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El proper mes de setembre la Fundació Cultural Hostafrancs tindrà al davant en la seva direcció un equip nou
integrat per M. Dolors Forn i per Antoni Lladó. Tots dos amb una llarga trajectòria pedagògica a l’escola. Prenen
el relleu a Jordi Solsona, Director General des de l’any 2000, que fineix aquest curs la seva tasca directiva al
capdavant de la Institució. La Direcció General de la FCH també ho és de l’Escola, de la qual en depèn.

“creiem en el nostre sistema de gestió, 
que suposa una participació en els càrrecs”.

Per mitjà d’un qüestionari que han respost conjuntament, ens expliquen què els ha portat a assumir aquesta
tasca i les idees més rellevants del seu projecte de direcció.

Nova Direcció a 
l’escola i a la FCH.

Un punt que ha necessitat l’aprovació del Patronat de la
Fundació ha estat el canvi en la Direcció General, que deixa
de ser unipersonal per passar a separar-se en dues àrees de
gestió, amb dos càrrecs: la Direccció General de l’escola, i

la Direcció General de Serveis. Ens poden explicar la raó
d’aquesta divisió?

D’acord amb els estatuts de la Fundació, vau presentar a finals
del curs passat la vostra candidatura amb les idees més

importants dels vostre projecte de direcció, primer a
l’assemblea de treballadors/es i després al Patronat. En els dos
casos tinguéreu un suport unànime. Podeu explicar breument,

als lectors/es del Calaix que no us coneixen què us ha empès a
assumir aquesta Direcció?

La Institució va celebrar el curs passat el seu centenari. Es va
voler per damunt de tot fer un homenatge a totes les persones

que al llarg d’aquest segle hi havien realitzat una tasca
educativa i de promoció humana de manera solidària. Entre

aquestes persones, hi destacà un president del Centre i
l’Ateneu, entre els anys 1910 i 1921, que es deia Juli

Culebras. Casualitats de la vida, sabem que la Dolors Forn, hi
té un vincle d’amistat familiar. Qui era i què en saps d’aquell

president?

Fa pocs dies que heu presentat a l’assemblea de
treballadors/es de l’escola el projecte de direcció general.
Entre els objectius que us proposeu, hi poseu un èmfasi

especial en el següent punt que ens agradaria que ens
comentéssiu: Participació, comunicació i informació entre

totes les persones del conjunt de laFCH

Ja fa temps que s’hi estava pensant, donat el volum que
darrerament s’ha generat en la FCH. Des de fa dos anys vam
introduir la figura del cap d’estudis que va permetre separar la
direcció general del que és estrictament pedagògic. Aquest
separació permetrà que cada un pugui dedicar-se a la seva tasca
de manera més eficient.

La idea de separar les dues funcions va ser determinant a l’hora
d’atrevir-nos a assumir la responsabilitat de la Direcció General.
De fet, a la Fundació hi ha moltes empreses que podrien ser
gestionades independentment: el Centre Montserrat Xavier,
Instal.lacions Esportives, Serveis de Lleure, Joan Pelegrí
Formació i l’Escola. El fet de dividir-ho en dues persones ho fa
més assumible.
A més portem força temps a l’escola i creiem en el nostre
sistema de gestió, que suposa una participació en els càrrecs.

El Sr. Juli Culebras era el pare de l’Antoni Culebras Hidalgo. És
un jesuïta que actualment té 80 anys i viu en un pis de Collblanc
amb altres jesuïtes, entre els quals hi ha un meu oncle.
Segurament estaria encantat de poder explicar personalment la
trajectòria del seu pare en relació amb l’Ateneu, així com la seva
pròpia, donat que crec que també hi va tenir alguna relació.

Amb amb això volem fomentar les iniciatives i els suggeriments
de tot el personal i a ser possible en tots els àmbits.
La participació dels membres de la FCH en les diferents
comissions que es vagin creant. La participació d’alumnes i pares
i mares en els àmbits corresponents. 
Comunicació i informació de reunions i actes dels diferents
òrgans de govern, per afavorir la transparència.
Iniciatives i suggeriments de la gent: Bústia de suggeriments,
correu electrònic o fòrums del Campus Virtual.
La informació és un dret. Això està en funció de l’interèsi està
clar que cadascú pot estar interessat en algun àmbit del Centre,
però no en tots. Volem que tot el personal de l’escola estigui
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Heu manllevat el mot “sostenibilitat” aplicant-lo a la nostra
escola. Manifesteu que voleu una escola que sigui sostenible.

Què voleu dir amb aquest concepte?

El punt que defineix millor els últims anys  la Institució ha
estat el seu creixement. Un creixement a nivell físic (nova
escola, incorporació de l’escola Sagrada Família,...). Com

penseu que ha de ser el futur?

A part de l’escola, la Fundació està integrada per altres
entitats. Què penseu que pot fer-se per millorar-ne la seva

tasca? Són prou conegudes entre l’alumnat de l’escola?

L’AMPA de l’escola està integrada per més de mil famílies. 
A part de la participació que hi hagut fins ara en els estaments

coneguts (Consell Escolar activitats extraescolars,...), hi ha
previstes noves col·laboracions?

convenientment informat, sense obligar ni coaccionar a ningú a
utilitzar mitjans extraordinaris per aconseguir aquest objectiu.
Actes dels Claustres, Consells Escolars, Junta Econòmica,
Comitè d’Empresa, Comitè de Seguretat i Salut, i altres
reunions, si s’escau, han de ser publicades tant a les cartelleres
com per correu electrònic o pel Campus Virtual. 
Millorar l’ordre, els espais de les cartelleres, i la durada dels
acords i notificacions.
Facilitar i fomentar la participació i el debat de tothom a través
dels suggeriments i les ordres del dia tramesos per a cada reunió. 
Fomentar la comunicació a través el Campus Virtual de l’escola
que sembla que serà una eina molt bona per desenvolupar
aquest objectiu.
Voldríem implantar en els claustres la informació de totes les
activitats que duen a terme les àrees, per poder conèixer el que
anem fent. 
La Direcció General es compromet a establir trobades freqüents
amb els diversos caps i encarregats de la gestió de la FCH siguin
del PAS o del professorat, per a comprendre millor la
problemàtica específica, per conèixer més d’aprop les
dificultats laborals i per agilitzar les gestions diàries.
Aquesta bona comunicació també cal que es dugui a terme en
les relacions exteriors de la FCH, participant als diversos àmbits
i institucionsien un diàleg fluid i representatiu.

La sostenibilitat vol dir reduir la despesa innecessària en tots els
sentits. No malbaratar els recursos (aigua, llum, material escolar,
llibres,temps...) Intentar reciclar o reutilitzar alguns materials usats.
Proposem participar en el projecte Agenda 21 no tant per
resoldre els problemes com per educar l’alumnat. Voldríem
implicar en aquest projecte a tot el col.lectiu: alumnat,
professorat, AMPA, PAS, personal de la cuina,...
Creiem també que l’Escola hauria de tenir un esperit crític
davant dels problemes ambientals i de denúncia de les
agressions que es fan al medi ambient a més gran escala. 

Aquests últims anys han estat uns anys de creixement i ampliació
de la FCH. Els propers anys de la nostra gestió pensem que han
de ser més aviat de creixement qualitatiu, cap a dins; per
aprofundir, consolidari sistematitzar tota la feina que hem fet al
llarg d’aquest període. Ja s’han fet moltes obres i, tot i així, encara
n’hi ha de pendents. En els darrers anys s’han ampliat els dos
edificis per poder atendre millor les nostres necessitats d’espai.

Pel que fa a la gestió d’aquestes entitats ja n’hem parlat abans; per
millorar la seva tasca caldria fer fortes inversions a algunes
instal.lacions per fer-les més rendibles. Els alunmes coneixen les
entitats en la mesura que les utilitzen: el Centre, el BAM, la piscina.

La relació amb l’AMPA com institució i amb els pares i mares, és
un tema pendent, que al llarg d’aquests anys, i degut a múltiples
circumstàncies, s’ha limitat a tímids contactes que no han acabat
de definir les funcions de l’Escola en relació a l’AMPA. Pensem
que l’AMPA no ha de tenir la funció exclusiva de “control” sobre
la nostra tasca professional, sinó que ha de funcionar com a
col·laboradora subsidiària del treball amb els alumnes, més en el
vessant educatiu que en l’àmbit estrictament de continguts
específics de cada matèria. Pensem que han de promoure les
activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com
de l’específic de responsabilitat familiar.

CS

Antoni Lladó i Bonet
Professor de secundària de l’àrea de Ciències
Socials des de l’any 1984. 

Ha estat tutor de grups de BUP i Batxillerat,
tutor UNESCO, secretari, membre del Consell
Escolar i la Junta Econòmica i director
pedagògic de BUP.

M Dolors Forn i Rambla
Professora de secundària de l’àrea de Ciències
Naturals d’ençà l’any 1976. 

Ha estat tutora de grups de BUP i Batxillerat,
cap de l’àrea de Ciències Naturals, membre del
Consell Escolar i la Junta Econòmica, secretària 
i directora pedagògica de Batxillerat i Cicles
Formatius.
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Es canviarà de lloc l’antena 
que hi ha prop de l’escola de secundària 

Benvolguts pares i mares de l’escola, 

Volem donar-vos una bona notícia!!
Des de ja fa temps, s’està intentant la retirada de l’antena de telefonia mòbil que hi ha al carrer Consell de Cent, a
l’edifici del costat mateix de l’escola de Secundària i Batxillerat.
El mes d’octubre de any passat, es va formar una comissió de pares i mares disposats a treballar amb l’objectiu que
retiressin aquesta antena del lloc on és actualment. Després de diverses reunions amb l’Ajuntament del Districte i
Telefònica, s’ha aconseguit per fi el compromís de la retirada d’aquesta antena en un termini breu de temps.
Aprofitem per agrair l’ajut i recolzament que hem rebut de l’Escola Joan Pelegrí, de l’Associació de Veïns, de la
Sra.Teresa Gabarró i del Sr. Enrique Rios, advocat de la “Associación de afectados de Antenas de Telefonia Mòbil de
Valladolid”, present a la darrera reunió, on es va acordar la retirada de l’antena. Reproduïm part de l’acta de
l’esmentada reunió del dia 20 d’abril, a la Seu del Districte. Us mantindrem informats dels resultats definitius a
partir del mes de setembre.
Us desitgem a tots i a totes molt bones vacances d’estiu!

Comissió de l’AMPA
Felicidad Argüello, Pablo Lucio, Carme Subirats, 
Teresa Graell, Pepa Tous, Josep M. Gómez i Neus Relats

D’acord amb el compromís de la regidora, Imma Moraleda, de propiciar una reunió entre la direcció
del Districte, els veïns i veïnes del barri d’Hostafrancs, representats per l’AV d’Hostafrancs, mares i
pares de l’Escola Joan Pelegrí, representats per l’AMPA, i directius de l’empresa telefònica, s’inicia
la reunió amb un debat obert de l’actual normativa, informes jurídics i sanitaris sobre les radiacions
emeses per les antenes de telefonia mòbil. Deprés d’haver escoltat i contrastat les diferents
argumentacions sobre la matèria, els representants de l’empresa telefònica proposen iniciar la
recerca d’un nou emplaçament per a l’antena en el barri d’Hostafrancs, que possibiliti no perdre
cobertura, però que s’allunyi de qualsevol centre escolar, adaptant-se als requeriments de l’actual
normativa municipal en el desplegament de la xarxa a la ciutat. El Districte de Sants-Montjuïc
impulsarà aquest procés de canvi d’emplaçament de l’antena i tornarà a convocar, dintre d’un mes,
una reunió de seguiment.

Tant el Districte com veïns i veïnes i l’empresa telefònica es comprometen a a treballar per tal que a
l’inici del proper curs escolar aquest assumpte ja estigui solucionat o compti amb una data per al
canvi d’ubicació.
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Com a pares i mares hem viscut un nou curs el 2004/05, per a
alguns el primer, un curs que ha estat ple de canvis, celebracions... 
Dins la nostra escola hem gaudit dels darrers actes del
centenari, hem estrenat un nou edifici amb noves instal·lacions
i més aules, ha arribat la tercera línia a primària amb la plena
integració dels nens i pares de l’escola Sagrada Família... al
final, un curs ple de nous reptes
També per a ĺ AMPA ha estat un any de canvis i de nous reptes.

Una renovada AMPA.
Tal i com us explicàvem en l’anterior número del Calaix de
Sastre, hi ha hagut una important renovació de les persones
que composem la Junta de l’AMPA.
Així hem escollit en Assemblea una nova Junta Directiva amb la Núria,
en David, en Francesc i en Xavier, hem tingut noves persones a la
Junta Rectora amb en Josep, el Melcior, la Mª José, l’Enric, la Rosa, i
l’Alfred , i hem volgut fer una bona integració de l’AMPA de la
Sagrada Família amb dues persones com són en Francesc i l’Albert.
Però quins són els plantejaments d’aquesta renovada AMPA ?
Doncs giren al voltant de la idea, Construir escola, que es correspon
amb la finalitat de Col·laborar en les tasques formatives en tots els
aspectes : educatius, culturals i recreatius de l’Escola,
per a aconseguir potenciar l’educació dels nostres fills i filles dins i
fora de l’escola.
I amb aquesta idea hem estat treballant i hem realitzat les nostres
actuacions.

Els Delegats, que ens reunim puntualment cada primer dilluns de mes
a 2 quarts de 10, són les persones clau del major nombre d’actuacions
recollint els suggeriments i queixes dels pares. Amb temes com la
piscina, el menjador, les taquilles, els problemes específics de
secundària, el nombre d’alumnes per classe, el seu comportament,
les notes, la comunicació pares-tutors... en definitiva vetllant pel
bon funcionament i comunicació entre l’escola i els pares.

Des de la Junta Econòmica hem estat pendents dels principals
comptes de l’escola pel que fa a inversions i pressupostos.
Per part d’ Extraescolars s’ha tingut cura del funcionament de
les activitats que s’organitzen amb la bona tasca dels monitors
del Centre Montserrat Xavier. Ens agrada destacar la gran festa
de fi de curs amb els inflables i el bany d’escuma pels nens de
l’escola mes petits i la disco-mòbil pels mes grans. També ens
ha agradat conviure amb molts de vosaltres igualment que amb
la tradicional excursió de mares i pares.
Al Consell Escolar els quatre representants escollits pel pares hem
estat pendents del seguiment del curs escolar en l’àmbit educatiu
i cultural defensant el parer dels pares en temes com el dels nous
horaris de 1er i 2on de ESO per al curs vinent entre d’altres.

A la vocalia de Cultura hem engegat una nova etapa amb una
xerrada sobre el TDAH amb el goig de veure l’excel·lent acceptació
que va tenir, i també amb les xerrades sobre alimentació fetes als
alumnes de 6é provant el seu funcionament.

Les persones encarregades dels Ajuts s’han ocupat de donar el suport
necessari a les famílies amb necessitats econòmiques puntuals

Des de la vocalia de Comunicació amb l’objectiu de millorar la
comunicació amb tots els membres de l’AMPA s’han creat tots
els correus electrònics per cada un dels delegats i membres de
les Juntes. A més amb la nostra nova pàgina web volem donar
informació en temps real i ser el vincle de comunicació entre
les Juntes i tots els pares i mares de l’escola. Us animem a
consultar-la dins la plana de l’escola www.joanpelegri.org

Amb tot això des de la Junta Directiva teníem dos objectius:
potenciar les actuacions de l’AMPA amb plena transparència de
decisions i obtenir una major funcionalitat. 
Pel que fa al primer objectiu, hem impulsat un renovat
organigrama, potenciant les funcions de les vocalies i dels
delegats, actes de les diferents Juntes, llistats actuacions...
amb l’esperit de tractar obertament tots els temes
transcendents en les Juntes i comptant amb participació i
opinió de tothom.
Per augmentar la funcionalitat estan els mateixos correus
electrònics, hem creat un nou sistema de funcionament de les
Juntes, els llistats d’actuacions realitzades i pendents, les reunions
amb les direccions de nivell educatiu de l’escola, a més de les
reunions que volen ser periòdiques amb la Direcció de l’Escola.

