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FE D’ERRATES
En el número anterior, a la página 33,
on apareixia el títol de Barcino Orients,
hauria de dir Barcino Oriens.
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Aquest curs ha començat mogut per una política educativa que es dedica a canviar contínuament currículums i la cada vegada més present influència dels
jutges en la vida dels ciutadans. Per una banda, a la
nostra escola haurem d’abordar per al curs vinent canvis en el 4t de l’ESO, el CFGM en Informàtica i el CFGS
en Administració i Finances. A més, el debat continu
sobre la situació lingüística afegeix un altre element
d’inestabilitat a les escoles. I, per acabar-ho d’adobar,
les restriccions pressupostàries producte d’una manca de previsió passada crea un horitzó d’incertesa sobre inversions i projectes d’innovació educativa.
Aquest plantejament podria espantar-nos i crear-nos
un gran neguit si no tenim clar quin és l’objectiu de la
nostra Escola i el de les famílies. Els mestres, professors i demés membres de la comunitat educativa de
l’Escola Joan Pelegrí hem de tenir present que estem
per formar persones que siguin capaces d’aprofitar
el màxim les seves habilitats dins un marc de valors
dominat pel respecte, la pau, la solidaritat, la justícia i
l’aprofitament sostenible dels recursos. La nostra societat és competitiva i canviant per la qual cosa els
futurs ciutadans han d’estar preparats per desenvolupar-se amb competència aprofitant al màxim les seves
intel·ligències. I fem servir el plural per referir-nos a la
intel·ligència donat que des de fa un parell de dècades es parla de què hom ha de desenvolupar-se en
diferents dimensions: lingüística, lògico-matemàtica,
espaial, musical, corporal-cinètica, interpersonal, intrapersonal i naturalista. Aquest paper s’ha de fer
tant des de l’escola com des de la família. Així, el
diàleg, el raonament, el control de l’entorn, el gaudir
de l’art, l’esport, el saber relacionar-se amb els altres,
l’autocontrol i el respecte al medi ambient són aspectes que tant docents com pares i mares hem de tenir
present si volem que els nostres alumnes/fills tinguin
un desenvolupament complet. La qüestió no rau en
quines activitats hem de fer per fer créixer els infants
i joves en totes i cadascuna d’aquestes direccions: el

que cal és tenir present que hem de treballar-les totes
de manera continuada, alternant-les i integrant-les entre elles.
Per tant, les variacions que comentava al principi
les hem de veure com discussions que ens allunyen
del veritable debat que no és altre de com ha de ser
l’ensenyament i l’educació del present per aconseguir
persones competents amb un substrat humanista en
un futur globalitzat. Al meu entendre el debat no s’ha
de centrar en què ensenyem si no en com ho fem.
Sempre trobarem a faltar continguts i activitats fonamentals en altres temps dins els currículums i sempre
creurem que certs continguts estan menystinguts en
els programes del conjunt dels ensenyaments. Però
cal ser conscient que el nostre temps ha creat unes
molt altes necessitats de coneixement que no poden
ser cobertes totalment a l’escola.
El que hem d’aconseguir és que els nostres alumnes
o fills/es tinguin una ment oberta i capaç d’adaptar-se
a les noves necessitats, tot sabent actuar amb bondat
i mereixedors de l’estima de tots els altres. Els deia
a l’alumnat de 1r d’ESO en l’acte de benvinguda a
l’Escola que per a un mariner que no sap on va, mai
hi ha un vent favorable. Doncs, per a nosaltres pares
i mares, monitors, mestres, professors i altres treballadors de l’Escola Joan Pelegrí fixem-nos un objectiu
i remem cap a ell malgrat que bufin vents de qualsevol altra direcció. No us deixeu endur per la primera
ventada i si la mar està molt arrissada, quedeu-vos al
port però mai quiets: arrangeu veles i xarxes que les
aigües en algun moment es calmaran i podrem arribar
al nostre port.
Víctor Ranera

Nova direcció
de la Fundació i de l’Escola
Aprofitem aquest espai per presentar-nos

a tota la comunitat de l’Escola Joan Pelegrí
ja que des d’aquest setembre comencem
la Direcció de la Fundació Cultural Hostafrancs (Mercè Velilla) i de l’Escola Joan
Pelegrí (Víctor Ranera). Per a nosaltres és
un repte important, potser és el més gran
Mercè Velilla
Víctor Ranera
al qual ens haurem d’enfrontar durant la
nostra vida professional. Fins ara hem estat docents de l’Escola i els darrers quatre anys hem tingut càrrecs de gestió que ens han permès
conèixer des d’una altra perspectiva la realitat de la nostra institució.
Entenem que per afrontar amb èxit els propers quatre anys al front de la Fundació i de l’Escola
calia elaborar un Pla estratègic. Això ho vàrem fer a partir de:

• Reconeixement exhaustiu de la situació existent. A través d’entrevistes amb diferents membres
de la comunitat educativa, la participació de tots els treballadors de l’Escola en l’eina de participació amb format web 2.0 Què m’opines de l’Escola?, les enquestes EFQM de cursos anteriors (famílies, alumnat i professorat), assistència a la Junta Rectora de l’AMPA i les valoracions del pares/
mares delegats/des de curs sobre diferents àmbits... i, òbviament la nostra valoració personal amb
l’ajuda d’una anàlisi DAFO (debilitats-amenaces-fortaleses-oportunitats) i estudi de l’entorn genèric
PEST (política-economia-societat-tecnologia).
• Establir quina és la missió, la visió i els valors per a la institució i que han de guiar la nostra acció. En
aquest sentit, vàrem definir el més clarament possible a què es dedica l’Escola, com voldríem que
fos en un futur a mig termini i quins valors haurien de guiar la tasca educativa.
• Llistar i temporalitzar en un calendari a dos anys vista quines han de ser les accions que han de
dur-nos a assolir la visió que tenim de l’Escola.
• Establir un sistema d’indicadors que serveixin per mesurar el grau d’assoliment dels diferents
objectius i la satisfacció per com s’han dut a terme cadascuna de les accions.
• A més, i a mode d’apèndix, vàrem incloure en aquest pla un seguit de reflexions de diferents
pensadors al voltant del món educatiu i la gestió de centres escolars.

Les set línies de visió que ens vàrem marcar són:
Estar organitzats de manera que tots els processos que es duen a terme estiguin consensuats i clarificats a través dels diferents documents de funcionament com ara el Projecte
Educatiu de Centre, les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, el Projecte
Curricular, el Pla d’Acció Tutorial i el Manual de Processos.

Disposar de les eines de gestió que siguin segures i eficients.

Disposar d’un sistema de millora continuada en els models d’ensenyament-aprenentatge i
de gestió a partir d’indicadors de rendiment i de reflexió.
Atendre la diversitat de l’alumnat, tant els que tenen majors capacitats com els que tenen
dificultats per seguir el ritme normal d’aprenentatge.

Tenir un bon ambient de treball i cooperació entre tots els membres de la comunitat educativa.

Tenir uns valors compartits per tothom que guiin l’acció educativa de manera transversal.

Gestionar eficaçment i responent a les necessitats, els recursos materials i les infraestructures.

Creiem que amb aquest plantejament estratègic podrem dur a terme de manera més eficaç la nostra
feina i evitar que el dia a dia ens privi de veure cap a on volem anar. La gestió de les escoles s’imbueix
cada vegada més de models del món empresarial com ara aquest. Malgrat que hem de vigilar no confondre una escola amb una empresa qualsevol, hem de ser conscients que les escoles i les empreses
tenim trets comuns. No oblidem tampoc que les empreses van adoptant cada vegada més models de
la gestió en valors molt pròpia del món educatiu i de les organitzacions no guvernamentals.
Finalment, abans d’acabar, ens agradaria dir-vos que estem a la vostra disposició per tot allò que podeu
necessitar i que comptem amb la vostra col·laboració per tirar endavant el nostre Projecte Educatiu.
Mercè Velilla • Víctor Ranera

Primer any al col·legi
Com ja sabeu, cada any hi ha nens i nenes nous que entren a l’escola:
els de P-3.
Ells afirmen que en el seu primer any a l’escola han gaudit molt: han jugat, escoltat música, han pintat...També han après moltes coses noves:
a distingir el seu nom, alguns números, han descobert els colors, i els
seus diferents sentits, han treballat personatges famosos com per exemple Pablo Neruda, Pablo Picasso, Pau Casals...
L’any que ve diuen que volen seguir a la mateixa escola perquè tenen
molts amics, treballen molt i s’ho passen molt bé aprenent.
Alumnes de 6è A de Primària

Martí Ariza i Pau Gómez 6è A

Convivències de P-3

...visitem una granja!!
El passat dijous 17 de març els nens i nenes de
P-3 van visitar una granja. Cap allà van anar amb
autocar i pel camí van cantar cançons. Feia sol i
molta calor i per això es van treure les jaquetes.
Van veure molts animals: cavalls, conills blancs,
gallines que havien post ous, ànecs, oques…
també van veure una vaca que es deia Paca i un
gos que es va menjar la poma d’una nena.
Els nens per dinar van menjar dos entrepans, un
de formatge i un altre de pernil i per últim una
poma.
Després de dinar van munyir la vaca Paca, van
agafar i tocar molts altres animals.
Els nens de P-3 havien de fer un projecte sobre
un animal d’aquesta granja:
A P-3A van escollir el cavall, i a P-3B i C van triar
el conill.
De tornada a l’autocar molts es van adormir però
d’altres van cantar cançons com la vella quaresma i el sol solet.
Tots diuen que els faria molta il·lusió tornar-hi.
Alumnes de 6è B i 6è C de Primària

Cristina Vidal, Laura Navarro i Berta Ramon.

