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Editorial

A

l’Escola Joan Pelegrí sempre volem millorar. Fonamentalment en el procés
d’ensenyament-aprenentatge, que és la raó de ser de la nostra institució,
però també en el conjunt de funcions complementàries d’aquest procés
com ara els serveis (psicologia, orientació, acollida matinal, extraescolars,
menjador), la gestió (secretaria, comptabilitat i facturació, recursos humans, manteniment, serveis informàtics...) o la comunicació (atenció personalitzada, difusió...).
Els darrers mesos tot el personal de l’escola ens hem centrat en analitzar la nostra
activitat educativa des de 8 vessants que afecten directament els sistemes d’ensenyament i, en conseqüència, què i com els nostres alumnes aprenen:
• El treball per ambients a Educació Infantil. Proposta que pretén organitzar l’espai i
el temps de classe de manera diferent per fomentar l’aprenentatge segons interessos, la iniciativa personal, major relació entre companys...
• L’educació en valors. Els valors s’adquireixen a partir de la seva vivència, és a dir,
estant en un ambient positiu de relació i alhora reflexionant sobre allò que ens esdevé i com sentim.
• El raonament. Raonar implica crear vincles, marcar nous objectius, fer-se preguntes,
ser crític... Serem lliures si podem decidir, però la decisió implica anàlisi i creativitat.
• Les humanitats i les arts. El món excessivament abocat a la producció
ucció de resultats tangibles sovint oblida la importància que té allò que ens fa gaudir
audir (les
arts), la base del nostre procés d’aprenentatge (el llenguatge i la comunicació) o de la comprensió del que ens passa com a societat
(humanitats).
• Els idiomes. El coneixement de diferents llengües estrangeres
en un món globalitzat és una habilitat personal necessària. Cal incorporar els nous mètodes d’ensenyament d’idiomes i integrar-los
s dins
els diferents àmbits d’aprenentatge.
• Treball per projectes. La transversalitat, és a dir, el fet de tractar un tema
des
t
d de
d
diferents àmbits de coneixement facilita una visió més global i integradora, alhora
que genera un aprenentatge més profund i motivador.
• Les tecnologies. El canvi constant en el camp de l’electrònica i la computació i
l’emergència de la societat de la informació amb internet i el big data ens du a debatre sobre les eines i les estratègies que cal emprar.
• L’avaluació. Una avaluació formativa és la que ajuda l’alumne a aprendre. L’aprenentatge d’avui dia es basa en el saber fer i, per tant, es fan necessaris nous
instruments d’avaluació com ara les rúbriques, l’observació, l’autoavaluació, la coavaluació... Aquests es recolzen alhora en una àmplia varietat d’activitats com ara les
narracions, les presentacions orals, nous suports de treball...
Volem seguir el camí d’actualització didàctica que ens ha caracteritzat durant anys.
Planificar cap on volem anar, catalitzats per les noves orientacions que pren el món
de l’educació, és un deure que tenim i que ens engresca com a professionals.

Víctor Ranera i Martín

Director de l’Escola Joan Pelegrí
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Educació infantil i primària

el treball per projectes

P

er què fan olor les
flors? Per què la Terra
és rodona? Per què les
llàgrimes són salades?
Per què, per què, per què...
La curiositat dels infants és
infinita. Sempre volen saber
el perquè de les coses, com
funcionen, per què són com són.

Estan descobrint el lloc on viuen
i volen conèixer tot allò que els
envolta.

c/Ermengarda 13-25, 08014 - Barcelona
c/ Consell de Cent 14, 08014 - Barcelona

ESCOLA JOAN PELEGRÍ

Per això cal que aprofitem
aquesta curiositat que tenen per
conèixer el món i que els ajudem
a descobrir-lo, acompanyant-los
en el seu camí.
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Una bona manera d’aprofitar les
ganes de saber que tenen els
nostres alumnes a l’escola és el
treball per projectes. Aquesta
metodologia permet treballar
a partir dels interessos dels
infants i descobrir allò que volen
aprendre a través de l’observació,
la investigació i l’experimentació.

Partint dels seus coneixements
previs i formulant hipòtesis
avancen per assolir nous
coneixements. Utilitzant diferents
recursos, aprenent dels encerts
i els errors, treballant en equip
amb els companys i companyes,
aprenent a pensar i a raonar
el perquè de les coses...

fomentem l’autonomia de l’infant
i el fem actiu en el seu procés
d’aprenentatge.
A l’Escola ja fa temps que el
treball per projectes forma
part del nostre dia a dia, però
cal adaptar-se als canvis que
succeeixen en la nostra societat,
i com a part d’ella, també a les
nostres escoles. Per això anem
revisant i replantejant tot allò
que anem fent i volem potenciar
encara més aquest tipus de
treball a l’aula per desenvolupar
al màxim les capacitats del nostre
alumnat.
El treball per projectes afavoreix
un aprenentatge més significatiu
al voltant de temes d’interès
de l’alumnat, cosa que també
potencia una major implicació
per part d’aquest i promou el fet
de poder relacionar conceptes i
continguts nous amb aquells que
ja tenien per anar construint el
seu coneixement i resolent els
perquès que es plantegen.
No tallem la curiositat dels
nostres infants! Donem-los ales
per conèixer tot allò que els
envolta!

Dissabte 4 de març
2017

JORNADA DE

PORTES OBERTES
INFANTIL - PRIMÀRIA - ESO
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joanpelegri.cat/portes-obertes/
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93 423 93 04
93 431 62 00

airàmirp i litnafni óicacudE

els ambients d’educació infantil
Ja fa anys que pels racons de les aules, al costat de les columnes del pati, per diferents indrets de
l’escola anem fent petites troballes que recollim i guardem en un cofre.

ón petites joies
pedagògiques com ara
l’aprenentatge cooperatiu,
l’apadrinament lector, els
projectes, l’hort urbà, la fotografia
matemàtica, les PDI, les tauletes i
la robòtica... Aquestes iniciatives,
darrerament, les escoltem sovint
en el món de l’educació i la
renovació pedagògica i, des de
ja fa uns anys, formen part del
procés de canvi que hem iniciat
des de l’escola. Tot i així, els
canvis sempre són complexes i
cal fer-los progressivament i amb
un bon assessorament al darrere.

S

Aquest curs hem decidit
iniciar el treball per ambients
a Educació Infantil. L’equip de
mestres del cicle hem tingut
l’oportunitat de compartir
experiències i formar-nos al
costat de docents d’altres
escoles en les quals aquestes
pràctiques ja s’apliquen, així
com de poder visitar-les.

“aquestes iniciatives
formen part del procés de canvi que hem
iniciat des de l’escola”
Això ens ha portat a crear un
projecte el qual es divideix
en cinc espais o ambients
diferents: el de construccions,
el d’experimentació, l’artístic, el
de joc simbòlic i el de teatre. El
conjunt de tots aquests fa que
els infants puguin desenvolupar

gairebé totes les seves habilitats
i capacitats a través del joc
i que se sentin motivats en
tot moment per, així, arribar
a assolir un aprenentatge
significatiu i positiu en les
diverses competències.