Però tot això no té sentit si no estem permanentment pendents
de la nostra primordial funció: representar el parer dels pares.
Amb aquest objectiu hem organitzant una consulta als pares i
mares de 5è, 6è de Primària i 1r ESO mitjançant una carta
enviada personalment a casa de tots els alumnes juntament
amb les diferents comunicacions a través dels mateixos
delegats. La vostra opinió, rebuda per carta i e-mail, ha estat
molt important per fer arribar la vostra veu a l’Escola.

Per acabar el recull de l’any, volem dedicar una menció a totes
les persones que, per diferents motius, no estaran a les Juntes de
l’AMPA el proper curs. Volem agrair de forma molt especial el seu
temps, esforç i dedicació ,sempre desinteressada, que han ofert
a tots els pares i mares de l’escola. Gràcies Tere, gràcies
Francesc,  gràcies Ricar, gràcies Mª Carmen i fins sempre.

I què ens plantegem per al proper curs?
Aquest curs passat, hem dedicat força temps per forjar una nova
AMPA per dintre. Però com els mestres que estan treballant pel
curs vinent, nosaltres ja preparem nous projectes de futur. El 7
de Juliol haurem fet la darrera Junta, una Junta especial per tal
de fer balanç i per engegar les noves idees i actuacions.

El primer plantejament es quin ha de ser el paper de l’AMPA ? 
Pensem que podem col·laborar de forma molt activa per ajudar
a enriquir l’educació dels nostres fills a l’escola.
I aquest objectiu l’aconseguirem dia a dia, amb el treball, amb
unes propostes a l’escola ben fetes, imaginatives i que sobretot
siguin positives per a tots els que vivim l’escola.
Però no hem d’oblidar que nosaltres, els pares i mares, som
l’actor principal de la seva l’educació.
I per tot això demanem mes participació a l’escola per aconseguir,
pares i escola, coordinar i impulsar els valors, hàbits, costums...

S’acaba un nou curs per a l’AMPA i...
aviat en comença un altre.



Ens ajudaràs a Construir Escola ?

La finalitat de l’AMPA és Col·laborar amb l’Escola en les tasques formatives en tots els aspectes: 
educatius, culturals i recreatius de l’Escola

L’organització actual i algunes de les persones que hi treballen. Hi falten totes les persones que com a delegats, 
ja sigui de primària, d’ESO o de batxillerat són una peça clau del nostre funcionament.
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que creiem han de tenir els nostres fills. tant sigui des de dins de
l’escola com des de fora, a casa de cadascú de nosaltres.
Vivim en una societat complicada, per molts de nosaltres el
temps que dediquem als nostres fills és menys del que voldríem
i on altres elements com la televisió, l’internet... tenen una gran
capacitat d’influència. Per això es important que escola i pares i
mares mirem, pensem i parlem en la mateixa direcció i fixant-nos
en una mateixa fita. 
Aquest és un pensament que sura per molts dels nostres caps, que
alguns pares ho comentem en veu baixa, que molts mestres veuen
i que fins i tot acaba creant un enriquidor i esperançador col·loqui
dins la Setmana Joan Pelegrí organitzada pels monitors del
Centre.
No és fàcil ser pare avui en dia, no és fàcil ser mestre avui en
dia no és fàcil ser monitor avui en dia però sens dubte encara
que aquests són reptes difícils, són reptes pels que potser val
la pena treballar plegats.
Ha estat el nostre primer curs, una mica més curt del normal ja

que a l’AMPA vàrem començar el 25 de novembre I esperem
haver com a mínim “aprovat” per passar al següent curs que
sens dubte serà més exigent.
Són 7 mesos només, que hem començat a caminar, tenim molta
empenta i encara més idees per portar a terme: ampliar les
conferències als pares, donar-los més serveis en horaris no escolar,
potenciar la comunicació delegats-pares, potser donar
orientacions sobre alimentació als pares perquè es complementi
amb la de l’escola , coordinar l’educació escola-casa,... i així
treballem el respecte, la comunicació, l’alimentació, l’esforç,... en
definitiva, treballen el futur dels nostres fills.
I sobretot volem fer-te participar, a tu mare, a tu pare, qualsevol
idea o dubte que tinguis no t’ho pensis: 
Al telèfon 93 431.62.00, al e-mail ampa@joanpelegri.com, a la
nostra web www.joanpelegri.com , en persona al despatx de
l’AMPA al costat del menjador de l’escola de secundària, a la
bústia de suggeriments...
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L’apartheid va ser un sistema de segregació racial practicada
a la república de sud Àfrica, dut a terme per la minoria
blanca que hi havia al país per tal de conservar la seva
situació privilegiada. Per tant, el que van fer va ser apartar
els negres, que eren la majoria del país, a zones de terres
poc productives amb l’objectiu de mantenir les formes
d’organització tribal i retardar la formació d’una consciència
col·lectiva de la població no blanca.

L’apartheid va començar l’any 1913 quan es va prohibir a
la població negra, adquirir terres fora de les reserves rurals
en les quals havien estat confinats. D’aquesta manera la
van convertir en una massa de salarials a disposició de les
companyies mineres, industrials i dels propietaris rurals.

El 1921, el parlament va prohibir als negres residir a les
ciutats si no tenien feina. Després de la segona guerra
mundial, el partit nacionalista, va accentuar les mesures
segregacionistes i el 1959 amb el self Govermment Act
l’apartheid va arribar a la seva plenitud quan la població negra
va quedar estancada en petits territoris marginals, autònoms i
privada de la ciutadania sud-africana. Aquest sistema racista
va rebre pressions de la comunitat internacional. Com a
conseqüència d’això, el 1960, va ser exclòs de la
commonwealth. En el 1972, sud Àfrica va quedar exclosa dels
jocs olímpics de Munich davant les amenaces de boicot
general dels països africans i en el 1977, el règim sud africà
va ser oficialment condemnat per la comunitat occidental i
sotmès a un embargament d’armes i material militar, en el

1985, el consell de seguretat de l’ONU va cridar als estats
membres a adoptar sancions econòmiques.

En el marc de la guerra freda el règim racista va ser vist per
Europa i Estats Units com a mur de contenció a l’expansió
del comunisme en Àfrica. Moscou, pel contrari, va animar la
lluita contra l’apartheid armant a Angola i Moçambic, països
on els seus governs pro soviètics s’enfrontaven a les guerrilles
subvencionades per occident i ajudes per sud Àfrica.

El final de la guerra freda va precipitar el final de
l’apartheid. El president Fréderik de Klerk, després de
diverses negociacions amb els representants de les
comunitats ètniques del país, va posar fi al règim racista al
Juny del 1991. aquest procés va culminar amb l’arribada
de Nelson Mandela, mític militant anti-apartheid.
Aquest és un clar exemple dels episodis racistes succeïts
durant tot el segle XX. 

Ens oposem a l’Apartheid i a qualsevol altre moviment racista
i discriminatori perquè creiem que és fonamental la
convivència entre totes les diferents cultures sense que cap
s’imposi sobre una altra. Encara avui hi ha discriminació i
racisme envers la gent de color en la vida quotidiana, tot i que
no amb tanta intensitat com anys enrere. Això continua sent
un problema que hauria de tenir una solució immediata.

Cristian Carod,Judit Diaz,Oscar Juclà. 
4 C ESO

Per començar a parlar sobre el concepte del concurs de
l’Euroscola és que les seves bases es regeixen per internet
i tot el concurs funciona exclusivament a través de Internet.
Quan em van proposar participar no les tenia totes, però
vaig pensar que podria estar bé, una experiència nova. A
més, s’hi van afegir tres amics del grup de classe i vam
decidir participar-hi. El grup de treball del concurs estava
format per alumnes de 3r i 4t d’ESO, encara que de 3r
d’ESO només érem els quatre alumnes de la nostra classe.
L’encarregat d’ explicar-nos el concurs va ser en Xavier
Trullols i s’ha de dir que ho va fer molt bé. El primer dia va
servir perquè aprenguéssim com anava el concurs. 

La primera part del concurs estava emplaçada en quatre
setmanes en les quals havíem de realitzar quatre proves
en la seva totalitat. Totes les activitats es realitzaven a
través de la pàgina web del concurs. Teníem un nom
d’usuari i una contrasenya per entrar a jugar. Les proves
tenien un puntuació màxima de 10.000 punts i cada cop
que la feies bé et sumaven 1.000 punt, per tant s’havien

de repetir deu cops per aconseguir la màxima puntuació.
Eren molt variades, des de un puzzle de la introducció de
la constitució europea, fins a pensar activitats per a
joves. Totes les activitats les vam poder realitzar des de
les aules amb ordinadors habilitats de l’escola. Quan van
passar les quatre setmanes va venir la final. S’havia de
fer la màxima puntuació en les activitats però només es
podien fer durant tres o quatres dies.

Podríem treure moltes conclusions sobre aquesta experiència.
En general ha estat bastant divertit i d’aquestes coses sempre
se n’aprèn molt. És a dir, hem aprés moltes qüestions sobre
Europa, però una cosa que no s’aprèn molt sovint i que
nosaltres ho hem pogut fer aprendre és el concepte de
treballar en grup.

Ferran Rodríguez. 
3r ESO

Participants de 3r i 4t al concurs de l’Euroescola

Racisme i Apartheid.
Som uns alumnes de 4t ESO que hem fet el variable  d’immigrants com jo i ens Ha atret l’atenció 

el tema del racisme, concretament el de l’apartheid.

Concurs Euroscola.
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Els grups de 3r B i C d’ESO participen al
districte Sants-Montjuïc.

L’activitat de l’audiència pública és una iniciativa que ens ha donat l’oportunitat de posar-nos al lloc de les persones
que decideixen sobre el nostre barri, i els conflictes que poden sorgir amb aquestes situacions.

L’organització i la realització de l’activitat va ser entretinguda; primer constava d’unes sessions sobre temes
relacionats amb la democràcia i la participació, que van ser portats pel Santi, que representava l’ajuntament. Més
tard, i ja per centrar-nos en la sessió que faríem l’últim dia a l’ajuntament del districte, ens vam distribuir uns papers.
Per grups, dividint-nos la classe en tres, representaríem el paper de les diferents organitzacions que formen el consell
del districte, ja siguin veïns, grups d’ecologistes, comerciants, persones amb mobilitat reduïda...

A partir d’aquí cada grup es va posar en el lloc dels diversos grups del districte que els havia tocat com si fos un joc de rol.

Proposta a debatre
Calia prendre la decisió del que es faria sobre l’arranjament del carrer de la Riera i del solar que el forma. Les
següents hores vam fer treball en grup i exposicions en comú amb la resta dels grups ja que la qüestió era que al
final de tot arribéssim a un acord perquè la proposta que s’acceptés, hi estigués més o menys conforme tothom.

Poc a poc els grups van decidir propostes i se’n van inventar d’altres, així la discussió va agafar interès i es va prendre
seriosament perquè al final s’arribés al millor acord.

Aquesta activitat l’hem fet els grups 3r B i 3r C independentment, i la penúltima classe ho vam exposar conjuntament
i així començar a mirar i a estudiar els possibles acords que féssim ja que al final la decisió final havia d’estar
aprovada per tots dos grups.

Els acords
La sessió més interessant, en la meva opinió, va ser a l’ajuntament del districte. En aquell moment sí que ens
estàvem ficant en la pell d’aquelles persones, en els mateixos llocs on s’asseuen els portaveus, etc.

Primerament vam decidir que el Consell del Districte estaria format per una persona de cada grup o organització. Ja
escollits es van asseure en les cadires corresponents i van triar entre ells el president, en el nostre cas presidenta.
La presidenta va anar cridant un per un els portaveus de cada organització, els quals es van aixecar i van llegir davant
un micròfon les propostes inicials que havien escollit, i les propostes que van modificar amb els acords amb altres
grups, així vam posar en conjunt tots els acords i entre tots vam fer la decisió final;
Carrer de la Riera. Fer un carrer per a vianats amb pas de vehicles en alguns moments i amb la necessitat de
l’obtenció de la clau que baixa els pivots que estaran col·locats de manera que només els veïns i altres persones amb
necessitats la puguin tenir.

I per al solar fer-ne en el subsòl un pàrquing i en la part de dalt una sala polivalent on es puguin realitzat les diferents
activitats que diversos grups van demanar. Per raons econòmiques i d’espai no es podia realitzar en les dimensions
previstes inicialment, però sí que era possible en menor extensió.

Maria Campos. 
3r d’ESO
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El primer any de la nova biblioteca 
a secundària

Ara que ja s’ha acabat el curs i per a molts ja comencen les vacances d’estiu, és l’hora de poder valorar com ha
estat aquest primer any, després de dos cursos gairebé amb una biblioteca virtual per causa de les obres.

El primer trimestre ens va servir per a
situar-nos una mica a tots, els primers
dies de curs, els alumnes nous a
l’Escola entraven amb una mica de
respecte, eren temps de
desconeixença de l’espai, del personal
de la biblioteca, dels recursos que hi
podien trobar… Per a la resta
d’alumnes ja veterans a l’Escola
també hi havia un grau de tafaneria i
de descoberta dels nous espais.
Un cop tots presentats i habituats a la
nova biblioteca i al munt de recursos
que tenien al seu abast, l ‘afluència dels
alumnes en l ‘ús dels serveis que els
ofereix la biblioteca ha estat tot un èxit.

També hem notat molt agradablement,
l’increment dels préstecs de novel.les
d’ imaginació sobretot per part dels
alumnes de primer Cicle de l’ESO. El
sistema “boca-orella” ha funcionat a la
perfecció i les novel.les més atractives
han tingut moltíssim d’èxit. Per
exemple: Eragon, Memorias de Idhún,
la trilogia d’ Isabel Allende, ( La ciudad
de las bestias, El reino del dragón de
oro, i El bosque de los pigmeos).També
han tingut molt bona acollida El
aprendiz del espectro, La piedra del
monarca, La ciudad de la oscuridad,
entre d’ altres. Camps de maduixes,
Amor pel mòbil, Diari d’ un jove
maniàtic i Jo també sóc una maniàtica,
han estat dels més prestats en català.

Les pel·lícules cinematogràfiques en
format VHS i en DVD també han
estat molt ben rebudes pels
alumnes, això sí, no hem deixat cap
pel·lícula que no estigués permesa
per a la seva edat. 
La pregunta que sovint es repetia
era: Quant costa llogar una peli? I la

nostra resposta deia: les biblioteques
no lloguen, “presten”, i així vol dir
que és un servei gratuït. I tots i totes
encara més contents amb les
pel·lícules cap a casa!

Durant les èpoques de vacances
escolars : per Nadal, Setmana Santa i
ara a l’estiu la biblioteca ofereix un
servei especial de préstec, deixant-ne
més en préstec del que és habitual.
Així, per a aquestes vacances d’estiu
hem deixat una vuitantena de
novel·les als alumnes que el passaran
estiuejant a prop del mar, la
muntanya, o en qualsevol indret, ben
lluny d’ Hostafrancs...

Enguany també hem endegat una nova
iniciativa, per Nadal vàrem sortejar
entre els alumnes que agafaven
documents de la biblioteca en préstec
una suculent panera de... llibres! De
tants que n’ hi havia, l’Alba l’alumne
de 4t d’ ESO afortunada a qui li va
tocar la panera, encara no se’ ls deu
haver pogut llegir tots.

Per Sant Jordi, recordareu que vàrem
organitzar un intercanvi de llibres, us
volem agrair a tots la participació.
Entre tot el personal de l ‘Escola,
alumnes i pares i mares vàrem
intercanviar 299 llibres. l’any que ve
n’esperem més, així que tots aquells
que voleu repetir ja podeu anar
reservant aquell llibre que voleu
destinar a l ‘intercanvi.

A nivell pedagògic, la biblioteca també
ha continuat oferint els seus recursos
als mestres, deixant-los material en
préstec per a preparar les seves
classes o com a suport de les mateixes

(documentals, llibres, pel·lícules,
dossiers de premsa...) 
Sovint, grups reduïts, tant d’ ESO com
Batxillerat, han baixat dins l’horari
lectiu a la biblioteca per realitzar
recerques d’ informació entre el fons
documental o per consultar en les
enciclopèdies multimèdia o Internet.
Els alumnes que han de fer el treball
de recerca a batxillerat també vénen a
consultar un fons de treballs premiats
per orientar-se en la preparació del seu
treball.