Les concivències de P-4
Els nens i nenes de P-4 van anar a Can Groguerola de Convivències, a Canet de Mar, van marxar el dia 4 de maig i
van tornar el dia 6.
Durant tots els dies s’ho van passar molt bé! Perquè van fer activitats relacionades amb el mar, com jugar a la platja,
buscar un tresor amb una vela i una clau, etc...
El picnic de l’escola i el menjar de Can Groguerola era boníssim!
La primera nit, mentre buscaven amb unes llanternes màgiques, van trobar un mapa pirata, un llibre i un tresor. La
segona nit van ballar a la discoteca, i a dintre de la discoteca els va sorprendre molt que hi havia una bola de llums!
Durant aquells dies van aprendre dues cançons del pirata Cap de Trons. I a l’hora de tornar de Can Groguerola van
portar un seitó fet per ells, un peix de la sort i un pegat de pirata, records que guardaran amb molta estima.
Alumnes de 6è A de Primària • Karen

Chico i Alba Hermoso

Les concivències de P-5
Els de P5 van anar de colònies a Can Maiol (Sant Andreu
de Salou - La Selva). S’ho van passar molt i molt bé, van fer
tot tipus d’activitats a l’aire lliure com per exemple: muntar
en rucs, fer clauers, fer un quadre de flors seques, tocar animals, donar- los de menjar, provar plantes...
Les habitacions que hi havia eren molt maques, eren grans,
i dormien en lliteres, cosa que a ells els va agradar molt.
El menjar que els va tocar els va agradar molt. Hi havia
pizza, macarrons, arròs, hamburguesa... i tot el que els
podia agradar.
Van arribar molt cansats, però tot i així s’ho havien passat
molt bé, i ja pensen que estaria bé repetir.
Alumnes de 6è A de Primària

Naomi Artiaga i Alba Aguilar

Convivències de Primer
Els nens i nenes de 1r ens han obert les portes de la seva classe i ens han explicat que van anar de colònies a
Mas Can Pic (Taradell).
S’ho van passar molt bé: van muntar a cavall, van fer tir amb arc, van donar menjar als animals, van fer carreres
de sacs i, fins i tot, una discoteca; en fi, van fer tantes coses que gairebé no van tenir temps lliure.
Alguns dels jocs que els van agradar més van ser: mossegar la poma, munyir vaques, però que eren de joguina
és clar, anar a cavall, fer tir amb arc, curses de carretons... També van anar d’excursió fins a la Font del Paradís,
i es van cansar perquè era una mica llarga. Sort que per la nit van tenir temps de descansar bé a la casa de
colònies per recuperar les energies per l’endemà.
-‘’El menjar estava boníssim’’- van dir, i també que volien tornar un altre cop. La resposta de com s’ho van
passar en aquestes colònies va ser: -“Super bé!”Alumna de 6èB de Primària • Carla

González Grau

Convivències de Segon
Els nens de 2n van anar a l’abril, de convivències a Mas Suro. A la tornada, cada classe va redactar un
escrit on explicaven l’experiència. A continuació us en deixem un de mostra perquè pugueu gaudir, de
primera mà, de les vivències dels nens i nenes de segon.
“El dimecres 27 d’abril tots els nens i nenes de segon vam marxar amb autocar en direcció
a Girona. Vam esmorzar en un bosc a mig camí. Quan vam arribar a Mas Suro, vam anar a
jugar una estona abans de pujar les motxilles i vam descobrir el voltant de la casa on hi
havia un camp de futbol, un de voleibol i també de bàsquet. Al davant de la casa hi havia
una esplanada molt gran per jugar a tot. Vam anar a les habitacions, vam ficar el llençol,
el sac, la coixinera i la bossa de la roba bruta. Vam triar els llocs on ens asseuríem per
menjar. Més tard, vam conèixer els monitors que es deien Lluís, Àngel, Pati i Luci, i ens
van explicar que quan toquessin la campana havíem d’anar corrents davant de la casa. Vam
anar al castell i vam berenar pa amb xocolata. Vam fer uns jocs de ritmes, temps lliure i
vam anar a sopar. Estava molt bo. Després de sopar ens van deixar una mica de temps lliure
i després va tocar la campana per fer el joc de nit: ens van donar llapis i paper i vam anar
a jugar, hi havia 7 o 8 pistes i ens vam trobar uns personatges...Després ens vam posar el
pijama, ens vam rentar les dents i vam anar a dormir.
Dijous ens vam llevar, ens vam rentar les dents, ens vam vestir, alguns van parar taula i vam
anar a esmorzar. Vam fer malabars amb pilotes, plat xinès, diàbolo i bitlles, i després el que
volíem i el Lluís va fer malabars amb foc. Els de parar taula la van parar i després vam anar
a dinar. Va ploure i tots vam anar corrents a la casa i vam fer jocs, alguns vam veure una
pel·lícula i altres van dibuixar. Vam fer taller de granja i vam tocar ovelles, cavalls i un pollet
i l’Àngel ens va ensenyar un gatet acabat de néixer. Estàvem fent temps lliure quan ens van
cridar per anar a la dutxa i quan vam acabar ens van vestir molt guapos. Després tothom va
anar a sopar. Ens van cridar per fer els balls i una mica de discoteca, uns cantaven i ballaven i altres ballaven sense música. Després vam fer discoteca i vam fer una filera davant de
l’Ariadna. Abans d’adormir-nos vam fer una desfilada de pijama i ens van explicar un conte.
Divendres ens vam llevar, vam esmorzar i després vam preparar les motxilles. Alguns, en el
temps lliure vam fer cabanes, altres van jugar a futbol, a basquet o jugàvem a la esplanada.
Després ens van fer jocs: el gat i el ratolí, el submarí, el terratrèmol i ens ho vam passar
molt bé. En acabar el temps lliure vam anar a dinar. Després ens van deixar una mica de
temps lliure, vam recollir totes les coses i va venir l’autocar. Vam carregar les motxilles
i vam dir adéu a Can Suro i hola a Barcelona.”

Alumnes 2n de Primària

Convivències
de Tercer
Els nens de 3r van anar de convivències a
Can l´Aldric. Hi van fer moltes activitats medievals: tir amb arc, una gimcana i un taller de
vitralls. Fins i tot van menjar com a lladres!!
Un dels dies van fer una excursió fins el poble
de Romanyà de la Selva, allà van veure alguns
dòlmens i una església. El camí va ser molt
maco i tot i que es van cansar s’ho van passar
molt bé. Ja voldrien tornar-hi a ser!!
Alumnes de 6è B de Primària

Emma Arraut i Georgina Gil

Convivències de Quart
Aquest any els nens i les nenes de 4t han anat de colònies al Mas
Batllori, al Pla de l’Estany. La masia era molt gran i estava envoltada
de boscos. També hi havia un camp de voleibol, un de futbol i un de
bàsquet. Durant el viatge en autocar van posar les pel·lícules “Aristogatos”, “El Héroe de todos”, “Karate Kid” i “Madagascar 2”. Van parar
a esmorzar en una àrea del Montseny. Els monitors del Mas Batllori
eren amables i els van caure molt bé.
Hi havia molts animals: tres ases que es deien Dentetes, Xula i Nando; un gos que es deia Pippo i rèptils i amfibis (tortugues de Florida,
serps...).
El menjar, en general, era molt bo, però és clar, n’hi ha que opinen que
no ho era. Entre d’altres coses han menjat mandonguilles, macarrons,
sopa, pastissos...
Han fet diferents activitats: un taller d’”hèrptils” (amfibis i rèptils), Supervivència al bosc, ornaments africans, un joc de nit anomenat “el
cigronet”, una excursió, discoteca...
Els alumnes de 4t s’ho van passar molt bé de colònies. No tenien
gaires ganes de tornar cap aquí, ja que s’havien divertit molt allà, però,
per altra banda, sempre s’enyoren dels pares.
Alumna de 6è C de Primària • Emma

Grau

A finals del segon trimestre, sobre el mes
de març, els nens i nenes de cinquè van
anar amb autocar fins Sant Martí de Sesgueioles, a l’Anoia.
L’alumnat de 5è va dormir en habitacions
de dues o tres persones, i tenia lavabo,
dutxa... Ells mateixos van poder triar als
seus companys d’habitació.
L’excursió que van fer al “Molí de la Roda”
els va agradar molt. També es van divertir
molt amb la gimcana i amb els jocs de nit.
A més a més, els va fer molta il·lusió que
un antic company de classe que estava per
allà a la vora, en Pol Sanz, s’apropés fins la
casa de colònies per saludar-los a tots.
Els alumnes de cinquè s’ho van passar molt
bé durant aquestes colònies, van fer moltes
activitats i van riure molt.

