Crèdits
Compartits”. 

Els alumnes del cicle de telecos van rebre amb gran satisfacció la possibilitat de participar en aquest programa de
col·laboració universitat-escola i després de conèixer els resultats del primer examen, podem dir que han participat
amb un grau elevat d’èxit en aquest programa, superant la majoria dels alumnes la prova, i obtenint el desitjat
diploma que acredita els seus coneixements en el primer crèdit compartit en el que han participat, el de “Hardware”. 

Però, en què consisteix exactament aquest acord de col·laboració dels “Crèdits Compartits” i quins avantatges pot
representar pels nostres alumnes del cicle formatiu de telecos? 

Aquest programa de relació universitat-escola a través dels “Crèdits Compartits”, té com objectiu apropar la
universitat als alumnes de cicles formatius i de batxillerat, mitjançant la possibilitat de cursar a la nostra escola uns
crèdits o matèries pròpies de la universitat, és a dir, el que anomenem “Crèdits Compartits”. 

En acabar de cursar aquests crèdits, els alumnes tenen l’opció de presentar-se a un examen realitzat per la mateixa
universitat, i si superen aquesta prova, els alumnes rebran un diploma oficial de la universitat, que acreditarà els
seus coneixements en la matèria o crèdit examinat. Això representa un valor afegit molt important per als estudiants,
perquè poden ampliar el seus currículums, amb aquests diplomes que acrediten el reconeixement oficial de la
universitat. 

Un altre avantatge de participar enå aquest programa de “Crèdits Compartits”, és la possibilitat que tenen els
alumnes de convalidar aquells crèdits compartits que hagin superat, si finalment continuen els seus estudis en
aquesta universitat.

I quins crèdits compartits cursaran els nostres alumnes aquest any? 

Aquest curs, els nostres alumnes cursaran 4 crèdits realment molt interessants: “Hardware”, “Linux”, “Flash” i un
de molt esperat què és el de “Hackers”, que inclou una conferència d’experts en la matèria en la mateixa universitat,
i en la que també intervindran experts de la policia, per portar pel bon camí els alumnes més “avantatjats” en la
matèria.  

Aquest acord de col·laboració amb Enginyeria La Salle, també permet als alumnes entrar al campus virtual de La
Salle, participar en els seus fòrums, i la utilització d’un compte de correu electrònic propi de La Salle. A més, per
la preparació dels crèdits, tots els alumnes rebran documentació i apunts en suport informàtic. Finalment podran
visitar els laboratoris i les instal·lacions de la universitat, així com participar en altres activitats d’aquest programa
de col·laboració Unies universitat-escola. És a dir, realment, aquest programa representa un valor afegit pels nostres
alumnes del cicle de telecos i esperem poder continuar participant en aquest programa els propers cursos. 

Un aspecte que també és important remarcar, és el fet, que aquests crèdits compartits que estem impartint aquest
any (Hardware, Linux, Flash i Hackers), no és una matèria excepcional ni representa una càrrega addicional  perquè
són temes que estan dins dels programes de les assignatures del propi cicle i que ja impartíem. Concretament són

calaix de sastre 30  9/3/05  17:49  Página 14



15

temes dels crèdits del cicle: “Equips Informàtics” de primer, “Programes d’Usuari”, “Sistemes Telemàtics” i
“Sistemes Operatius” de segon. 

Volem agrair també la tasca dels professors que impartiran aquests “Crèdits Compartits”, i felicitar-los pels bons
resultats de la primera prova realitzada per la universitat, amb un 87% d’aprovats.  

Finalment, també és important recordar, que a part d’aquestes convalidacions, els alumnes que fan aquest cicle de
“Sistemes de Telecomunicació i Informàtics” poden també convalidar oficialment, amb el títol d’aquest cicle
formatiu, un 25% dels crèdits totals de les carreres d’enginyeria tècnica de telecomunicacions (especialitat
telemàtica i sistemes de telecomunicació) tant de la Universitat Politècnica de Catalunya com de la Universitat
Ramon Llull. 

Josep Alcon i Marrugat
Cap de família professional electrònica

Tutor de 2on CFGS STI

Laboratori d’equips

Pràctiques al laboratori
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La TDT al cicle de telecos. 

Què és la TDT?
Els alumnes del cicle formatiu de grau superior de sistemes de telecomunicació i informàtics (STI) de l’escola van
ser pioners en l’experimentació amb la nova televisió digital terrestre, coneguda popularment com a TDT. 

Els nostres alumnes, des de fa 3 anys, poden fer pràctiques d’instal·lació i mesures d’aquestes noves cadenes digitals
terrestres al laboratori del cicle formatiu. L’any 2002 vam adquirir un dels primers descodificadors de TDT que van
sortir al mercat i vam adaptar un mesurador de camp de TV analògica per poder mesurar senyals de la nova televisió
digital terrestre amb l’objectiu que els nostres alumnes estiguessin ben preparats davant creixent demanda que
aquestes noves tecnologies tindran de ben segur a partir d’aquest mateix any.

Avui en dia, encara poca gent sap què és exactament la TDT, ni coneix els nous canals que s’emeten, i poques cases
disposen dels descodificadors necessaris per veure aquesta nova TV digital, tot i ser canals gratuïts que es poden
veure a la UHF. 

Per a tots aquells que desconeixeu què és la TDT, intentarem fer una petita explicació, aclarint els dubtes més
freqüents i comentant quins avantatges ens pot oferir i quins canals nous ens permet o permetrà veure la TDT.

Què és la TDT? 

La TDT són les sigles de Televisió Digital Terrestre, és a dir, l’emissió en digital de les cadenes que ara veiem en
analògic pel televisor (TVE, TVE2, TV3, C33, A3, Tele5, C+, etc) i de noves cadenes que ja emeten només en digital
i que poca gent les coneix o les pot veure encara, per la manca del descodificador. És la televisió digital! 

Sabíeu que Espanya va ser el segon país del món, després d’Anglaterra en emetre TV digital terrestre. I TV3 va ser
de les primeres cadenes en emetre en digital a Barcelona, després de QuieroTV que ja no emet perquè va tancar.

Quins canals nous podrem veure amb la TDT?

Potser tampoc ho sabeu, però un dels avantatges de la nova TDT és veure noves cadenes en digital i gratuïtes. Per
exemple, des de juny de 2002 hi ha dues noves cadenes a la UHF gratuïtes però digitals, què només es poden veure
amb el descodificador corresponent, que són VeoTV i NetTV lligades al diari El Mundo i a l’ABC. La primera emet de
moment el canal temàtic d’economia ExpansionTV i NetTV emet programes musicals, les dues de forma provisional,
a l’espera que poc a poc la gent es vagi comprant els descodificadors de TDT.

I l’última novetat és que a partir d’aquest 2005, podrem veure 4 cadenes més: Parc, Black, Vida i CityTV en versió
digital, totes del grup Godó. 

També es poden veure en digital des de l’abril del 2002 totes les cadenes ja existents (TVE, TVE2, TV3, C33, T5,A3, C+, etc)
o darrerament el 3/24 i el canal pilot de TV de Catalunya. Una oferta prou gran, però molt desconeguda.

El govern parla del “apagón analógico”. Què és exactament?

És l’any en què ja no es podrà emetre TV en analògic, i per tant tots ens haurem d’haver comprat un descodificador
de TDT o bé un televisor amb descodificador incorporat, si volem continuar veient la tele. Aquest any de fi d’emissió
de la televisió en analògic va ser fixat primerament el 2013, després es va avançar al 2012 i aquest mateix gener el
govern ha anunciat que serà el 2010. Tot i que ja es parla d’avançar-ho més, potser al 2007, tal i com ho han fet
altres països Europeus. 
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Per exemple, Itàlia s’ha fixat com a data límit el 2006, i Alemanya, tot i fixar també el 2010 com a data límit, està
fent una progressiva eliminació de les emissions en analògic per tot el territori. La ciutat de Berlín, per exemple, va
deixar d’emetre en analògic l’any 2003.   

Quant ens costarà adaptar els nostres vells televisors?

Per poder veure aquests nous canals digitals en el nostre televisor, necessitem comprar un descodificador digital de
TDT o bé canviar el televisor per un de nou que incorpori el descodificador.  

En els darrers mesos els preus dels descodificadors han baixat molt, i s’espera que baixin més encara, com tot en el
mon de l’electrònica. Si en el 2002 quan es van començar a vendre els primers descodificadors TDT, valien uns 400
euros, ara podrem trobar descodificadors de TDT a partir d’uns 140 euros. 

I si voleu un televisor que incorpori ja el descodificador, tot i que es venen encara molt pocs, els podreu trobar per
uns 800 euros (en 28”). Però aquests preus segur que aniran abaixant, i de fet el preu només dependrà de les altres
prestacions que tingui el televisor i del tipus de pantalla, més que pel preu del descodificador, que serà testimonial.

Quins avantatges ens pot oferir la TDT?

El primer avantatge que tenim, és que en un sol canal es poden posar 4 o 5 canals digitals TDT. Per posar un
exemple, des d’abril de 2002, a Barcelona tenim dins d’un sol canal, el canal 61 de la UHF, cinc canals digitals
junts!! (TVE, TVE2, A3, Tele5 i C+). O per exemple, al canal 43, podem trobar junts també 4 canals (TV3, C33, 3/24
i el canal pilot). En analògic cada cadena necessita un canal. 

El fet que en un canal es puguin posar 4 o 5 canals, fa que càpiguen molts més canals en la UHF i això farà
augmentar de l’oferta televisiva. De fet, una primera conseqüència d’això ha estat la possibilitat de legalitzar la
majoria de cadenes locals dels pobles i ciutats que fins ara no tenien espai a la UHF, obrint noves expectatives de
treball als nostres alumnes del cicle.

Un altre avantatge és la qualitat de les imatges, ja que la TDT emet vídeo digital en un format igual al del DVD,
utilitzant la compressió MPEG2, una compressió que prima la qualitat.

Un altre avantatge, sobretot per als municipis perquè millora sensiblement l’impacte visual negatiu de les actuals
antenes de televisió, és el fet que aquesta televisió necessita menys potència, i en la majoria d’edificis es podrà veure
sense problemes amb petites antenes interiors o exteriors de paret, de forma que els ajuntaments ja estan pensant
en eliminar per fi, tot el conjunt de ferralla d’antenes dels nostres terrats.

Finalment, aquesta televisió permet també l’accés de banda ampla a internet, com ja oferia la pionera Quiero TV,
també la possibilitat d’oferir serveis interactius, i un aspecte també molt esperat com és la possibilitat de tenir TV
de qualitat i sense interferències en vehicles, dins dels nostres cotxes o en autocars, que les noves tecnologies
digitals poden oferir i que la TV analògica oferia amb molt baixa qualitat.  

Si esteu interessats en més informació o voleu veure aquests nous canals digitals us podeu passar pel laboratori del
cicle formatiu STI. 