“que els infants puguin desenvolupar les
seves habilitats a través del joc i se sentin
motivats”

Cadascun d’aquests ambients
disposa d’una gran varietat de
material relacionat amb la
temàtica i els docents
proposen diverses
opcions de treball
lliure, fomentant
la curiositat, la
creativitat i la
motivació per
l’aprenentatge.
Els nens i
nenes tindran
l’oportunitat
de compartir
tasques amb
la resta de
companys del
seu curs.
Volem uns ambients
on l’objectiu sigui
compartir, cooperar,
escollir, descobrir, crear...
per aconseguir que els nens i
nenes se sentin còmodes en un
“ambient” agradable, fomentant
la seva curiositat i el gust per
aprendre, respectant el ritme de
cadascú i potenciant les seves
habilitats.
Aina Solsona i Francesc Vallés

Mestres d’Educació Infantil
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Educació infantil i primària

Adéu a ana garcia
El passat 27 d’agost moria als 45 anys, després d’una curta malaltia, l’Ana
Garcia. L’Àngels Vidal ha escrit aquestes paraules que la recorden.
L’Ana va treballar a l’escola durant 22 anys. Va ser monitora de
menjador, de piscina, de patis de Secundària, eterna acompanyant
a les convivències dels petits i disposada a ajudar en tot el que
calgués. També va estar vinculada a l’escola com a mare dels
alumnes Àlex i Pau.
Quan li van diagnosticar la malaltia (esclerosi lateral amiotròfica
o ELA) al mes de setembre del 2015 amb la força de voluntat
que la caracteritzava va continuar treballant fins que va deixar
de fer-ho al mes de febrer, quan les forces li varen començar a
flaquejar.
Va lluitar amb força i perseverança, donant a tots els qui estaven
al seu voltant una lliçó de vida, de grandesa , de lluita, de valentia,
de generositat…
Quan vam saber la seva mort es va generar en els qui la vàrem
conèixer, els qui vàrem treballar al seu costat, una sensació
d’impotència, de tristesa, de ràbia….
Ana, allà on el destí t’hagi portat, brillaràs com l’estel més bonic i lluminós.

Apadrinament lector
Es tracta d’una nova experiència que uneix alumnat d’Infantil i Primària tot fomentant el

A

mb l’objectiu d’engrescar
els alumnes vers la lectura i
conscients que és un dels pilars
bàsics pel que fa a la formació
acadèmica i personal, el curs passat vàrem
iniciar una activitat nova i molt interessant:
l’apadrinament lector. Així doncs, els alumnes
de 4t de Primària fan de padrins lectors dels
de P4 d’Infantil.
Cada alumne de 4t té un fillol a P4 amb qui
compartir estones de lectura, iniciant així
un acompanyament que dura tres cursos.
El primer contacte per trencar el gel
es produeix fent jocs cooperatius. Més
endavant l’alumnat de 4t porta contes de casa
seva i els llegeixen als petits. Aquests contes
han de ser els seus preferits de quan tenien
quatre o cinc anys, que els portin bons records
de quan els seus pares els els llegien a ells. En
una altra trobada han de ser contes triats de la
Biblioteca de l’Escola.
Quasi d’immediat s’estableixen bonics lligams
afectius entre fillols i padrins que esperen amb
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molta il.lusió la propera
trobada lectora. És
impressionant!
Tothom espera el dia
de l’apadrinament amb
impaciència. La cara
que fan els petits quan
veuen els seus padrins

“s’estableixen
bonics lligams
afectius entre
fillols i padrins”
és tan il.lusionant, s’ho
passen tan bé, estan tan
engrescats, que cada cop
tots tenen més ganes de
tornar-se a trobar.
Els alumnes de 4t estan tan
motivats amb l’activitat que
es passen els dies buscant
contes per llegir. Fins i tot,
en una ocasió, es va poder

airàmirp i litnafni óicacudE

nous vestidors a infantil-primària

Després d’uns mesos d’obres l’alumnat ja disposa d’uns banys i
uns vestidors renovats.
Entre les millores s’ha pensat en una distrubició més racional de
l’espai i un disseny més actual i pràctic: s’han emprat materials
contemporanis, il.luminació amb leds i un disseny colorit que dóna un
toc més alegre a l’espai.
Nens i nenes ja poden gaudir d’aquestes instal.lacions gràcies a la feina
d’en Ramon Claramunt i en Joel Marches.

gust per la lectura.
sentir un alumne dir: “Vull
que pel meu fillol aquesta
sigui la millor hora de la
setmana”.
De mica en mica,
l’apadrinament va anant
més enllà: el dia de Carnaval
es troben, es fan fotos
disfressats i s’expliquen
coses com si fossin
companys de tota la vida,
gaudint d’un bon matí.
A partir d’aquí, sempre
que es troben pel pati o
en qualsevol altre lloc, les
salutacions i abraçades són
constants i sinceres.
Després de cada sessió
d’apadrinament, cada padrí
escriu en una llibreta el que
han fet i fan dibuixos deixant
constància de l’activitat
realitzada. També es fa un
punt de llibre per regalar als

fillols. La Llegenda de Sant Jordi és explicada
utilitzant tauletes digitals. Tot és molt animat.
I això no és tot, hi ha un dia que plegats
gaudeixen d’un deliciós esmorzar que
preparen els fillols. Esmorzar que degusten
asseguts en rotllanes al parc abans de jugar
tots junts.
Cal dir que els alumnes de 4t tenen moltes
ganes de llegir i de preparar els contes i que
els de P4 estan molt contents que les seves
hores de contes siguin diferents i compartides.
D’aquí a uns anys els fillols seran padrins i
segur que recordaran aquell curs de P4 en què
els de 4t anaven a llegir contes amb ells.

Mercè Claramunt, Joan Penas i Laura Domènech

Tutors de 4t
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ESO

En josep m. mestre es jubila
Aquest curs, després de 46 anys de servei educatiu a la nostra
Escola, s’ha jubilat en Josep M. Mestre.
En Josep M. va començar al Centre Montserrat Xavier (CMX) com
a monitor, acompanyant els infants a les colònies i a l’esplai.
Més endavant va passar també a ser mestre a l’edifici del carrer
Ermengarda, quan encara hi havia l’Hamsa, el Pele, a les acaballes
de la dictadura. Aleshores es cursava l’EGB (de 1r a 8è) i hi havia
dues línies a cada curs i 40 alumnes per aula. Eren altres temps,
però en Josep M. tenia una forta vocació per l’ensenyament i un
esperit renovador.
Ja en aquella època ensenyava expressió corporal, música
activa, guitarra, harmònica, banjo... a través de pedagogies vives,
properes i alternatives, facilitant el pas a la coeducació i fent
participar l’alumnat en la vida escolar.
Amb el pas dels anys l’Escola creixia i en Josep M. va passar de
la Primària a la Secundària. Com a professor encetava una nova
etapa, fent-se càrrec, a més a més de ser tutor i professor de
tecnologia, de les relacions entre escola i empresa, gestionant
convenis de pràctiques per a fer formació ocupacional.
Al llarg d’aquests anys de tasca educativa en Josep M. Mestre, com no podia ser d’una altra manera (ho duu escrit al seu
cognom), ha estat un molt bon Mestre, bon company i millor persona. Aquells que hem pogut gaudir de la seva companyia,
amistat o les seves classes segur que el recordarem sempre pel seu tarannà tranquil, dolç, servicial, predisposat,
engrescador...
Josep M., només et podem dir gràcies per tots aquests anys!