Convivències de sisè
Els nens i nenes de 6è han anat de colònies a Tuixent.
Eren unes colònies de cinc dies on la principal activitat que
hi van fer va ser esquiar, i això, els va agradar molt i molt.
S’ho van passar tots els dies molt bé.
Alguns ja sabien esquiar abans d’haver-hi anat i alguns altres no, tot i així, van fer moltes activitats que els van fer
aprendre moltes coses, en sabessin o no. De nit, van fer un
dia discoteca, un altre dia actuacions que havien preparat
els nens i nenes i un també una excursió pel poble explicant històries de por!!
Alguns van tornar amb el cos ple de morats i alguns altres
van tornar com van marxar. Però el que sí van tornar tots
és molt contents i amb un molt bon record de les últimes
convivències a Primària.
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Alumnes de 6è C i 6è A de Primària

Aida Larregola i Marta Mayol
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Visita de 2n a la Fundació Miró
Els nens i nenes de segon van anar a visitar la
Fundació Miró de Montjuïc. Per arribar-hi van haver d’agafar l’autobús.
Allà van veure molts quadres, obres i tapissos de
Joan Miró. Quan van acabar la visita per la Fundació van anar a veure l’escultura de la Dona i
l’Ocell al Parc de l’Escorxador.
Durant tot el dia, van aprendre moltes coses noves, com la manera de pintar de Miró, com es
valoraven els tapissos en aquella època i moltes
coses més.
El que els va agradar més, de tot el que van veure, va ser un tapís molt gran amb empremtes i
alguns quadres que els van cridar l’atenció pels
seus colors.
Va ser una sortida molt divertida!!
Alumnes de 6è A de Primària

Pau Riedweg i Javier Rozalen
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Conèix

Les nenes i els nens de 2n de Primària van anar caminant -perquè està a prop- a l’edifici “Caixa Fòrum” per conèixer el poeta Miquel
Desclot. Aquest els va explicar que havia fet uns llibres de poemes dedicats a cadascun dels seus fills. La filla, es diu Clara, li va dedicar
un llibre que es deia Bestiari de la Clara; i al seu fill, l’Eloi, li va fer un llibre que es diu: Oi, Eloi? On deia que la història de la rateta que
escombrava l’escaleta era un conte ridícul.
Els va agradar molt tot el que els va explicar sobre la poesia, ara en saben una mica més.
Alumnes de 6èB de Primària • Júlia

Company i Clara Fornells

Jocs de pati

La Teresa, una de les mestres de primària, organitzà uns jocs al pati alguns divendres amb
els nens i nenes de 1r i 2n. Hem investigat i parlat amb ells; això és el que ens han dit:
L’activitat consisteix en que els alumnes de 2n que són els més grans de Cicle Mitjà pensen
en comú un joc, que després explicaran als nens de primer perquè hi puguin jugar.
Els jocs escollits pels de 2n han estat:
La pastanaga, el macarró i l’aranya peluda.
Amb tots ells, els nens de 1r van jugar-hi i passar-s’ho molt bé, i els de 2n van gaudir molt
explicant-los els jocs i participant amb ells observant que els fessin tots la mar de bé i complint les seves regles.
Tots junts s’ho van passar molt bé, perquè són jocs molt divertits.
Alumnes de 6è B de Primària • Emma
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Arraut i Georgina Gil

L’hort

Als nens i nenes que han pogut gaudir de
l’hort, els ha agradat molt ja que han après
moltes coses com plantar,cuidar les plantes…
Saben conrear la terra i saben com cuidar-la:
amb aigua i llum.
Han après a cultivar plantes com: cebes, maduixes i tomàquets…
I alhora que feien tota aquesta feina, s’han divertit molt.
Alumnes de 6è de Primària

Óscar

González i Liang Hua

Concert Catacuba

Els nens i nenes de 5è i 6è, el 13 de maig, van anar al teatre Sant Medir a veure Catacuba.
El concert consistia en explicar la història de la rumba de forma animada, tocant instruments, cantant, ballant..
Els va semblar interessant els diferents tipus d’instruments que feien servir i també el tipus de música que tocaven i com
ballaven tots els components. Alguns companys van tenir la sort de poder sortir a ballar amb els components del grup,
i va ser una experiència que els va agradar i no van sentir vergonya mentre ho feien.
Alumnes de 6èB i 6èC de Primària

Elia Fèlez, Laura Cuadrado i Anna Cantalapiedra
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Jornades
culturals 2011
Hem anat per tots els cursos a preguntar sobre les Jornades Culturals i el que han respòs ha sigut:
Que a tots els ha agradat molt el tema dels “Tres Paus per la pau”, perquè els ha semblat molt interessant i han pogut aprendre
coses noves a través de la vida d’aquests tres personatges. El Pau que els ha agradat més ha sigut el Picasso.
Tots els cursos van fer vàries activitats i ben diferents totes elles, com per exemple: pintar el colom de la pau de Picasso, fer murals
sobre les seves vides, conèixer poemes de Pablo Neruda com un que es deia “La Abejita”, també van pintar quadres de l’època
blava de Picasso, van pintar el violoncel de Pau Casals, van fer unes biografies de cadascun d’ells, i es van inventar quadres, mòbils, un colom ple de mans, van aprendre el Cant dels Ocells, etc.
A tots els cursos els va agradar molt cóm havien decorat les classes els altres cursos. El moment més emotiu de totes les Jornades va ser quan tots junts vam fer el llançament de globus amb els nostres desitjos al pati per fer el comiat d’aquestes Jornades
Culturals 2011.
Alumnes de 6è A i 6è B de Primària • Laura

Campos i Paula González

Sant
Jordi

Aquest Sant Jordi els poemes que han realitzat els alumnes de primària, en la majoria de cursos, han tractat temes relacionats amb
la seva vida o amb alguna cosa que els han ensenyat a l’escola: els
animals, la vella quaresma,…
A molts els va agradar bastant participar als Jocs Florals encara que
van trigar molt en fer-los. Tots hi van posar molt d’esforç i els va costar força fer els poemes. El que no els va agradar tant, va ser pujar a
l’escenari a recollir el premi, perquè els feia molta vergonya pujar-hi,
però a la vegada il·lusió.
Tots els cursos saben la llegenda de Sant Jordi ja que és el primer
que els ensenyen als nens sobre aquest dia des de ben petits. És una
història que els agrada molt i que pensen que té molta fantasia.
Alumnes de 6èB de Primària

Iman Naki i Aina Salinas
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Hem fet una entrevista als guanyadors del Concurs d’Escacs
de Primària d’aquest any, en les categories de CM i CS, així és
com ho han viscut.

Et va costar molt arribar a la posició on vas quedar?
- Alex: Una mica.
- Joan Canals: Sí, sempre trobes companys que en saben i
costa.
- Albert Comas: No gaire.
- Sergi: Bastant
- David.González: No molt
- David Comas: No
Quin va ser el contrincant més difícil?
En aquesta els tres guanyadors van coincidir, el contrincant més
difícil a batre per tots va ser el David Comas.
- Sergi: David Comas
- David.González: David Comas
- David Comas:David i Sergi
Com et vas sentir després de guanyar el campionat?
- Alex: Molt content d’haver-ho aconseguit.
- Joan Canals: Molt orgullós de com ho havia fet.
- Albert Comas: Orgullós de guanyar un premi.
- Sergi: Molt content
- David.González: Content
- David Comas: Molt bé

Per què t’agrada tant aquest joc?
- Alex: Perquè és de pensar i el practico de normal perquè
m’agrada.
- Joan Canals: Perquè has de pensar i és diferent als altres.
- Albert Comas: Perquè penses molt.
- Sergi: perquè molts membres de la meva família juguen.
- David.González: Perquè és divertit.
- David Comas: Perquè guanyes
Quina estratègia vas fer servir?
- Alex: “L’escac pastor”.
- Joan Canals: Forces, segons el que fa el contrincant en faig
servir una o altra.
- Albert Comas: “L’escac i mat” final.
Tots van fer servir la mateixa estratègia: L’escac pastor.
Alumnes 6è B de Primària

Pol Ramón i Miquel Miret.

Visita al Parlament de Catalunya
Durant el tercer trimestre, els nens i nenes de tercer van anar d’excursió al
Parlament. Fins allí es van desplaçar en metro. La sortida va durar tot el matí
però la visita al Parlament només 45 minuts.
A la majoria no els va agradar gaire la visita. Del que més van gaudir va ser
de l’estona lliure.
A tothom, o gairebé tothom, el que els va semblar més interessant va ser
veure els escons i la forma de votar.
El guia de 6è C es deia Rafael i era molt educat, la de 6è B era la Noemi i era
molt estricta i la de 6è A es deia Marta i no els va agradar gaire.
Durant l’estona lliure havien de fer un dibuix del Parlament, el qual, a la majoria
de nens els va costar força, tot i que alguns afirmen que no els va costar gens.

Alumnes de 6è de Primària

Joel Thomas i Ferran Sahun

CAP
A L’ESO!!
Els nens i nenes de sisè ja han acabat primària!
L’any vinent canvien d’edifici, ja que es fan grans. A l’ESO els esperen nous amics i noves experiències.
L’últim dia de curs es van acomiadar tots cantant “L’hora dels adéus” entre llàgrimes de nostàlgia, recordant tot el que han viscut en
aquesta escola.
També van signar samarretes, on van escriure dedicatòries d’amistat per recordar, en un futur, els bons moments viscuts tots junts.
Els desitgem molta sort per l’any que ve i que gaudeixin d’unes vacances ben merescudes!

Les entrevistes...
Entrevista
al Josep Anton
Per què vas voler ser professor? Perquè m’agrada donar classe.
T’agrada la teva feina? Sí, bastant.
Què és el que més t’agrada de la teva feina? El que més,
que els alumnes aprenguin; i sobretot tenir la satisfacció de veure
que el que els ensenyes ho hagin après.
Quin és el curs de Primària que més t’agrada?
Cap en concret, cadascun és diferent.
Quina és l’assignatura que més t’agrada fer? Per què? Informàtica, té moltes possibilitats en els nostres dies i pot ajudar molt
a la vida.
Quants anys fa que ets mestre? Fa 21 anys.
Quines assignatures imparteixes aquest curs? T’agradaria fer alguna altra assignatura que no fas? Doncs dono
Informàtica, Castellà, Plàstica, i faig l’Educació Especial. M’agradaria donar Medi.
Alumnes de 6èC de Primària • Martí Aragonés i Rafa González

Entrevista a l’Eva Jiménez
A quina edat vas començar a treballar?
Vaig començar a treballar amb 17 anys, de monitora de menjador i d’ acompanyant al parc a una escola
bressol que no tenia pati.
T’agrada treballar amb nens de P3 o preferiries estar amb nens d’una altra edat?
Sí, m’encanten els nens petits!! Els nens de 0-6 anys són els que més m’agraden per això ho vaig triar.
T’agradaria treballar d’una altra cosa?
No, des que era ben petita tenia molt clar que seria mestra, suposo que és per vocació i mai he pensat en
cap més feina.
Quines són les teves aficions?
M’agrada la platja i la piscina, i també passejar el meu gos. Passejar, gaudir de la família, els amics i la meva parella. I m’ encanta anar
a Andalusia de vacances!
Et cansa la teva feina quan hi estàs molt capficada?
La feina sí que és una feina cansada, és evident que estar amb 25 petitonets 6 hores al dia ha de ser cansat, però és una de les feines
més agraïdes, i no la canvio per cap altra quan rebo el somriure i abraçades dels infants.
Tens molts amics que t’ajuden?
Sí, per sort tinc uns companys i companyes estupendíssims, i no sóc pilota, parlo amb el cor a la mà. Sempre estan al teu costat quan
els necessites; amb mi també poden comptar.
T’agraden els animals?
Quan era petita tenia molta por dels gossos i no em feien cap gràcia els animals, però ara fa pocs anys el meu germà va portar a casa
una gosseta, la Dori, i amb ella he après a estimar-los. Un any més tard, em vaig trobar abandonat un gosset, el Cali, i ara no sabria com
viure sense ell. I això que porta molta feina, però sóc molt feliç quan arribo a casa i em reben amb tanta alegria.