Enguany, hem endegat unes sessions
de formació adreçades als alumnes
de 1r d’ESO anomenades “ educar
en informació” on en quatre sessions
els hem explicat als alumnes com
està organitzada una biblioteca, les
caraterístiques de la nostra
biblioteca (ubicació dels documents,
serveis, horaris...), el sistema d’
ordenació que segueixen les
biblioteques d’ arreu, la consulta al
catàleg de la nostra i d’altres
biblioteques. Tot això, seguint un
dossier elaborat per nosaltres on amb
un seguit d’exercicis pràctics i
resolució d’ enigmes hem practicat el
que han après. La bona acceptació
de la iniciativa ha fet que el curs
vinent es repeteixin les sessions als
nous alumnes.

Ara toca parlar dels serveis adreçats
a pares i mares. Com ja sabeu també
podeu venir a la biblioteca a llegir la
premsa diària, consultar Internet, fer
temps mentre espereu que el vostre
fill o filla surti de la classe de
piscina, mentre espereu per fer una
entrevista amb el tutor o tutora,
qualsevol moment és bó per poder
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venir i conèixe´ns.
Us direm que enguany els pares,
però sobretot mares que s’han atrevit
a entrar a la biblioteca han repetit.
Els hem deixat un total de 15 títols
en préstec amb les mateixes
condicions que a la resta d‘usuaris
de la biblioteca, inclòs el préstec
especial d’ estiu.

Els títols més sol·licitats han estat :
“El codi da Vinci”, “Àngels i
dimonis”, “El gran engany”, “Los
pilares de la Tierra”, “En el blanco”,
“El orígen perdido”, “Lacobus”...

També ens hem animat i gestionem
un espai de biblioteca en el campus
virtual de l’Escola: allà hi trobareu
novetats, estadístiques d’ assistència
mensuals, activitats que organitzem
o preparen altres biblioteques de
Barcelona... val la pena donar-hi una
ullada!

Bé, només dir-vos que la resta de
personal de l ‘Escola, secretàries,
conserges, tècnics, també han gaudit
dels serveis que oferim i han
participat activament de les
activitats que hem organitzat al llarg
del curs.

Doncs, bé amb una valoració tant
positiva de l’ús de la biblioteca per
part de tota la Comunitat Educativa
en aquest primer any d’ estrena de
nou espai, només ens resta desitjar-
vos molt bon estiu a tots i a totes, i
que ens veiem el proper setembre a
la biblioteca...

Cristina Batlle. Bibliotecària

Opinió d’un usuari de la biblioteca:

Aquest any ha estat el primer que he tingut una biblioteca tan gran, tan
espaiosa, amb dos pisos, amb una distribució dels llibres molt correcta i,
principalment, l’amablilitat de seva bibliotecària. És justament per això que
he tingut tanta motivació per anar-hi. Els primers dies d’escola hi anava per
veure com era aquella biblioteca i què contenia, fins que un amic meu de
la classe, em va dir com es deia la bibliotecària i vam entrar els dos per
buscar informació (de qualsevol cosa).
Al principi només hi anava per buscar informació a l’ordinador fins que me’n
vaig cansar i vaig passar als llibres, revistes... Però deixem-nos de romanços,
el que es fa a la biblioteca és estudiar, preparar-se els exàmens i buscar
informació o bé a l’ordinador (l’enciclopèdia Encarta, Internet...), o bé pels
llibres (enciclopèdies, monografies...), i no fer els deures o treballar, perquè
per això tenim una “sala Reguant” amb un monitor per a l’hora del pati; i
per a l’hora de menjador, diferents aules que fan de sala d’estudi.
La Cristina Batlle, la bibliotecària, feia unes “sessions de biblioteca”,
d’aprenentatge i sintaxi sobre com estan ordenats els llibres de la biblioteca
(el C.D.U. : Classificació Decimal Universal), quins tipus d’obres de consulta
hi ha (diccionaris, atles...), com funciona el catàleg, com fer les recerques
en aquest catàleg, etc... També deia que a la biblioteca hi ha, actualment,
14.400 volums, però a la biblioteca només n’hi ha 5.000, 3.800 dels quals
estan dins del catàleg electrònic d’Internet. Que pots demanar de préstec,
com a màxim, 2 llibres i 2 revistes alhora (durant 15 dies), si t’oblides de
tornar-los i no dius que els vols per 15 dies més (o el temps que els
necessitis), et poden posar una sanció. La biblioteca obra a les 9: 00 h. del
matí, no tanca al migdia, però tanca a les 19: 00 h. de la tarda.
A mi, personalment, em van agradar molt aquestes sessions i la forma
d’explicar de la Cristina.
Jo recomano la biblioteca  a tota aquella gent que li agrada llegir, cooperar
en les activitats de la biblioteca (dibuixar algun títol per recomanar llegir, fer
algun dibuix sobre la lectura,...), estar en silenci, introduir-se al món de la
lectura que està llegint,... Però, també hi he tingut els meus moments de
tensió com és el cas d’acabar-me de preparar algun examen, fer els resums
d’aquests exàmens,...

De tots els llibres que he llegit o consultat, els més principals, i per a mi
més interessants, són:
“Los fugitivos de Troya”, història de l’art (Mesopotàmia, Egipte...). “Història
de les civilitzacions antigues”, “Diccionari de noms propis”, “Diccionari de
noms llatins”, “Els barris de Barcelona”, llibres de text de la llengua llatina,
tot tipus d’atles geogràfics...

Jordi Ortiz de Antonio.
1r ESO
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Un 95% dels alumnes han superat les proves de la universitat, aconseguint el corresponent diploma

Lliurament dels diplomes
“Crèdits Compartits” Universitat-escola

als alumnes del cicle STI

El passat dijous 2 de juny, vam assistir a l’acte de lliurament de diplomes als alumnes del cicle formatiu de grau
superior de sistemes de telecomunicació i informàtics (STI) de l’escola, que han participat en el programa de “crèdits
compartits” universitat-escola de l’Enginyeria i Arquitectura La Salle de la Universitat Ramon Llull. 

En representació de l’escola, vam assistir a l’acte tres professors del cicle, David Garcia i Victor Ranera, com a
professors participants en el programa Unies, que han impartit aquest any els crèdits compartits de Hardware, Linux
i Flash respectivament, i Josep Alcon, com a responsable del cicle STI, que va recollir els diplomes que van
aconseguir els nostres alumnes.

Els resultats dels nostres alumnes en aquest conveni de crèdits compartits amb la universitat, han estat molt bons.
Un 95% dels alumnes han superat les proves de la Universitat, aconseguint-ne el corresponent diploma. En aquest
sentit, volem felicitar a tots els alumnes participants en aquest programa i també agrair l’esforç realitzat pels
professors participants, per la tasca addicional realitzada. També volem expressar el nostre reconeixement a
Enginyeria i Arquitectura La Salle, per la possibilitat de participar en aquest conveni de col·laboració i relació
universitat-escola i per tota l’ajuda rebuda per a la realització d’aquests crèdits. 

En el mateix acte de lliurament de diplomes, es va presentar el programa de col·laboració Unies, universitat-escola,
del proper curs, on les principals novetats són l’aparició d’un nou crèdit compartit, el de “Telefonia mòbil”. 

El proper curs continuarem participant en aquest programa de col·laboració amb la universitat, i per tant, els nostres
alumnes del cicle formatiu, també tindran la possibilitat d’obtenir aquests diplomes de la universitat que acreditin
els coneixements adquirits al cicle. Esperem seguir amb aquests bons resultats!

Aprofito l’ocasió per desitjar als alumnes que aquest any finalitzen el cicle, molta sort en el seu futur acadèmic i
professional i també per desitjar-vos un bon estiu a tots!

Josep Alcon i Marrugat
Cap de família professional electrònica
Tutor de 2on del cicle formatiu STI

Alcon rebent els diplomes dels alumnes Professors del programa Crèdits Compartits.



“STAR WARS” 
al cicle STI.
Star Wars ha arribat al cicle de telecomunicacions i informàtica
(STI). Ho ha fet de la mà de dos alumnes, l’Oriol Sans i en Juan
Leon, que a primer, ja ens van oferir el primer episodi de la “saga”
Star Wars, un dels millors curts del curs passat de l’assignatura de
primer “Imatge i so”, i aquest any hem pogut gaudir del segon
episodi, amb un gran nombre de nous efectes digitals. 

Ens han sorprès amb la recreació digital en 3D
de planetes i tot l’entorn espacial i unes molt
ben fetes naus espacials

En el curt de l’any passat, ens van oferir unes espectaculars
imatges de lluites amb espases làser incloses. Els seus efectes
digitals eren dignes de les millors pel·lícules de George Lucas. 
Si aquest mes de maig es va estrenar als cinemes el darrer episodi
d’aquesta saga, al cicle hem pogut gaudir de la nostra pròpia
estrena, perquè els autors d’aquest curt, ens han ofert també
aquest mes de maig, el seu segon episodi de Star Wars. Si el curs
passat vam gaudir de memorables lluites amb espases làser, aquest
any ens han sorprès amb la recreació digital en 3D de planetes i tot
l’entorn espacial i unes molt ben fetes naus espacials. 
Aquest segon curt l’han realitzat com a projecte final de cicle, dins
de l’assignatura de projectes de segon. 
El primer curt, el van realitzar dins de l’assignatura d’Imatge i So
de primer del cicle STI. Aquesta assignatura d’Imatge i So de
primer, és una de les matèries més esperades pels alumnes, perquè
tot el tercer trimestre està dedicat a la realització d’un curt i un
anunci, on cal aplicar tots els coneixements d’edició, producció i
postproducció de vídeo digital estudiats durant els dos primers
trimestres de l’assignatura. Els alumnes poden aplicar tots els
conceptes adquirits d’una forma ben pràctica i amb un alt
component lúdic, creatiu i artístic, però sense deixar mai d’aplicar
l’aspecte tècnic. En la seva realització, els alumnes participen de
tot el procés, fins i tot fent d’actors dels seus propis curts, i han de
realitzar tot el muntatge de forma digital per ordinador utilitzant
software específic d’edició i postproducció de vídeo, que permet
treballar en diferents formats, editar aquests vídeos i realitzar
diferents efectes digitals, com per exemple els croma key, utilitzats
pels homes del temps dels telenotícies. També és interessant la
realització dels anuncis, on en poc temps cal donar un missatge
clar i directe. Un dels que hem escollit aquest any per estimular la
creativitat dels alumnes és la campanya de Barcelona neta que
hem vist aquest any per televisió. 
El dia 29 de juny, dins de les activitats programades com a comiat
dels alumnes que acaben aquest any el cicle, es farà a la sala
d’actes de l’escola, a les 19:30h, una projecció dels millors curts
i anuncis d’aquest any.  

Josep Alcon i Marrugat
Professor de l’assignatura d’Imatge i So. Tutor 2on Cicle formatiu STI 
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Què és el Campus Virtual?
El Campus Virtual és un espai interactiu d’ensenyament i
aprenentatge a Internet que tots els membres de la
comunitat educativa de la Fundació Cultural Hostafrancs
poden usar per comunicar-se: el professorat pot presentar
documents als grups de treball en els que participa o
mostrar informacions i propostes de treball als seus
alumnes, l’alumnat pot lliurar tasques, realitzar activitats i
rebre comentaris i qualificacions dels seus professors, les
famílies poden intercanviar informació, contactar amb els
docents, els equips de gestió poden compartir informació
reservada o publicar actes de juntes i consells, els serveis
tècnics poden rebre informacions d’incidències o
desperfectes o poden comunicar avisos dels serveis; es
poden posar en marxa i gestionar fòrums de debat per
l’intercanvi d’idees, tothom pot accedir a un sistema de
calendari personalitzat...1

El Campus Virtual és un recurs addicional complementari
a les activitats i iniciatives educatives desenvolupades a
l’espai de l’aula i l’Escola reals.

El Campus Virtual ha estat instal·lat i configurat sobre un
dels ordinadors del Centre de Servidors de l’Escola pel
Servei d’Informàtica de la Fundació Cultural Hostafrancs,
utilitzant com a base el programari de llicència lliure
“Moodle” 2.

Com s’hi accedeix al Campus Virtual?
Es pot entrar al Campus Virtual de l’Escola des de
qualsevol ordenador connectat a Internet accedint a
l’adreça www.joanpelegri.org.

Es poden visitar la majoria dels espais del Campus Virtual
com a usuari visitant anònim, sense necessitat de cap
identificador personal. 

Malgrat això, si es vol participar en les activitats del
Campus, els usuaris hauran de disposar d’un
identificador i contrasenya personal. Per disposar
d’aquest compte d’usuari només hauran d’accedir per
primera vegada al Campus Virtual introduint un nom
d’usuari (prou “diferent” i significatiu) i una contrasenya.
Si el sistema detecta que el nom d’usuari no existeix
prèviament, presentarà una pantalla on preguntarà
algunes dades més, com ara el nom i cognoms reals i una
adreça de correu electrònic de contacte. Cal recordar el
nom d’usuari i la contrasenya amb la qual s’ha iniciat la
primera sessió... serà necessària per les properes
ocasions en que es vulgui entrar al CV.

Des del mes de febrer de 2005, fins a mitjans de juny de
2005, el Campus Virtual ja té més de 450 usuaris
registrats, dels quals només 150 són docents o personal
d’administració i serveis.

Què hi podem trobar al Campus Virtual?
L’accés al Campus Virtual es fa a través d’una pantalla
inicial, una mena de menú principal, on hi ha la porta a
la majoria dels apartats del CV.

Des del menú principal es pot accedir a més a l’espai
web de l’Escola, el gestor de correu web del domini
“@joanpelegri.org”, l’espai de conversa general del CV i
el sistema de recerca a Internet “google”.

Al centre de la pantalla es troben les diverses categories
en les quals està dividit el CV: 
Àrees didàctiques: en aquesta categoria es poden trobar
els espais més específicament didàctics. Els espais dels
professors de les diferents àrees, amb les propostes
educatives i activitats proposades per cadascun. També
hi ha l’espai del gabinet psicopedagògic de secundària i
un espai de recursos didàctics digitals i un altre de
recursos per a l’acció tutorial: fòrums de debat,
documents interns i llistes de grups classe.
Nivells educatius: en aquesta categoria hi ha espais
dedicats a cadascun dels nivells educatius que
s’imparteixen a l’Escola, on els responsables de
cadascun d’ells publiquen informació important per
tothom implicat: pares, alumnes, professors.
Serveis Escolars: aquesta categoria recull els apartats
relatius als principals serveis escolars com ara el
menjador, la biblioteca de secundària, el departament
Escola-Empresa i el Servei d’Informàtica.
Espai de l’AMPA: conté tota la informació de l’Associació
de Mares i Pares d’Alumnes. És un espai gestionat
integrament pels responsables de comunicació de l’AMPA.
Espai de gestió: aquesta categoria és un espai on es
poden trobar les actes dels consells escolars, debatre
documents i propostes de l’equip de direcció, plantejar
iniciatives al comitè de seguretat i higiene. A més, en
aquest espai, els diversos equips de gestió disposen
d’espais privats on poden publicar informació interna i
fer circular idees i propostes de treball a mig elaborar
abans de fer-les públiques.
Miscel·lània: aquesta categoria recull diversos espais
com ara la webcam de l’aula d’informàtica 1, l’espai
digital de la Revista Calaix de Sastre i l’espai de suport a
l’ús del Campus Virtual.

Des del mes de febrer de 2005 l’Escola Joan Pelegrí disposa de Campus Virtual a Internet.

El Campus Virtual: 
l’Escola també creix en l’espai digital...
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A la dreta de totes les pantalles del Campus Virtual hi ha
un sistema de calendari on es mostren totes les cites
properes generals de l’Escola i les particulars de l’usuari
que ha iniciat la sessió (les cites de tots els espais dels
quals forma part i les cites personals).

El Campus Virtual també disposa d’un sistema de notícies
per recordar les darreres informacions introduïdes, un
sistema de recerca de termes dins dels fòrums de debat i
un sistema d’informació d’usuaris en línia.

El Campus Virtual 
com a instrument didàctic...

Un dels reptes que tindrem durant el proper curs és
convertir el CV en un espai útil per la didàctica, un
instrument més a disposició dels docents i l’alumnat per
facilitar l’aprenentatge, complementant les activitats
“tradicionals” a l’Escola.