Josep Alcon Marrugat
Professor de Sistemes Tècnics d’Emissió (STI)
Cap de família professional electrònica
Tutor 2on CFGS STI
jalcon@joanpelegri.org
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El servei de correu electrònic 
de l’Escola Joan Pelegrí.
A partir del mes de febrer de 2005, els i les alumnes de Batxillerat i Cicles
Formatius de Grau Superior que ho desitgin podran disposar de bústia de correu
al servidor de l’Escola.

Ara fa poc més d’un any, el Servei d’Informàtica de l’Escola Joan Pelegrí va posar en marxa el servidor de correu
electrònic per tal d’oferir bústies digitals a tots els membres de la comunitat educativa de la Fundació Cultural
Hostafrancs. En aquest article fem balanç del funcionament del servei de correu durant aquest primer any i imaginem
noves funcionalitats per al futur més immediat.

El correu electrònic és un dels serveis més usats d’Internet. Segons l’Equesta General de Mitjans de l’any 2004, van
utilitzar el correu electrònic un 81,9% dels usuaris d’internet durant els mesos de febrer i març d’aquest any. Només
el servei web, amb un 92,9% d’usuaris és més utilitzat que el correu. Altres serveis, com ara el de missatgeria
instantània (messenger, ICQ, etc.) amb un 30,6% o el d’intercanvi de fitxers punt a punt (emule, edonkey, kazaa)
amb un 16,9%, estan encara molt lluny del volum d’usuaris del correu electrònic.

Com funciona el correu electrònic?

El correu electrònic es un servei de comunicació a través d’internet. La comunicació entre l’emissor i el receptor dels
missatges es fa fora de línia, és a dir, no cal que estiguin tots dos connectats al mateix temps. Els missatges són
fonamentalment de text, encara que poden portar annexat qualsevol fitxer digital (un document de word, una imatge,
un fitxer d’àudio o un vídeo). Tots els missatges tenen dos apartats clarament diferenciats: la capçalera, que inclou
l’adreça de correu del destinatari i altres informacions com els destinataris secundaris del missatge, els destinataris
ocults i l’assumpte del qual tracta el missatge; en el cos del missatge, hi ha el text que es comunica. Si hi ha fitxers
annexos al missatge, es transmetran addicionalment a aquests dos apartats.

Per poder transmetre missatges de correu electrònic és imprescindible disposar d’una adreça (bústia) de correu
pròpia i conèixer l’adreça del destinatari. Les adreces de correu electrònic solen tenir un format com aquest:
“nom_d’usuari@domini”. On el nom_d’usuari és l’identificador de la persona o empresa propietària de la bústia de
correu (per exemple: les inicials dels noms i cognoms, el nom del departament, etc.). El domini és el nom del servidor
que ofereix les bústies, està registrat i és conegut arreu d’internet.

El camí que fa un correu electrònic des de la seva redacció fins arribar al seu destí és particularment curiós: 
L’emissor redacta el missatge al seu ordinador de treball (ordinador client) usant un programa de gestió de correu
electrònic (Outlook, outlook express, eudora, comunicator, etc.) o bé des d’una web específica per a la gestió del correu.
En acabar de redactar el missatge, l’emissor ha d’instar al programa per tal que s’iniciï la transmissió (o per posar
el missatge a una safata o bústia de sortida, des d’on el sistema el transmetrà quan la comunicació sigui possible). 
En una primera etapa del viatge, el missatge és enviat des de l’ordinador de treball de l’emissor a l’ordinador remot
que gestiona el correu del domini propi (servidor de correu del domini). 
Aquest servidor comprova que el missatge està lliure de virus i d’altres possibles amenaces (programes
autoexecutables, fitxers annexos massa grans, etc). 
Llavors, el servidor propi es posa en contacte amb el servidor remot de destí del missatge (on el destinatari disposa
d’un espai reservat com a bústia de correu) i entre tots dos negocien la transmissió del missatge. Si el servidor remot
accepta la transmissió aquesta s’inicia immediatament. Pot ocórrer, en un moment donat, que els servidors estiguin
ocupats i no siguin capaços d’iniciar o rebre la transmissió immediatament, en aquest cas, el servidor local intentarà
negociar la transmissió de correu transcorreguts uns minuts. 
Una vegada el correu ha estat rebut pel servidor remot de destí, aquest el diposita a la bústia personal del
destinatari.
El missatge estarà a la bústia del servidor remot de destí fins que el destinatari es connecti a internet, accedeixi al
seu servidor de correu i miri si a la seva bústia hi ha missatges nous. 
En el cas de trobar missatges nous a la bústia del servidor remot, el programa gestor del correu (client de correu
POP o web de gestió de correu) els baixarà a l’ordinador local des d’on el destinatari el podrà llegir i obrir els fitxers
annexos amb el programa adequat.
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Els protocols més habituals a internet per transmetre correu electrònic són el SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
per a l’enviament i el protocol POP3 (Post Office Protocol 3) o el IMAP (Internet Message Access Protocol) per a la
recepció dels missatges.

Perquè la transmissió de missatges de correu sigui possible cal que s’hi entenguin ordinadors distants entre sí
(servidors i clients), usant els protocols de correu. Els servidors de correu són màquines potents, gestionades per
empreses o institucions que ofereixen serveis d’internet als seus clients o afiliats; aquests servidors són reconeguts
inequívocament a internet per un nom de domini o una IP fixa (adreça de quatre bytes), tenen molta capacitat
d’emmagatzemar informació (discos durs grans i ràpids), han d’estar en funcionament les 24 hores del dia,
connectats a la xarxa general d’internet a través de línies de comunicació molt ràpides. Els servidors de correu tenen
un espai de disc reservat a cada usuari registrat, on dipositaran tots els missatges que el servidor rebi adreçats al
destinatari particular. Els clients de correu, són els ordinadors particulars dels usuaris, han de tenir capacitat per
connectar-se a internet i disposar d’algun programa de gestió del correu, els més habituals són Outlook Express i
Outlook de Microsoft (però n’hi ha d’altres, tant o més potents que aquests) o bé algun navegador d’internet (Internet
Explorer, Netscape, Opera, Firefox) des d’on accedir a les planes web de gestió del correu.

El correu electrònic de l’Escola Joan Pelegrí.

L’Escola, des del mes d’octubre de 2003, té registrat a Internet el nom de domini “joanpelegri.org” per usar-lo a
Internet. La IP fixa associada apunta al nostre servidor ISA (passarel.la entre la nostra xarxa interior i internet) que
deriva el tràfic tant al servidor web, que conté la intranet acadèmica, com al servidor que gestiona el correu
electrònic. Per això, les adreces de les bústies dels usuaris de correu de l’Escola són de l’estil
“nom_d’usuari@joanpelegri.org”.

L’ordinador servidor de correu electrònic és un Pentium IV amb 512 Mb de memòria i un disc dur d’alt rendiment
SCSII de 73 Gb. Està connectat a la xarxa local amb una connexió Ethernet de 100 Mb. L’accés a internet es fa a
través d’una línia ADSL de 4 Mb.

El sistema operatiu del servidor de correu és Windows’2000 Server (el proper curs és previst actualitzar-lo a
Windows’2003 Server). El servidor gestiona el correu amb el programa “Argosoft Mail Server”, complementat pel
programa “MailFilter Pro 3.0” de Innovative Communications i el sistema antivirus CA Innoculate Etrust.

Hores d’ara, el nostre servidor de correu gestiona les bústies d’uns 300 usuaris: més de 175 docents i personal
d’administració i serveis, unes 80 bústies al servei de l’AMPA, al voltant de 20 per a la didàctica i més de 35 per a
alumnes de batxillerat que durant el curs passat van fer una prova pilot.

Els usuaris de l’Escola poden gestionar el seu correu tant des d’un programa client específic a través dels protocols
POP i SMTP (per exemple Outlook Express) o bé gestionar-lo des de la web de l’escola a l’adreça
http://www.joanpelegri.org:8081.

El servidor de correu fa més de 3000 transaccions de correu cada dia; d’aquestes, al voltant d’una tercera part es
converteixen en correus efectivament transmesos o rebuts. Les altres dues terceres parts corresponen a correus
adreçats a destinataris inexistents, interns o externs, o bé són missatges que s’esborren automàticament perquè
inclouen algun tipus de virus o perill potencial per al destinatari o el servidor.

Les finestres del servidor que indiquen que el
servei de correu és actiu i el nombre de missatges
filtrats i efectivament transmesos un diumenge del
mes de gener de 2004.
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El servei de correu obert als alumnes.

Al llarg del curs 2003-2004 es van anar resolent les incidències derivades de la posta en marxa del servei, afinant
la configuració i les capacitats del sistema. Ara mateix, considerem que el servei funciona amb prou eficàcia com
per obrir-lo a l’ús dels alumnes. Val a dir, que al llarg d’aquest temps alguns alumnes grans ens han mostrat el seu
desig de disposar de bústia personal al servidor de l’Escola.

Recollint les demandes d’aquests alumnes, el Servei d’Informàtica va proposar a la Direcció de l’Escola l’obertura
del servei per  a aquests destinataris. La Direcció va acceptar molt positivament la proposta, acotant-la als alumnes
dels grups de secundària post-obligatòria.

Així doncs, a partir del mes de febrer de 2005, l’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior que ho
desitgen podran disposar de bústia de correu al servidor de l’Escola. Per a aconseguir la bústia hauran de complimentar
un formulari d’alta que trobaran a la web de l’Escola: www.joanpelegri.com/publica/espaialum.htm#sol. En aquest
moment, el servei s’oferirà només de forma particular als alumnes i les alumnes que ho demanin.
El Servei d’Informàtica tramitarà les sol·licituds, donarà d’alta la bústia al servidor i lliurarà als interessats la informació
necessària per configurar els clients de correu (l’adreça de correu personal, l’identificador d’usuari, la contrasenya,
l’adreça dels servidors SMTP i POP) o per accedir al correu des de la Web.

Les bústies de correu dels alumnes tindran una capacitat de 2 Mb i hauran de ser usades amb finalitats acadèmiques
(lliurament de treballs a professors i professores, comunicació amb companys, etc.). L’Escola es reservarà la facultat
de rescindir l’ús de qualsevol bústia de correu d’alumne si no se’n fa un ús adequat. Les característiques i limitacions
del servei es poden trobar a www.joanpelegri.com/publica/condicions_correu.htm.

El futur...

Esperem que el servei de correu sigui de molta utilitat a l’alumnat i els permeti encarar el seu futur acadèmic i
professional amb més recursos i més capacitat de comunicació.

En aquest sentit, estem treballant en la posada en marxa d’un Campus Virtual que, complementat pel servei de correu
que ara presentem, permetrà a tota la comunitat educativa de l’Escola Joan Pelegrí, imaginar nous escenaris
didàctics basats en internet, on el treball en xarxa, els recursos compartits i la circulació d’informació serà
fonamental per aprofundir els aprenentatges i aconseguir que els nostres alumnes estiguin perfectament capacitats
per entomar els reptes del futur que, de ben segur, arribaran a través d’Internet.