Moltes gràcies per respondre’ns a aquesta entrevista, eva!

Sopa de lletres
Troba en aquest joc 7 elements relacionats amb el món del futbol
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Solució:

Futbol • Falta • Gol • Groga
Xut • Tarjeta • Vermella
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Alumnes de 6è B de Primària

Marc Piquer i Jaume Saavedra

SUDOKU

Alumnes 6è C de Primària

Francesc Lara i Enric Sànchez

Troba les
7 diferències
Ariadna Trullols
David Llamas
Anna Vidal
Pol Garcia

El divendres 3 de juny, vam anar l’Anna Santos, l’Alba López, i jo, la Lorena Vives, a veure l’entrega de premis del concurs d’sms
i powerpoints de la Guàrdia Urbana.
La veritat és que l’he trobat força entretinguda,
ja que hi havia una pantalla on s’exposaven els
treballs, i així es feia més dinàmic. Per una
altra banda, l’he trobat emocionant,
doncs la meva tutora, la Lluïsa Erill, i les
meves amigues, m’hi van acompanyar.
Primer, van nomenar els guanyadors de cada
districte, en el meu cas, Sants-Montjuïc. Ens
van fer pujar a l’escenari i ens preguntaven en
què ens havíem inspirat per escriure l’sms, i a
qui li dedicaríem. Jo vaig dedicar el meu a totes
les persones que condueixin havent begut
o sota els efectes de les drogues. Vaig deixar
clar que sobretot ho dedicava a les persones
que m’estimava, perquè l’últim que voldria seria
que patissin un accident.
Quan vam entrar a la sala, ens van donar un pen-drive
a tots els participants i, a la sortida, alguna cosa per menjar,
una llibreta i una xapa. També van donar una inscripció de vidre pel guanyador. La meva, se la va quedar l’escola.
Trobo que, tot i que va ser força llarga, la xerrada va estar molt bé, perquè anaven pujant i baixant nens i nenes de l’escenari,
posaven imatges i presentacions al projector i ens feien parlar força, així que jo, almenys, no em vaig avorrir gens.
Ha estat una experiència força emocionant per a mi, ja que em feia molta il·lusió guanyar aquest premi, que la gent pogués veure el
meu missatge i poder explicar per què l’havia concebut així.
Lorena Vives 4tB

Grup de Diversitat
Des del grup de diversitat volem explicar-vos una mica els
projectes que hem dut a terme durant el curs passat.
Des de l’assignatura de ciències aquest any hem treballat la
meteorologia. Hem estudiat l’estructura de l’atmosfera, les
variables meteorològiques fent un seguiment d’aquestes al
llarg del curs i els fenòmens meteorològics. Cal destacar que
a l’hivern hem vorejat en alguna ocasió els 0º C i aquest estiu
el mercuri ha pujat fins als 43º C! Ha estat curiós observar
els sobtats canvis de pressió atmosfèrica els dies de pluja o
l’alt grau d’humitat que hi ha a Barcelona, d’aquí la xafogor.
Aquest curs a més a més controlarem la pluviometria.
Hem continuat amb el conreu de l’hort al terrari de l’escola.
Al primer trimestre, compartint amb un variable de 3r d’ESO,
hem conreat cultius de tardor (raves, pèsols, enciams...)
i a meitat del segon trimestre els cultius de primavera (pebrots, albergínies, cogombres, enciams, diverses varietats de
tomàquets i maduixes) i vàries herbes aromàtiques. Esperem
aviat poder disposar del sistema de reg per gota a gota per
no perdre els cultius durant les vacances. Per cert, les maduixetes boníssimes i els tomàquets xerry, una passada! Totes les tasques de l’hort i dades meteorològiques han quedat
recollides en un diari personal.
Durant el primer trimestre vam fer un taller de soldadura i vam
realitzar diversos projectes de tecnologia. També un petit taller de cuina en què vam fer panellets.
Al segon trimestre hem treballat l’energia. Hem muntat la
instal·lació elèctrica d’un habitatge sobre un panell elèctric i
per treballar les energies renovables vam construir dos forns
solars que ens van permetre cuinar amb l’energia calorífica
del sol unes delicioses pizzes.
Durant el darrer trimestre de curs vam iniciar un taller de reparació de bicicletes. La veritat és que semblava més fàcil
del que realment ha estat, ens ho vam passar molt bé, vam
aprendre molta mecànica però ens ha quedat molta feina per
fer que esperem acabar durant aquest curs.
Des de l’àmbit lingüístic i social vam treballar diferents aspecte a través dels projectes: els mitjans de comunicació
El Viatge per... també vam aprendre moltes coses sobre el
teatre amb Fem Teatre i sobre la Guerra Civil amb un altre
dels nostres projectes havíem de fer també un diari de treball
on hi havíem d’anar posant què havíem après durant aquella
setmana i, com no!, hem llegit alguns llibres i hem fet també
redactats de diferents tipus.

Una altra cosa interessant eren les pràctiques d’aprenentatge
servei: un cop a la setmana anàvem a col·laborar amb els
nens i nenes de 3, 4 i 5 anys i els ajudàvem en el que ens
demanaven i ens agradava molt fer-ho.
Desitgem doncs aquest nou curs continuar amb aquests projectes i altres de nous.
Ens alegrem molt pels nostres companys i companyes que
van acabar el programa el curs passat i han pogut continuar
els seus estudis cursant un cicle formatiu.
Els nostre agraïment al professorat implicat en aquest projecte – tant els professors actuals com als que en algun moment
han col·laborat en el projecte – i a la Direcció de l’Escola i
l’equip de coordinació per apostar per nosaltres i pel seu suport constant.
Girberga Orona • Adrian García
Grup de Diversitat / 3r C d’ESO

Meeting the Greeks
Last Wednesday 30th March a group of Greeks visited our school in
order to get to know more about Spanish people, culture and educative system. At first, when our teacher Rosa Marin told us that the
Greeks were coming to our school we got absolutely happy because
we were really proud of being chosen to do this task.
First of all, we were divided into small groups so that we could share
information about our school system. At the beginning ,we all were
very shy and didn’t know what to say but, finally, we could have
an interesting conversation with the Greeks. They showed us some
images of their country and school and some girls delighted us with
a traditional dance.
Later on, we lead them from the sports centre to the swimming pool
of the school. As we finished this visit, we went on a touristic route to
the centre of Barcelona. We went from the Cathedral to the Jewish
neighbourhood with one of our school teachers, who writes books
about the history of our city, and, fortunately, he could tell us about
some stories which had taken place in the places that we were visiting at the moment.
While we were going down Ferran street we could talk to the Greeks
about our hobbies and we found out that their interests were similar
to ours. The visit came to its end when we arrived at the Liceu and
we said goodbye hoping that we would see each other again in the
future.
Maybe this visit has helped us to know more things about European
teenagers and has proved that nowadays English is essential to
make contact with foreigners because if we hadn’t spoken English,
we wouldn’t have been able to live that marvellous experience with
the Greeks as they didn’t have a clue of Spanish.
Rubén Delgado i Ignasi Borrell 2on Batx C

Alguns des alumnes de 4t d’E.S.O , vam anar d’intercanvi a
França la setmana del 30 al 6 d’abril. L’estada d’aquests dies va
ser a Rouen, Normandia, tot i que el dia 4 el vam passar a Paris.
A les 7 del matí, ja estàvem tots a punt per sortir de Rouen en
l’autocar que posteriorment ens portaria a la capital. El trajecte va
durar dues hores que es van fer llargues degut a l’emoció per arribar. Un cop vam baixar de l’autocar, ens esperava l’autobús turístic
amb el qual visitaríem els principals monuments i edificis.
Al llarg del trajecte, hi havia diverses parades on vam anar baixant.
La nostra primera parada va ser el museu del Louvre on vam estar
un quart d’hora per fer fotografiar la piràmide i la part exterior de
l’edifici. El nostre següent destí va ser la Catedral de Notre-Dame.
Des d’allà, vam anar caminant fins al centre Pompidou on ens van
deixar temps per dinar i comprar els últims souvenirs. Després del
temps lliure, vam tornar a pujar a l’autobús, el qual ens va portar
a l’embarcació on s’agafa el bateau-mouche (davant de la Torre
Eiffel).
El vam agafar i vam fer el recorregut pel riu Sena passant per sota
dels 12 ponts de París. Tot el trajecte va durar una hora aproximadament, i al baixar d’aquest, vam anar sota la Torre Eiffel per fer
les últimes fotografies, acabant així el nostre magnífic dia a París.
Andrea Armengol, Irene Gil i Lara Veja
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“ENTRE AMICS I PER ALS AMICS”
[DESPRÉS DE 24 ANYS, JOSEP M. GALOFRÉ TORNA ALS ESCENARIS]