Els docents podran mostrar apunts i documents de les
seves matèries al CV molt fàcilment, sense que necessitin
coneixements de programació o disseny web avançats.
Podran preparar i mostrar reculls d’enllaços web on els
alumnes poden trobar informacions significatives pels
temes treballats.

Podran plantejar activitats als alumnes de tota mena:
glossaris de conceptes importants, diaris de treball o
pràctiques, tasques que s’hauran de lliurar a través del CV
en format de document digital (reduint el consum de paper
i tinta, en la línia dels objectius ecològics de l’Agenda XXI),
fòrums d’intercanvi d’idees i debat de documents o
situacions, sistemes de conversa en línia per atendre
preguntes particulars de l’alumnat i moltes altres...

Els docents podran decidir quines d’aquestes activitats són
avaluables i quin és el sistema de valoració adequat a cadascuna.

Els alumnes podran saber en tot moment quin és el
resultat de l’avaluació dels seus propis treballs lliurats i
corregits a traves del CV.

El futur del CV a l’Escola...
Al llarg del curs 2005-2006 prosseguirem la tasca de
formació del professorat per a capacitar-los en l’ús dels
recursos del CV. 

Esperem que en els proper mesos, més i més docents de
tots els nivells i àrees valorin la possibilitat de gestionar
un espai del Campus Virtual. 

La gràcia de tot plegat, la potència del Campus Virtual,
és que els usuaris poden interaccionar amb el sistema,
poden publicar informació, poden rebre-la, sense que
s’hagin de preocupar de les qüestions tècniques. Els
docents no necessiten ser uns experts en informàtica i
publicació web, amb coneixements equivalents als
necessaris per escriure un text amb Word poden ser
capaços de publicar i gestionar continguts al Campus
Virtual. El professorat ha de saber, sobretot, de la seva
matèria, el sistema informàtic els ha de ser
completament transparent i senzill de gestió.

D’altra banda, els alumnes poden aprendre i treballar
matèries des de l’ordinador i internet, un entorn que els
és molt atractiu i davant del qual passen moltes hores.
Per primera vegada, davant de l’ordinador existeix una
alternativa al messenger... el Campus Virtual és aquesta
alternativa: els permet comunicar-se i aprendre alhora.
El futur, sens dubte, ens proporcionarà formes encara
més atractives d’ensenyar i aprendre a través del l’espai
real i el virtual.

Herminio Manzano. 
Professor responsable del Servei d’informàtica

1 El Campus Virtual complementa la presencia de l’Escola a Internet:
l’escola segueix disposant d’espai web (www.joanpelegri.com) on presentem
aspectes de les nostres activitats, fonamentalment de forma gràfica i
informacions “institucionals”. L’espai web es gestiona de forma centralitzada
des del Servei d’Informàtica. En canvi, el Campus Virtual
(www.joanpelegri.org) pretén ser un instrument àgil, de gestió
descentralitzada, on les informacions circulen des dels seus creadors
directament als seus destinataris.

2 Moodle és l’acrònim del sistema “Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment”. Aquest programari lliure per gestionar cursos virtuals
està cada vegada més difós entre totes les comunitats educatives. Moltes
universitats basen el seu entorn virtual de comunicació en aquesta eina: la
UPC (el seu sistema Atenea 4.0 està basat en Moodle), la UAB (Grup de
Didàctica i Multimèdia), la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de
Las Palmas de Gran Canaria i milers d’institucions educatives més.
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El Comitè de Seguretat i Salut informa 
als alumnes d’Anàlisi i Control 

El passat mes d’abril, els alumnes de primer curs d’anàlisi
i control van participar a una xerrada organitzada pel
Comitè de Seguretat i Salut de l’escola. El Delegat de
Prevenció del centre, Josep M. Galofré, va explicar què és
el comitè de seguretat, per qui està format, qui és la
persona responsable en cas d’accident... també va
repassar diversos conceptes relacionats amb la seguretat
com què s’ha de fer en cas d’incendi, el concepte de pla
d’emergència, com s’elabora un pla d’emergència i quins
elements preventius i protectors s´han de tenir en compte.
Per assimilar una mica millor aquests conceptes van anar
a donar un tomb per l’ escola discutint els diferents
sistemes de seguretat que hi ha instal.lats, des d´una
alarma d´incendis fins el famós “torpedo”, com l´anomena
Galofré, que es troba a l’espai dels arxius de l´escola. El
“torpedo” és un gas a pressió que en cas d´incendi s’allibera
i desplaça ràpidament l’oxigen que hi ha a l’atmosfera, per
tant, el foc s’extingeix per falta de comburent.

Aquesta proposta de xerrada-visita organitzada per gent de
la pròpia escola va ser molt pedagògica i esperem
continuar-la fent en els propers anys.

L’Educació Física 
de l’escola es dóna 
a conèixer
El passat 21 d’abril, Josep M. Galofré, professor de l’àrea
d’Educació Física, i Xavier Cuspinera, director de les
Instal.lacions Esportives de la FCH, van ser convidats a la
Universitat Ramon Llull, a donar una conferència als
alumnes de 3r de la Llicenciatura en Ciències de
l’Activitat Física i de l’Esport de la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport de Blanquerna. 
Amb el títol La programació en Educació Física: l’exemple
de l’escola Joan Pelegrí, els alumnes d’aquesta llicenciatura
de l’esport van conèixer les activitats al llarg de la
secundària i batxillerat que realitzen els alumnes de
l’escola. També es va explicar tota l’oferta d’activitats
esportives que s’ofereixen des de les Instal.lacions
Esportives de la Fundació Cultural Hostafrancs.
És un motiu de satisfacció que l’escola i les instla.lacions
esportives hagin estat triades com a un model per ser
conegut i valorat per als futurs professors d’aquesta matèria.

Els alumnes d’Anàlisi i Control atenent a l’exposició

Josep M. Galofré i Xavier Cuspinera
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FEM ESPORT

Les activitats del “Fem Esport” d’aquest curs han estat tres:

Uns alumnes que hi van participar ens ho expliquen.

El passat 16 de març, els cursos de tercer d’ESO, vam participar a la bicicletada, activitat opcional, i vam fer una
passejada per Barcelona, durant uns tres quarts d’hora. Vam anar guiats en tot moment per tres monitors. Després
vam anar a un taller a aprendre algunes coses bàsiques de mecànica per si alguna vegada tens un problema amb la
teva bici. La valoració de la sortida va ser molt positiva i va ser una activitat molt interessant. També creiem que és
una experiència que val la pena tenir, ja que per alguns feia uns quants anys que no anàvem en bicicleta.

Nina Eriksen i Marc Verdaguer.
3r ESO

Un dimecres al matí ens vam reunir quasi tota la classe i una gran representació de la nostra escola per fer atletisme,
passar-ho bé, suar una mica i el més important fer esport.
A les nou del matí, vàrem agafar l’autocar que ens portava al Pau Negre que era el lloc on s’organitzava
l’esdeveniment. Hi havia moltes escoles que volien competir. Nosaltres estàvem a les grades esperant el nostre torn.
Les proves eren 100 metres, llançament de pes, 1000 metres, d’aquestes tres proves havíem d’escollir-ne dues.
De mica en mica, l’organitzador de la competició ens deia el nostre nom i anàvem ràpidament a fer la prova que li
tocava a cadascú. Així que nosaltres animem els companys a participar i si és possible que guanyin.
Al final de l’activitat tots vàrem coincidir que va ser un matí agradable per córrer.

David Zamora, 
4t E

Bàsquet 3x3
Activitat lúdica i esportiva adreçada als
1rs de batxillerat, de la qual en vam

parlar a l’anterior número de la revista.

Mou-te en bici
Activitat educativa relacionada 
amb la bicicleta com a mitjà 

de transport sostenible.

Atletisme
Activitat competitiva adreçada 

als 4ts d’ESO.

Mou-te en bici. Al fons,
el Teatre Nacional

Alumnes de 3r E

Alumnes de 3r E

Atletisme. 2n i 3r d’ESO Alumnes de  2n i 3r d’ESO
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Alumnes premiades als Jocs Florals de BCN
Els Jocs Florals Escolars de Barcelona guardona anualment dotze produccions literàries, sis en prosa i sis en poesia,
dels escolars de la ciutat que representen en aquest certamen el seu centre educatiu i el districte on viuen.

Els treballs premiats a l’escola per Sant Jordi passen al concurs del Districte i, posteriorment, al de Barcelona.
Meritxell Rigol, de 3r d’ESO, va guanyar en poesia al Districte, en la seva categoria. Gisela Chillida, en la de
batxillerat i cicles formatius, a nivell de Barcelona. Enhorabona, a totes dues.

A continuació presentem els escrits que han obtingut el reconeixement del jurat. 

50’s
Una fina capa de núvols, entre grisa i blanca, cobria l’immens cel, i els pocs raigs de llum que aconseguien travessar-la produïen una estranya claror que
impedia veure més enllà d’uns pocs metres; era un dia trist i malenconiós, la tenebrosa llum convidava a l’aïllament i retraïment, a la reflexió. Tot això,
però, semblava passar inadvertit a la resta del meu petit món: tot l’equip de rodatge estava frenètic, anaven amunt i avall sens parar, semblaven tèrmits

embogits per la descoberta d’un suculent
menjar; car, era el primer dia de rodatge de
l’anhelada pel·lícula. Jo no podia suportar aquest
ambient, em sentia massa buit, massa mort,
massa lluny de mi. Vaig passar una llarga estona
fora, observant, pensant, sense gosar endinsar-
me; no sé quant temps va passar fins que, en un
impuls, vaig poder entrar... Tant era, ja era dins,
disposat a començar la interpretació... Vaig haver
de canviar la cara, l’expressió, el posat, les
paraules; se suposava que era un Home
Feliçment Casat, viril, fort, ric, segur, calculador
sempre que calia i afable quan era necessari,
amb una sòlida carrera com a actor, era el model
de l’”American way of life”, havia aconseguit el
somni americà: havia (als ulls de la societat)
triomfat.

Assegut en una butaca, fumant un cigar i
observant la munió de gent que passava pel
davant, sense saber que aquell dia començaria
a néixer i a morir: va entrar a la meva vida qui
odiaria amb totes les meves forces i a qui
estimaria fins a límits desconeguts; a qui
necessitaria tenir lluny i a qui voldria tenir al
costat, qui ho ha estat tot i ha acabat en res. Va
entrar arrossegant el peus, cap cot, amb una
cigarreta penjant dels llavis i amb la jaqueta
sobre una espatlla, no va saludar ningú, no
mirava ningú, va jaure en un racó de plató, en
la penombra, mirant fixament el terra. El vaig
prejutjar, era un actor novell, ja havia treballat
amb molts d’altres i es creien saber-ho tot sense
conèixer res, volien canviar el món; en un
primer moment el vaig odiar, sentia ràbia, jo
que havia hagut de renunciar a tantes coses per
arribar on era, que havia hagut de fer tants i
tants sacrificis per un paper, per ser actor, per
ser una estrella; jo que havia renunciat a ser
“jo”, que m’havia enterrat en vida. I Ell, sense
abdicar de res, sense negar-se, sense deixar de
ser ell, volia, podia i, segurament, aconseguiria
el mateix que jo; no era injust?
Els dies, però, van anar passant i darrere de les
fortes discussions, darrere el rebuig inicial, va
començar a sorgir alguna cosa semblant a
l’admiració, a la fascinació, a l’amor... Els seus
llavis, els ulls verds, el seu menut cos, la figura
andrògina, tan masculina i tan femenina alhora!

O la seva mirada, era aquella irresistible mirada,
com la d’un cérvol que mira al seu caçador
demanant clemència, compassió, l’absolució,
però que té aquell aire petulant i endiastrat:
encara se’m podia escapar, podia fugir, només
l’estava apuntant, però podia fallar... Jo també
l’atreia, ho notava, ho pressentia, però no em
podia arriscar, no m’hi podia (o no m’atrevia)
acostar, m’hi jugava massa; tant si les meves
intuïcions eren certes com no, si algú se
n’assabentava, si es filtrava a la premsa, era la fi
de la meva carrera... (Quants dubtes! Quantes
suposicions! Quantes hipòtesis!)

Tempus fugit: vam arribar a mitjan rodatge i va
venir la meva dona, tocava sessió fotogràfica i
havia de passar el dia acompanyant el seu
marit, formava part de la pantomima; d’aquesta
manera, la premsa podria donar testimoni de la
“felicitat” del matrimoni i, de pas, promocionar
la pel·lícula. Com era habitual, vaig començar a
discutir amb Ell, últimament el meus
sentiments estaven molt confosos i la presència
d’ella va augmentar la meva crispació, així que
la disputa inicial va pujar de to i vam arribar a
les mans (Quina pell tan suau!). Ella, amb el
caràcter conciliador, matern, comprensiu, que
se suposava que havia de tenir una dona
catòlica de classe alta nord-americana, el va
convidar a sopar i, davant la meva perplexitat,
Ell va acceptar “encantat”.

Va arribar, finalment, el temut i anhelat vespre,
i es va presentar a casa, vestit amb uns texans
vells i estripats, amb una caçadora vermella i
amb les ulleres de pasta que l’afavorien tan
poc. El sopar va transcórrer amb total
normalitat (i tranquil·litat), van congeniar molt
bé i van passar tot el temps xerrant, jo no vaig
atrevir-me a badar boca, em mirava de reüll i
això m’impacientava. Quan va arribar l’hora dels
cafès ella va anar a la cuina a buscar unes
pastes, Ell es va acostar, m’observava fixament,
va somriure, es va apropar encara més, molt
lentament, fins als meus llavis, em besà, vaig
quedar perplex, sense saber què fer.

-En tenia ganes- va respondre llegint-me el
pensament; abans que ella tornés, ja havia
marxat. No vaig dormir: pensava en Ell.

Els dies posteriors van transcórrer amb molta
rapidesa, l’endemà del sopar (i del petó) el
vaig defugir, vaig fer com si no hagués passat
res, em va entrar el pànic, no podia mirar-lo,
ni acotar-m’hi. M’hi vaig obsessionar, el
necessitava, el volia. No sabia què fer, què
havia de fer; la idea de tenir-lo lluny
m’esgarrifava, la de tenir-lo al costat
m’aterrava; no el volia perdre, però, havia estat
mai meu?... veia com Ell, l’aigua, la vida,
s’escolava entre els meus dits davant la
impotència dels ulls, que no podien fer res per
evitar-ho... Poc a poc, gota a gota, ho estava
perdent tot... Ho he perdut tot!!!!!!!!!!
Aquest vespre, ha entrat al meu camerino, se
m’ha apropat massa, volia besar-me;
horroritzat l’he empès, l’he escridassat,
m’havia mal interpretat: 

-“Jo” no sóc com “Tu”- m’he intentat
convèncer. I certament no ho era, jo sóc un
covard, estic engabiat, en la meva pròpia presó,
incapaç de sortir-ne...

He plorat, ja no podia més, havia començat
una batalla en què no tenia res a guanyar,
només a perdre, m’he acostat a Ell, l’he
abraçat, m’ha estret... Entre els seus braços
ho he vist clar: no podia renunciar a tot el que
tenia, no podria viure, no en sabria; l’he
apartat bruscament, entre gemecs, Ell volia
agafar-me... La resta la recordo molt
vagament, les imatges se’m barregen les unes
amb les altres, les llàgrimes no em deixaven
veure clar... intentava abraçar-me i em
parlava, volia que em tranquil·litzés; el volia
lluny, hem començat a forcejar, estàvem molt
junts... Ell era tombat a terra, jo a sobre; les
meves mans han començat a estrènyer el seu
coll... de sobte el seu cos, immòbil, jeia
damunt la catifa vermella, ja no es movia. Li
he fet un petó, per primer cop li he dit que
l’estimava... Ara les meves llàgrimes cauen
sobre el seu rostre encara calent... Perdó. 

– TANT UNA PEDRA COM UN GRA DE
SORRA S’ACABEN ENFONSANT A L’AIGUA –

Gisela Chillida
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Passo els dies viatjant al dolç record,
que comença a ofegar-me poc a poc,

quan no sento a prop el teu so que ja és sord
i vull creure que és el nostre joc,

que et rendeixes com en el vent la cendra,
perquè lluiti pel teu somriure,
i cometent el pecat més tendre

tornar a ser el meu aire per viure.

Busco refugi en el fosc oblit,
però no puc creuar la porta barrada
pel desig que em tortura cada nit

de ser la reina de ta mirada.