En tornarem a parlar més endavant...

Herminio Manzano
Professor responsable del Servei d’Informàtica

Escola Joan Pelegrí

El formulari per demanar la bústia de correu és
molt senzill de complimentar. 
Es pot trobar a l’adreça:
www.joanpelegri.com/publica/espaialum.htm#sol]
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Premis de Ciència, Tècnica i Medi Ambient, 2004

Cada curs, l’Escola celebra el Dia Mundial del Medi Ambient.
Seguint amb la línea que ens defineix, l’Escola valora les propostes i les iniciatives
que fan els nostres alumnes a favor del Medi Ambient, i és per aquest motiu que
tots aquells treballs realitzats durant el curs de temàtica medioambiental,
tecnològica i científica són revisats i avaluats pels membres d’un Jurat creat
especialment per a l’ocasió, per tal de decidir els guanyadors dels Premis de
CIÈNCIA, TÈCNICA I MEDI AMBIENT.

Secundària

Amb l’objectiu de desvetllar en l’alumnat una major sensibilitat, reflexió i esperit crític a l’entorn de temes
ambientals i tecnològics, el 17 de novembre de 2004, es donaren els premis als guardonats. Són el reconeixement
a la brillant tasca dels alumnes en la realització dels seus treballs escolars lligats a la temàtica medio ambiental i
tecnològica i que han desenvolupat durant el curs anterior. 

1r ESO

1er. Premi: Vanessa del Rio
1er. Premi: Patrícia del Barrio
Accèssit: Ariadna Almeida
Accèssit: Adriana Rodríguez

2n ESO
El jurat ha hagut de decidir entre un conjunt de
treballs d’aula dedicats a fer un herbari, a conèixer
el bosc o conèixer el problema de la contaminació.
Els treball premiat és:

1er. Premi: Soraya Corredera
1er. Premi: Laura Gonzàlez
1er. Premi: Andrea Esteban
Accèssit: Paula Rodriguez
Accèssit: Marta Veja

3r ESO

El jurat ha hagut de seleccionar entre un conjunt
de treballs tecnològics dedicats al muntatge d’un
tricicle i un conjunt de treballs dedicats a fer
recerca sobre la catàstrofes del petrolers
“Prestige” i “Exxon Valdez”
Els treballs premiats són:

1er. Premi: Jordi Fernàndez    

El Jurat dels Premis de Ciència, Tècnica i
Medi Ambient

Esther González l
liurant un diploma
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4t ESO

En aquest nivell ens hem trobat amb un conjunt
de pòsters sobre la cèl•lula i sobre les eres
geològiques. Entre aquests treballs destaca:

1er. Premi: Toni Huertas
1er. Premi: Sergi Gonzàlez
1er. Premi: David Pinazo
Accèssit: Meritxell Espinal
Accèssit: Anna Brillas

1r BATXILLERAT

D’entre un grup d’excel·lents treballs sobre notícies
d’actualitat, hem decidit premiar els següents:

1er Premi: Meritxell Santos
Accèssit: Alicia Rodriguez

2n BATXILLERAT

D’entre un nombrós conjunt de treballs de recerca
de molt bona qualitat, el jurat ha decidit valorar
els següents treballs que han destacat per la seva
originalitat i cura. Els treballs premiats són:

1er Premi: Oriol Triquell
1er Premi: Samuel Gregorio 
Accèssit: Sara Giménez

Cicles Formatius

En aquesta categoria s’ha volgut premiar aquells treballs
que destaquen per la seva part experimental en el cas del
cicle de Anàlisi i Control, i per la seva cura en la recerca i
presentació en el cas del cicle de Administració i Finances. 

Els treballs premiats són:

1er Premi: Juan Muñoz
1er Premi: Andrea Cascio
Accèssit: Meritxell Cenizo
Accèssit: Dori Rodriguez

Alumnes premiats

Dolors Forn amb una alumna guardonada

Exposició de treballs seleccionatsTreballs de ciència i tecnologia
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NOU ESPAI PER A LA BIBLIOTECA
DE SECUNDÀRIA.
Després de dos anys amb una biblioteca gairebé “ virtual” per fí ja podem dir que tornem a tenir un servei de
biblioteca plenament operatiu.

La biblioteca està ubicada a l´entrada de l´Escola, amb la qual cosa és molt visible per a tothom. Tot i que
l´espai no és excessivament gran hem intentat treure-li el màxim de profit.

Creiem que hem aconseguit un espai agradable tant per al treball com per a l´estudi.

Per a tots aquells que encara no ens heu visitat us fem un petit recordatori dels nostres serveis.

QUI POT SER USUARI DE LA BIBLIOTECA DE L´ESCOLA?
*La biblioteca de l´Escola està bàsicament adreçada als alumnes i personal de l´Escola, però també és oberta 
a tots els membres de la Comunitat Educativa (pares, mares, membres de l´Ateneu Montserrat, Orfeó 
Atlàntida...). Així, com persones que realitzen cursos a l´Escola ( Formació Ocupacional...).
Tots els membres de la Comunitat Educativa podeu gaudir de tots els serveis que us ofereix la biblioteca 
inclòs el de préstec de documents.

US OFERIM.
*Horari ininterromput de dilluns a divendres de 9h a 19 hores.
*Servei de préstec a domicili durant dues setmanes i dos documents simultanis.
*Un fons documental en diversos formats documentals (llibres, DVD, vídeos,cd-rom).
*Dos ordinadors amb accés a Internet, programaris de treball i enciclopèdies en format cd-rom.
*Impressora, escàner i fotocopiadora.
*Sala de lectura.
*Sala de treball i estudi individualitzat.
*Activitats de formació.
*Activitats culturals( tallers, exposicions...)
*Racó de literatura amb novetats i lectures recomenades.

TAMBÉ DISPOSEU DE...
*Elaboració periòdica de dossiers de premsa sobre temes d´interès.
*Premsa diària.
*Hemeroteca mensual, accés a suplements dominicals dels diaris La Vanguardia i Avui.
*Catàleg automatitzat de la Biblioteca consultable via Internet (www.joanpelegri.com)
i a travès de la Intranet de l´Escola. Actualment, consultables 4.500 volums.

PENSANT EN L´ALUMNAT A MÉS A MÉS....
*Fons de novel.la juvenil, en català i castellà, organitzat per temes i continuament actualitzable.
*Orientació i assessorament en la recerca de documentació.
*Préstecs especials de 5 documents per Nadal, Setmana Santa i Estiu.
*Préstecs de cap de setmana per a documents molt consultats. 
*Assessorament en la recerca de recursos bibliogràfics per realitzar el Treball de Recerca a Batxillerat.
*Consulta de catàlegs d´altres biblioteques on trobar més recursos documentals.

PENSANT EN EL PROFESSORAT...

*Enviament periòdic via correu electrònic de les noves adquisicions de la biblioteca de l´Escola.
*Elaboració i enviament de “butlletins de sumaris” de les revistes que rebem a la biblioteca. 
*Orientació i assessorament en la recerca de recursos pedagògics.
*Difusió a les àrees de materials d´interès educatiu.
*Difusió d´actes relacionats amb el món del llibre i la cultura.
*Utilització de la Biblioteca del centre com a una eina pedagògica més.
*Possibilitat de realitzar classes a la Biblioteca utilitzant els recursos que sobre la matèria a tractar, 
poden trobar a la biblioteca.
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PENSANT EN LA RESTA DE MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA ...
*Fons de novel.la d´adult, tant en castellà com català, disponible en préstec.
*I utilització de la resta de serveis que la Biblioteca ofereix.

ACTIVITATS DUTES A TERME AQUEST TRIMESTRE
Aquest primer trimestre ens ha servit bàsicament perquè els alumnes, sobretot, s´apropessin per conèixer la
biblioteca, la nova ubicació molt més accessible i visible que l´anterior, recordar-vos que abans estàvem al tercer pis,
ens ha servit per donar a conèixer molt més les novetats que hem incorporat al fons de la biblioteca i afavorir
l´increment dels préstecs entre l´alumnat i el personal de l´Escola.

En xifres globals i gràcies al control tant d´assistència com de préstecs realitzats, us podem informar que aquest
trimestre:
*Un total de 4.409 d´usuaris han vingut a la biblioteca.
*Hem deixat en préstec domiciliari un total de 205 documents.

PER NADAL HEM SORTEJAT UNA PANERA...“ DE LLIBRES”.
Aquest mes de desembre hem endegat una iniciativa que ha tingut molt bona acollida entre els alumnes, hem sortejat
una panera amb 15 novel.les juvenils entre els alumnes que han agafat llibres en préstec durant el passat mes de
desembre.

Gràcies a la col.laboració de diverses editorials, que ens han cedit
alguns títols del seu fons editorial , hem aconseguit una panera amb uns
continguts molt variats i atractius.

Així, doncs el passat dia 20 de desembre, durant l´estona de pati vàrem
celebrar el sorteig amb la col.laboració de Lluïsa Erill, Cap d´Àrea de
Llengua Catalana i Castellana.
Entre la setentena d´alumnes que entraren en el sorteig de la panera, la
sort va ser per l´Alba Gonzàlez de 4t d´ESO B.
A qui vàrem desitjar bona lectura!

BREU SELECCIÓ DE LES NOVES ADQUISICIONS DE LA BIBLIOTECA 
AQUEST TRIMESTRE.
- ASENSIO, Josep Mª. Una educación para el diálogo. Barcelona : Paidós, 2004
- BOSCH, Alfred. Les set aromes del món. Barcelona : Planeta, 2004
- BROWN, Dan. El codi da Vinci. Barcelona : Empúries, 2004
- BROWN, Dan. Àngels i dimonis. Barcelona : Empúries, 2004
- BUCAY, Jorge. Cuentos para pensar. Barcelona : RBA , 2004
- BUCAY, Jorge. Déjame que te cuente. Barcelona : RBA, 2004
- BYNG, Georgia. Molly Moon atura el món. Barcelona : Cruïlla, 2003
- COMELLAS, Josep. Hábitos inteligentes para tu salud. Barcelona : Amat, 2004
- ENCISO, Juan. Graw-Hill, 2003
- FIELDING, Helen. El diari de Bridget Jones. Barcelona : Ed. 62, 1998
- FOLLET, Ken. El valle de los leones. Barcelona : Plaza & Janés, 1999
- FOLLET, Ken. Los pilares de la Tierra. Barcelona : Debolsillo, 2000
- RIERA, Carme. La meitat de l´ànima. Barcelona : Proa, 2004
- ROWLING, J.K. Harry Potter i l´ordre del Fènix. Barcelona : Empúries, 2004
- RUIZ ZAFÓN, Carlos, La sombra del viento. Barcelona : Planeta, 2004
- SOLER, Esteve. Llàgrimes per la Nasser. Barcelona : Planeta, 2004
- TEIXIDOR, Emili. Pa negre. Barcelona : Columna, 2004

Totes aquestes novetats i moltes d´altres, entre elles una selecció de pel.lícules cinematogràfiques en format vídeo i
DVD també estan disponibles en préstec a la biblioteca. Us esperem!