Josep M. Galofré, “Galo” per als amics, va oferir un concert el passat 26 de maig, titulat “Entre amics i per als amics”. Un concert d’allò
més íntim, amb la sala d’actes de l’escola plena a vessar, i amb la millor música.
Feia ja 24 anys que el Galo no pujava a l’escenari de l’escola per fer un concert i per fi, es va decidir, juntament amb Núria Batlle (teclats),
David García (guitarres), Josep M. Mestre (veu) i Ferran Izquierdo (bateria).
Galo va sortir a l’escenari a les 10 en punt i des del primer moment va demostrar que es troba tan còmode dalt d’un escenari com davant
de l’alumnat a les seves classes d’Educació Física.
En el recital, Galo va oferir cançons pròpies i versions d’altres autors (no donarem detalls, que la SGAE sempre és a l’aguait!), introduïdes
per paraules que ajudaven a entendre l’origen o el sentit dels textos, i per agraïments sentits.
El públic –compost per amics, familiars, companys de feina, alumnes i els seus estimats veïns d’Ausiàs March- va gaudir d’allò més amb
l’hora i mitja del concert, que va incloure dos bisos, i un llarg i merescut aplaudiment final –tothom de peu dret- per part dels assistents.
Cal remarcar el fet, que honora el Galo, que va decidir destinar la recaptació del concert, més de 500 euros, a les dones palestines, motiu
de la Campanya UNESCO 2011.
En definitiva, un èxit. I per acabar una petició: Galo no ens facis tornar a esperar tant pel proper concert!
Roser Gamonal i Albert Marzà

El resultat de les PAU
La selectivitat (proves d’accés a la universitat) representa per als
nostres estudiants de segon de Batxillerat el punt i final a una etapa per iniciar-ne una altra que els durà cap al món professional.
Dos cursos de Batxillerat els condueixen cap a la universitat o els
Cicles Formatius de Grau Superior on els models d’ensenyament
són diferents i estaran marcats per una gran especialització,
l’assoliment de la maduresa intel·lectual i l’esbòs de què ha de
ser la primera ocupació laboral especialitzada. Però per arribar
fins aquí ha calgut estudiar, treballar de valent i participar en una
cursa on l’entrenament i la preparació que han rebut a l’Escola
Joan Pelegrí els ha deixat molt ben preparats, com els resultats
a la selectivitat demostren. Per tant, ens cal felicitar-los a tots:
alumnat, professorat, famílies i tots els membres de la comunitat
educativa que han intervingut en aquest procés.
La primera dada que destacaríem de la selectivitat d’aquest juny
és que el nombre d’alumnat que l’aprova respecte els qui varen
començar el segon curs de Batxillerat és força elevada si la comparem amb la mitjana de Catalunya. La nostra escola es situa en
un 63,4% enfront del 57,2% i amb això es demostra que el nostre
alumnat té una probabilitat més alta no només de completar els
estudis sinó també de complir els requisits per accedir a la universitat. Aquesta dada va acompanyada del fet que el 99,2% de
l’alumnat de l’escola va aprovat les proves davant el 94,5% de
mitjana del país.

el 65,4% de mitjana nacional, respectivament). Aquestes dades
són d’especial interès ja que l’actual model de les PAU dóna a les
matèries de la fase específica la possibilitat d’augmentar fins a 4
punts la nota d’accés a les titulacions. Fins i tot, la fase específica ha adquirit un valor clau quan els alumnes de cicles formatius
de grau superior volen accedir a la universitat ja que, a diferència
del que passava abans, actualment accedeixen combinant la nota
d’aquests estudis amb la d’aquestes matèries de les PAU.
Analitzar els resultats de les PAU és un motiu de reflexió per als
docents de l’escola ja que ens serveix com a referent per intentar,
curs rere curs, millorar-los. D’aquesta manera durant el segon de
Batxillerat s’ha d’aconseguir el doble objectiu d’un aprenentatge
significatiu dels continguts curriculars i l’entrenament per unes proves on els nervis són uns protagonistes destacats. Des de fa anys,
les proves de final d’avaluació, els exàmens basats en preguntes de cursos anteriors de la selectivitat, les classes específiques
de repàs a finals de maig i principis de juny, les consultes que
l’alumnat pot fer als docents en horari extraescolar i el treball a
tutoria han aconseguit consolidar uns bons resultats en aquestes
proves.
No ens queda altre remei que donar l’enhorabona a tots i a totes!
Dolors Sabán • Víctor Ranera

A més, la nota mitjana de les matèries que varen obtenir els alumnes aquí formats va ser de 6,22 amb una mitjana d’aprovats a
les matèries de la fase específica del 70,4% (enfront del 5,95 i
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A continuació entrevistem dos alumnes que, en els darrers anys, han obtingut mencions
especials en les proves de les PAU... L’Oriol Jiménez i en Ruben Delgado!
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Entrevis
Has tret sempre aquests resultats?
La veritat és que sí, des de ben petit he estat un noi molt interessat en treure bones notes i he dedicat sempre el temps necessari per arribar a notes altes. Mai m’he comformat amb un sufi o un bé,
sempre he anat a buscar el màxim.
Com has aconseguit aquests resultats?
Treballant. Segons el meu parer el secret està en estar atent a classe i treballar amb constància
sense deixar les coses per l’últim dia. Això tampoc vol dir que m’hagi passat els dies tancat a casa
estudiant però sí que m’he organitzat i planificat l’estudi sempre amb força antelació per no haver
d’agobiar-me els dies més propers als exàmens.
Què recomanaries per preparar les PAU?
Relaxar-se. És el primer i més important. No són més que un altre examen pel qual portes molt de
temps preparant-te. Si durant el curs has anat tirant, te’n sortiràs. A mi personalment, les classes
de repàs que es fan les setmanes anteriors a les PAU em van anar molt bé. Vaig anar-hi a gairebé
totes i serveixen perquè et marquis el ritme a seguir per preparar les proves i per resoldre els dubtes.
Què vares sentir quan et varen repartir el primer examen de selectivitat?
Quan em van donar el primer examen va ser com un: vinga va això comença i tal com comença acaba, tranquil Rubén que només són
tres dies. En un primer moment em vaig quedar bastant bloquejat ja que havia d’escollir quina opció d’examen feia però després tot va
anar venint-me al cap i vaig poder anar fent sense problemes
Són molt diferents les proves de les PAU de les de final d’avaluació a 2n de Batxillerat?
No, les proves de les PAU s’assemblen molt a les que es realitzen com a exàmens d’avaluació de 2n de Batxillerat ja que aquests
exàmens contenen molts exercicis extrets de les PAU d’altres anys. Fins i tot m’arriscaria a dir que són més fàcils que els exàmens de
batxillerat; la complicació està en què els exàmens de les PAU engloben molt més temari.
Quines matèries t’han agradat més i quines menys?
La meva assignatura preferida era química. A la primera classe de química de la meva vida a 3r d’ESO em vaig quedar fascinat i des
d’aquell moment he sentit predilecció per ella. Biologia també m’agradava molt però els exàmens requerien més temps i més esforç per
entendre i aprendre tot el temari. El meu problema és que m’agrada tot, i llavors m’encantaven totes les assignatures. Tot i ser de ciències
m’agradava molt la història per exemple així que si he d’escollir la que menys m’agradava potser diria física però només perquè era la
que més em costava i més temps li havia de dedicar per entendre alguna cosa.
Què estàs estudiant després del Batxillerat?
Aquest any he començat el grau de Biotecnologia a la UB.
Quin és el millor record del Batxillerat a l’Escola?
El millor record que guardo del Batxillerat són els amics que he fet i la bona relació que teníem tots a la classe. El bon rotllo no era només
entre nosaltres sinó també entre la classe en general i tots els professors de manera que gaudíem de totes les matèries molt més de
l’habitual. De fet és molt difícil per mi considerar un milllor record del Batxillerat perquè en tinc tantíssims i són tots tan bons... que no
podria quedar-me amb només un. El viatge de fi de curs, el lipdub, les hores de treball de recerca al laboratori,... són massa bons per
escollir-ne només un.

Entrevista a l’oriol jiménez
Has tret sempre aquests resultats?
Simplement sempre he intentat fer tot l’esforç possible per treure
bons resultats, així ha estat com he aconseguit bones notes en
general.
Com has aconseguit aquests resultats?
En el meu cas, la clau de les bones notes va ser en fer els exercicis
que eren encomanats per fer a casa i en resumir cada dia tot allò
donat durant la jornada, de manera que quan s’acostaven els examens ja tenia el resums fets i així em resultava més fàcil estudiar.
Què recomanaries per preparar les PAU?
Crec que el més important de tot és anar treballant durant el curs.
Després, quan s’acosta la sel·lectivitat, recomanaria fer exàmens
d’altres anys d’aquesta prova per saber aproximadament
amb què et trobaràs, i així anar més
tranquil a l’examen.
Què vares sentir quan
et varen repartir el
primer examen de
selectivitat?
Quan em van repartir el
primer examen vaig intentar oblidar-me de tot el
que m’estava jugant i simplement intentar fer l’examen
el millor possible. Si et comences
a capficar sobre la importància que té
aquest examen és fàcil posar-se nerviós, i
això pot fer que no fem les coses igual de bé
com les faríem en un moment sense tensió.
Són molt diferents les proves de les PAU de les
de final d’avaluació a 2n de Batxillerat?
En absolut. Els exàmens d’aquesta escola, especialment els de
segon de batxillerat, tenen una estructura força semblant als de
les PAU. I el nivell de les PAU és igual o inferior al nivell dels exàmens de segon de Batxillerat.
Quines matèries t’han agradat més i quines menys?
Personalment, les matèries que més m’han agradat estudiar són
les relacionades amb la ciència i la tecnologia, especialment física
i tecnologia industrial. Però les assignatures com filosofia, història
i les llengües també tenen el seu encant, però la veritat és que les
trobava més difícils d’estudiar.