Hores mortes sense cap instant
quan vius i somies per ella,

tu, del meu anell el gran diamant,
m’has apagat fins l’última estrella.

Per què intentar cremar l’immens mar?
si l’aigua sempre serà millor.

Per què lluitar per la llum del far?
quan la claror és nàufrag del dolor.

Bandera blanca de foc armada,
d’aquell combat de vaixells de paper,
quan el titella de la història passada,

descobrí el secret del fugaç plaer,
i apagà a una petita fada,

que li brindà la màgia de l’amor,
pel boig desig ella cegada,

es va quedar sense essència al cor.

Desitjo l’or de la teva mina,
com la tempesta, de la lluna el plor,

com mort del fracàs, la ballarina,
com tu, lladre, robar-me la il·lusió.

Arrels privades de la terra,
ja ha mort tota llàgrima sincera,

quan l’amor es transforma en guerra,
ja ha caigut l’ànima presonera.

Perquè no compartim univers,
sentiments enterrats fins ara,

que s’ha alliberat vers rere vers,
tot el que no puc dir-te a la cara.

TOT EL QUE NO PUC DIR-TE A LA CARA.

Meritxell Rigol

Ariadna Chillida, a l’esquerra, guardonada a
l’Ajuntament. Al seu costat, Jordi Solsona,
director de l’escola, i Meritxell Rigol

Meritxell Rigol, a la Seu del Districte



20

Aquest any, les jornades esportives es van celebrar el 18 de
març, organitzades des del departament d’Educació Física i amb
la col·laboració de professors, tutors, monitors, alumnes de
batxillerat i els participants, sense els quals això no tindria cap
sentit.

A diferència d’altres anys la competició d’ESO es va realitzar a la
instal·lació del Pau Negre, a la muntanya de Montjuïc. La
competició de batxillerat es va fer al poliesportiu de l’Espanya
Industrial.

Els primers d’ESO van fer una competició de diferents jocs. Els
segons i tercers d’ESO, una competició d’atletisme (velocitat-
llargada-resistència). Els quarts d’ESO, una competició de futbol
i els de primer de batxillerat bàsquet i futbol.

Les diferents competicions es van desenvolupar amb un caire
lúdic i esportiu amb una gran participació i implicació per part
dels alumnes.

Departament d’educació Física.

Jornades esportives 2005

Jugadors de futbol sala

Alumnes de batxillerat

Futbol a 1r de Batxillerat

Jocs a 1r d’ESO

Atletisme a 2n i 3r d’ESO

Jocs a 1r d’ESO
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Sortides.

El 28 d’abril era fixat com el dia en què tots els cursos d’ESO i 1r de batxillerat
feien les sortides programades de treball de les diferents àrees. 

2n d’ESO
Els alumnes van anar a la Fageda d’en Jorda a la Garrotxa. Una passejada, fent obervacions de ciències naturals,
fins arribar al volcà de Santa Margarida.

1r de Batxillerat científic
Arenys de Mar. Vàrem estudiar la dinàmica litoral i els impactes que s’hi produeixen (construcció de ports, esculleres,
línies de ferrocarrils, autopistes i carreteres...), dinàmica oceànica ( transparència de l´aigua, captura de plàncton,
velocitat del vent...) i vàrem estudiar els problemes que es donen cada tardor a la riera d´aquesta població. Vam fer
càlculs de cabals, vam veure com estava construïda la riera...
Les fotos corresponen a l´estudi de la dinàmica oceànica. Es pot veure el moment de la captura del plàncton. 

Rosa Marín.
Professora

Capturant plàncton Alumnes recollint mostres Alumnes al vaixell

Alumnes de 2n d’ESO Volcà de Santa Margarida 
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Com cada any, durant el mes de febrer,
es celebren les Jornades Culturals. Un
grup de primer de Batxillerat, vàrem
anar a esquiar a la Masella.

Un dia fred de febrer, les sis del matí,
al drac de l’Espanya Industrial. Un
grup de joves equipats amb grans
maletes, amb una indumentària no
gaire urbana, esquís i abrics enormes...
Hi ha son, però també nervis, il·lusió...
Ens acomiadem, i entrem a l’autocar.

Comença el nostre viatge. Alguns
aprofiten l’estona per dormir, d’altres
no parem de xerrar i fer xivarri. Fem
una parada abans d’arribar a les pistes,
esmorzem ens posem a punt i per
començar a esquiar només arribar a les
pistes.

Arribem a la Masella, fa un dia
preciós, un sol que comença a
despertar-se, una mica de calor, un cel
clar i nítid. Un cop hem recollit els
esquís, coneixem els que serien els
nostres monitors que ens
acompanyarien durant els tres dies.
Ens divideixen per grups segons el
nivell: els principiants, els experts, els
“quasi - experts” hi ha lloc per a
tothom... comença el dia d’esquí. Al
cap d’unes hores de caigudes, riure’s,
d’aprendre per alguns i de millorar per
als altres, acabem el primer dia
d’esquí. Va ser un dia genial, el clima
ajudava i se’ns va passar volant. 

Així que ens varem dirigir cap a
l’hotel on ens allotjaríem. Un cop
repartits ens els dos hotels ( que
estaven molt a prop) i instal·lats a les
habitacions, vàrem baixar a sopar.
Després de l’àpat, tocava dirigir-nos
cap a les habitacions ja que
l’endemà ens esperava un dia intens. 

L’endemà a l’hora d’esmorzar ens
retrobàrem al menjador, les cares eren
de son però teníem energia per
emprendre una nova jornada d’esquí.
Va ser un dia magnífic tot i que el clima

ja no era tan bo, feia més fred i més
vent. A mesura que passaven les hores,
els amateurs ens anàvem familiaritzant
amb la neu, els esquís, les tècniques...
els experts tenien temps per millorar el
que ja sabien, explorar noves pistes i
nous reptes. Aquell dia però, varem
acabar ràpid i ens varem dirigir cap a
l’hotel ja que aquella nit anàvem a la
discoteca i tots teníem ganes d’arribar
a les habitacions per preparar-nos per a
“l’esdeveniment”. Varem baixar a
sopar, arreglats i empolainats ( uns més
que altres) i després de pactar amb els
professors les hores de tornada i
d’aixecar-nos l’endemà, ens varem
dirigir cap a la discoteca. Les ganes de
passar-s’ho bé, la música, la diversió,
van convertir l’ultima nit en una
veritable festa.

L’endemà al matí, les cares no
enganyaven; son, cansament, però
amb l’esmorzar varem recuperar
forces per gaudir del nostre últim dia
d’esquí. Després de fer les maletes...
cap a les pistes. Els monitors ens van
deixar part del dia lliure, i varem
poder posar en pràctica amb els
nostres amics tot allò que ens havien
ensenyat durant aquells tres dies.
Però va arribar l’hora de marxar i
després dels acomiadaments varem
pujar a l’autocar que ens portaria a
Barcelona. Es començava a veure el
final del nostre viatge. A l’arribar, un
grup de pares, mares, familiars i
amics ens estaven esperant. Aquí
acabava un viatge, una sortida entre
amics, un descans, un parèntesi per
recuperar forces... fos el que fos,
amb les seves coses bones i les no
tan bones, va valer la pena. 

Gemma Tarragó Mañé. 

1er F de batxillerat

Esquí a la Masella

Encara més difícil

Grup avançat d’esquí

Snowoard
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X Audiència Pública de Barcelona.

En l’última edició del Calaix de Sastre es va publicar un article en el qual s’explicava el funcionament del projecte
de la “X Audiència Pública: Salut, Barcelona!”. Durant tot el curs, els alumnes de les classes participants de 3r i 4t
d’ESO vam acudir a diferents trobades intercentres per poder debatre amb altres joves de Barcelona els tres eixos
principals de l’Audiència: “Quedem!” (Addicions i drogodependències), “Dóna’m un cop de mà” (Sexualitat segura)
i “Anem de compres!” (Alimentació saludable).

Durant aquest trimestre hem dut a terme la major activitat relacionada amb l’Audiència. Poc després de l’ última
trobada intercentres, dos alumnes representants de l’escola vam acudir al Redactat Final del Manifest. S’hi va
corregir i revisar tot el seguit de propostes que s’havien extret de les trobades.

El dia 21 d’abril uns quants alumnes de cada classe participant ens vam desplaçar fins a l’edifici Telefònica, on es
va celebrar una videoconferència amb els nois de Sant Sebastià que, recordem, també participaven en una Audiència
paral·lela. Dos alumnes de l’escola van col·laborar directament en la lectura de conclusions a l’experiència virtual.

El punt culminant del projecte va ser el passat 10 de maig, quan es celebrà la X Audiència Pública al Saló de Cent
de l’Ajuntament de Barcelona. Va ser el moment per exposar el manifest davant de l’Alcalde i altres autoritats
importants de la ciutat, i també davant dels nois i noies representants de la ciutat de Donosti. Després d’aquesta
exposició, hi va haver un torn d’intervencions. els alumnes del Joan Pelegrí hi vam participar activament. Una
intervenció important per part d’un professor basc va resultar ser la més polèmica ja que ens va revelar que no s’havia
tingut en compte la diferència d’idiomes, i caldria haver procurat un servei de traducció simultània.

Va ser amb aquests nois i noies de Sant Sebastià amb els que alguns dels alumnes de l’escola van poder tenir una
segona trobada en un viatge a Donosti. Van poder participar en la IV Audiència Pública de Sant Sebastià, “Donostia
saludable”. A més, aquests privilegiats i, segons el nostre criteri, escassos alumnes de l’escola van poder gaudir d’uns
dies de turisme per la ciutat i de nits agradables a la platja de La Concha. Tot i això pensem que caldria haver
informat sobre els criteris d’elecció dels representants que hi anaven perquè aquest tema va crear una mica de
polèmica a classe. 

En general, la nostra valoració de l’Audiència Pública és força positiva ja que ha estat una experiència interessant i
agradable, tot i que som crítics en molts aspectes. Hauria calgut més debat i diàleg i no pas tant de formalisme ja
que debatre és la millor forma d’arribar a unes conclusions reals. També volem mostrar-nos crítics amb el que
considerem la nota més negativa d’aquesta experiència, el tractament de la informació per part dels medis, sobretot
de la premsa, i en concret els diaris gratuïts. En la nostra opinió aquests diaris van mostrar una imatge molt
superficial de l’Audiència, remarcant només els punts que podien generar més controvèrsia, com la petició de
preservatius als instituts; deixant de banda la síntesis de l’Audiència, que en el fons era un exercici democràtic per
ajudar-nos a formar un criteri per a l’endemà.

David Belzunce, Thais Diego, Nina Eriksen i Víctor Gòmez . 
Les classes participants van ser 3r F i 4t B.

Peine del viento San SebastiánMuseu Chillida Leku
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OPINIÓ

El diccionari defineix “protagonista” com la persona que
en un esdeveniment desenvolupa el paper principal. Si
l’esdeveniment a què em refereixo és la pròpia vida,
entendreu com a evident el repte que us faig: assumir el
paper principal en la gestió de la pròpia existència. 

I no us responeu massa ràpidament dient que ja ho feu i
pobre de qui us ho impedeixi. Ni parlar-ne! ni joves ni
adults; ni alumnes, ni pares ni professors ho tenim massa
fàcil. Si badem –i badem molt sovint- la vida se’ns munta
sola o ens la munten els altres... I aquí podeu posar un
llarg inventari: imposicions, obligacions, frustracions,
col·legues, pressions socials...

Anem per passos: tots hauríem de tenir clara l’opció
“protagonista”. Ens fa més persones. Però compte!
protagonistes de la pròpia vida, no de la dels altres; a
vegades, aquells que tenim més fusta de líder inundem
amb el nostre protagonisme les vides que ens envolten i
ens trobem decidint per ells, pressionant-los i
prolongant-nos-hi.

I és cert també que assumir aquesta tasca vital no és fàcil,
especialment quan s’entra en l’adolescència... No trobem
el punt d’equilibri... A uns, de cop, se’ns puja l’autonomia
al cap i no volem saber ni paraula de que els adults que
ens envolten intervinguin; posats a rebre consell, passen
pel davant les opinions dels companys (que, pobres, estan
si fa no fa com nosaltres de confusos o erròniament
orientats). Les intervencions dels adults, molt sovint, són
viscudes com a ingerències, sospiteu que volen eliminar
justament el vostre protagonisme o si més no, considereu
que no entenen, ni a vosaltres ni “la vida d’ara”. Altres
però, d’entre els joves, s’acovarden. Prendre decisions,
triar... els resulta angoixant i acostumen a esperar que
altres ho facin per ells... I aquí rau una de les
contradiccions de voler i no voler fer-se gran.

La idea d’estar sempre a l’aguait perquè la vida ni se’ns
munti sola ni ens la muntin, l’heu d’elaborar a fons i de per
tot. Tot, d’entrada, l’heu d’emmarcar dins aquella frase que
tant em sentiu a dir els qui parleu amb mi a nivell personal:
“no tot el que m’agrada em convé ni tot el que em convé
m’agrada” això hauria de regir el dia a dia, la festa, les
relacions, les modes, les orientacions de futur... Tot. Sobre
aquesta base és qüestió d’anar fent... amb sentit sempre
crític. Posem alguns exemples: entrar a casa qualsevol
tarda i, sense planificar-la, berenar veient la televisió o
davant la play o internet... pot significar perdre la tarda
enganyant-vos tot dient “després d’aquesta”, “cinc minuts
més i prou”, etc. Anar de festa un cap de setmana sense
els criteris elaborats en quant a consums i relacions
harmonioses, és ficar-se a la gola del llop; anar amb aquests
o amb aquells col·legues perquè em cauen bé tot i que la
lien perquè jo sé mantenir-me al marge, és jugar amb foc;
decidir els estudis en base al que faran certs amics és una
poca soltada; vestir-se d’una certa manera perquè és la
moda i sóc jove és fer-li el joc als muntatges comercials que
compten amb els joves com a mercat exquisit.

Els adults tenim un paper molt i molt important en aquest
procés d’emancipació, de protagonisme, dels nostres
adolescents i joves... ni devem imposar sense més ni
tampoc inhibir-nos-en. Quatre serien les nostres tasques
fonamentals: primera, assumir la història personal, assumir-
la de forma que sigui referent per als nostres fills; segona,
trobar els espais i les maneres per donar pistes, per
orientar-los, en la seva presa de decisions; tercera, estar a
prop i armats de paciència i esperança en les decisions
fallides que tinguin; i quarta, tenir nosaltres un estil de fer
que els ajudi per tal que vagin aconseguint noves quotes de
seguretat i prudència en ells mateixos.

Miquel Cubero Balboa. 
Professor.

Ser protagonista de la pròpia vida.

“si bades, la vida se’t muntarà sola o te la muntaran els altres”
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Joventut d’esperit.

“La joventut no és un espai de la vida. És un estat d’esperit. 
És un fruit de la voluntat, una qualitat de la imaginació...”

Amb aquestes frases comença un poema de Samuel Ullman, la traducció del qual tinc a la vista sobre la meva
taula de treball. És un cant que ens anima a mantenir-nos joves d’esperit malgrat que els anys vagin passant. És
una crida a mantenir ideals, interès per les coses, a tenir desig d’infant davant les novetats, a tenir confiança, a
mantenir esperances, a ser “capaç d’interpretar els missatges de bellesa, de valor, d’entusiasme, de grandesa que
envia la terra, als homes o a l’infinit”.

Tot el text del poema va dirigit, especialment, a les persones que ja comptem amb una certa edat, i és un toc
d’atenció per a evitar la pèrdua d’aquella força positiva que ens fa mantenir un lloc participatiu en el món, de
forma positiva i contribuint al millorament col.lectiu, però sobretot a una realització personal que ens faci
generosos, oberts, útils i, com a conseqüència, més feliços.

I penso que un text que serveix per a cridar l’atenció a les persones grans per a defugir el pessimisme, la renúncia,
la temença, els abatiments, ha de ser també un bon referent per al jovent. Una persona ja gran potser s’ha deixat
anar pel pendent del desànim o de l’escepticisme, i tal vegada li serà difícil redreçar un temperament
desenganyat; però per al jove, noi o noia, que està formant la seva personalitat, és bo dedicar un pensament a
valorar com és de perillós de desentendre’s dels valors d’uns ideals; com és de gratificant assumir les
responsabilitats per a comprendre l’entorn i gaudir-ne sense abandonar les possibilitats de millorar-lo; com és
d’engrescador tenir il.lusions; com és d’estimulant el compartir entusiasmes; com és de complaent compartir
emocions tot sabent-ne valorar positivament els aspectes favorables i superar amb coratge allò que no agrada tant
de l’entorn.