En breu tenim la intenció d´informar de les novetats de arriben a la Biblioteca a la plana Web de l´Escola en l´apartat
de Biblioteca, així tothom que hi estigui interessat podrà estar al dia de les noves adquisicions.

Aquí fent entrega de la panera a l’Alba Gonzàlez

calaix de sastre 30  9/3/05  17:49  Página 24



25

EL RACÓ DELS LECTORS
Hem volgut endegar una secció, breu però no per això menys intensa, en la qual els lectors de la biblioteca ens donin
a conèixer alguna obra que han agafat en préstec i que els ha agradat especialment.

Ens estrenem amb la col.laboració del professor de català, Miquel Cubero que ens fa un breu resum de la trilogia
escrita per Isabel Allende adreçada a un públic juvenil.

La trilogia juvenil d’Isabel Allende

Aquesta tardor passada, un alumne de 6è, de la nostra
escola, sabent de la meva afecció lectora, em va mostrar
un llibre que li havia agradat molt... La meva sorpresa va
ser trobar-me amb un llibre d’aventures escrit per una de
les escriptores contemporània en llengua castellana més
reconeguda i considerada –Isabel Allende-. Li vaig
demanar en préstec, i aquí va començar la descoberta
d’aquesta iniciativa per als joves lectors de qui ha escrit
llibres com La casa de los espíritus, Paula, Eva Luna, El
plan infinito...

Allende es va proposar el repte d’escriure bona literatura
per als més joves l’ha concretat en aquesta trilogia: La
ciudad de las bestias, El reino del dragón de oro i El
bosque de los pigmeos. Els protagonistes són dos i un
mico –Borobá-: un noi nord-americà–Alexander- i una
nena brasilera–Nadia-. 

En el primer volum es coneixen i els toca viure una
aventura apassionant entre els indis de la selva
amazònica, allà reben la “iniciació”, descobreixen els
seus tòtems. 
En el segon l’acció es desenvolupa a l’Himàlaia, de cop
es troben lluitant al costat de dos adolescents -el príncep
hereu (Dil Bahadur) i qui serà la seva esposa (Pema)-
contra uns bandolers i una màfia que vol endur-se

l’objecte més valuós del Regne Prohibit (el drac d’or).
I el darrer volum es desenvolupa a l’Àfrica, als voltants de
Kènia, al cor de la selva. Els nostres protagonistes ja han
crescut i Alexander té 17 anys i Nadia, 15. 

Si recomano aquests llibres no és només pel valor literari.
També pel contingut. És un tipus de realisme fantàstic
atenuat (no parlem d’elfs ni orcs... però sí de pobles
confinats que podrien haver existit; es compta amb la
força de la ment, la participació de les forces totèmiques,
els efectes de certs objectes o productes, la possibilitat
de comunicar-se amb els animals...). El rerafons és del
tot ecologista: en valors de la persona, en valors de tots
els pobles més enllà del seu desenvolupament
tecnològic, en valors de la natura. I també el recomano
per l’acció; quasi no té introducció, a les poques pàgines
entra amb el nus en una dinàmica emocionant de
suspens que fa que no puguis deixar de llegir... i això es
manté fins dues o tres pàgines abans del final, que les
dedica al desenllaç.

Ja veieu que he dit ben poca cosa del que passa... això
us pertoca descobrir-ho a vosaltres com a lectors. Una
recomanació: tot i que es poden llegir per separat i en
desordre, no ho feu, és millor assaborir el procés
cronològic.

Miquel Cubero Balboa

Recordeu, podeu agafar en préstec aquestes novel.les a la Biblioteca de l´Escola. Són aquestes:
- ALLENDE, Isabel. La ciudad de las bestias. Barcelona : Plaza & Janés, 2004
- ALLENDE, Isabel. El reino del Dragón de Oro. Barcelona : Plaza & Janés, 2004
- ALLENDE, Isabel. El bosque de los pigmeos. Barcelona : Montera, 2004

2005, ANY DEL LLIBRE I DE LA LECTURA
Enguany se celebra l´Any del Llibre i de la Lectura, coincidint en el temps diversos fets relacionats amb la Literatura. 

El primer lloc, celebrem el IV centenari de la publicació del llibre Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes.
Us podeu adreçar a la plana web: www.donquijotedelamancha2005.com on trobareu molta informació sobre l´autor i
la seva obra mestra, així com informacions sobre xerrades, exposicions...
També celebrem el bicentenari del naixement de Hans Christian Andersen celebre escriptor de contes danès.
I per últim s´afegeix a les commemoracions el centenari de la mort del creador de Viatge al centre de la Terra, Jules
Verne.

És així que la ciutat de Barcelona proposa més de 500 activitats per convidar-nos a participar d´aquest any que ara
comença ple de cultura i llibres. Per estar al dia de les activitats que s´organitzaran podeu consultar:
www.anyllibre2005.bcn.es

Cristina Batlle
Bibliotecària
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XVI PREMI DRETS HUMANS

El 26 de gener de 2005 es va lliurar a l’escola el XVI Premi Drets Humans al
qual es presentaven treballs realitzats durant el curs 2003-04 per alumnes
d’ESO i Batxillerat.

Els treballs estaven dividits en tres categories amb tipus de treballs diferenciats: 1r. nivell, pòsters realitzats
per alumnes de 1r. i 2n. d’ESO; 2n. nivell, plafons fets per alumnes de 3r. i 4t. d’ESO; i el 3r. nivell, que
anomenem Premi UNESCO, treballs de recerca dels alumnes de 2n. Batxillerat. Aquest any es va lliurar,
també, el II Premi Eantopia destinat a premiar el treball que, en qualsevol de les categories, hagi mostrat de
forma més clara la idea que “Un món millor és possible”. A més, enguany es va lliurar per setena vegada el
Premi Joan Pelegrí, destinat a aquells alumnes que han treballat continuadament en relació als drets humans
i no han estat premiats en ocasions anteriors. 

L’acte es va dur a terme a la Sala Joan Pelegrí de l’escola amb l’assistència dels alumnes finalistes, professors,
alguns pares i altres persones vinculades a l’escola i a la Fundació Cultural Hostafrancs. 

Albert Marzà, professor de l’escola i membre del Grup UNESCO, va explicar el sentit de l’acte, va parlar de
l’actualitat dels drets humans i va presentar el jurat d’aquesta edició del premi composat per: Josep Leon
(membre del Patronat de la Fundació Cultural Hostafrancs), David Andreu (exalumne, guanyador del Premi
Joan Pelegrí en la quarta edició) -que no va poder assistir a l’acte-, Alícia Bernadas (de l’AMPA de l’escola),
Luisa Almunia (del grup d’Acollida d’Immigrants de l’Ateneu Montserrat) i Josep M. Mestre i Anna González
–que, indisposada, no va poder assistir a l’acte- (professors de l’escola).

Posteriorment, Luisa Almunia va explicar als assistents la tasca que duu a terme l’entitat on col·labora com a
voluntària. L’Acollida d’Immigrants de l’Ateneu Montserrat –amb qui l’escola va cooperar durant la darrera
Campanya UNESCO- tracta des de fa anys de donar resposta a les necessitats dels immigrants del barri. D’una
banda, els i les immigrants demanen instruments bàsics per insertar-se en la nostra societat, és a dir,
alfabetització; d’altra, afecte i proximitat humana. Luisa Almunia va dir-nos que en aquest procés, els
voluntaris i voluntàries, se senten molt gratificats: reben, en afecte, molt més del que donen en hores i
dedicació. I va animar els assistents a fer-se voluntaris i treballar, d’aquesta manera concreta, a favor dels drets
humans. 

Després d’això, Josep M. Mestre, com a secretari del Jurat, va procedir a la lectura del veredicte del Premi,
que reproduïm al final d’aquest escrit, i es va procedir al lliurament dels objectes, adquirits en entitats de
comerç just.

Finalment, es va poder veure un vídeo –Entre cultures- en el qual tres joves immigrants expliquen la seva
experiència positiva a cavall de la seva cultura d’origen i la cultura catalana d’acollida. 
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Relació de treballs i alumnes premiats:
XVI Premi DRETS HUMANS

Primer nivell
La guerra i la destrucció no donen cap solució d’Adriana Rodríguez, Tomàs Rocamora, Jordi Furnells i Verònica Vilar

Segon nivell
Si em pegues no m’estimes de Cristina Melguizo, Marta Bosque i Blanca Catalan

XIII Premi UNESCO 
La filla desitjada de Meritxell Pastor

Accèssit: “Mucho más temprano que tarde, se abriràn las grandes alamedas...” de Adriana Fasanella

II Premi EANTOPIA
És possible un món millor? de Jordi Vera

VII Premi JOAN PELEGRÍ
Alexandra Ibáñez

Assistents a l’entrega dels XVI Premi Drets Humans Alexandra Ibañez. VII Premi Joan Pelegrí

Jordi Vera. II premi EANTOPIA, lliurat perJosep León

Guanyadores del 2n nivell de pòsters amb Lluisa Almunia

Alumnes guanyadors del 1r nivell de pòsters amb Alicia Bernadas

Luisa Almunia explica la tasca d’acollida d’inmigrants
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Alumnes de l’escola participen en la X Audiència Pública

Salut, BCN!
El 26 de novembre del 2004, una representació d’alumnes de l’escola, concretament les classes de 3r F i i 4t B
d’ESO, van participar a la jornada de presentació de la X Audiència Pública amb el títol “Salut, Barcelona!
Propostes dels nois i noies de la ciutat per una millor qualitat de vida. La jornada se celebrà a les instal.lacions
del que havia estat el Fòrum 2004.

Les Audiències tenen com a objectiu promoure la participació activa dels joves i a partir del debat i reflexió
col·lectiva fer arribar les seves propostes a l’Ajuntament. Els temes de reflexió d’enguany són a l’entorn de la salut
dels joves barcelonins. I en concret, dels hàbits alimentaris saludables, de la influència de la moda i la publicitat,
dels canvis en l’adolescència, tant físics com emocionals, de sexualitat, oci i consum.
El dijous 27 de gener, dos alumnes de 3r i dos de quart d’ESO van assistir a la primera trobada intercentres, que
tindrà la seva continuïtat en altres reunions fins arribar al mes de maig en una sessió que es fa al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona. Una nodrida representació dels joves que han participat en tot el procés lliura un
manifest a l’alcalde i els regidors amb totes les conclusions assolides.