Què estàs estudiant
després del Batxillerat?
Actualment estic cursant
el segon curs del grau
d’Enginyeria en Tecnologies
Aeroespacials a l’ETSEIAT
(Escola Tècnica Superior
d’Enginyeries Industrial i
Aeronàutica de Terrassa),
de la UPC.
Quin és el millor record del Batxillerat a
l’Escola?
El millor record que em queda després del batxillerat
són els amics amb qui vaig estar durant aquests dos anys o fins
i tot des de la ESO. També tinc molt bon records de molts
professors que vaig tenir durant la ESO i el Batxillerat, sobretot els que es guanyaven l’estima de l’alumnat.

DONA I PAU
(CAMPANYA UNESCO A SECUNDÀRIA)
Aquest curs el Grup UNESCO de l’escola va escollir com a
tema a tractar el conflicte palestinoisraelià. A Secundària vam
decidir, a més, donar-li un enfocament de gènere, tenint en
compte el paper rellevant de les dones en els conflictes armats. Per tot això vam treballar sota el lema: “Dona i Pau”.
En conflictes tan complexos com el palestinoisraelià pot sorgir el desànim quan hom intenta trobar la manera d’actuar-hi.
La magnitud dels problemes plantejats pot provocar sensació
d’impotència. Però hi ha algunes coses interessants que ens
vam adonar que podíem fer:
a) prendre consciència de manera crítica del conflicte palestinoisraelià i denunciar la situació de greu opressió que pateix el
poble palestí.
b) ajudar econòmicament perquè Jerusalem Center for Women
pugui dur a terme la seva tasca de recerca de la pau en el conflicte palestinoisraelià.
c) adoptar una actitud activa pel que fa a la Cultura de Pau,
intentant participar en qualsevol iniciativa que ajudi, pràcticament o a través de la sensibilització, a fer avenços en la desmilitarització de les societats, en el desenvolupament suficient
de tots els pobles, en la implantació de sistemes democràtics
reals i perquè siguin respectats els drets humans de tothom.
El treball de sensibilització es va fer a les tutories entre els dies
6 i 14 d’abril. Es van donar dossiers als tutors i tutores, i cartes
per als pares i mares. Aquest treball va culminar, el 15 d’abril,
en la Macroactivitat d’enguany, els objectius de la qual eren
tres:
1. Fer el lipdub “Jo tinc un somni” (La cançó és del grup N’crisi
i està inspirada en el discurs de Martin Luther King “I have A
dream”)
2. Recollir diners [1 euro per alumne] per ajudar els projectes
de Jerusalem Center for Women .
3. Recollir signatures per donar el nostre suport a les entitats
que treballen per avançar en els drets de les dones palestines
i també per la protecció dels drets humans i l’assoliment d’una
pau justa a l’Orient Mitjà.

Pel que fa a la sensibilització, cal destacar, també, la visita a
l’exposició fotogràfica “Paraules descalces”, sobre el destacat
paper de les dones palestines i israelianes en aquest conflicte,
que durant 15 dies vam tenir instal·lada al pati del mig i que va
ser visitada per tot l’alumnat. I la conferència que el fotògraf
Dani Lagarto Fernández, autor de l’exposició, va fer a l’alumnat
de 1r. de Batxillerat (podeu llegir-ne un article en aquesta mateixa revista).
En total, van participar tots els grups d’ESO i Batxillerat i bona
part dels CFGM, és a dir, més de 1100 alumnes. Vam presentar signatures als diaris (682, la carta la va publicar el diari
“Ara”) i es van recollir 5.028,26 euros.
La valoració és positiva, en la implicació i per com va motivar a
l’alumnat l’activitat. El lipdub el podeu veure entrant al campus
virtual de l’escola o directament al youtube (“lipdub Jo tinc un
somni) i en 2 mesos ja ha rebut més de 5500 visites.
La valoració global del curs és força positiva, amb “peròs”. Tenim una estructura força consolidada d’activitats relacionades
amb els Drets Humans, la cultura de la pau, la cooperació i la
participació democràtica que ens funciona molt bé des de ja
fa anys. En la participació de l’alumnat hi ha hagut una millora
substancial, aquest any hem tingut un grup de noies de Batxillerat molt implicades i que ens han ajudat molt en totes les
activitats que els hem proposat.
Procurem alternar els temes de les nostres campanyes, de
manera que un any treballem sobre una problemàtica d’aquí,
sovint temes relacionats amb immigració i el darrer any amb els
més afectats per la crisi actual, i l’any següent ens dediquem
a algun tema relacionat amb el Tercer Món. D’aquesta manera
donem el mateix valor a àmbits diversos i l’alumnat pot conèixer realitats ben diferents. El fet de no repetir temes manté
l’interès de l’alumnat.
Res més, només ens queda dir-vos que el curs 2011-12 la
campanya UNESCO tractarà una realitat més propera, i
col·laborarem amb una entitat de casa nostra. Us mantindrem
informats!!

Grup Unesco
						

Macroactivitat UNESCO 2011...
El passat 15 d’abril tota l’escola es va mobilitzar per poder dur
a terme la macroactivitat de la campanya UNESCO d’aquest
any. Durant tot el matí, els alumnes i els professors de l’escola
es van estar preparant per fer una gran performance per tota
l’escola. Samarretes pintades, cartells, disfresses i detalls donaven un sentit especial al lipdub que faríem.
A més, la presència del grup N’crisi, que posaven el seu granet
de sorra aportant la música, va fer del nostre lipdub una activitat
molt especial. La cançó, titulada “Jo tinc un somni” en honor al
discurs de Martin Luther King “I have a dream”, era perfecta.
Així que, després de setmanes de feina per l’organització, després d’haver assajat dues tardes amb els més protagonistes, i
després de preparar-ho tot, vam poder fer l’espectacular gravació, començant pel carrer Torre Damians passant per diversos
espais de l’escola fins a arribar al poliesportiu. El lipdub està
penjat al campus virtual de l’escola, on el podreu veure tantes
vegades com vulgueu.
El lipdub porta per títol “Dona i Pau”, en relació amb la campanya UNESCO d’aquest any, dedicat a les dones palestines i el
seu paper en el conflicte palestinoisraelià.
Grup UNESCO
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Fa ja molts anys, es va celebrar un primer concert de Músics Solidaris. La
idea era que els músics s’ho passessin bé fent música, el públic, escoltantla, i finalment, uns tercers, poguessin estar millor gràcies a la recaptació del
concert.
En aquesta ocasió, els diners recaptats aniran destinats a l’ONG Jerusalem
Center for Women, a qui s’ha donat també tots els guanys de la campanya
UNESCO d’enguany, dedicada al conflicte palestino-isrelià, un dels conflictes
més antics i encara avui actiu, i més especialment, al paper de les dones en
el conflicte.
En el concert d’aquest any, celebrat el dijous 5 de maig i que va aconseguir
emplenar la sala, s’han recollit prop de 130 euros.
Així doncs, en nom del Grup UNESCO i en nom de l’Escola, us volem agrair
la participació, tant als músics que han fet possible el concert com al públic
assistent, el vostre esforç i la vostra aportació, i en especial, a Núria Batlle,
que ha portat tota l’organització.
Roser Gamonal • Grup UNESCO

Sempre passa el mateix

El passat 13 d’abril, Dani Lagarto Fernàndez va venir
a l’escola per fer una xerrada sobre la seva exposició
de “Paraules descalces”; sobre dones palestines i israelianes.
Durant la presentació davant nostre del seu treball,
va mostrar clarament que les dones palestines i els
palestins en general, estan aïllats, degut a l’opressió
que reben per part de l’estat d’Israel. Sí que és veritat, que moltes dones, tan israelianes com palestines
tenen punts en comú, les unes respecte les altres, ja
que totes són dones, però la clara veritat és que les
dones palestines són oprimides i estan en situació de
rebuig, un fet greu, que les porta a la marginació.
Mentre elles són rebutjades, les dones israelianes
viuen amb més llibertats i drets. Aquest fet provoca
que les dones palestines adoptin una mala opinió
d’elles, ja que ¿com es pot entendre que sent iguals,
elles hagin de sofrir i les altres no?
També és cert que la comunitat internacional fa ulls
grossos a aquests fets i deixa que dones i criatures,
però sobretot les dones, pateixin discriminació, rebuig i opressió, degradant el seu estatus i deixant en
no res els seus drets.
És ben cert que Israel és un país aliat molt important
a l’Orient mitjà, ¿però, és prou motiu aquest fet per
deixar uns crims i un incompliment dels drets humans
sense càstig? A mi em sembla que no. I si la comunitat internacional parlés, es podrien canviar aquests
fets. Ja que ara mateix els israelians estan exterminant als palestins lentament, sí que és veritat que a
una escala diferent que la d’altres genocidis, però al
final sempre és el mateix resultat, la desaparició d’un
poble. I les dones són les persones que estan patint
la pitjor part.
Zaarai de Diego • 1r BATX. E