color i forma a la pintura del segle XX
Des de fa uns anys, l’Àrea Artística de l’escola ofereix a l’alumnat de 2n
d’ESO la possibilitat de cursar la matèria optativa de Color i forma a la
pintura del segle XX amb la voluntat de treballar les diferents tècniques
pictòriques i les tendències artístiques sorgides durant aquest període.
El procediment seqüencial de les classes es basa en tres criteris:
presentació, anàlisi i composició. Des del punt de vista de la presentació,
ens centrem en un artista reconegut. El situem en el context històric
a què pertany per entendre les peculiaritats de l’època, i per tant,
l’incloem dins d’un moviment concret. Pel que fa a l’anàlisi, partim
d’alguna obra clau del seu bagatge artístic. N’observem i detallem la
composició. A més, intentem esbrinar quines són les línies de força, els
colors predominants i la tècnica emprada. A partir d’aquí, comencem a
treballar l’encaix de la imatge per reproduir-la en una làmina adaptada
a la proporció corresponent.
Està previst que ens centrem en la cronologia expressionista de Munch
a partir del quadre El crit, en la l’artista impressionista Van Gogh i la
seva obra La nit estelada, així com en el pintor fauvista Matisse i la seva
versió de La dansa.

Treball d’Ami Roca, alumna de l’optativa
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Cal destacar, també, la visita de joves creadors plàstics de l’actualitat
que pretenen apropar l’alumnat a l’ofici de l’artista amb l’aprenentatge
de noves tècniques. En definitiva, el millor missatge és que amb ganes
i voluntat tothom pot intentar dedicar-se a l’art o simplement gaudir-ne.

OSE

la tutoria compartida a l’eso
Tutoria: paraula clau en l’ensenyament i, en especial, a l’ensenyament secundari.

S

i pensem en l’origen de
la paraula, trobem que
prové del mot llatí tueri,
sinònim de protegir
o vetllar. I, efectivament, a
l’Escola creiem plenament en
aquesta funció
tan complexa
i alhora
fonamental en
l’educació de
les persones.

molt personal i acurada en una
etapa molt especial de la seva
vida, l’adolescència.
Tots sabem que és una època
complicada: per les famílies,
per l’equip
docent, però
sobretot per
als propis
alumnes,
ja que
viuen situacions noves i han de
prendre decisions que fins ara
eren preses pels adults. Durant
l’adolescència es desenvolupen
grans canvis físics i psicològics,
els nois i noies prenen
consciència de
sí mateixos,

“cada tutor/a vetlla pels
interessos personals
i acadèmics d’uns 20
alumnes en lloc de 30”

Per aquest motiu ja fa uns
cursos que estem aplicant el
projecte de la tutoria individual a
l’ESO, gràcies al qual
cada

els seus neguits en el dia a dia
de la vida al centre.
Hem de dir que, de vegades,
com a docents d’alumnes
adolescents, deixem anar la
frase “Eeiii Avui la concentració
d’hormones en l’aire d’aquesta
classe no deixa respirar!”
i observem i intervenim en
situacions que necessiten de
l’ajuda i la guia d’un adult.
La impetuositat de l’alumnat
de secundària requereix del
guiatge i del “comptar fins a 5”,
tan útil en algunes situacions.
Així doncs, creiem que el recurs
de la tutoria individual té un pes
molt important per aconseguir
el principal
objectiu
que tenim
tant les
famílies, el
professorat
i l’equip de tutors i tutores
de l’Escola: fer que els nois i
noies que cursen l’ESO siguin
feliços, segueixin creixent com
a persones i desenvolupin
al màxim les seves aptituds,
essent alhora respectuosos
amb sí mateixos, amb totes les
persones que els envolten, i amb
el seu entorn.

“la tasca del tutor/a a consisteix a ajudar a canalitzar tots aquests canvis i
vivències emocionals”
entren de ple en
l’enorme repte de
la socialització i
de les relacions
interpersonals, de
manera que pateixen
(o gaudeixen)
sovint d’estats
emocionals
explosius.

tutor/a vetlla pels interessos
personals i acadèmics d’uns
20 alumnes en lloc dels 30
que guiaven fa pocs anys. El
principal motiu d’emprar més
recursos per atendre els nois
i noies és clarament poder
ajudar-los i guiar-los de forma

La tasca del
tutor/a a l’Escola consisteix a
ajudar a canalitzar tots aquests
canvis i vivències emocionals,
essent l’adult de referència
on es recolza cada alumne
individualment per poder
resoldre les seves inquietuds i

Verònica Montserrat

Cap d’estudis d’ESO
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Batxillerat

aprenentatge, comunitat i patrimoni
Aprenentatge-Servei (APS). Un nou projecte de l’Escola Joan Pelegrí dins el marc d’innovació proposat
per l’Escola Nova 21.

A

vui en dia ens trobem
davant d’una realitat: el
procés d’aprenentatge
tradicional, però actual,
està totalment descontextualitzat;
els propis nois i noies es pregunten
“per a què serveix?, quina utilitat
té?”
Enfront d’aquesta situació neix un
canvi de perspectiva que busca
que l’alumne sigui el protagonista

del seu aprenentatge a través de
les seves habilitats. D’aquesta
manera, l’aprenentatge deixa de
ser memorístic per convertir-se
en un aprenentatge significatiu,
avançat, transversal, emocional,
competencial, de naturalesa social,
individual i diferenciat i d’avaluació
continua.
És una nova perspectiva que vol
també convertir l’aprenentatge
en un factor d’utilitat, un servei
a la comunitat real, palpable,
social i útil, i al qual les escoles,
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en general, li donen un caire molt
social, solidari, etc.