Al final del matí, festa de comiat Alumnes de 3r F i 4t B que van participar a la presentació

Expliquen el tema de debat d’aquest curs
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Sortides de les àrees del 7 i 8 d’octubre

El dijous 16 d’octubre es van fer les sortides de tots els grups de l’escola de secundària a excepció de 2n de
batxillerat. Són organitzades des de les diverses àrees i s’aprofiten per conèixer, treballar i aprofundir en un entorn
més apropiat continguts de les matèries. En aquest sentit, els alumnes de 1r de batxillerat es van desplaçar
segons la modalitat a la Colònia Güell, a Breda i a Ascó.
Els de 4t, al Canal Olímpic; els de 3r, a Terrassa i al Delta del Llobregat; els de 2n al Garraf i al Penedès; 
i els nouvinguts a l’escola, els de 1r, a Arbúcies i Gualba.
Els alumnes de 1r i 2n van allargar l’estada fins el divendres 8 en una casa de colònies amb l’objectiu 
que els grups classe puguin conèixer-se millor.

IMATGES (Peus de fotografia)

Poblat ibèric d’Olèrdola (Calafell). Taller de
teixir. Hi van participar els alumnes de 2n E i F
d’ESO. 

(casa de colònies al Garraf. 2n E i F)

(casa de Saifores)
Són els de 2n A i C d’ESO a la casa de colònies de
Saifores, al Baix Penedès . Seu de la Fundació Àngels
Garriga. Els grups van coincidir amb la pedagoga Marta
Mata. De fet hi resideix d’ençà uns anys. La masia havia
estat de la seva família

Marta Mata adreçant-se als nois i noies.  Ha estat i és
tot un referent de la renovació pedagògica al nostre
país en les últimes dècades. Fundadora de l’associació
de Mestres Rosa Sensat. Actualment, presidenta del
Consell Escolar de l’Estat.

Alumnes de 2n B i D d’ESO
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FEM ESPORT
L’1 de desembre es va celebrar la jornada de bàsquet 3x3 al Parc de l’Espanya Industrial. Com cada any, 15 camps
de bàsquet simultanis, música i molt d’ambient.
Vam participar amb 9 equips de 1er de batxillerat de la nostra escola. Podeu veure alguns dels participants a les
fotografies.

Les properes activitats del “Fem Esport” seran el mes de març i estaran adreçades a 3r i 4t d’ESO. 
Si ets de 4t i t’agrada l’atletisme no et perdis la competició del 9 de març, i si ets de 3er i t’agrada anar en bici,
farem una activitat relacionada amb la bici com a mitjà de transport a la ciutat els dies 16 i 17 de març.
Fins aviat.

M. Dolors Cuxart
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OPINIÓ
Treballs de recerca
Un any més he tingut el goig de formar part del jurat que decideix sobre diversos
Premis: el de Drets Humans, l’UNESCO, el Joan Pelegrí i l’Eantopia, quatre
oportunitats de reconèixer l’esforç dels alumnes que hi participen i la qualitat de
llurs treballs.

L’honor i la deferència que m’atorguen a l’integrar-me en aquest jurat en la meva
de funció de membre del Patronat Fundació Cultural Hostafrancs, m’omplen de
responsabilitat, que assumeixo molt gratament perquè em dóna l’oportunitat
d’entrar en coneixement d’uns treballs que comprovo com són preparats amb
seriositat, confeccionats amb entusiasme i presentats amb il·lusió.

Els pòsters (primer nivell) i els plafons (segon nivell) que opten al Premi Drets
Humans, convocat entre els alumnes de secundària, són un referent de les
inquietuds que els nois i les noies mostren sobre temes punyents que afecten el
món i molts col·lectius amb problemes malauradament irresolts i de difícil
superació si no rectifiquem la consciència de moltes conductes insolidàries. La
confecció d’aquests pòsters i plafons assoleix, en molts casos, una originalitat i
una qualitat admirables i demostren com s’ha assumit per part dels autors la
problemàtica escollida. 

Els treballs presentats al Premi UNESCO són, cada any, unes redaccions extenses
i acurades sobre temes que afecten la Pau, el respecte a Drets Humans i la
cooperació Internacional. Enguany, l’extensió mitjana de les obres ha estat de més
de setanta- cinc pàgines i em satisfà molt acreditar-ne la laboriositat i la
implicació amb què han estat portats a terme. La lectura, que m’agrada fer amb
tota l’atenció i dedicant-hi tot el temps necessari per a copsar-ne trots els trets
que ajuden a fer-ne la valoració, va ser tant interessant com per a fer-me implicar
en els temes gairebé tant com ho havien fet els seus autors i autores.

L’atorgament dels altres premis (el Joan Pelegrí, per a alumnes, grups persones
que han mostrat un acostament als drets humans; i l’Eantopia, per a aquells
treballs que proposen alternatives per a la idea que “un món millor és possible”)
arrodoneix la commemoració que es pretén amb la convocatòria d’aquest
certamen.

He esmentat moltes vegades, en diferents cercles i persones, com m’enriqueix
aquest contacte sovintejat amb la creativitat i la participació dels alumnes que
afronten els seus treballs de recerca amb una seriositat i una responsabilitat que
diu molt en favor de la seva preparació. Aquesta experiència que se’m permet
viure és impagable i m’omple de satisfacció. El contacte amb els altres membres
del jurat, el diàleg, l’intercanvi d’opinions que et fa conèixer, descobrir (i, si
s’escau, acceptar) altres punts de vista, completen el goig personal que esmentava
al començament i pel qual en resto agraït.

Josep Leon i Humbert.
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CERCLES CONCÈNTRICS 
QUE CONSTRUEIXEN LA NOSTRA
PERSONALITAT
L’altre dia, tot llegint una novel·la juvenil amb el tema de violència de gènere em vaig trobar que al final del llibre
l’editorial havia donat entrada a unes reflexions d’un psicòleg, Vicente Garrido. Em van agradar tant que no sé
quantes vegades les he fet servir... i tant que vaig pensar en oferir-vos-les. El problema està en el fet  que la nostra
revista és per a alumnes jovenets, més madurs; per pares i professors... i no sé a qui referir-me... o millor, em voldria
referir a tots... perquè és bo saber-ho tant per aplicar-ho en nosaltres com per ajudar a d’altres en la construcció i
control de la seva personalitat.

L’autor esmentat diu que la nostra personalitat està formada per aquests cercles concèntrics:

El nucli: comprèn els principis, els valors essencials que defineixen cada persona. Són les creences bàsiques,
les idees-mapa que ens serveixen per orientar-nos en el món que ens ha tocat viure. 
Exemples: les aspiracions en l’àmbit de les relacions afectives, en el treball, l’orientació de la vida espiritual,
el que pensem sobre l’altra vida, els posicionaments ideològics (simplificats com esquerres – dretes, que fan
referència a la consideració de les altres ètnies, cultures, races... l‘economia i els grans criteris d’aplicació,
les relacions de gènere... )
En definitiva: el nucli dóna la nota de com som cadascú de nosaltres. Si tinguéssim un altre nucli seríem
ben diferents, seríem unes altres persones.

Els hàbits: serveixen perquè la vida es pugui predir i que les nostres activitats quotidianes es desenvolupin
amb facilitat. Sense hàbits arrelats tot es fa més difícil: l’oci, i les responsabilitats. És complir amb ordre
amb aquella màxima doble “no tot el que em convé m’agrada ni tot el que m’agrada em convé”; i això es
refereix tant a l’activitat en si com a la dedicació temporal que tenim per a cadascuna.
Exemples: fer la lectura diària si som poc avesats a la lectura o controlar el temps sobre la mateixa si som
uns grans afeccionats; d’igual manera controlar la relació amb internet, amb la TV; respondre al repartiment
establert de les responsabilitats domèstiques; aplicar els criteris econòmics preestablerts...

És cert que els hàbits defineixen menys les persones que el nucli però també participen de manera important
en la formació de la personalitat. Només cal pensar com canviaria la nostra vida si canviéssim els hàbits
actuals o ens decidíssim a no fer-ne cas.

preferencies

hàbits

nucli
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Les preferències: és allò que ens estimem més fer o no fer però que en realitat podem modificar sense grans
maldecaps.
Exemples: llegir és un hàbit, però fer-ho a una hora o una altra, a un indret o a un altre és una preferència;
fer esport és un hàbit, però que sigui aquest o aquell tipus, que sigui a un lloc determinat i en uns dies i
hores pot ser del tot negociable; rentar els plats és un hàbit, però fer-ho justament havent menjat i tallar la
sobretaula o deixar-los per l’endemà, pot ser una preferència...

Cal tenir molt en compte però que el contingut de cada cercle pot ser diferent en cada persona i aspectes
que en una persona són nucli en altres no siguin res; que aspectes que en una persona siguin hàbits en altre
siguin preferències i a l’inrevés.

Hi ha una relació directa i inversa entre la profunditat que posseeix un aspecte determinat de la personalitat
i la possibilitat de canviar-lo. Els elements que conformen el nucli no es poden modificar si no és amb un
gran esforç i dolor que porta a la transformació personal. El nucli és tan dens que només el pot canviar la
pròpia persona; ningú canviarà a un altre en allò essencial si no és amb la plena implicació d’aquest altre. I
no només el nucli, els hàbits, sovint, participen de bona part d’aquesta densitat.

I aquesta informació, com la podem fer servir? 

Depèn de qui estigui llegint-la. Si penso en els alumnes conscients de la tasca que tenen entre mans... Saber
això us ha d’ajudar a descobrir quin és el vostre nucli, polir-lo, elaborar-lo... us ha d’ajudar a precisar els
vostres hàbits, respectar-los... i en les preferències... saber-les, ser flexibles, relativitzar-les. 
Si penso en els possibles pares o adults lectors, hi ha un doble nivell: envers vosaltres 
mateixos i envers la vostra tasca d’educadors amb els fills. Respecte a vosaltres mateixos, tot és ben
important i delicat... potser les tensions que viviu com a parella sovint vinguin per les disfuncions en els tres
nivells... coincideixen els nuclis? els hàbits s’han negociat? Heu relativitzat les preferències? I respecte els
fills... és tan fonamental que aneu contagiant els valors! (perquè les coses importants de la vida no
s’ensenyen i menys s’imposen sinó que es contagien) Ja ho feu? o deixeu aquesta dimensió en mans dels
mitjans de comunicació de masses? I els hàbits? Sou les crosses que els vostres fills necessiten per enfortir
les seves opcions en els moments de deserció des del diàleg, l’exigència, l’estímul? I respecte les
preferències... ja els ajudeu perquè les exposin i no les imposin? Ja els ajudeu perquè les flexibilitzin en base
a la convivència? 

En fi... us convido a fer una aturadeta i us mireu a vosaltres mateixos... com teniu col·locat el vostre món
interior i us sentiu responsables, si teniu influència sobre altres, perquè vetllin per com respecten i elaboren
el seus tres nivells. 

Miquel Cubero
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És una organització del sistema de les Nacions Unides,
com la FAO (Alimentació i Agricultura), la OMS (Salut),
la OIT (Treball), la UNICEF (Infància), etc. L’objectiu
general de tot el sistema és el mateix: la pau i la
cooperació entre tots els països del món.