Comiat de la tasca
de Responsable del Servei d’Informàtica. Juliol, 2011.
El dia 1 de setembre passat el
professor Herminio Manzano
ha acabat el seu cicle al capdavant del Servei d’Informàtica de
l’Escola Joan Pelegrí i la Fundació Cultural Hostafrancs (19992011). Seguirà a l’Escola com a
professor i tutor d’ESO.
En aquesta carta oberta l’Herminio
Manzano s’acomiada d’aquesta
tasca i fa un balanç de la feina
feta.
Membres de la comunitat educativa de la FCH:
Aprofito la revista Calaix de Sastre per dirigir-me a tots vosaltres i
fer balanç de la feina feta des de 1999 fins l’1 de setebre de 2011
al capdavant del Servei d’Informàtica.
Sembla que fos ahir, però ja fa 12 anys que l’equip de direcció
de llavors em va demanar que assumís la responsabilitat de gestionar el que llavors es deia tutoria informàtica i avui m’agrada
dir-li servei d’informàtica… perquè de fet sempre m’he imaginat
la tutoria informàtica com un servei, com una forma de donar suport i d’ajudar al bon funcionament de l’Escola i la Fundació, de
donar resposta positiva a les necessitats informàtiques de tota la
comunitat educativa.
Vull mostrar el meu agraïment a la Institució que m’ha permès
fer durant un periode de temps excepcionalment llarg -12 anys-,
a més de la tasca docent que és la meva veritable vocació, una
feina tècnica i de planificació que m’agradava i en què he seguit
aprenent constantment. Voldria personificar aquest agraïment en
els tres equips de direcció que m’han fet confiança al llarg dels
anys i m’han ofert llibertat i autonomia per treballar i també en tota
la comunitat educativa que ha tingut paciència i comprensió amb
el treball del servei d’informàtica.
Potser no caldria que expliqués detalladament quina és la situació del sistema informàtic i les TIC a la Fundació avui dia… és a
la vista de tothom, però em permetreu algunes xifres que poden
donar una idea del conjunt:
Durant el curs 2010-11, al servei ha gestionat 584 ordinadors (409 a Secundària, 69 a Primària i 106 a Guadiana). Del
total, 290 portàtils. 51 impressores, 42 projectors, 15 servidors dedicats, 12 aules d’informàtica (dues d’aquestes
mòbils).
Disposem de quatre accessos a internet d’alta velocitat ADSL i
un de Fibra Òptica.
Un campus virtual amb més de 3300 usuaris, gairebé 300 espais

de cursos gestionats activament per més de 80 professors i professores, els darrers dels espais creats al Campus justament els
de P3 o Barcino Oriens.
Disposem, a Secundària i Guadiana, de servidors de fitxers amb
capacitat per gairebé 1 TeraByte (moltíssima capacitat).
Fins finals de juny (2011) gestionàvem un servei intern de correu
amb més 250 usuaris i ara mateix ens el mantenen els de Google,
però la gestió segueix sent nostra.
Tenim una web amb gairebé 1 Gb de continguts; una web, per
cert, a què només aquest darrer curs se li han fet més de 100
actualitzacions significatives.
Tot això i molts altres avenços de l’àmbit TIC s’ha aconseguit gràcies, no tant sols a les meves iniciatives, sino fonamentalment
pels suggeriments i demandes de la comunitat educativa, gràcies a l’aprovació de les partides pressupostàries corresponents
fetes pels diferents Equips de Direcció, també indubtablement
gràcies als avenços de la tecnologia i sobre tot, gràcies als esforços i el treball al peu del canó de l’equip de tècnics del servei
d’informàtica, actuals i passats…
Una altra forma de fer balanç d’aquests anys pot ser descriure
algunes de coses que em vaig trobar el primer dia que vaig ser
Tutor Informàtic, el 8 de gener de 1999:
Evidentment no em vaig trobar res a l’edifici de Guadiana per
que encara no formava part de la Fundació. Quan es va integrar, vam reconstruir tot el sistema informàtic… avui hi ha 6 aules
d’informàtica, una xarxa estructurada, tres servidors.
A primària no hi havia cap ordinador ni a secretaria ni a les sales
del professorat. Només hi havia una aula amb 21 ordinadors connectats en una xarxa que sovint si es movia un sol cable deixava
de funcionar. No teníem internet. No hi havia racons de l’ordinador
a les aules, ni xarxa de cable per tot l’edifici, ni wifi (de fet era una
tecnologia que no existia). Evidentment no hi havia cap pissarra
digital (el curs 2011-12 n’hi haurà 12).
A secundària, entre moltíssimes altres coses: els ordinadors de
secretaria no estaven connectats en xarxa i tampoc disposaven
d’accés a internet.
Només hi havia dos servidors: un per gestionar un lentíssim accés a
internet a través d’una línia RDSI i un altre gairebé simbòlic per guardar programes. Tots els ordinadors s’apagaven per la nit i es posaven en marxa pel matí… ara hi ha servidors que no s’aturen mai.
A les aules d’informàtica no teníem ordinador del professorat, ni
projector multimèdia. No teníem ordinadors als laboratoris, ni aules multimèdia dels grups classe (ara hi ha 41 aules equipades
amb sistemes digitals-audiovisuals); tampoc teníem taules multimèdia mòbils o aules d’informàtica, mòbils.

No teníem una xarxa de cablejat estructurat (ara el cable arriba
des del cinquè pis fins a la piscina), tampoc teníem Wifi.

dibles per la comunitat i la tensió d’haver d’atendre i resoldre, o
fer resoldre, totes i cadascuna de les incidències, grans o petites.

Per a ús de tot el professorat només hi havia 4 ordinadors (ara
en tenim 87 si comptem els 40 portàtils de l’1x1). No teníem
unitats K: d’emmagatzematge remot.

Malgrat tot, me’n vaig content. Amb la satisfacció de la feina feta,
vull pensar que ben feta.

El 1999 era el primer any que posàvem notes en un disquet… el
curs 2011-12 podrem gestionar les notes i els historials acadèmics del nostre alumnat des d’internet.
No hi havia, evidentment, portàtils de l’alumnat a la classe...
No teníem ni correu electrònic, ni campus virtual, ni espai web
(bé, sí que teníem web, tenia literalment 4 pàgines descrivint cadascuna de les etapes educatives).
No teníem cap nom de domini d’internet registrat, ara en tenim 7…
No vaig trobar cap document escrit, ni cap esquema del sistema,
ni cap plànol d’instal.lacions... ara deixo centenars de documents
i esquemes que espero siguin d’alguna utilitat en el futur.
Vaig començar amb 10 hores de dedicació setmanals i marxo havent disposat de 12 hores de dedicació setmanals amb l’encàrrec
de supervisar el sistema les 24 del dia, tots els dies de l’any.
Hem fet desenes de cursets de formació interns que ens han permés avançar tots plegats en l’ús de les TIC. També hem impartit
molts cursets externs en el context de l’escoles d’estiu i d’hivern
del Col.legi de Llicenciats. Hem assistit a congressos i seminaris
nacionals per explicar la nostra experiència TIC i presentar el nostre Campus Virtual i se’ns l’ha valorat com a model d’ús a una
escola de secundària.
També hem patit incidències lleus i greus, ordinadors que han
deixat de funcionar, USBs que s’han esborrat, servidors que han
caigut, sabotatges d’alumnat i atacs hacker. Alguns d’aquests
incidents han estat públics, altres no. Els hem intentat atendre
i resoldre ràpidament i sense massa enrenou. En molt poques
ocasions els incidents han implicat perdre dades.
El 1999 treballar amb ordinador i recursos TIC era l’excepcional,
cosa de tècnics i marxo veient que el treball davant de l’ordinador
és habitual i imprescindible per tothom. Malgrat tot, seguim estan
en la pre-història de les TIC, els propers anys tindrem l’oportunitat
d’usar i gaudir de moltíssims serveis i capacitats digitals avui encara inimaginables.
Però no us penseu que tot ha estat “evolució” i “progrés”; aquests
anys no han estat exempts de moments o situacions professionalment difícils:
L’inici va ser molt complicat, l’anterior responsable havia marxat
de l’Escola i d’un dia a un altre vaig estar al càrrec d’un sistema
que no coneixia i sobre el qual no havia rebut gairebé cap informació. Només tenia idees, un projecte escrit, il.lusions i dubtes, molts
dubtes, propis i d’altres.
Durant 12 anys m’he endut cada dia a casa els mals de panxa
dels nervis que implicava tenir la responsabilitat de garantir el bon
funcionament de serveis i sistemes cada vegada més imprescin-

Crec sincerament que la major “fortalesa” d’aquesta institució
som els professionals que hi treballem. Que la nostra tasca prioritària com a Escola i com a docents és entrar a les aules i aconseguir fer avançar una mica els nens i nenes, els nois i les noies en
el seu camí d’aprenentatge personal.
Per a que els docents puguem fer bé aquesta feina requerim que
hi hagi uns bons equips de coordinació i direcció que ens facilitin
i orientin el treball, amb saviesa tècnica, però també amb habilitat
social i capacitat de lideratge.
També hem de comptar i comptem amb el suport i el magnífic treball de les persones d’administració i serveis que ens resolen un
munt de problemes de tota mena. He tingut l’oportunitat de treballar molt a prop seu al llarg d’aquests anys i reconec i agraeixo
tot el seu treball i dedicació.
Però al capdavall, estic convençut que per a que tothom pugi fer
bé i el més còmodament possible el seu treball -docent, administratiu o de gestió-, passant moltes hores davant de l’ordinador, ha
d’haver qui garanteixi el bon funcionament del sistema informàtic
i que gestioni els recursos digitals amb eficàcia. Aquesta ha estat
la tasca de l’equip del servei d’informàtica, present i passat i ho
seguirà sent, sens dubte, en el futur.
Estic satisfet d’haver treballat moltes hores amb totes les persones que han format part del servei d’informàtica. Del passat: En
Fedor Adsuar, amb qui vaig compartir 9 anys, vam fer bona feina junts, molts dels serveis i disponibilitats informàtiques actuals
se’n deriven d’aquella etapa i l’Agustí Granados, que va donar
calidesa a l’atenció de les necessitats de les persones. Del present: en Carles Ventura que ha estat el darrer en incorporar-se
a l’equip i que demostra, en cada tasca que se li encomana, una
dedicació i eficiència altíssims; en Flàvio Bettio, que compagina
la seva tasca docent a Guadiana amb les tasques tècniques de
suport, de forma discreta però eficaç. Finalment, en Juan León,
un model de dedicació, predisposició i esforç. Uneix els seus moltíssims coneixements tècnics a una enorme capacitat de treball i
d’iniciativa. Estic, sobre tot, orgullós de la competència de l’equip
que hem format al llarg dels anys. Podem estar tranquils, ho seguiran fent bé en el futur. Moltes gràcies a aquests tècnics, si hi ha
algun mèrit en tot plegat és fonamentalment seu.
Dels errors que s’han comès en els sistemes informàtics i de les
conseqüències que se n’han derivat entre el 1999 i el 2011 voldria
assumir de nou la responsabilitat i demanar-vos disculpes.
Finalment, per acabar, dono la meva més afectuosa salutació al
professor David Garcia que a partir de l’1 de setembre de 2011
ha assumit la responsabilitat del servei d’informàtica
Gràcies a tots.
Herminio Manzano. Setembre de 2011