És per això que penso que no hi ha textos amb destinataris exclusius, i que tant és adient que un adult pugui
sentir interès per a opinions dirigides al jovent, com que un adolescent pugui meditar sobre aquests consells per
a les persones grans. Es tracta d’obrir els ulls quan encara s’és a temps d’enfocar un estil de vida i assumir que
“no n’hi ha prou, per envellir, l’haver viscut un nombre d’anys. S’envelleix quan es fa renúncia dels propis ideals.
Els anys arruguen la pell, però renunciar a l’entusiasme arruga l’ànima”.

Samuel Ullman adverteix a les persones grans, però cal que, amb temps per endavant, tothom escolti les últimes
frases del seu poema: “Quan les fibres del teu cor siguin trencades i el seu fons cobert per les neus del
pessimisme o gelades pel cinisme... aleshores seràs vell i que Déu tingui pietat de la teva ànima”.

Josep Leon i Humbert. 
Membre de la Fundació Cultural Hostafrancs
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Globalització, Internet, societat de la informació,
conceptes que fa pocs anys eren desconeguts per
nosaltres i ara han agafat un pes importantíssim en
l’evolució de la societat produint uns canvis de conducta
que no s’havien vist des de la revolució industrial del
segle XVIII. El que tots tenim clar és que aquests nous
conceptes comporten uns nous reptes i noves
expectatives per al futur. Les escoles ja han començat a
preparar-se per donar el servei que la societat els
demana, preparant els nostres fills, (futur de la societat)
en aquestes noves àrees que han aparegut, com són la
informàtica i les noves tecnologies.

Això ha fet que societats, pobles i països ara estiguin més
a prop que abans i hi hagi una relació més estreta entre
ells, formant comunitats més àmplies com en la que ara
estem tots immersos: la Unió Europea. Això ens afegeix
un nou repte, potser el més complex de tots els anteriors,
intentar donar des de les escoles l’eina fonamental que
necessitaran els nostres fills per comunicar-se, treballar,
estudiar i gaudir en aquesta nova comunitat, i no és un
altra que la llengua de comunicació: l’anglès. És per això
que des de l’escola s’ha d’apostar de manera molt ferma
en la consecució d’aquest nou repte.

Som el país d’Europa amb un nivell més baix en el
coneixement d’aquesta llengua.

La importància que ha pres l’anglès en la nostra societat
fa imprescindible que els alumnes de l’escola en tinguin

un coneixement més ampli, i fer-ho així donar l’eina
fonamental que necessitaran en el futur sigui quin sigui el
camí escollit.

Això ho saben molt bé els que es poden pagar unes
escoles elitistes o poden enviar a estudiar els seus fills als
Estats Units, però nosaltres creiem en la igualtat
d’oportunitats i per aconseguir-ho hem de millorar. Crec
molt important que es faci alguna cosa en aquest punt
clau en la formació dels nostres fills, i per un
desenvolupament futur del nostre país. Moltes vegades es
parla del fet que es donen pocs diners en I+D, que hem
de ser més competitius. Són molt importants els diners,
però crec que més important és donar l’eina fonamental
per aconseguir aquesta excel·lència, que els nostres
alumnes, investigadors, treballadors, tinguin un nivell
d’anglès suficient perquè no trobin retallada la seva
competitivitat respecte a altres països d’Europa i del món.

Si estem formant els nostres fills en branques com la
ciència, la química, les telecomunicacions, l’art, la
literatura, la música i el més important, els valors, no
podem deixar de dónar-los allò que realment necessitaran
per expressar-se i expressar el que han après com a
persones al món. 

Thank you 

Josep Conesa. 
Pare d’alumne de l’escola Joan Pelegrí

Paraules d’agraïment dels pares de Ferran Castro,
alumne de 2n d’ESO

Som els pares del Ferran Castro, alumne de 2n d’ESO, i volem aprofitar la possibilitat que ens ofereix la revista de
l’escola per fer-vos arribar aquestes línies d’agraïment. 
Volem fer arribar el nostre agraïment a totes aquelles persones que us heu preocupat pel nostre fill, que ens heu fet
arribar el vostre recolzament, també a tots aquells que per prudència o per no trobar el moment o les paraules us
heu mantingut a distància, però sempre amb el Ferran en el vostre pensament. Gràcies.

Alguns sou amics, molts sou vells coneguts, però també hi ha hagut moltes persones a qui no coneixem
personalment, persones amb qui ens creuem cada dia a l’escola, que s’han apropat per interessar-se pel nostre fill i
per fer-nos arribar el seu recolzament i la seva disponibilitat per qualsevol cosa. Gràcies.

Gràcies a totel personal de l’escola per la vostra constant preocupació, recolzament i ajut que ens heu fet arribar en
tot moment. Gràcies.

Gràcies a tots els que esteu dedicant o heu dedicat un sol minut del vostre temps al Ferran, a tots els qui amb una
paraula amable o un somriure ens heu fet sentir a nosaltres i als nostres fills que no estàvem sols.
Sincerament gràcies.

Julio Castro i Mercè Parellada

New Concepts  New Challenges
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Concurs de matemàtiques a l’esprint 2005.
Els alumnes de cicle superior van participar a la prova en línia de problemes a l’esprint. A una hora determinada

es reben uns problemes via internet. Totes les escoles participants, els comencen a resoldre i guanya qui envia els
resultats abans i tots bé.

Els participants ens expliquen com van viure aquest dia.
Entrem a la sala d’ordinadors de la Sagrada Família, tot preguntant-nos com serien les preguntes, quant tardaríem
i, sobretot, “guanyarem a les altres escoles?”.
9:30. El professor, el Toni, diu: “Ei senyors, a treballar i bona sort!”.
Cada grup feia un problema diferent, això si, amb l’ajut del mestre.
Hi havia tres nois de 5è, que ens van ajudar molt apuntant les respostes dels problemes i, també, un minigeni
matemàtic capaç de resoldre qualsevol cosa.
Però, com sempre, la unió fa la força.
Encara que hi havia algun que altre problema que Déu n’hi do, els vam fer tots, un a un, alguns més llargs i altres
de més curts, però tot el màxim de bé que podíem. A les 11:30, vam enviar-los, tot pensant que potser havíem
guanyat.
De sobte, a l’ordinador apareix escrit: “totes les dades són correctes”. Tots alegres, en Toni diu que això nomès són
les dades, que encara no hem guanyat.
Una mica decebuts, li preguntem al mestre si hi haurà pati, que ens l’havíem saltat. Doncs sí. Sense una altra classe.
Al migdia, ens van avisar que, amb una hora de retard dels primers, havíem quedat segons, i tots fent crits de
“subcampions”.
Uns companys van anar a l’entrega de premis amb el “profe”, diuen que va durar 20 minuts. Als guanyadors de les
proves Cangur, un altre concurs, els van regalar calculadores científiques, diplomes per a ells i placa i llibres de
matemàtiques per l’escola. Per nosaltres, diplomes, per a la nostra escola, una placa i llibres matemàtics que
trobareu a la biblioteca de l’escola de primària.

Ara sí, definitivament, som subcampions de Catalunya en esprint.

Miquel Cubero Benet i Marc López.

Participants del concurs de matemàtiques



Els Dracs i Dragons de 2n ajuden
a resoldre conflictes

Aquest és l’escrit que vam preparar el grup de 2n, Dracs i Dragons, per anar a explicar
a la resta de grups de Cicle Inicial que faríem d’AJUDANTS PER RESOLDRE
PROBLEMES.

Hola! Som els nens i les nenes de 2n C. 

Us volíem preguntar si teniu problemes al pati. Us ho preguntem perquè dilluns 30
de maig vam pensar que us podríem ajudar amb els vostres problemes. Començarem
aquest dijous, a l’hora del pati, hi haurà nens i nenes que portaran un cartellet o un
carnet penjat a la bata i si teniu algun problema podeu anar a demanar ajuda
(Ariadna, Paula, Carla, Sílvia, Daniel, Sergi, Júlia, Maria, Kim, Guillem, Martí, Marc).
També vàrem repassar entre tot el grup què és el que havíem de fer si ens venien a
demanar ajuda i així poder-ho explicar millor a les altres classes. 

Aquest curs, tots els grups de 2n hem estat treballant una hora a la setmana
sentiments i resolució de conflictes. Hem après com es noten, a fer preguntes per
saber què ha passat i, entre tot el grup, a donar idees, solucions per resoldre’ls, i
veure quines ens servien i quines no i el perquè (entre tot el grup).

Al pati quan vingui un nen o una nena a demanar-nos ajuda li preguntarem què li ha
passat (Kim, Carla). Si té un problema amb un altre nen, també cridarem l’altre nen
i els hem de preguntar: què us ha passat? Poden ser dos o quatre nens i nenes i
cridarem a tothom (Guillem, Nil).
Donarem idees per solucionar els problemes; els nens i les nenes que vinguin a
demanar ajuda també donaran idees (Júlia, Enric).
Les solucions han de ser corresponents a la història que ha passat perquè sinó no ho
podem solucionar (Marc).
Per exemple, a vegades demanem perdó però no ho fem; per tant no solucionem el
problema; quan diem perdó també ho hem de demostrar perquè sinó no serveix de res
(Sílvia, Daniel).

Tot això que hem repassat si ho diem als nens i a les nenes que ens vinguin a demanar
ajuda serà pesat i ens diran que som avorrits (Guillem). No ho direm així, preguntarem
directament: què t’ha passat? o donarem idees, escoltarem les seves... però ho tindrem
al cap per recordar què hem de fer (Sílvia, Paula, Teresa).

Qui volia fer d’ajudant a l’hora del pati ho va dir i a casa es va fer el seu carnet. Vam
decidir fer grups de quatre ajudants per si hi havia molts nens i nenes que ens venien
a demanar ajuda no s’haguessin d’esperar i fer cua.
Ara ja portem uns quants dies fent-ho, ens fa molta gràcia agafar el carnet i posar-
nos-el en sortir al pati. 
De vegades ens vénen a explicar que tenen un problema i de vegades hi anem
nosaltres. Si veiem que passa alguna cosa i els preguntem si tenen algun problema
(Júlia). O els preguntem si estan jugant, perquè un dia em van cridar uns altres nens
i quan vaig anar-hi estaven fent broma i jugant (Guillem). 

Hi ha hagut dies que ens queixàvem perquè no hi havia problemes al pati i no ens
cridaven (Daniel); però és millor que no hi hagi problemes (Maria). I a més, així
nosaltres podem jugar més (Roger). També han participat: Francisco, Sayary, Eric,
Xavi i Carles.
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Concurs de disfresses a P-5.
Com cada any, una de les activitats durant el Carnaval, és el concurs de disfresses dels personatges de les classes
de P-5, Hàmsters, Sols i Tortugues. 

Cada nen i nena disfressa el personatge de la seva classe, després els exposem a les aules i entre tots triem el
personatge disfressat de cada classe que més ens ha agradat.

Dels Hàmsters la disfressa que més ens ha agradat és… L’HÀMSTER NINJA

Dels Sols la disfressa que més ens ha agradat és… EL SOL PIRATA

De les Tortugues la disfressa que més ens ha agradat és… LA TORTUGA NINJA

I com a tots els concursos, hi ha un premi, i el premi és això que veieu, la publicació a la Revista i a la pàgina web
de l’escola els dibuixos que més han agradat.

El Carnaval.
Hola sóc el Víctor de 4rt A i us parlaré del millor carnaval que he passat a la meva vida, ha estat el del 2005, a
l’escola Joan Pelegrí, jo anava disfressat de fantasma amb una cadena i una bola de mentida de color negre. Cadascú
anava diferent però el color de la disfressa havia de ser blanc i blau, els del nostre cicle, perquè cada cicle tenia el
seu color. 

El Pol, que és un amic meu, anava de drac d’escates, el meu amic l’ Alexandre i l’ Ivan anaven de jugadors de futbol
d’ Argentina i unes nenes anaven d´animadores amb faldilla blanca i camisa blava, la Clara, la Júlia, el Xavier i la
Júlia , anaven de mariners i tenia una pipa de broma.

La majoria de les disfresses dels meus amics eren comprades, però la meva i la d’altres, era feta a casa. 
Quan vam sortir al carrer, vam fer un passeig, pel camí portàvem una banda de música amb tambors, formada per
nens i nenes de 6è. Va ser el millor carnaval de tota la meva vida.

Víctor M.
4t

L’Hàmster Ninja El Sol Pirata La Tortuga Ninja



ELMER

3030

a P4
Contes , sentiments, paraules… a P-4 hem fet una barreja d’aquestes tres paraules i ens ha sortit ELMER. I a partir
d’aquest elefantet tan entranyable hem fet un bon treball de sentiments:
Elmer és un elefant de molts, molts colors, diferent de tots els elefants que fins ara coneixíem. I…és amic de tothom!
Imagineu: d´una zebra de mil ratlles, d´una serp llarga, llarga, d´un ratolí petit, petit…i molts animals més, tots
diferents.

I…després de molts dies de parlar d´Elmer, i de pensar, pensar i pensar, hem arribat a descobrir que nosaltres,lleons,
papallones i elefants de P-4 també som diferents i… amics i amigues d´Elmer .
I… ara començarà una nova aventura, la de descobrir els nostres sentiments. Però això és una altra història, que ara
per ara necessita una mica de secret. SSS!

Marina C. 
4t

El Guardià de l’Alegria.
El dia 2 de maig els alumnes de 6è vam anar, amb metro, al teatre Regina. Vam veure l’obra titulada “ El Guardià de l’Alegria”.

El protagonista és en Pol, un nen que passa la major part del seu temps lliure jugant a l’ordinador. Un dia es queda
adormit sobre el teclat i se li apareix una persona anomenada Djavan que diu que és el guardià de la selva.Li demana
si té amics i si juga amb ells. El Pol li explica que els té per l’ordinador en el Messenger i que la seva diversió
principal és jugar als jocs d’ordinador a casa seva i en solitari.
Djavan diu que els seus amics són els animals com la serp o el mico.Llavors apareix la Caputxeta vermella i li diu
que s’han de llegir contes i històries perquè si no desapareixeran. Pel camí es van trobant altres personatges de
contes com per exemple un pilota desinflada, un follet que es deia “Yo”. Tots junts aprendran coses noves i sobretot
valoraran com són d’importants els jocs compartits amb els amics, la música, els contes...

Aquesta obra és molt divertida, la recomanem a tots els nens i nenes 

Gemma B., Roser G. I Cristina L.
6è C

L’Elmer
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Jornades Culturals.
Del 15 al 18 de març vam celebrar a l’escola de primària, les Jornades Culturals, aquest curs, el tema central de les
jornades era el reciclatge i la classificació dels residus.

Durant quatre dies, tots els cursos van treballar diferents aspectes del reciclatge i els van agrupar en un dossier. A
més a més i en relació al mateix tema els nens i nenes de cicle mitjà, van fer una visita al Poble Espanyol per veure
com els artesans del vidre aprofiten el vidre usat. Els alumnes de cicle inicial van sortir pel barri per veure els
contenidors que havien estat treballant.

La tarda de dijous vam organitzar les “portes obertes” per tal que totes les famílies poguessin visitar l’escola, veure
un recull dels treballs fets durant el curs i també per poder participar en el joc de la recollida selectiva: “Cada cosa
al seu lloc”. Els nens i les nenes juntament amb els seus familiars recollien un full on hi havia els dibuixos de
diferents objectes i materials, després de pintar-lo entre tots, havien de buscar per les classes del seu cicle per veure
on hi havia el contenidor o lloc adient per enganxar-hi el dibuix que havien retallat. Durant unes dues hores, els
passadissos i aules es van omplir de famílies que pintaven, retallaven i anaven amunt i avall per tal de ser un exemple
de bon ecologista.

Mentrestant, al pati, s’hi va instal·lar la tradicional parada de productes de comerç just i dues parades de pastissos
fets per les mares, pares... perquè tothom pogués berenar al preu de 1 .
Aquest any els diners que es van recollir anaven destinats al Txad.