En el cas de la UNESCO, l’objectiu específic serà la pau
i la cooperació a través de l’educació, la ciència i la
cultura. Si algun dia les Nacions Unides esdevenen el
govern mundial, la UNESCO serà el Ministeri d’Educació
i Cultura d’aquest govern mundial.

En la constitució de la UNESCO hi ha una frase que dóna
la clau de com s’ha d’enfocar l’educació: Les guerres
neixen en la ment dels homes, i, per tant, és en la ment
dels homes on cal bastir els baluards de la pau
(actualment s’ha canviat homes per persones). L’objectiu
de la UNESCO es comença a realitzar en la ment de les
persones a través de la tasca educadora.

Des de la seva creació (l’any 1946) la UNESCO donà
múltiples recomanacions a les escoles per tal de
fomentar la pau i la cooperació internacionals a través de
l’educació escolar, però desgraciadament aquestes
recomanacions no arribaven a les escoles, es quedaven a
les carpetes o arxivadors dels senyors ministres i
ambaixadors, o, en el millor dels casos, en les
ptestatgeries d’una biblioteca.

Una funcionària belga de la UNESCO, que era mestra,
Madelaine de Vits, constatà aquesta deficiència i la
comunicà a una altra mestra funcionària: la nord-
americana Adelaide Kerchonan. De les reflexions i
converses d’aquestes dues dones va sorgir una idea-llum:
si volem que les recomanacions de la UNESCO arribin a
les escoles, cal que ens entenguem directament amb les
escoles. La idea es convertí en projecte i la Conferència
General de la UNESCO de 1953 aprovà el Pla d’Escoles
Associades a la UNESCO. Acabem de complir 50 anys.
Les successives conferències generals de la UNESCO i
les conferències internacionals de l’educació varen anar

marcant els objectius i les activitats de les escoles
associades a la UNESCO. La conferència de 1994 va
definir l’escola com a lloc per excel·lència on s’exerceix
la tolerància, es respecten els drets humans, es practica
la democràcia i s’aprenen la diversitat i riquesa de les
identitats culturals. En aquesta definició es posa èmfasi
en la pràctica: els drets humans s’aprenen respectant-
los, exercint-los. Avui no premiem només uns estudis
sobre drets humans, sinó una vivència, una pràctica, un
compromís. La democràcia s’aprèn practicant-la. Fa deu
anys dos alumnes d’aquesta escola van anar a
Lillehammer (Noruega), on estaven a punt de començar
uns Jocs Olímpics d’hivern; varen participar en una
assemblea internacional de joves, on es va decidir
demanar a les autoritats de cada país mecanismes de
participació dels joves en la gestió dels pobles i ciutats.
A la seva tornada a Barcelona, aquests dos alumnes
varen anar a veure el President de la Generalitat i a
l’Alcalde de Barcelona. D’aquesta entrevista amb
l’alcalde varen sortir les audiències públiques al Saló de
Cent i els consells de joves a cada districte.

Les connotacions que defineixen el perfil d’una escola
associada són les següents:

Una missió ètica, per la qual s’intenta salvar la bretxa
existent entre el que passa al món i el que s’ensenya a
l’escola. A l’escola s’han de fer presents els grans
desafiaments que afronta la humanitat: el deteriorament
del medi ambient, l’escandalosa diferència entre països
rics i països pobres, la crisi de valors morals.
Enfocament interdisciplinari i transversal, en el tractament
dels temes, aplicant allò tant conegut del pensar
globalment i actuar localment.
Un paper de centre pilot, respecte a les escoles del país,
fomentat i assumint idees innovadores, sobretot en
relació a l’educació per a la pau.
Una metodologia basada en la participació activa i la
dimensió socioafectiva, centrada en l’experiència, amb
sentit crític i amb tècniques no violentes per a la
resolució de conflictes.

La UNESCO i les Escoles Associades

La UNESCO es defineix per les lletres de la seva sigla: UNIDES NACIONS PER
L’EDUCACIÓ, LA CIÈNCIA I LA CULTURA ORGANITZACIÓ. Aquest és l’ordre anglès
de les lletres. En català s’hauria de dir ONUECC: Organització de les Nacions
Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura.
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Desenvolupament de nous rols de l’educador, ja que els
mestres actuen més com a facilitadors de la recerca que
no pas com a posseïdors del saber; més com a
suscitadors de la creativitat individual i col·lectiva de
l’alumnat que no pas coma models a imitar; més com a
promotors de la solidaritat que no pas com a jutges que
atorguen premis o càstigs.

Les escoles associades incorporen a la seva activitat
educativa quatre grans temes d’estudi, a saber:
La pau. Els problemes mundials; el paper de les
organitzacions de les Nacions Unides per resoldre’ls (en
aquest moment el seu paper és més aviat decebedor);
l’educació per a la tolerància i la no violència.
Els drets humans. La seva difusió i respecte; la seva
pràctica dins i fora de l’escola; l’exercici de la
democràcia.
Les cultures. El coneixement d’altres països i cultures, a
partir de la valoració de la pròpia cultura; l’educació
intercultural.
El medi ambient. L’anàlisi de les relacions entre persona
humana i medi; entre economia, ecologia i cultura;
l’educació per a un desenvolupament sostenible.

Afortunadament, en l’actualitat aquests temes ja són de
domini comú en un gran nombres d’escoles, però fa 50
anys eren del tot innovadors.

Així doncs, si una escola vol col·laborar en la realització
dels grans objectius de la UNESCO, sol·licita la categoria
d’escola associada a la UNESCO i ho fa presentant un
projecte educatiu en la línia dels quatre temes proposats
anteriorment, a través de les coordinacions catalana i
estatal de la xarxa.. Si la sol·licitud i el projecte són
acceptats pel secretariat de la UNESCO, l’escola rep un
diploma acreditatiu, acompanyat d’un directori de totes
les escoles associades del món, que en aquest moment
són 7.500 en 170 països. A Catalunya són 55, a l’estat
espanyol 165.

La pertinença a la xarxa permet establir correspondència
amb qualsevol escola de qualsevol país, rebre
publicacions i materials educatius de la UNESCO i
participar en els diferents projectes internacionals.

Les escoles catalanes participen en els següents
projectes internacionals:
Projecte Mediterrani Occidental (PMO). Estudi de la
temàtica ambiental i patrimonial comú als diferents
països; organització d’accions comunes de protecció
ecològica; trobades i campaments internacionals.
Linguapax. Promou la cooperació entre els pobles a partir
de l’ensenyament de les llengües.
el Patrimoni ens mans dels joves. Participació en la
preservació i promoció del patrimoni local, nacional i
mundial.
Mondiálogo. Relació entre dues escoles de cultures
diferents, amb elaboració de productes comuns.
Projectes de solidaritat i cooperació.

El Pla d’Escoles Associades a la UNESCO és un
programa de base de la UNESCO, crea una dinàmica i
relació de sota a sobre, de baix a dalt, complementària
de l’altra línia més oficial i formal, de dalt a baix, pròpia
de les resolucions i recomanacions de la Conferència
General.

No es pot dir, doncs, que la UNESCO sigui solament una
organització de funcionaris governamentals, sinó que
compta amb una base viva de professorat i alumnat dels
sistemes educatius de tot el món. Amb aquesta base, la
UNESCO aconsegueix una optimització dels seus
recursos: la UNESCO ofereix a les seves escoles
associades un suport tècnic i una autoritat moral; i les
escoles ofereixen a la UNESCO uns canals i uns espais
disponibles per fer efectives les seves recomanacions.

Miquel Martí Solé
Coordinador estatal
Pla d’Escoles Associades a la UNESCO
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INFANTIL 
I PRIMÀRIA

TORNEM-HI
Ja el tenim aquí, un nou curs, un curs potser especial, bé una mica ho són tots d’especials, però aquest 2004/2005
el recordarem com l’inici d’una nova etapa, una etapa que com sempre dins del món de l’ensenyament, ens implica
a tots/es, les famílies, les criatures, i tot el personal que treballem a l’escola i al centre.
Ens hem hagut d’adaptar a nous espais, grups, alumnes i company/es, però a hores d’ara tenim la sensació que ho
hem anat aconseguint.
L’escola, la nostra escola, la que fem dia a dia amb l’esforç de tots/es, ha entrat de ple en un nou curs, tenim com
sempre moltes coses per fer, molta il·lusió per fer-les i moltes ganes d’engrescar-vos a tots/es perquè participeu i així
poder gaudir junts/es de la tasca que creiem més important, educar els nens i nenes d’avui perquè siguin grans
persones el dia de demà.
Us donem la benvinguda a tots/es i ens presenten com a responsables de les pàgines de primària de la revista que
teniu a les mans.

Nens i nenes de 4t A,B,C i Ruth A.
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La 3a línia d’infantil i primària 
a tots els cursos

Fa temps que a l’escola pensàvem i parlàvem de la possibilitat d’ampliar el nombre d’alumnes a qui poder ensenyar,
educar, formar, i que poguessin seguir tota l’escolarització, des de P3 fins a Batxillerats o Cicles Formatius... amb la
mateixa línia pedagògica a la mateixa escola, l’Escola Joan Pelegrí.

Alguns fets van ser decisoris per aconseguir aquesta fita. Per una banda la construcció del nou edifici de Secundària,
amb el consegüent augment d’aules i espais per a poder incorporar-hi el 1r d’ESO. D’altra banda, la incorporació dels
alumnes de l’escola Sagrada Família junt amb el respectius concerts educatius, a l’Escola Joan Pelegrí. 

Fins fa 3 anys, a l’edifici del carrer Ermengarda teníem dos grups d’alumnes de cada nivell: el grup A i el grup B, i
a poc a poc vam iniciar el procés d’ampliació.
El curs 2002-03 vam començar obrint els tres grups de P3 que actualment estan fent P5. Va ser l’estrena de la 3a
línia, tot un èxit.

El 2003-04 vam seguir obrint els tres P3, que aquest curs estan fent P4, junt amb el tercer grup de 1r de Primària,
que ara està fent 2n. Durant aquest curs vam començar a fer diverses activitats de relació entre tots els nens i les
nenes del carrer Guadiana i tots els/les alumnes del carrer Ermengarda, xerrades explicatives per a pares i mares, i
en conjunt, a preparar la incorporació i l’acolliment per part de tots al següent curs i als canvis que podrien esdevenir.
Any de dubtes i bones expectatives.

Enguany, el curs 2004-05 s’han incorporat els alumnes i els professors del carrer Guadiana obrint el tercer grup fins
a 6è. Amb la conseqüent adequació d’aules, mobiliari, espais... per als nous grups d’alumnes, estem posant en
pràctica tots els nostres projectes. 
Amb ganes, il·lusió, empenta, experiència... per part de mestres i alumnes, pares i mares, secretaria i personal no
docent, monitors i monitores... ha estat possible completar satisfactòriament l’ampliació de la tercera línia a Infantil
i Primària. 
Després d’aquest primer trimestre, valorem molt positivament l’adaptació dels nens i les nenes al nou grup classe i
la del nou professorat, així com el funcionament general d’escola: festes, grups classe, activitats i sortides ...