“hem volgut connectar col.lectius socials
específics amb el món
de les Humanitats, la
Cultura i el Patrimoni”
Tres eixos, doncs, són els
vertebradors dels projectes
d’AprenentatgeServei: un és
l’Escola, d’on
procedeixen els
alumnes i en el qual
es busca un marc
competencial on
incloure l’APS: a
l’EJP es va optar
per emmarcar-ho
dins del Batxillerat
i vehicular
l’experiència a
través del Treball de
Recerca d’alumnes
de la modalitat
d’Humanitats i
Ciències Socials.
Després es va cercar
el segon, l’entitat on
fer l’aprenentatge: el
Museu d’Arqueologia
de Catalunya-BCN.
I finalment es va investigar el
tercer, on poder fer el servei a
la comunitat: el Centre Cívic El
Sortidor.
L’EJP va proposar-se, però, donar
una mirada més àmplia al projecte
APS tot vinculant el Servei a la
Comunitat a les Humanitats, la
Cultura i el Patrimoni.
Hem volgut, doncs, connectar col.
lectius socials específics amb el
món de les Humanitats, la Cultura

i el Patrimoni a través del TR
d’alumnes de Batxillerat dins d’una
entitat patrimonial.
I les alumnes van exposar la seva
investigació davant de dos col.
lectius específics: gent gran amb
impossibilitat de poder participar
de la vida cultural i social del barri
per motius de mobilitat reduïda i
un grup d’ aprenentatge de Llengua
Catalana.
En conclusió, per a l’EJP, ha estat
una nova experiència educativa
extremadament positiva ja
que posa en relleu la utilitat de
l’aprenentatge de l’alumnat, facilita
la sortida al món real dels alumnes,
involucra el professorat en nous
projectes diferents i és una manera
de dinamitzar col.lectius especials
per despertar el seu interès cap
a la Cultura, el Patrimoni, les

“ha estat una nova
experiència educativa
extremadament
positiva ”
Humanitats i l’Educació.
L’Aprenentatge-Servei, doncs,
esdevé una nova via per canviar
l’actitud/la mirada dels alumnes
enfront de la societat i del futur
que els espera. És un eficaç
potenciador dels alumnes com
agents de canvi, amb una actitud
empàtica, solidària, proactiva,
compromesa i transformadora.

Ricard Llop

Professor de Llatí i Cultura Clàssica i
Llengua i Literatura Castellana

tarellixtaB

cultura audiovisual
En aquest curs recentment estrenat, des de l’escola Joan
n Pelegrí s’està
s està
impartint, per segon any consecutiu, la matèria optativa de Batxillerat
de Cultura Audiovisual. Es tracta d’una assignatura eminentment
entment
pràctica que posa de relleu les principals representacions audiovisuals creades per l’home en un entorn on són fonamentals
als
la immediatesa dels processos comunicatius, l’avanç de
e
tecnologies digitals i les creixents interrelacions amb els
mitjans de comunicació.
Els continguts de la matèria s’estructuren en set temes,
i en ells la imatge adquireix un rol transmissor de tot
aquest coneixement. Encetem el curs parlant de la
imatge i el seu significat; posteriorment, ens centrem
en aspectes importantíssims com són la fotografia i
el cinema. Més endavant tractem temes de marcada
actualitat com la producció multimèdia, els mitjans de
comunicació i la publicitat, per acabar amb un tema més
d’anàlisi i reflexió sobre les diferents obres audiovisuals.
A l’hora de treballar tots aquests continguts, l’estudiant ho
fa des de diferents perspectives: per un costat, mitjançant
nt
un treball individual organitzat en un seguit de pràctiques que
anirà fent online al llarg del curs; per altra banda, també realitealitzarà dos projectes en grup per avaluació, on durà a la pràctica
ctica els
continguts tractats a classe. I finalment, i en paral.lel al treball
eball realitzat a l’aula, elaborarà, també en grup, un curtmetratge, seguint
eguint totes les
fases (preproducció, producció, enregistrament i muntatge) que requereix tota
obra audiovisual.

preparem la selectivitat amb “la celestina” al TNC
El dia 26 d’octubre 20 alumnes de 2n de Batxillerat que cursen l’assignatura de Literatura Castellana de modalitat i 3
professors vam anar a veure la representació de La Celestina al Teatre Nacional de Catalunya. Aquesta obra, una de les
més importants del patrimoni literari espanyol i universal, forma part del
currículum de l’assignatura d’enguany i entra a l’examen de les PAU del
2017.
La Celestina és el nom amb què s’ha popularitzat La Tragicomedia de Calixto
y Melibea, obra de gènere de difícil classificació per a la seva època, finals
de segle XV, i atribuïda – no sense polèmica- al batxiller Fernando de Rojas.
La història gira al voltant de l’amor i la cobdícia i aconsella i adverteix sobre
els perills en què podem caure si ens deixem endur per un amor boig, que
no atén a raons i també si ens guiem per l’afany desmesurat de riqueses;
i, fruit del moment en què va ser escrita, ens presenta una concepció del
món vist com una lluita de contraris (joves contra vells, pobres contra rics,
homes contra dones,..)
La representació, en cartell només durant deu dies, està dirigida per José
Luis Gómez, qui fa una proposta molt interessant quant a l’adequació per a
l’escena d’aquesta obra, feta per a ser llegida i no per a ser representada.
A més el mateix director és qui fa del personatge que dóna el títol popular, la
vella alcavota que contribueix als amors il.lícits entre els dos joves.

Foto: Sergio Parra

I tot això en un entorn incomparable: a la sala gran, amb grades de teatre
grec, del TNC, un edifici vidrat avantguardista inspirat en un temple clàssic.
Tot un privilegi!!!
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Escola i Fundació

què és escola nova 21?
Aquest curs la nostra escola s’ha adherit al projecte de renovació pedagògica Escola
Nova 21.

E

s tracta d’una xarxa de
prop de 500 centres
d’ensenyament de tot
Catalunya que volem cercar
conjuntament les transformacions
en el sistema educatiu per tal
d’adaptar-lo als reptes i necessitats
de la societat del coneixement i el
món globalitzat.

Fundació “la Caixa” o la Diputació de
Barcelona.
John Dewey (1859-1952) ens deia
que “si avui ensenyem els infants
com els ensenyaven ahir, els robem
el demà”. El futur és incert però

“L’objectiu és anar cap
una visió més humanista
de l’ensenyament”

ús
validació
adquisició
control

Creació

Pren el nom de l’important moviment
que fa un segle va regenerar les
escoles del nostre país. Els principis
i objectius de l’Escola Nova encara
són vàlids avui, de manera que cal
donar-los un nou impuls. És aquí on
intervenen entitats com el Centre
UNESCO de Catalunya, la Universitat
Oberta de Catalunya, la Fundació
Jaume Bofill, l’Obra Social de la
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podem estar segurs que
el patró d’escola que
prepara per a la societat
industrial està també
superat. L’objectiu és
anar cap una visió
més humanista de
l’ensenyament, és
a
dir, que combini les
diferents dimensions
de
l’aprenentatge
(cognitiva, física,
social i emocional).
Això s’aconsegueix
revisant les
metodologies,
l’avaluació i l’organització
de l’escola, tot incorporant
els avenços que han
esdevingut en les ciències
del coneixement (psicologia,
pedagogia i neurologia).

coneixement com la informació,
la comprensió, les competències,
els valors i les actituds; ha de venir
guiat pel tipus de societat a la qual
aspirem.
Cal reconèixer la diversitat de
l’alumnat: preferències per uns
temes per davant d’altres; habilitats,
estils i estratègies d’aprenentatge;
l’eficàcia del treball personal;
creences i emocions; el diferent
bagatge lingüístic, cultural i
social... Això requereix diferents
metodologies d’ensenyament
com ara les activitats guiades,
la investigació, la participació
activa, l’experimentació i
l’autoaprenentatge. En tant que
l’ensenyament és de naturalesa
social, caldrà impulsar el treball
cooperatiu i en equip en combinació
amb el treball individual.
Sabem què cal millorar i quins
són els objectius; també tenim
una reconeguda experiència en

“Això requereix
diferents metodologies
d’ensenyament com ara
les activitats guiades,
la investigació, la
participació activa,
l’experimentació i
l’autoaprenentatge”

El debat més conegut al voltant
del món educatiu gira al voltant
de les disposicions normatives
dels governs i una lectura fàcil de
la comparativa de resultats entre
països. Però s’ha obviat el treball de
reflexió pedagògica que organismes
internacionals com la UNESCO,
l’OCDE o la pròpia administració
educativa. Avui dia reconeixem el

innovació i canvi. Ara hem de
concretar-ho a través del treball
conjunt entre els diferents integrants
de la comunitat educativa: liderats
pel professorat i acompanyats
per famílies, alumnat i tots els
professionals que intervenen a
l’escola.