Adhesió al manifest
somescola.cat
Aquest curs va començar amb una reedició de la polèmica al voltant del paper que les llengües catalana i castellana han de jugar
dins l’ensenyament, tot qüestionant-se el model d’immersió lingüística del nostre país. Moguts per aquesta polèmica ,i recolzats
per Òmnium Cultural, es fa llançar la plataforma somescola.cat
amb la finalitat de recollir adhesions en defensa del model lingüístic
que hem tingut fins ara. La nostra escola s’hi va adherir en tant que
ens definim com a escola catalana.
El manifest té més de 33.000 adhesions, tant individuals com
col·lectives, en el moment de ser redactat aquest article. En un

primer moment s’hi va sumar el Claustre
de mestres i professorat i posteriorment
el Consell Escolar ho va ratificar. En tots
els casos es va fer per aclamació, la qual
cosa demostra la cohesió que hi ha en el
nostre centre en la defensa d’un model
d’ensenyament que proclama que “els currículums han de garantir el ple domini de les
llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament obligatori” (LEC, article
10.1). I, a més, “els alumnes que s’incorporin
al sistema educatiu sense conèixer una de
les llengües oficials tenen dret a rebre un
suport lingüístic específic. Els centres han
de proporcionar als alumnes nouvinguts
una acollida personalitzada i, en particular,
una atenció lingüística que els permeti iniciar
l’aprenentatge en català” (LEC, article 10.2).
El propi manifest reconeix que el model de la
immersió lingüística “ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions
internacionals, i és un referent com a model
pedagògic eficient en el Marc Europeu de les
Llengües” i “ha contribuït de manera decisiva
a pal·liar el greu desequilibri que viu el català”.
La nostra escola ha estat fidel a l’ensenyament
del català, fins i tot abans que la legislació ho
preveiés. En aquest senti, el retall de premsa
de l’any 1979 que acompanya aquesta crònica
és il·lustratiu de la tradició catalana de l’Escola
Joan Pelegrí, el Centre Montserrat Xavier i
l’Ateneu Montserrat. Ja l’any 1940 es celebrava l’11 de setembre amb una petita estàtua de
Rafel de Casanova i es celebraven totes les revetlles típiques catalanes com ara Sant Joan, el
Doctor Joan Pelegrí feia classes d’Història de
Catalunya pels anys 50 del segle passat o es
varen celebrar activitats, algunes d’elles clandestines, amb l’Abat Escarré, Raimon, Pi de la
Serra o Maria del Mar Bonet.

BARCINO·COLONIA·ROMAE
PRIMERES JORNADES ROMANES DE BARCELONA

LA RECREACIÓ I RECONSTRUCCIÓ HISTÒRICA.
UNA MICA D’HISTÒRIA, TIPUS, GRUPS I JORNADES (I)
Amb les pròximes ratlles, volem acostar-vos una mica a la Recreació i Reconstrucció Històrica, apropar-vos a la seva història, als tipus que hi ha i donar-vos a conèixer diferents grups
que la fan possible. També volem posar al vostre abast altres
jornades de recreació i reconstrucció històriques que es fan a
Catalunya, Espanya o França... i a les quals nosaltres ens afegirem aquest any 2011.
Amb aquest article també tenim la intenció de deixar constància de l’origen del nostre interès per aquest mètode de conèixer
la història, de poder-la fer nostra, d’assumir-la i gaudir-ne fins a
convertir-la en una experiència emotiva que deixa una profunda
empremta i ens motiva a compartir-la i donar-la a conèixer.
Som deutors, hereus i deixebles de totes les jornades a què
hem pogut assistir així com de tots els grups que hem pogut
admirar. De totes elles i ells, n’hem aprés molt, moltíssim. Els
considerem la nostra font d’inspiració així com, podríem dir-ne,
la nostra primària font bibliogràfica, videogràfica i digital que
ens han empès a la recerca i investigació en molts àmbits desconeguts encara per a nosaltres.

Però cal fer un esment especial a Tarragona i la seva excepcional Tarraco Viva, al grup Projecte Fènix i tots els seus membres,
especialment a Magí i Enric Seritjol; al grup Thaleia, al capdavant del qual hi ha la Mercè Tubilla; a la Magna Celebratio Baetulonensis de Badalona i al seu grup de Reconstrucció Històrica
que lidera en Joan Mayné acompanyat de la Clara Forn; a en
Jordi Mambrilla d’Armillum i a les Journées Romaines Arelate
d’Arlés a la Provença francesa, així com al grup ACTA, dirigit
per Brice Lopez.

Tot plegat us ha d’animar a aquells que vingueu a gaudir de les
Barcino·Colonia·Romae a conèixer aquestes altres jornades, a
anar-hi i aprendre tot gaudint i divertint-vos.
Per traçar les ratlles que segueixen i entrar en el tema us presentem i transcrivim algunes de les paraules de la plana web
catalana www.reconstrucciohistorica.cat que explica de
forma molt planera i transparent què és la reconstrucció i recreació històrica. Podeu accedir-hi tots els que tingueu possibilitat d’internet per ampliar la informació i veure una bona galeria
d’imatges. I els que no teniu aquesta possibilitat, aquí en teniu
el contingut.

La reconstrucció i recreació històrica
Els reptes en la reconstrucció històrica
són, per una banda, la fabricació i rèplica de materials amb la màxima fidelitat
i rigor històric possible, basant-se en
restes arqueològiques, iconogràfiques o
en cites o descripcions literàries. I, per
l’altra, en l’escenificació i representació
d’escenes realistes de la vida civil, religiosa o militar. En aquesta línia, els grups
de reconstrucció històrica intenten reproduir exactament les eines, els oficis,
els vestits, les joies, les cerimònies religioses o les situacions i converses de la
vida diària amb el màxim detall i fidelitat
històrica, ja sigui amb finalitats educatives, divulgatives, experimentals o per al
gaudi personal.
Tanmateix, lluny d’una visió purament
festiva o comercial, la reconstrucció històrica intenta exposar al gran públic i també als professionals de la història o la docència l’estat de coneixement sobre aspectes
concrets d’un període històric determinat. Així, doncs, quan es fa amb rigor, permet mostrar d’una forma seriosa aspectes de la
història sense avorrir la gent i interessant també els especialistes.
La reconstrucció històrica representa, doncs, una manera de treure la història de les biblioteques, dels museus, de les col·leccions
públiques i privades, dels fons documentals, de les excavacions i de les converses entre els erudits i acadèmics per tal de fer-la
més accessible a tota la societat.
La reconstrucció històrica és un fenomen social en el qual participen de forma voluntària i entusiasta centenars d’actors o figurants,
gairebé sempre amateurs, que esmercen i dediquen les seves hores de lleure i oci a recrear vestits, utensilis, joies, música, armes,
etc., d’èpoques ja passades per tal d’escenificar i rememorar episodis històrics, batalles o situacions de la vida quotidiana que
s’esdevenien en l’antiguitat.

Els orígens
La reconstrucció històrica “moderna” té el seu origen a Anglaterra i als Estats Units d’Amèrica. L’any 1876 alguns supervivents del
7è de Cavalleria del general Custer varen tornar a l’escenari de la coneguda batalla de Little Big Horn (Montana) per a recrear-la
i immortalitzar-la davant la presència de fotògrafs. Uns anys després, el 1895, un centenar de membres del Cos d’Enginyers de

Gloucestershire varen escenificar la defensa aferrissada de les tropes britàniques a Rorkes Drift (Natal, Sud-Àfrica) davant els guerrers
zulus. Just després d’aquestes primeres iniciatives va començar a recrear-se als Estats Units, amb relativa periodicitat, les batalles de
la Guerra Civil Americana (1861-1865).
A partir d’aquestes experiències la reconstrucció històrica va passar poc després a Europa, on es coneix com a reenactment , especialment als països de cultura anglo-germànica (Gran Bretanya, Alemanya, Holanda). En aquests països els primers períodes de
reconstrucció històrica varen ser els de les guerres napoleòniques, però ben aviat varen eixamplar-se en el temps, tot avançant i
retrocedint, cap a la Primera i Segona Guerra Mundial i cap a l’Edat Mitjana i l’Època Antiga.
Els orígens de la reconstrucció històrica es troben explicats amb tot detall a:

http://www.eventplan.mysite1952.co.uk/page29.html
Ben aviat, el món de la reconstrucció va obrir-se a temàtiques civils i religioses. Es tracta de temàtiques que, si bé no tenen
l’espectacularitat de les escenificacions militars, ofereixen enormes possibilitats didàctiques i divulgatives. Així mateix, l’aparició de
temàtiques civils i de la vida familiar va permetre a les dones i nens incorporar-se al món de la reconstrucció històrica.
Finalment, a partir dels anys 80 el món de la reconstrucció històrica va quallar en els països de cultura llatina, entre ells Catalunya.
Aquests darrers anys han aparegut al nostre país un grapat de grups que, amb pocs recursos però amb moltes ganes, empenta i
il·lusió, estan fent una tasca molt i molt important per a donar a conèixer la història de Catalunya a aquelles persones que més la
desconeixen: els propis catalans.
Continuarà en el pròxim article.
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