Sembla que és un bon principi per a aquesta nova etapa!

Núria Fauquier
Directora Pedagògica d’Infantil i Primària
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Casal de setembre

Des de fa ja uns quants anys l’Escola Joan Pelegrí realitza un petit casal al llarg dels primers dies de setembre, fent
de pont entre els últims dies d’agost i l’inici del curs. Aquest any el casal es va dur a terme entre els dies 1 i 14 de
setembre.

En aquest casal els nens/es poden realitzar diferents activitats al llarg d’aquestes dues setmanes, com tallers, jocs,
petites gimcanes, sortides a parcs, museus o a la piscina de l’escola per treure una mica la calor de sobre. Finalment
l’últim dia tots els grups del casal fan una sortida des de P3 fins a 6è amb els monitors a un parc on passen el dia
gaudint dels últims moments de vacances.

Al casal d’enguany han vingut un centenar de nens/es, compresos entre els cursos dels “nous P3”, els que
començaran 6è aquest curs, i un grup d’uns 16 monitors/es encarregats de l’organització de totes les activitats, la
gran majoria dels monitors/es ja coneixen els nens, ja que són monitors del menjador, guarderia i piscines de l’escola,
i ja han estat amb la gran majoria dels nens/es al llarg del curs.

Els dos objectius principals del casal en el moment del seu plantejament, són crear un espai de lleure educatiu pels
nens/es i ajudar a les famílies a solucionar el problema de què fer amb els nens/es durant aquests 15 dies que els
pares ja han de treballar però encara són vacances escolars. Aquests quinze dies serveixen els nens/es per a retrobar-
se amb els companys/es, amb l’escola i amb els monitors/es tot passant una bona estona aprenent i jugant. A més a
més en aquest casal els nens que iniciaran el curs a P3 prenen el seu primer contacte amb l’escola, els espais, el
menjador i els monitors, fet que els ajudarà a començar el curs més situats i adaptats.

Bernat Fornells
Coordinador del Casal de setembre
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L’Aula d’Acollida
L’escola, com la societat, sempre té nous reptes que afrontar: situacions noves que només es poden encarar amb
ganes, amb imaginació i amb recursos. 

Aquest curs, dintre del marc de l’atenció a la diversitat, hem engegat l’Aula d’Acollida, un espai específic que
s’ofereix als nostres alumnes nouvinguts a Catalunya perquè puguin millorar el seu coneixement del català.  

L’aula funciona 7 hores a la setmana i hi assisteixen 4 alumnes de Cicle Mitjà i Superior que fa menys d’un any que
són al nostre país. Allà hi duen a terme de manera preferent activitats d’expressió oral per tal d’afavorir el domini de
la llengua que els haurà de servir per relacionar-se, per aprendre, per viure…

En qualsevol cas, estem convençuts que la veritable Aula d’Acollida ho són els seus mestres, els seus companys, tot
el personal de l’escola… els quals, malgrat les majors o menors dificultats comunicatives que apareixen, som a la
seva vora regalant-los la nostra llengua.

Francesc Vallés
Mestre d’Educació Especial
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El menjador escolar,... patiment o educació?

Sembla mentida que un fet tant natural com el de menjar porti tants maldecaps. Hi ha molts nens i nenes que
prefereixen fer un control de matemàtiques que enfrontar-se a un plat de pèsols a la francesa i un lluç a la planxa.
Tot això és un mite, o és la realitat diària? I si és real, com ho fem des de l’escola? 
Moltes vegades ens trobem amb bastants nens/es que per diferents motius els costa menjar en general o certs àpats
en particular. Arribats a aquest punt tenim dues possibilitats, obviar el problema i deixar-ho córrer, o actuar amb
responsabilitat i intentar fer alguna cosa.

Des de l’escola tenim molt clar que el menjador és un espai educatiu, que per una banda consta d’un temps
primordial i principal dedicat al menjar pròpiament dit, amb tots els seus aspectes a treballar: socials, de
convivència, culturals, dietètics i fins i tot gastronòmics; i per un altra banda hi ha tota una part de lleure: jocs lliures
i dirigits, tallers, jocs de taula, música, biblioteca, etc... Aquestes activitats, tot i que molt importants per
desenvolupar tot un seguit d’objectius no són la finalitat última i principal de menjador. Respecte a la primera part,
el menjar, des de l’escola intentem compaginar de la millor manera possible diferents aspectes relacionats amb l’hora
de dinar, com el fet de menjar de tot, que tots els grups d’aliments surtin representats d’una manera el més
equilibrada possible (és per això que els menús els realitza i revisa periòdicament una dietista), i el més difícil, que
els menjars siguin del gust del nens/es. Es clar que moltes vegades per complir mínimament bé els primers objectius
s’ha de supeditar l’últim, i al cap i a la fi, és força evident que una cuina que fa més de 800 serveis al dia no pot
fer els plats com els de l’àvia i al gust de tothom.

Per tant recapitulem. Que pretenem principalment?
Que tothom assoleixi un mínim d’hàbits, com rentar-se les mans abans de dinar, fer servir correctament els coberts,
no cridar a taula, demanar les coses amb educació, no tirar menjar,… etc
Acceptar la necessitat d’una dieta equilibrada on surtin representats tots els aliments i no únicament els què ens són
agradables al paladar, i per tant deixar de banda la típica frase...”es que això no m’agrada”.

Aquesta és la principal lluita que tenim al menjador escolar, una lluita en la qual hem de participar tots,
principalment els monitors/es, però també els/les mestres i de forma molt important les famílies. Des de casa es pot
fer molta feina, queda força clar que amb els canvis que s’han generat en la nostra societat ja no és possible per a
la majoria de les famílies recollir els nens/es i portar-los a casa, donar-los el dinar i tornar-los a l’escola. I no tothom
disposa d’una superàvia (o un superavi) que pugui ocupar-se, durant dues hores, dels nens/es. Però no s’ha de caure
en el recurs fàcil de posar qualsevol plat a la taula per així evitar l’enfrontament amb els nens/es, les solucions
ràpides no sempre són les més correctes, i de vegades una petita explicació o quadrar-se i no cedir davant de certes
actituds (xantatges emocionals) és molt més profitós a llarg termini. Pensant sempre en el que és el millor per als
infants, i de vegades no el més fàcil per a nosaltres, entre tots podem fer que una activitat necessària per a la nostra
salut, i per al nostre creixement com a persones, sigui més fàcil, divertida i profitosa.

Cristòfol Ortolà Ortolà
Coordinador de Serveis Educatius i de Lleure
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ELS PROJECTES A PRIMER
Aquest primer trimestre els nens i les nenes de 1r curs estem aprenent un munt de coses sobre uns animals força ferotges.
El grup dels cavalls (1r A) estem entusiasmats descobrint com és i com viu el COCODRIL, fins i tot ens hem animat
a escriure uns petits contes. N’hem fet un per cada grup de taula. Els voleu llegir ? Aquí els teniu:

Hi havia una vegada una mare cocodril que cuidava el seu fillet. (Pau)
Un dia va passar un caçador i va ferir el cocodrilet. (Laura)
La mare el va portar a l’hospital i allí el van curar.(Andreu)

Hi havia una vegada un cocodril que va anar a l’escola.(Anna)
Quan estava a l’escola se li va caure una dent.(Lluís)
I quan va anar a dinar no podia mossegar bé el menjar.(Maria)
Al cocodril li va créixer la dent i ja va poder menjar.(Joan)

Hi havia una vegada un cocodril molt famós que tothom se l’estimava.(Oriol)
Se l’estimaven tant que sempre el miraven per la televisió.(Marta)
Un dia es va posar malalt i no va poder sortir per la televisió.(Mar)
El cocodril es va posar bo i va sortir per la tele i tothom va estar content.(Pascual)

Hi havia una vegada un cocodril que feia surf.(Noemí)
I una onada el va fer caure a l’aigua però no sabia nedar.(Marko)
Aleshores va venir un dofí i el va salvar.(Andrea)
El cocodril i el dofí es van fer molt amics.(Timur)

Hi havia una vegada un nen que jugava amb un cocodril petit.(Marcia)
Aleshores el pare del cocodril volia mossegar el nen.(Salma)
Però el que no sabia el cocodril pare era que el nen i el cocodril eren molt amics.(Albert)
I es van fer tots molt amics i el nen va conèixer a tota la família de cocodrils.(Arnau)

Vet aquí una vegada tres porquets que passejaven i es van trobar dos cocodrils.(Judit)
Els cocodrils tenien molta gana i els porquets tenien por que se’ls mengessin.(Valentina)
Els tres porquets van córrer a amagar-se però els cocodrils els van trobar.(Marc)
Van jugar tots junts i van dinar plegats. Vet aquí un cocodril, vet aquí un caiman i aquest conte té un final.

El grup dels conills (1rB) estem coneixent el món dels TIGRES (com són, com mengen,...) i els hi hem escrit uns
rodolins molt divertits. Ara us els deixarem llegir :

En un prat El tigre s’ha enfilat
hi ha un tigre estirat. a dalt d’un terrat.

El tigre s’ha espantat El tigre té la pell 
quan l’abella l’ha picat. de color d’or vell.

Al zoo hi ha una tigressa El tigre s’ha escapat 
que menja una hamburguesa. I la tigressa l’ha atrapat.

El grup dels Tiranosaures (1rC) estem treballant les SERPS i ara que les coneixem molt bé no ens fan gens de por
ni d’angúnia. Fins i tot hem estat capaços i capaces de tocar-ne una de grossa. El pare de la Gisela que de serps en
sap un niu i li agraden molt ha vingut a l’aula i ens n’ha portat sis de petites de menys d’un any molt ben protegides
a dins d’unes capses de plàstic i una de molt grossa que ens l’ha deixat tocar. Quina experiència! Ha estat fantàstic! 

Ara després de treballar aquests animals amb cara de pocs amics per a molts de nosaltres ja són els nostres animals preferits.

Pili, Imma i Antònia. 
Tutores de 1r
Montse V. 
Mestra de pràctiques
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Com era en Joan Pelegrí?
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Aquest any, la festa de la castanyada la vàrem celebrar el divendres 29 d’octubre, com cada any els nens 
i nenes de 6è fèiem de castanyeres i havíem de passar per les classes de P3 fins a 5è.
Durant uns 20 minuts anàrem en grups de 3 o 4 a les classes disfressades de castanyeres, allà els vam explicar
històries, acudits, alguns van fer jocs i els més agosarats fins i tot van fer un concert de flauta.

A 2/4 de 4 ens van cridar classe per classe per baixar al pati a menjar les castanyes, cadascú baixava amb 
el seu grup i els repartia les castanyes.
Més tard van cridar pel micròfon als de 6è perquè anàvem al menjador a ballar.

La veritat és que ha estat molt divertit això de fer de castanyeres i ja que som els grans de primària ens ha agradat
poder col·laborar amb els companys/es més petits de l’escola.