óicadnuF i alocsE

LUZ MERINO
Fa 26 anys que ensenya
matemàtiques a l’Escola, però
en el seu temps lliure li agrada
fer ganxet, punt de creu i col.
laborar com a voluntària al
centre social de la Zona Franca.

Q

uants anys du realitzant
la seva feina en la nostra
escola?
Vaig començar treballant
aquí l’any 1991; al gener farà 26 anys.
Havia treballat abans en cap altre
centre?
De fet, no havia treballat abans en
un centre educatiu, però havia fet
classes particulars.

“M’agrada l’Educació
i em semblava molt bé
dedicar-m’hi”
Què va estudiar? On?
Jo sóc enginyera agrícola, i havia fet
alguns treballs al Col.legi d’Enginyers.
Quins motius van ser els que li van
comportar decantar-se per aquesta
professió?
Quan estava treballant, des de l’INEM
em va sorgir una oportunitat per
treballar en Educació, i com que tenia
una filla petita, vaig pensar que li
podia dedicar més temps amb l’horari
que m’oferien, ja que amb els treballs
que tenia a l’Enginyeria havia de
treballar fora de Barcelona i per tant,
estar molt de temps fora, i aleshores,
per la dedicació a la família, vaig
pensar que era una bona feina. A
més a més, m’agrada l’Educació i em
semblava molt bé dedicar-m’hi.
Quins són aquells aspectes de la seva
feina que més li plauen? I els que
menys?
M’agrada sobretot la relació amb els
alumnes; sempre aprenem coses
noves tot i que es pensi que som els
que ensenyem, sempre aprenem
coses amb les seves relacions, veure
com maduren… Però, d’altra banda,
no m’agrada gens haver de renyar
algú per mala educació; preferiríem
molt més que fossin més educats i

correctes que no haver-ne de fer.
A què li agradaria dedicar-se si no fos
professora?
Bé, com us deia, sóc Enginyera
agrícola; per tant, m’agradaria portar
una granja, o ajudar i informar als
agricultors, perquè sorgissin menys
problemes.
Què li agrada fer en el seu temps
lliure?
Com moltes vegades, m’agrada seure
al sofà, sense fer res -riu-. Però també
m’agrada llegir, passejar, fer punt

“hi ha una gran
companyonia, i
l’alumnat crec que en
general ve content”
de creu, ganxet… Coses d’aquesta
mena per relaxar-me. També vaig de
voluntària, de vegades, a un centre
social de la Zona Franca, és un centre
on hi ha nens i nenes que fan un
reforç escolar i educatiu, hi col.laboro
com a voluntària ajudant-los a fer els
deures.
Ha exercit cap altra professió?

Havia fet algun “treballet”
d’Enginyeria agrícola, però no durant
gaire temps.
Què ens diu d’aquest centre, de
l’Escola Joan Pelegrí?
Bé, a mi em sembla una bona
escola; quan vaig arribar aquí em
vaig trobar molt ben acollida per
tot el professorat, hi ha una gran
companyonia; i l’alumnat, crec que en
general ve content; per tant, penso
que és un centre molt agradable,
s’ho passen bé, aprenen, i considero
que tenen una bona relació amb el
professorat, som molt propers. Jo
tot això ho valoro molt; la proximitat
del professorat amb l’alumnat i al
contrari, de l’alumnat envers el
professorat: no tenen problemes a
l’hora de preguntar qualsevol cosa,
sigui o no sigui de l’escola.

May Tobias i Clara Piquer
Alumnes de 3r d’ESO
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Cicles Formatius

NOU LABORATORI DE COMUNICACIONS ÒPTIQUES
Molta gent ja comença a estar familiaritzada amb la fibra òptica, segurament perquè arriba a
les nostres llars com un cabal que proporciona televisió multicanal d’alta definició a la carta,
sistemes de més alta velocitat per connectar-nos a Internet. També permet interactuar a alta
velocitat amb videojocs multijugador de diferents suports i, finalment, fins i tot la veu que circula
en els nostres propis telèfons fixes ha canviat i es digitalitza dins del cabal de la fibra òptica. Es
tracta d’un mitjà de transmissió de gran implantació i futur.

V

ist el grau d’implantació
d’aquestes tecnologies,
en les inversions del
present curs 2016-2017
destaca una dotació econòmica
important per al nou laboratori
de comunicacions òptiques.
Aquest laboratori està situat al
centre de cicles mitjans del carrer
Guadiana.

d’errors). Volem que els alumnes
aprenguin a:
1. Ser capaços de treballar
amb aquestes tecnologies
d’avantguarda, en les
autopistes de la informació.
2. Conèixer les fonts emissores
(làser) i els receptors
(fotodíodes).
3. Tallar, pelar, netejar i
fusionar dos extrems de
la fibra òptica.
4. Buscar errors
en la fibra o
curvatures
extremes amb
un làser visible.
5. Comprovar
la pèrdua
de potència
deguda a un
empalmament de
fibra.

En
una primera fase, l’objectiu
fonamental és que els alumnes de
cicle de grau mitjà en Sistemes
Microinformàtics i Xarxes
descobreixin el pas del suport
de més baixa velocitat en cables
de coure a les fibres òptiques,
de més alta velocitat (ample de
banda) i qualitat (més baixa taxa
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Tanmateix han de
ser molt respectuosos
amb els materials i amb
els procediments que els
marquen els professors, quant a
la seguretat i la higiene.
En una segona fase, i de manera
transversal, altres assignatures
de l’Escola podrien nodrir-se
del laboratori de comunicacions
òptiques.
El laboratori bàsicament
està format per aquesta

instrumentació:
• Fusionadora Prolite 41
(treballa tant en fibra
monomode com multimode)

“que els alumnes
descobreixin el pas
del suport de més
baixa velocitat al de
més alta velocitat”
• Localitzador làser Prolite 11B,
fins un rang de 5 kilòmetres.
• Pigtails o cables de fibra
monomode (nucli de 9
micròmetres).
• Prolite 55: Font làser de triple
longitud d’ona.
• Prolite 63B: Mesurador de
potència òptica. Conjuntament
amb el Prolite 55 permet fer un
balanç de pèrdua energètica
després de la fusió.
• Accessoris: Pela-fibres,
talladora de fibra, alcohol
isopropílic, netejador de
connectors SC APC, ulleres de
protecció.