Donat que la setmana prèvia es va passar una enquesta a les famílies per valorar el nostre grau d’implicació en els
temes de reciclatge, amb les respostes es va fer un gràfic per classe i després un a nivell general d’escola. La
conclusió que en vàrem treure és que tenim present el tema del reciclatge però encara ens hi hem d’implicar una
mica més i així potser podrem deixar el món millor del que l’hem trobat.

Divendres, vam fer la cloenda de les jornades i del trimestre. Vam anar sortint al pati per cursos per omplir amb
trossos dels contenidors de la tarda de “portes obertes”, com si fos un collage, les tres grans R que resumien una
mica la campanya: REUTILITZAR, RECICLAR i REDUIR.

Reutilitzar, Reciclar i ReduirPares i alumnes participant al joc
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La Diada de SANT JORDI
El divendres 22 d’abril vam celebrar a l’escola de primària la diada de sant Jordi. Durant tot el dia els diferents cicles
van anar al teatre per fer l’entrega de premis dels jocs florals.

Sembla ser que el jurat va tenir molta feina per poder decidir els guanyadors/es d’ enguany. 
Com ja és tradició es va donar una rosa i un llibre als autors/es dels escrits que van quedar en primer lloc i un llibre
als accèssits. Després de l’entrega de premis hi va haver actuacions dels alumnes del cicle que van cantar i ballar
algunes danses apresses a les classes de música i expressió.

Cada cicle va ocupar també una hora de la diada en el que ja s’ha convertit també en tradició, l’ intercanvi de llibres,
en diferents espais de l’escola es van muntar paredetes amb llibres que els mateixos alumnes del cicle havien portat
de casa. Així cadascun podia mirar o llegir la resta de llibres del companys/es.

Donat que aquest any es celebra l’any del llibre i la lectura la parada de venda de llibres que normalment s’obria
durant tres dies, es va obrir durant tota la setmana. L’afluència de compradors/es va ser molt superior a la dels altres
anys. Els guanys de la parada han anat destinats com sempre al projecte de les jornades culturals i a la secció de
primària.
Els escrits i dibuixos premiats es poden trobar a la web de l’escola.

Rut E. i David O. 
4t C

Alumnes triant llibres
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Entrevista a l’Anna, la secretària de l’escola
Hola Anna, et voldríem fer algunes preguntes sobre la teva feina aquí a l’escola.

- T’agrada la feina que fas?
- Hi ha estones de tot, aquesta és una feina molt variada i això fa que sigui molt distreta, però a vegades 
s’acumula tot en un mateix moment i llavors és més complicat poder atendre a tothom.

- Quants anys fa que treballes a l’escola?
- Ara fa uns 12 anys.

- Sempre has treballat de secretària?
- No, abans d’estar aquí ja havia fet altres feines.

- Ens pots explicar la feina que fas més o menys un dia qualsevol?
- Cada dia és diferent, però més o menys sempre he de rebre als pares per atendre les seves consultes, he 
de respondre el telèfon, passar trucades, fer encàrrecs, atendre les demandes dels mestres i alumnes, 
encarregar-me de la burocràcia de l’escola i a vegades curar petites ferides.

- Qui et dóna més la llauna, els pares, els mestres, o nosaltres?
- Els mestres i vosaltres, els alumnes, passeu més hores a l’escola i per tant és lògic que tingui sempre més
demandes d’aquests sectors, que no pas per part dels pares.

- Si no fessis aquesta feina, de què t’agradaria treballar?
- M’agradaria fer una feina que em permetés viatjar o alguna cosa relacionada amb feines socials.

Entrevista: Clara S. i Maria R. 4t 
Foto: Irene G. 4t

L’Anna, la secretària de l’escola



34

Telenotícies a 3r.
Durant el 2n trimestre, els alumnes de 3r que han anat al taller d’expressió oral, han preparat un telenotícies, l’últim
dia de taller el van emetre per la resta de companys de taller.

Això els va permetre analitzar les diferents seccions d’un telenotícies: el temps, els esports, l’actualitat... i també
apropar-se al món dels mitjans audiovisuals i les noves tecnologies. Aquí els tenim durant la preparació de l’emissió.

Equip de redacció

Alumnes a l’aula d’informàtica

Preparant notícies Redactors en acció

Nous ordinadors a primària
A l’aula d’informàtica de primària s’han instal·lat nous ordinadors, tots tenen al Windows XP i són més ràpids i amb
més memòria.
S`ha tret la taula que quedava al mig de la classe de manera que ara podem treballar en parella o individualment
segons el grup i les necessitats, però amb més amplitud.
Els ordinadors que fins ara estaven a l’aula s’han distribuït per les classes, de manera que ara cada aula en té un
on poden anar passant els nens/es per fer diferents treballs individuals o en parella. 

Text: Rut E. i David O. 4t
Fotos: Aniol I. 4t
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Projecte PICASSO
Els nens i nenes de tercer vam treballar el projecte de Picasso, vam aprendre moltes coses d’ aquest gran pintor i
escultor. 
Per completar tot el que havíem après, vam fer una visita a l’escola d’arquitectura de Barcelona, a la Plaça de la
Catedral, allà vam observar el gran mural que va esculpir Picasso en la pedra de la façana, uns monitors que són
estudiants de Belles Arts, ens van explicar el significat dels dibuixos i vam fer una reproducció del que veiem.
Després vam fer una visita guiada al Museu Picasso, amb els mateixos monitors, allà vam anar parant a cada sala
per escoltar el que ens explicaven i també per observar quadres en concret que caracteritzaven cadascuna de les
èpoques de Picasso que ja havien treballat a la classe.

Projecte QUIJOTE a 3r
Com ja sabeu, aquest any es celebren els 400 anys de la publicació de Don Quijote de la Mancha. A l’escola també
ho hem volgut recordar, per això entre tothom hem decorat els passadissos amb els personatges del Quijote que ja
vau poder veure penjats al pati durant la setmana de Sant Jordi.
Els nens i nenes de tercer han llegit durant el tercer trimestre, una adaptació de la 1ª part de la famosa obra de
Miguel de Cervantes i han fet un treball que els ha apropat per primera vegada al món imaginari i emocionant de
Don Quijote.
Les aventures d’aquest “caballero andante” i el seu fidel escuder Sancho Panza els han fet passar estones divertides
i també els ha servit per reflexionar sobre temes tan importants com l’amistat, la generositat i la il·lusió.

Aquests són alguns dels treballs que han fet durant el projecte, un dibuix del Gabriel de 3r C i un altre de la Sara de 3r B.
La figura del Quixot la van fer entre totes les criatures.

Mestres de 3r
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Colònies de 6è a Tuixent.
El dia 7 de febrer vam agafar l’autocar cap a Tuixent, tots teníem moltes ganes de
divertir-nos. Va ser un viatge bastant llarg i atrafegat, molts nens es van marejar.

Quan vam arribar, varem dinar i després vam jugar tot el dia. A la nit vam explicar molts
acudits i després vam anar a dormir.

1er. DIA: (DIMARTS) 
Quasi tothom havia dormit malament aquella nit per culpa de la calor, del sac, del
nervis,...
Vam esmorzar i ens vam dirigir cap a les pistes. Un cop allà, cada nen havia de triar els
seus esquís segons el seu peu. Vam fer grups segons cada categoria i... A ESQUIAR!!!
Ningú es pot imaginar el que són tres hores amb els esquis posats, i fins ara nosaltres
tampoc.
Al tornar vam dinar i després vam estar tota la tarda a la casa fent una espècie de treball
de Tuixent i visitant un museu de les trementinaires.
A la nit moltes nenes van fer balls i moltes obres. Després vam anar a dormir.

2n. DIA: (DIMECRES)
El segon dia no va ser gaire diferent del primer, pel matí a les pistes, per la tarda vam
fer una gincama molt xula per tot el poble i a la nit vam tornar a fer balls. 

3r. DIA: (DIJOUS)
El dijous estàvem molt cansats i al matí vam fer una excursió molt llarga amb esquis fins
a l’hora de dinar. A la tarda, també vam fer una sortida, i desprès ens van deixar anar a
comprar pel poble. A la nit ens vam haver de buscar com a mínim 10 nens o nenes per
ballar. Després dels balls vam anar a dormir.

4rt. DIA: (DIVENDRES) 
El divendres, abans d’ anar a les pistes, vam acabar de fer la motxilla.
A les pistes vam fer una altre gincama.
A la tornada molts nens també es van marejar, però tots teníem ganes de tornar a
Barcelona encara que ens fes una mica de pena deixar aquests cinc dies de diversió.

Penso que aquestes convivències han estat molt divertides i estic segura que tots els de
6è pensen igual que jo: DONARÍEM EL QUE FOS PER TORNAR A PASSAR CINC DIES
COM AQUESTS!!! 

Opinions de les convis.
6è-A:
Montse Lara: Ha sigut molt divertit i m’agradaria tornar-hi.
Armand Adalid: El que més m’ha agradat és “LA DISCO”.

6è-B:
Georgina Vidal: Molt divertides i entretingudes, però molt cansades.
Joan Bonet: Ha sigut molt xulo, molt divertit i m’agradaria tornar.

6è-C:
Marlon Moliner: M’ho he passat molt bé i el més divertit era esquiar.
Cristina López: El que més m’ha agradat es quan anàvem a l’autocar.

Mireia Fuertes, Bernat Sacarés i Ignasi Borrellde 6è
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EL PENSADOR
de Rodin al Caixa Fòrum

El mes de febrer, l’alumnat de 4t i 5è de Primària que realitza les classes de “Cultura Religiosa” varen anar a fer
una estona de silenci observant i deixant-se impregnar, meravellar… per l’escultura d’ “EL PENSADOR” (1880) de
Rodin al CaixaFòrum.
Després d’aquesta estona varen respondre unes preguntes on deien com s’havien sentit o què havien notat: m’he
sentit molt bé, he notat felicitat, he notat una sensació inexplicable, m’he sentit estranya, estava imaginant i pensant
i com si l’estigués fent, intrigat i amb una escalfor al meu cor, relaxat, bocabadada, he sentit coses maques, he notat
coses que mai havia notat, m’he sentit important, m’he sentit despullat i he notat l’art, molt impressionada, m’he
sentit especial...
També deien allò que els havia cridat més l’atenció: parts del cos que estaven molt detallades i ben fetes (l’esquena,
la columna vertebral, les mans, els peus, els dits, els ulls), algunes parts les veien desproporcionades entre elles,
que se li notava molt la musculatura, el material no semblava bronze, la roca on estava assegut...
La majoria varen coincidir que l’home que representava l’escultura estava pensant i, anant una mica més enllà,
escrivien què pensava: en alguna cosa que li interessava o molt important per a ell, en què pot crear o inventar, en
com farà la propera escultura, en coses boniques, en resoldre alguna cosa que ha de solucionar, en un món millor,
en el futur, en la seva vida privada, en ell, és com si estigués observant alguna cosa molt concreta...
Però també va haver-hi qui no sabia en què podia estar pensant però li hagués agradat saber-ho i qui va dir que més
que pensar estava endinsant-se en la seva imaginació.

“Guiat per la meva primera inspiració vaig concebre un altre Pensador, un home un, ajupit sobre un roc, roc on els
seus peus es crispen. Amb el puny contra les dents està pensant. El pensament fecund s’elabora lentament en el
seu cervell. No és un somniador, és un creador. He fet la meva estàtua.”

Rodin, 1904.

Finalment després de llegir el que el mateix Rodin havia escrit van afegir que ell parla de creador i no de somniador
ja que ell crea escultures o el seu mateix pensament, amb la seva imaginació, en el seu cap; pensa que està creant
o què crearà o com crear-les; perquè és com si fos ell i crea inspiració a les persones...
I respecte el fet que diu que ha creat la seva pròpia estàtua opinen que ho diu perquè és com es volia veure a ell
mateix, com se sentia ell, potser era ell mateix; l’ha fet amb les seves pròpies mans, sense ajuda i imaginant-se
alguna cosa sobre ell; perquè el recordem, estava pensant en crear i ell també crea, perquè els seus sentiments es
reflecteixen en l’estàtua...
Tot i així, us convidem a veure aquestes imatges per allò de “una imatge val més que mil paraules”.

Equip de redacció.
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Fira de Sant Ponç.
Feia dies que a l’escola passaven coses diferents; coses que tenien a veure amb els sentits. No sabeu
el que vam arribar a gaudir!

Us ho intentaré explicar, però per començar us heu d’imaginar un prat ple de flors, un sol que escalfa,
abelles que van de flor en flor, arbres florits... SÍ, us esteu imaginant la primavera!
I la primavera ve acompanyada d’un dia especial, un dia que celebrem tot el que ens regala la terra,
el dia de Sant Ponç.
Ens van explicar que faríem una fira per a vendre als pares un munt de productes naturals, d’aquests
que de vegades ens costa trobar.
Durant uns dies vam deixar les activitats diàries, i ens vam centrar en les olors, els colors i el gust.

Olors! Podem recordar tantes coses amb una fragància. Aquests dies les classes estaven plenes d’olors
bones. Vam olorar flors, romaní, farigola, orenga, lavanda, mel, regalèssia, te. Us vénen a la memòria?
Segur que tots teniu un record d’aquestes olors.

Tast! Vam tastar mel, fruita confitada, caramels de menta, de mel i llimona, i de maduixa, regalèssia...
Tacte! Vam tocar les herbes, els pètals de les flors, les llavors, la mel, la fruita confitada...
I va tocar fer la feina per a la fira!
Els més petits vam posar caramels dins les bosses, tots ben classificats pel gust, i totes les bosses
amb la mateixa quantitat. Amb aquesta feina ja en vam tenir prou!
Els mitjans vam omplir bosses d’olor fetes de lavanda, per posar als armaris.
Vam fer bosses de te i colònies: de romaní, farigola i... aigua de roses!
i també ja en vam tenir prou!
La feina més “enganxosa” va ser pels més grandets. Vam omplir pots de mel i de fruita confitada.
Ens van explicar d’ on surt la mel i vam rebre la visita d’un apicultor, amb el seu vestit i tot.
I bé...!
Va arribar el dia de la festa. Tots estàvem molt emocionats i amb moltes ganes que arribés la tarda.
El pati es va engalanar per a l’ocasió amb taules parades i plenes de colors. I sabeu? Per un dia tots
i totes vam poder fer de botiguers als pares, mares, avis, àvies, i als nens més grans de l’escola.

Fins un altre any!



39

Sortides i Activitats
Els nens i nenes de P3 van fer una sortida a la casa de colònies
i escola de natura de Can Montcau del Vallès. 
Hi van anar amb autocar, un cop allà van poder passar un dia a
l’aire lliure i també van poder veure i estudiar els animals de la
granja.

Ens han explicat que el que més els va agradar va ser poder
munyir ells mateixos la vaca, tot i que d’entrada n’hi va haver que
s’ hi van negar impressionats potser al veure que la vaca vista de
prop, era tan gran, després però, al veure-la tan pacífica ja es van
animar. 

David O.,Alba M., Lara V. i Helena S.
de 4t

Visita al Parlament.
El parc de la Ciutadella es diu així perquè ocupa el lloc d’una fortalesa militar que els barcelonins anomenaven “La Ciutadella”.
L’any 1868 el general Joan Prim accedí a que la fortalesa fos enderrocada, però se’n van conservar tres edificis:

- L’antic arsenal (ara el Parlament de Catalunya)
- L’església
- L’antic palau del governador (ara Institut)

Els alumnes de 6è vam visitar el Parlament, allà ens explicaren la seva història, les sales, etc. Ens van donar unes
activitats i un llapis per poder fer-les. Vàrem veure com els diputats que estaven creant el nou Estatut es feien la
foto de “família”. També vam veure a l’Oriol Pujol i a l’Ernest Benach i Pascual.
Ens van ensenyar: el saló de Canelobres, el saló Rosa, el saló Gris, la Rotonda, el saló de Sessions... Dintre del saló
de Sessions ens explicaren on seien el diferents partits polítics i els diputats que hi havia a cada partit i el President
(tant del Parlament com de la Generalitat).
Després de que a les tres classes ens ensenyessin el Parlament, ens van deixar estar una estona al parc per fer
l’ultima activitat, un dibuix d’una estàtua anomenada Desconsol i després poder jugar.
Tant a l’ anada com a la tornada vam fer servir com a transport el metro.
En resum vam fer una visita instructiva i divertida.