Maria R., Paula C., Mireia M. i Cèlia F. 
(6è)

LA CASTANYADA
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Redacció
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PARC DE MATARÓ P4
El mes d’octubre els nens i nenes de P4 van anar al Parc Forestal de Mataró, ens han explicat que hi van anar amb
autocar i que un cop allà van fer una excursió pel bosc per recollir fruits de la tardor.
Quan van tornar a l’escola, van dibuixar el que havien vist, alguns van dibuixar una zona on hi havia un tobogan i
gronxadors, perquè els va agradar molt.
Van aprendre moltes coses i van estudiar els fruits carnosos i els fruits secs, després van organitzar un berenar amb
fruits de cada tipus, pinyons, avellanes i una macedònia de fruites.
Un dia també van tastar els bolets. A classe, van jugar amb les fulles seques i també van fer cortines de fulles.
En aquestes fotos els podeu veure en plenes activitats.

Míriam L., Rocio D. i Marc M.

EXCURSIÓ A VALLVIDRERA P5
El passat mes d’octubre, les tres classes de P5 van anar d’excursió a Vallvidrera. Van marxar de l’escola amb autocar
i un cop allà van fer una caminada fins a la font de la Budellera. Aquesta sortida els hi va servir per treballar el tema
de la tardor i també per passar una bona estona al bosc.
La Júlia i l’Ariadna ens han fet uns dibuixos molt bonics de la sortida.

Arnau A., Rut E. I Ferran M.

CAN COLL P3
El dia 4 de novembre els nens i nenes de P3 van anar d’excursió a Can Coll, van marxar amb autocar i un cop allà
van fer una passejada per poder observar com és el bosc a la tardor, ens expliquen que van veure moltes coses, la
classe dels Patufets diu que van trobar bolets, glans, fulles i pinyes.
La classe dels Polzets i la dels Tabalets diuen que hi havia un riu amb un pont.
En Roger i en Marc ens han fet uns dibuixos de l’excursió.

Irene G., Clara G., Jordi A. i Marina C.

EXCURSIONS, VISITES I ACTIVITATS
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TEATRE A 1r
Aquest primer trimestre, els nens i nenes de 1r van anar al teatre per veure una obra dels “Tres porquets i altres
contes”. L’obra la feien a les Cotxeres de Sants, així que hi van poder anar caminant.
Ens han explicat que van estar tota l’estona en silenci perquè els hi agradava molt, un cop van arribar a l’escola en
van fer un dibuix, aquests tan ben fets són de la Marta i de la Judit.

Alba M., David O. i Fernando

HEM GUARNIT EL PORXO PER NADAL 2n
Aquest any els nens i les nenes de 2n. hem guarnit el porxo amb el Pep Fumera, el Caganer i l’Home dels Nassos.

Ara el grup de 2n B us parlarem de l’Home dels Nassos.
És un senyor que el trobarem per tots els carrers el dia 31 de desembre i té tants nassos com dies té l’any.
Una de les figuretes del Pessebre que més bé ens cau........és el Caganer!!!! El trobem tan i tan divertit. I bé sabem
que és normal que els pastorets i pastoretes també feien caca!!!
Però....per què la figura del “Caganer”?

A la classe de 2n A “Els planetes” ens ho hem qüestionat i han sortit uns bons motius...
- El Caganer es va inventar.........com es feia “la caca”.
- El Caganer està al pessebre perquè amb la pudor de la seva caca espantava el dimoni.
- Si feia molta caca, les mosques hi anaven totes juntetes i així no molestaven el nen Jesús.
- Era un bon golafre i necessitava netejar la seva panxa.........aleshores no hi havia “lavabo” i havia de fer caca darrera  

d’un arbre. 

Ara ens toca a 2n C ...
Vam pintar uns dibuixos d’en Pep Fumera. És un amic dels Reis d’Orient, és el seu missatger. És un senyor molt
gran, té tres ulls o més, porta un barret i guants i s’amaga perquè no el vegin. Entra per les xemeneies durant el dia
i fa olor de fum. Ve abans de Nadal a l’escola a vigilar els nens i les nenes per veure com ens portem, per saber què
fem bé o malament. També ajuda els Reis a fer la carta de les coses que ens han de portar.

N’hi ha molts al porxo, així que esteu ben alertes quan entreu a l’escola!!! 

Nens i nenes de 2n
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TALLER DE TERRISSA 3r
Els nens i nenes de 3r vam anar d’excursió a Sant Sadurní d’Anoia, allà hi ha moltes caves i vinyes, però nosaltres
vam anar a fer un taller de terrissa. Allà varem aprendre moltes coses sobre com es fan els objectes de fang, també
vam poder treballar amb un torn i fer una peça de fang.
Després de dinar vam jugar en un parc que tenien els del taller i de record ens van regalar un gerro.
A la classe el vam decorar i ara ja el tenim a casa per fer bonic.

Nens i nenes de 3r

SORTIDA A GUALBA 4t
Aquest primer trimestre, les tres classes de 4t vam anar d’excursió a Gualba, allà vam fer un recorregut pel parc del
RACC i vam aprendre moltes coses sobre la natura i el cicle de l’aigua. 
L’Alba i la Naiara han volgut col·laborar amb la revista i aqui tenim els seus dibuixos de l’excursió.

Nens i nenes de 4t
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VISITA AL MUSEU MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES 6è
El dia 8 de novembre les tres classes de 6è vam anar al museu molí paperer de Capellades.
Quan vam arribar a Capellades vam estar una estona en un parc.

Per classes vam anar entrant. Nosaltres els de 6èA, vam ser els últims en entrar, un senyor que es deia Manel, ens
va explicar com es feia el paper antigament.

Després que en Manel acabés la seva explicació vam anar a una sala i cadascú de nosaltres va fer un full de paper.
El paper tenia una filigrana amb una mà agafant una flor que es veia si es mirava a contrallum. 
Quan vam sortir del Museu vam anar a una esplanada a dinar.

Ens ho vam passar molt bé i si vosaltres hi aneu algun dia, esperem que us ho passeu tant bé com nosaltres.

Èlia, Iris i Dana, alumnes de 6è
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Un grup de treball de l’Hospital del Mar recorda
amb satisfacció l’experiència viscuda amb
alumnes de la nostra i que tenia com a ’objectiu
donar a a conèixer la realitat de les persones que
pateixen aquesta malaltia

La malaltia d’Alzheimer és un problema que en el temps que estem
vivint afecta moltes persones. És com un lladre de la memòria que
en pocs anys roba al pacient els seus records i la seva identitat, i el
desconnecta del món i de la seva història personal. És una malaltia
que no afecta solament el malalt, sinó també els seus familiars i els
éssers més estimats que l’envolten. Desgraciadament molts de
nosaltres tenim un malalt que pateix aquesta malaltia, per tant,
sabem de bona tinta el que això suposa, tant per a ell com per a les
persones que l’estimen.

A principi de l’any passat, durant uns mesos, tres persones (Sandra,
Maria Clara i Elena) van anar al col·legi Joan Pelegrí per fer unes
quantes preguntes i uns dibuixos a nens i nenes de 4 a 12 anys. De
manera indirecta, aquestes preguntes i dibuixos serviran perquè en
un futur es pugui saber més de les persones que pateixen la
malaltia d’Alzheimer i entendre-les millor. D’alguna manera,
esperem que serveixi perquè sigui més fàcil conviure amb les
persones que pateixen aquesta malaltia.

Donem gràcies de tot cor a aquests nens i nenes que ens van ajudar
en el nostre treball, contestant amb amabilitat a les nostres
preguntes, i en general a tot el col·legi Joan Pelegrí, per l’ajuda
rebuda i per totes les facilitats que desinteressadament ens van
donar, i per haver fet tan grata la nostra tasca. 

Moltes Gràcies!!!

S. Rubial Alvarez, M.C. Machado Potes, E. Sintas Coll i Dr. J. Peña-Casanova

La malaltia de
l’Alzheimer
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VA DE LLIBRES
Vull recomanar-vos un llibre anomenat “HARRY POTTER I L’ORDRE DEL
FÈNIX”.

Aquest llibre va d’un noi, en Harry, que passa per moltes experiències, de
bones i dolentes. Parla dels sentiments que té, odi, amor, dubtes...

És un llibre que, a mesura que el vas llegint, t’endinses més en la història i
és com si fossis tu el protagonista de qui parla. Ara bé, us explicaré una
mica de què va la història.

En Harry Potter és a punt de començar el cinquè curs a l’escola de Màgia i
Bruxeria de Hogwart. Com cada any, té moltes ganes de reprendre les
classes per tornar a trobar-se amb en Ron i l’Hermione. A més a més,
aquesta vegada en Harry està més impacient que mai, perquè els seus
amics no li han dit ni ase ni bèstia en tot l’estiu. Però uns dies abans
d’agafar el tren que va a Hogwarts, es veu obligat a practicar un encanteri
prohibit per defensar-se d’uns demèntors que l’ataquen al mig del carrer.
Abans de començar el curs, rep una carta del Ministeri de la Màgia en què
se li notifica que ha estat expulsat de l’escola de Hogwarts.
Aquest llibre m’ha agradat molt i espero amb impaciència el següent, no
penseu el mateix que jo? 

Montse Lara 
6è A

El llibre “MAGIA VERDE” tracta d’una noia que té màgia i
comença a veure coses estranyes, un dia decideix anar a
Kandrakar amb les seves quatre amigues que també tenen
màgia, allà les avisen del greu perill en el qual es troba una
ciutat. Llavors elles decideixen anar a salvar la ciutat.
El llibre té 114 pàgines, és de l’editorial “Gaviota” i l’autor
és Kene Kaaberbol.

Gisela Jané 
6è A

M’agradaria recomanar-vos un llibre, més ben dit, tres llibres, ja que es
tracta d’una trilogia. El primer es titula “EL MALEFICI”, té 284 pàgines, 
és de l’editorial “La Columna” i l’ha escrit en Cliff McNish.

Aquesta història tracta d’uns germans que un bon dia descobreixen una
força misteriosa que els xucla i arrossega a un altre món.
Allà coneixeran a la bruixa Dragwena, que es dedica a portar nens i nenes 
al seu món per convertir-los en esclaus, però un cop allà, la Rachel, la nena
protagonista descobreix que té poders extraordinaris i que pot fer màgia.
Amb l’ajuda dels Sarrens i el seu germà l’Eric, s’enfrontarà a la bruixa per
tal d’alliberar als nens esclaus.

M’ho he passat molt bé llegint aquest llibre que em va deixar en Toni Cortel
de 5è, crec que és adient per a alumnes de 5è i 6è i també per a pares i
mares que disfrutin amb la lectura fantàstica.
El segon llibre de la trilogia es titula “L’OLOR DE LA MÀGIA” i el tercer “LA
PROMESA DEL MAG”.

Ruth Arias 
Tutora de 3rB
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