Josep Lluís Gómez

Professor del Cicle de Sistemes
Microinformàtics i Xarxes

suitamroF selciC

Les pràctiques de comerç
L’objectiu del cicle de grau mitjà d’Activitats Comercials és que l’alumnat pugui desenvolupar les tasques relacionades
amb la compravenda tant a un establiment comercial com a qualsevol departament de compres, vendes o magatzem de
qualsevol empresa.
S’estudia des de l’organització del magatzem fins a la
publicitat, tot passant pel disseny de l’aparador, emplenar
els documents relacionats amb la compra-venda, els
impostos i totes les eines informàtiques que utilitza el
comerç per desenvolupar la seva activitat.
Aquest cicle està adreçat a l’alumnat que vulgui dedicarse al món del comerç, ja que es tracta d’un dels sectors
amb més sortida professional de la nostra ciutat i no podem
oblidar que estem situats al carrer de Sants que es un dels
carrers més comercials d’Europa.

L’alumne David Pardo fent les pràctiques a la botiga Galera

Al cicle compatibilitzem la formació teòrica, al centre, amb la
pràctica a les diferents empreses comercials. Actualment fem
pràctiques a botigues del grup Inditex com Zara, Pull&Bear,
Bershka, al grup Cortefiel com Springfield i Women’Secret,
i també a Decathlon, Wala Esports, Esports DBase, Abacus
Coop, MediaMarkt, i botigues del barri com Joan Galera i
Llanas...

Sobretot es valora que l’alumne/a apliqui al lloc de treball allò que ha après al cicle, i que desenvolupi aptituds com la
iniciativa per dur a terme tasques cada cop més complexes, que sigui autònom/a, que s’adapti a qualsevol lloc de treball
a dins de l’empresa, que treballi bé en equip i amb qualsevol persona.

Llum, color, concentració: el joc per analitzar les begudes de Cola
Les begudes de cola són àcides, essent el màxim responsable d’aquesta acidesa l’àcid fosfòric. La determinació analítica
d’àcid fosfòric en els aliments és important per tal d’elucidar la presència, o no, d’aquest component i, el que és més
important, en quina concentració es troba. Al segon curs del CFGS de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat (LAiCQ)
els nostres alumnes aprenen a determinar, mitjançant un mètode colorimètric, la concentració d’àcid fosfòric dissolt en
begudes de cola.
El mètode de calibratge emprat en aquesta pràctica és
l’anomenat mètode de la recta patró, en què es preparen unes
cinc o sis dissolucions d’àcid fosfòric o fosfat de concentracions
conegudes i es mesura la seva absorbància, és a dir, la quantitat
de llum que aquestes absorbeixen degut al seu color. La recta
patró ens permet establir una relació entre la concentració de
fosfat dissolt i l’absorbància de les dissolucions. L’aparell de
mesura utilitzat s’anomena espectrofotòmetre.
A continuació es mesura l’absorbància de la mostra: una
dissolució diluïda de la beguda de cola. L’espectrofotòmetre ens
permetrà conèixer la quantitat de llum que absorbeix la mostra,
i com que coneixem la relació entre absorbància i concentració
gràcies a la recta patró obtinguda anteriorment, podrem calcular
la concentració d’àcid fosfòric a la beguda de cola.
En aquesta pràctica els alumnes acaben d’assolir els conceptes tractats a les classes de teoria i que es poden resumir
en llum, color i concentració.
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Grup UNESCO

25º campanya de solidaritat
Durant aquest curs, 2016-2017,
a l’Escola Joan Pelegrí, portem
a terme la 25a Campanya de
Solidaritat. Aquesta campanya
té com a objectiu conèixer
de prop el projecte que la
Fundació La Pitahaya porta a
terme a Betània (Nicaragua) i
sensibilitzar-nos sobre la realitat
que s’està vivint en aquesta
comunitat.
L’estiu del 2000, en Miquel Cubero,
professor de l’Escola Joan Pelegrí,
fent un recorregut per la zona nordoccidental de Nicaragua, allà on havia
fet més mal l’huracà Mich dos anys
abans, va conèixer un assentament
de 33 famílies que estaven ocupant
una petita zona de les terres d’una
gran hisenda mig
abandonada.
Aquelles famílies
eren en part
supervivents
de l’huracà i en
part antics treballadors de la hisenda.
En Miquel va decidir implicar-se i
trobar una solució estable i definitiva
per aquelles persones que estaven
sotmeses a incursions policials i
arrestos. A partir de la recerca de

finançament, entre la qual hi va haver
l’ajuda econòmica aconseguida a través
de la Campanya de Solidaritat de la
nostra escola.

A partir de tot això es va crear la
Fundació La Pitahaya, el nom de la
qual prové d’un cactus molt sofert que
fa uns fruits grans, carnosos, morats
per dintre, molt hidratants i refrescants
i que van triar com a homenatge als
puntals del poblat, les
dones.

“La Pitahaya està estudiant la manera que
l’escola no tanqui”

amb els diners recollits
durant la campanya unesco
del curs 2000-2001 es va
poder:
- comprar 30 hectàrees.
- instituir el poblat de Betània
- aconseguir que cada família
tingués una casa digna
- construir un pou de 70
metres de profunditat d’on es
pot obtenir aigua de primera
qualitat.
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Un cop establerta la
infraestructura de la
comunitat, es va crear
un menjador, primer
només infantil, i ara, social. En el
primer torn se serveixen les mares
gestants i les lactants (volen evitar
lesions prematures i irreversibles per
malnutrició) i les persones majors de
60 anys; en el segon torn se serveixen
els infants com a final de l’activitat
escolar. El servei s’ofereix els set dies
de la setmana.
En el proper curs escolar es crearà
el que aquí entenem com a casal:
s’oferiran a la canalla activitats
esportives, musicals, plàstiques, de
reforç acadèmic... des del final del
menjador fins les 17h i des d’aquest
espai confien poder donar atenció
psicològica per superar traumes i
dols (abandonaments, violència, mals
referents, abusos...)
Per altra banda, des del primer
moment que va anar conformant-se
Betània, una ONG especialitzada en
infants del carrer va crear una petita
escola al mateix poblat. Després

de tots aquests anys ha comunicat
que no pot continuar finançant
l’escola. La Fundació està estudiant
la manera perquè l’escola no tanqui
(la deserció seria més gran si han de
desplaçar-se a una distància mínima
de dos quilòmetres). És, justament,
aquest projecte el que ha fet que el
Grup Unesco de l’Escola Joan Pelegrí
proposés tornar a col.laborar amb
Betània a través de la Fundació La
Pitahaya.