Ana Gibert , Andrea Portolés, Georgina Vidal i Maria Farré
de 6è

Concurs de dibuix de la
Guardia Urbana

Quan em van dir que havíem de fer el dibuix de la Guàrdia
Urbana, ja em vaig inspirar en com seria el dibuix. Llavors quan
ja havia fet el dibuix i ja l’havíem entregat, al cap de molts dies
em van dir que havia guanyat el primer premi. Vam anar a la
festa de la guàrdia urbana, va ser molt “guay”,m’ho vaig passar
molt bé...
Els premis eren molt bonics, em van regalar un viatge a Port
Aventura, una copa, una mini pilota i un equip de l’espanyol.

Anna Narbona

Anna Narbona guanyadora 

El Joel i el Santi munyint la vaca Paca
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Per què una campanya per
portar ordinadors al Txad?

Érem ben conscients abans de començar aquesta
campanya de cooperació de les dificultats que
podien presentar-se en la fase de comprensió
i sensibilització sobre el tema tractat.

Aquesta és la tretzena campanya de cooperació
que encetem. Des de la primera, l’any 1992,
per proveir de pupitres unes escoles de l’Altiplà
de Bolívia fins a la darrera, 2004, a favor de la
integració dels immigrants, hi trobem alguns
elements comuns:

1.S’han adreçat, alternativament, a un país
del Sud o a una situació de pobresa del Nord
(generalment, a col·lectius d immigrants).

2.Hem treballat amb una contrapart (és a dir,
amb una persona o entitat de “l’altra part”,
amb qui cooperem) coneguda o fiable, o bé
amb ONG, també conegudes o fiables, que
treballaven prèviament o en paral·lel aquell
projecte.

3.Hem demanat sempre a la contrapart en
què necessitaven que col·laboréssim
(aquesta és la forma usual de fer en les
activitats de cooperació: “no el que a mi  em
va bé o vull donar, sinó el que tu necessites”).

4.Els temes de cooperació han estat
relacionats, generalment, amb nens i escoles
o, en tot cas, amb grups desafavorits, perquè
ens han semblat qüestions properes a
nosaltres i alhora bàsiques.

Tenint tot això en compte, per què, com dèiem
al principi, una campanya per portar
ordinadors al Txad? Per diverses raons:

1.Perquè ens ho ha demanat la nostra
contrapart. Es tracta d’una persona
coneguda i totalment fiable, Ramon
Ribas, exprofessor de l’escola i amic
d’alguns professors actuals amb el qui
manté contacte. Dos d’ells, Joan Camós i
Miquel Cubero, van visitar-lo i van estar
amb ell l’estiu de 2002. Ramon Ribas
porta trenta anys al Txad vivint amb la

comunitat local. Pensem que ell sap el
què demana. A més, hi ha una ONG amb
experiència en aquest tipus de cooperació,
el Banc de Recursos, que fa temps que
duen a terme aquest tipus de
col·laboració, no sols al Txad, sinó també
a Bolívia.

2.Perquè el fet que nosaltres no cooperem
en un tema básic (nutrició, salut, educació,
etc.), no vol dir que el Txad no rebi ajuts
d’aquest tipus. Hi ha moltíssims projectes
d’aquests tipus destinats al Txad.

3.Perquè a part de millorar el present, cal
preparar el futur immediat. El Txad com molts
països africans i del Sud, en general, estan al
marge del món. Ells que saben què és “estar
al marge” veuen en la informàtica i internet
una eina per agafar-se al tren del futur. Internet
pot ajudar a connectar amb l’economia
mundial, comunicar-se amb el món, etc. Amb
alimentar-se avui i demà no n’hi ha prou.

La nostra aportació econòmica servirà per crear
una cooperativa d’ocupació per a joves:
fotocopiadores, informàtica i internet. Alguns
d’aquests joves són universitaris, però sense
recursos econòmics ni perspectives de treball. Si
aquests joves no veuen possibilitats de futur al
Txad, marxaran, emigraran com han fet molts
d’altres. Els països del Sud no poden permetre’s
la sagnia de “joves cervells”, els quals, després
de ser formats en els seus països d’origen, són
absorbits per occident. Ells ja tenen el local i el
que nosaltres pretenem és aconseguir el capital
inicial necessari per a les obres d’infrastructura
i la posada en marxa, com per exemple, fer
arribar la línia telefònica, adequar el local,
adquirir la maquinària.

L´escola ha recaptat fins ara un total 2612€.
Com cada any agraïm la col.laboració de tots els
membres de la comunitat educativa i esperem
seguir rebent el vostre suport el proper curs.

GRUP UNESCO
ESCOLA JOAN PELEGRÍ

Campanya UNESCO 2004-2005

L´escola ha recaptat fins ara un total de 2612€.
La campanys d´aquest any ha estat de solidaritat amb el Txad. Es tractava de recollir diners
per equipar una aula d´informàtica de la capital del país, N´djamena. Com cada any tant a
infantil-primària com a secundària s´ha fer la recollida de diners. A infantil-primària es va fer
durant les jornades culturals i a secundària durant el mes d´abril.



ENTREVISTA A
JORDI SOLSONA I
JOAN CAMÓS

El passat 30 de juny, aprofitant l’assemblea
de final de curs del personal docent i no docent
de l’escola, es va fer un  acte de comiat a Jordi
Solsona, director general de l’escola, i a Joan
Camós, cap d’estudis. El proper curs, com s’ha
informat, seran rellevats per M. Dolors Forn i per
Toni Lladó. Tots dos tornaran a exercir en plena
dedicació la tasca docent a l’aula.

Jordi Solsona
-Vas agafar la direcció en un moment de crisi de relleu.
Primeres impressions al començar la feina?
Les sensacions van ser equivalents a les d’agafar un tren
en marxa amb l’agreujant que jo era el conductor. La
inèrcia de la institució i el coneixement de l’escola i del
barri, alumne des del parvulari, em van facilitar
l’adaptació.

-Els directors sempre són de secundària. Què vas
descobrir en la secció d’Infantil Primària?
Va ser molt entranyable retornar a l’edifici on havia
passat la meva infància. 
Vaig trobar una escola petita amb un grup cohesionat de
professors capaç de comprendre les individualitats, i que
acaba d’integrar amb exitosa harmonia el grup de
professors de la Safa del carrer Guadiana. Un estil propi,
fruit d’una història rica i popular, que prioritza l’educació
de l’alumne amb amor i responsabilitat.

-Et sembla vàlid i sostenible el nostre model de gestió?
És un model agosarat, per la no professionalització de
l’administrador  i de la direcció, però vàlid pels resultats
humans dels quals es beneficia l’educació dels alumnes.

El pas pels càrrecs de
gestió crea una xarxa
coherent de
responsabilitat i
d’identificació amb el
projecte educatiu. Les
renovacions aporten
il·lusió i aire nou. La
sostenibilitat passa per
una formació específica
i intensiva prèvia al
càrrec.

-Quin futur  veus a la
formació professional?
Tot el futur del món.
Això sí, en centres ben
equipats, i que sàpiguen integrar la FP reglada, la
formació ocupacional i la formació continua.

-Si se’t concedís una partida pressupostària il·limitada
per aplicar a inversions: On la gastaries?
El meu pla director en grans inversions tindria tres



vectors. Renovar l’edifici de ponent d’infantil-primària
per millorar els locals de serveis: poliesportiu, cuina,
menjador, magatzem, sala de jocs, psicomotricitat,
biblioteca, observatori astronòmic i meteorològic,
secretaria, recepció coberta, sales de professors....
Construcció de l’edifici de Consell de Cent 18 per
encabir la formació ocupacional i contínua i integrar-la
físicament amb la FP reglada. Incorporar a l’edifici de
Guadiana una llar d’infants en un sector i la resta
dedicar-la a centre de dia per avis del barri. 

“El pas pels càrrecs de
gestió crea una xarxa
coherent de responsabilitat i
d’identificació amb el
projecte educatiu. Les
renovacions aporten il·lusió i
aire nou.”

-El teu millor record.
La foto del centenari. Els 1600 alumnes vibrant en
harmonia amb el professorat al pati d’Ermengarda. Un
acte que identifica l’alumne amb l’escola. Sobretot els
alumnes de secundària que no coneixien la nostra
infantil primària.

-Un consell al Toni Lladó.
Amb la nova estructura de direcció general se’m fa
difícil donar consells separats a un membre de l’equip.
Els diria a tots dos que observin amb serenitat, i que
comparteixin el timó de la institució amb il·lusió,
fermesa, respecte i comprensió.

-En el teu programa vas dir que et dedicaries
preferentment a relacions exteriors per assegurar la
matrícula i ho has complert. Com has viscut l’ampliació
a una tercera línia?
Amb molta il·lusió, no exempta de tensions pel
moviment de professors, pares-alumnes i edificis, i
amb molta confiança en les persones involucrades.

-Explica’ns com és l’administració del departament
d’ensenyament.
Amable i professional. Respon correctament dins de les
seves possibilitats operatives en una època de canvi
accelerat de la societat i de les lleis d’educació.
Exerceix amb dignitat la difícil labor d’arbritatge entre
pares i escoles en els temes que tenen un especial
ressò mediàtic.

-Com has viscut la teva vessant de director constructor?
Com un privilegi dins de la llarga història de la
institució. Com un exercici de paciència en tots els

sentits i amb la satisfacció que dóna veure els petits i grans
projectes acabats.

-Què és el més sorprenent que has après d’economia?
Que mai pots abraçar totes les variables però que el conjunt
és orientable cap a l’objectiu que t’has marcat. És
matemàtica borrosa, on la suma no sempre “suma”, el
resultat depèn de l’actitud dels sumands.

-Et fa il·lusió tornar a fer només classes? Què voldries fer
diferent en la teva nova etapa de docència?
Torno amb il·lusió renovada a les aules i a fer de tutor. El
pas per la direcció aporta consciència; m’agradaria
transmetre als alumnes dosis de consciència encapsulades
en equacions transcendents, en formes multilineals
alternades i en funcions n-derivables.

Afegiries quelcom més?
Agrair la col·laboració que he trobat en tots els estaments
de l’escola: alumnes, PAS, professors, pares i patronat. En
especial al grup de coordinadors i directors que hem
compartit gestió durant aquests intensos 6 anys i al grup de
pares de l’AMPA, que de forma desinteressada i generosa ha
participat en les incomptables reunions de durada indefinida
que caracteritzen la gestió de l’escola Joan Pelegrí.

Joan Camós

-Vas agafar la direcció en un moment d’embús de feina del
Dir. General. Primeres impressions? 
En Jordi ja  portava quatre anys com director general  i el
que més l’atabalava eren les obres, fer l’edifici nou, no
podia arribar a tot, fins i tot a nivell de salut ho patia. Força
treballadors pensàvem que calia buscar algú que assumís
les qüestions pedagògiques i que ell pogués estar més
alliberat. Personalment, a mi era una tasca que m’agradava,
específicament les qüestions pedagògiques. Penso que vaig
ser ben rebut i l’escola ho necessitava. 



-Tampoc mai el director ha estat de cicle formatiu. Què hi
has descobert?
És veritat que fins ara la direcció sempre ha vingut des de
secundària, però vull recordar que en Pol Bricall, almenys
per a alguns, era la persona ideal per assumir la direcció
general. Havia estat director de primària i des de fa anys
dirigeix el cicle formatiu superior d’anàlisi i control. Del
claustre de primària he aprés molt i m’agradaria que alguna
cosa del seu tarannà arribés al claustre de secundària. Dels
cicles, penso que són l’element de continuïtat històrica de
l’escola professional d’Hostafrancs. Ens cal potenciar els
ensenyaments professionals de l’escola. És el que avui
impulsa en Josep Maria Mestre, el que en diem Joan Pelegrí
Formació que hauria de ser no només cursos ocupacionals,
cursos de garantia social sinó que hauria d’incloure la
formació professional de grau mitjà i superior. 

“he fet noves amistats entre
el professorat, el personal
no docent i pares i mares,
humanament és el millor
que he rebut.”

-Et sembla vàlid i sostenible el nostre model de gestió?
Aquest és el millor model democràtic, cal que els directors
dirigeixin però sota el control de l’assemblea del
treballadors representada en el Comitè, la seva feina és
imprescindible per la bona gestió de l’escola.

-T’ha tocat tractar amb alumnes difícils. Creus que haurien
d’anar a una escola especial?
No, crec en l’escola inclusiva, tothom té dret a
l’ensenyament i conec bastant el món de l’ensenyament,
tant públic com concertat. Hi ha una manca de recursos
dedicats a l’educació a Espanya i Catalunya. Recursos
humans i econòmics que fan que les teories xoquin amb la
realitat i que haguem de suplir per il·lusió la manca de
recursos, però penso que ho treballem bé, equip
psicopedagògic, tutoria d’acompanyament, tutors de curs,
equips docents, equips de direcció pedagògica. 
La intervenció col·lectiva en una mateixa direcció, malgrat
les crisis corresponents ens donen resultats positius. Cal
que anem inventant solucions als nous problemes de
l’ensenyament. Els pares i mares ho han d’entendre, han de
plantejar-se sempre, davant dels conflictes que es deriven,
la possibilitat que l’alumne conflictiu, sigui fill seu.
Nosaltres, des de l’escola,  com a mestres, fàcilment els
estimem i creem amb ells vinculacions afectives.  

-Si se’t concedís una partida pressupostària il·limitada per
aplicar a temes pedagògics: On la gastaries?
És clar que cal invertir en el tractament de la diversitat,
diversitat a l’aula, menys alumnes per aula, 20 a Infantil
Primària, 25 a Secundària, 30 a Batxillerat. Aquest model
és una vergonya que encara no el tinguem a Catalunya,
doblar el professorat per atendre la diversitat, intervenció de

professionals no ensenyants a les escoles, assistents
socials, educadors de carrer, metges especialistes en
les problemàtiques sanitàries de l’alumnat. Reducció
de l’horari lectiu del professorat, 24 hores lectives no
és suportable. Cal la igualació real amb el professorat
de la pública, a nivell salarial i a nivell laboral. Si no
arriben els diners, potser ens haurem de mobilitzar

-El teu millor record. 
La feina que m’ha tocat fer, és sobretot de relació
humana, he fet noves amistats entre el professorat, el
personal no docent i pares i mares, humanament és el
millor que he rebut. 

-Un consell a la Dolors Forn.
Saber escoltar, tenir més paciència que jo, mantenir

sempre una visió global d’escola. Els companys de
l’EDIR  (Equip Directiu) s’han de  trobar molt recolzats
amb la teva presència.

-Com és una reunió d’EDIR? Es forma equip? És una
reunió útil? Què has aportat?
No és un equip que esculls tu, això que semblaria un
inconvenient és una avantatge per mantenir la
pluralitat. Tres hores a la setmana de posta en comú
són molt útils per poder coordinar els equips  de direcció
pedagògica de l’escola,  que abasta alumnes  des dels 3
als 20 anys i més. No sé el que he aportat, potser  tenir
sempre present les altres seccions de la casa.

-Arribar tu i començar a guanyar l’esquerra. S’ha notat
en l’ensenyament?
Ja era hora, menys mal, portàvem molts anys ofegats
mentalment i políticament. Encara no hem notat res en
l’ensenyament però confio i crec en els valors dels
governs de les esquerres i espero que ho notarem si els
fantasmes que les dretes aixequen no paralitzen els
programes que estaven previstos

-Si amb una vareta màgica poguessis eliminar un
defecte típic dels ensenyants i un dels alumnes, per
quins defectes et decidiries? 
Dels ensenyants, que sovint mostren una excessiva
seguretat i dels alumnes,  la manca d’esforç,  tenen
massa soroll al voltant per valorar el sentit de l’estudi 

-La direcció t’ha servit per fer un descans com a
professor?

M’ha servit per veure les coses des d’una altra
perspectiva i es veritat que un canvi de feina també és
una forma de descans. 

-Et fa il·lusió tornar a fer només classes? Què voldries
fer diferent en la teva nova etapa de docència?
Dedicar-me exclusivament a les classes d’història no
em costa, al contrari, en tinc ganes, però ara  valoro
molt més el treball en equip, el nostre treball és poc
eficaç.

Tomàs Salamí. 
Professor. President de la  FCH.



l’hora dels adéus i... fins setembre