AFA/Escola

L’afa recomana lectures
Famílies lectores, aquí teniu unes recomanacions!
Que cal fomentar la lectura dels nostres fills i filles, tant per als petits/es com
joves, és una frase que sentim molt sovint els pares i les mares. Una família
lectora s’aconsegueix quan llegint ens ho passem bé i ens emocionem. A
l’Ampa no som experts en el tema, però sí que volem fer-nos ressò dels llibres
proposats al Club de Lectura Virtual “Llibre de família” de la FAPAC. Conduït
per l’escriptora Anna Manso, autora d’una columna a Criatures del Diari ARA,
el club proposa llibres per parlar dels pares, de l’educació dels nostres fills, de
la nostra infància i, fins i tot, ens proposa alguns llibres juvenils que ens poden
colpir tant com als adolescents.
El curs passat i el d’enguany, algunes de les lectures proposades han estat les
següents:

Podeu agafar aquests llibres a la Biblioteca de l’Escola

•
La meva família i altres animals de Gerald Durrell.
“Divertida, entranyable i força coneguda història d’una
família peculiar al mig de la natura”

“Compendi de consells carregats de saviesa i sentit
comú, una crida a retornar la tranquil.litat als pares
angoixats”.

•
Molsa de David Cirici. (Premi Edebé 2013)
“Llibre de literatura infantil per demostrar
empíricament que la bona literatura no té edat”

•
La ràbia de Lolita Bosch (Premi Roc Boronat 2016).
“Novel.la valenta i brutalment personal que rememora
el bullying patit per l’autora en l’adolescència”

•
La universitat de la vida de Rob Riemen.
“Obra on personalitats de la cultura internacional
reflexionen sobre la seva infantesa”

El club virtual, que està obert a tothom i es pot seguir
des de casa, demostra, un cop més, que llibres i
tecnologia no estan renyits.

•
Fario de Santi Baró (Premi Gran Angular 2014).
“Adolescència amb lletres majúscules. Llibre juvenil”

Finalment, volem recomanar-vos Córrer sense por de
Giuseppe Catozzella, que va suggerir-nos al twitter en
Víctor Ranera. És un llibre emotiu i capaç de remoure
consciències.

•

Val més educar de Gregorio Luri.

exàmens d’anglès de cambridge
A partir d’aquest curs l’escola col.laborarà en la preparació i
l’organització dels exàmens d’Anglès de Cambridge. Ens centrarem
en el nivell B2, que és més conegut com Cambridge English: First
(CEF). Està adreçat a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
que ho desitgi i superi un test orientador que es farà durant el segon
trimestre del curs.
El professorat especialista de la matèria de Llengua anglesa facilitarà recursos i guiarà la preparació per tal que els
alumnes es situïn en condicions de superar amb èxit aquests reconeguts exàmens i puguin obtenir la conseqüent
certificació; i l’auxiliar de conversa col.laborarà en la part oral de les proves. Amb aquestes mesures pretenem facilitar
la certificació del nivell d’Anglès d’acord amb el marc europeu comú de referència per a les llengües.
L’avantatge de presentar-se a aquestes proves des de la nostra escola consisteix en què es pot fer la part oral amb la
parella que es triï i, depenent del nombre d’inscrits, les proves es poden dur a terme a les nostres instal.lacions. A més,
el preu de la inscripció gaudeix d’un descompte.
No està de més recordar la importància de la llengua estrangera, tant en el món laboral com en l’acadèmic. Tinguem
present que les universitats estan exigint una acreditació del nivell d’Anglès per poder-se graduar, l’Anglès tècnic
forma part del currículum de tots els cicles formatius i cada vegada tenen major implantació les titulacions impartides
parcialment en Anglès.
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Biblioteca

a la biblioteca també ens formem
Des de fa anys la biblioteca
de secundària impulsa
la formació d’usuaris.
Aquestes formacions estan
relacionades amb tot el
que envolta el món de les
biblioteques, i a més també
estan adaptades a cada
curs.
Durant aquest trimestre, des de la
biblioteca, ja s’han impartit dues
formacions d’usuaris. La primera
formació es va adreçar als alumnes
de 4t d’ESO, i va tenir relació amb
les fonts d’informació que utilitzaran
per fer els seus projectes de recerca;
vàrem explicar com citar i parafrasejar
correctament i com cal fer una bona
bibliografia, i després els alumnes ho
van dur a la pràctica fent una petita
activitat.
Les següents formacions van adreçarse als alumnes de 1r d’ESO; cada grup
ha tingut dues sessions de formació:
durant la primera sessió es va fer
una xerrada a les aules per explicar a
cada grup com funciona la biblioteca
de secundària i quins recursos poden
trobar. La segona sessió també es va
realitzar per grups però es va dur a
terme a la biblioteca per poder posar
en pràctica tot allò que havien après
durant la primera sessió.
És molt important continuar amb
aquestes formacions, ja que preparen
l’alumnat per poder ser autosuficient
a l’hora de cercar i seleccionar la
informació que els envolta.
Per finalitzar, cal dir que totes
aquestes formacions són possibles
gràcies a la col.laboració de la
biblioteca amb el professorat del
centre i els tècnics que s’encarreguen
de deixar-ho tot preparat.
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Barcino Oriens

agrimensura romana
Com es va traçar el pla urbanístic de la
Barcino romana

Penseu en Barcelona, fa una mica més
de dos mil anys. Hi havia un turó davant
del mar anomenat Taber amb el seu
cim a
tocar d’on ara hi
ha la Plaça Sant
Jaume. Un lloc
privilegiat, amb
vistes sobre
les platges i les
terres fèrtils del
voltant.
Doncs allà
es van posar
a treballar uns tècnics al servei de
l’Imperi Romà. Potser eren legionaris
dirigits per un Prefectum Castrorum,
un oficial amb la responsabilitat de
traçar el disseny de campaments i
fortificacions. Van decidir el punt de
partida i la forma d’una ciutat nova
que tindria el nom de Colonia Iulia
Augusta Fauentia Paterna Barcino.
Una colònia en honor de l’emperador
August, que s’estendria de manera
regular, endreçada i moderna sobre
tot el turó, amb illes rectangulars i
carrers amples i rectes i amb una
muralla a tocar de les dues rieres que
l’envoltaven.

Maximus, i una perpendicular
en el sentit paral.lel al mar, que
s’anomenaria Cardo Màximus. Homes
amb cordes i pals amb banderoles
van anar marcant les cantonades de
les illes de cases mentre una groma
paral.lela a la central marcava els
punts on aquests carrers es trobaven
amb la muralla, i n’assenyalava les
quatre portes. Després, una arada
arrossegada per dos bous va obrir
un solc marcant tot el perímetre,
interromput només on
anaven les quatre
portes. Finalment,
es va consagrar el
recinte amb una
oració i un sacrifici
dedicat als déus i a
l’emperador.
Mentre allí s’iniciava
la construcció dels
carrers i els temples, aquells homes
van començar a organitzar el territori
de la plana, i amb una dioptra des de
dalt del turó de Barcino enfocaven els
altres turons propers i van començar a
prendre mides per organitzar i marcar
amb fites les parcel.les iguales que es
repartirien entre els colons que havien

“Un lloc privilegiat amb
vistes sobre les platges
i les terres fèrtils”
Aquests
homes eren
gromatici i mensores, els topògrafs de
l’època. Amb una groma, dreta sobre
una pedra al punt mes alt del turó, un
augur va fer una oració, una ofrena als
déus del lloc i a la
salut de l’emperador
i van traçar un eix
de muntanya a mar,
que s’anomenaria
Decumanus

de venir a establir-se a la ciutat. Havia
començat la centuriació de la plana. Un
cop triats els punts de referència calia
estendre la divisió de les terres al llarg
de la plana, marcant els nous camins

que donarien accés a la quadrícula de
parcel.les.
D’altres tècnics estudiaren com portar
les aigües de les fonts properes dintre
de les muralles, per primer abastir
d’aigua potable i després per treure els
residus de la ciutat per les clavegueres
cap a les rieres properes. Per això feien
servir els chorobates, instruments
per assenyalar les pendents precises
que permetrien portar l’aigua, amb
canals a terra o bé amb aqüeductes.
També estudiaven les pendents de
les clavegueres que havien de treure
l’aigua de pluja i els residus de les
cases i dels banys públics de la ciutat.
La ciutat s’anava
construint;
s’utilitzaven
plomades,
escaires de
constructor
i nivells
d’aigua i
els estris
per tallar
la pedra de
Montjuïc.
Una ciutat que des de aquelles
primeres decisions ha crescut i s’ha
transformat fins arribar a ser la que és
la nostra Barcelona.

Joan Carles Canela Mir

Agrimensor de la Legio II Traiana Fortis
Membre de Barcino Oriens
Grup de Recreació, Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana
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Centre Montserrat Xavier

Gràcies, VincularXEducar!
Nou any, noves sensacions, noves cares i de no tan noves. Una nena que l’any passat va començar espantada,
sense saber ben bé com ubicar-se, que li feia vergonya fins i tot mirar-nos, avui ens ve a donar una abraçada
gegantina i ens contesta molt il.lusionada que Sí a la pregunta: “Que tenies ganes que comencés de nou
l’esplai?”.
Aquesta nena va arribar a l’Esplai a través del projecte vincularXeducar,
que any rere any deriva nens de l’Escola Francesc Macià a entitats de
lleure del barri. Durant l’any, els monitors i les monitores de l’Esplai
vam dur a terme reunions amb els professors i professores, família
i caps visibles del projecte per posar en comú tot allò que veiem
sobre l’infant per tal d’aconseguir un objectiu: el millor per ella.
Arran d’això, avui la nena ha avançat en tots els aspectes i
gaudeix com mai de tot allò que fa. A més a més, aquest any
gaudim de la presència dels seus dos germans, també a través
del projecte.
Com en aquest cas, a l’Esplai tenim molts més infants, de totes
les edats, que avui dia formen part de l’Esplai i que ja porten
molts anys gaudint, aprenent, ensenyant i formant part de La
Lluna i del projecte.

No podem estar més contents de participar en aquest gran projecte, que
ens ensenya a tots i totes que el treball que fem no tindria cap sentit sense la
participació de tots els pilars fonamentals en la vida dels infants i que tots junts som molt més que un.
Gràcies, VincularXEducar, per donar suport i ajudar-nos tant en allò que creiem i fem!

Monitors i monitores de l’Esplai la Lluna.

anem creixent
Aquest any iniciem el nou curs amb moltes cares noves perquè
han entrat nous monitors i monitores al Centre MontserratXavier. Aquests nois i noies van realitzar durant tot l’any passat
el curset de monitors que organitzem cada dos anys. Així doncs,
comencem un curs carregats de nova energia, noves idees i
moltes ganes. Ells i elles són molt importants, ja que per poder
donar vida al Centre cal traspassar a persones joves la nostra
manera d’entendre l’educació i la nostra manera d’acompanyar
els infants en l’educació en el lleure i alhora aporten nous punts
de vista i perspectives.
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BAM / EMA - Orfeó Atlàntida

què cal conèixer del bàsquet ateneu montserrat?
Quan al 1904 es va fundar el Centre Montserrat Xavier ningú no es podia imaginar el que aquell fet representaria per
al Barri d’Hostafrancs. Al pas dels anys aquell “tancat” s’ha convertit en l’actual Escola Joan Pelegrí de la Fundació
Cultural Hostafrancs.
Al 1919 es va fundar l’Ateneu Montserrat amb l’objectiu que els nois que anaven al Centre poguessin continuar amb la
seva educació; continuant estudiant de nit (la majoria als 14 anys ja treballaven) i formant-se com a persones amb les
diverses activitats que es feien a l‘Ateneu .
El BÀSQUET ATENEU MONTSERRAT es va fundar l’any 1928, com a secció de l’Ateneu, i va ser una de les activitats
que va engrescar molts dels nois que hi anaven.
L’ ara anomenat col.loquialment com a BAM, en aquells anys era el B.B.Montserrat (Basket Ball Montserrat). Va jugar el
seu primer partir el 12 d’octubre de 1928 dins de la Festa Major d’Hostafrancs.
Posteriorment, va modificar el nom i va agafar el que ara tenim: BÀSQUET ATENEU MONTSERRAT.
Després de 88 anys d’existència la nostra Entitat és el 5è equip més antic de l’Estat espanyol.
Aquesta temporada el nostre Club té 16 equips inscrits a la Federació Catalana de Basquetbol, a més de l’Escola de
Bàsquet i els grups de Veterans i veteranes.
Els nostres equips es divideixen en:
EQUIPS DE COMPETICIÓ

SÈNIOR – JÚNIORS

amb edats de més de 16 anys

EQUIPS DE FORMACIÓ

CADETS - INFANTILS

amb edats de 12 a 15 anys

EQUIPS DE PROMOCIÓ

PRE MINIS - MINIS

amb edats de 9 a 11 anys

ESCOLA DE BÀSQUET

amb edats de 3 a 8 anys

EN TOTES LES CATEGORIES TENIM EQUIPS MASCULINS I FEMENIS
Tots aquests equips estan formats, majoritàriament, per alumnes de la nostra Escola i ens agradaria poder
comptar amb vosaltres per continuar fent gran el nostre club.
Per a més informació : 934 31 7555 info@basquetbam.cat

WWW.BASQUETBAM.CAT

Busquem la teva veu, et volem a tu!
Volem ampliar el nombre de cantaires per iniciar un repertori nou i variat en el que s’inclourà música de
bandes sonores de pel.lícules, el “Requiem for the living” de Dan Forrest que cantarem en col.laboració
amb el Choeur Osmose (França), i un viatge a Itàlia encara per concretar.
L’Orfeó Atlàntida és un dels orfeons més antics de Catalunya i està considerat un dels millors cors amateurs. Per a
poder-vos incorporar al cor cal passar una audició amb el nostre director, en Milén P.Panayótov, que valorarà la vostra
facilitat pel cant i els vostres coneixements musicals (no són imprescindibles).
L’edat d’admissió és des dels 18 als 55 anys.
Els assajos són els dilluns i dijous de 21:30 a 23:15 a la capella de la Fundació
Cultural Hostafrancs (c/Torre Damians, 6-8, 08014 Barcelona).
El Cor Jove de l’Orfeó també està obert a noves incorporacions de joves des de
12 a 25 anys. La directora és la Isolda Cabero Olalla, està adherit a la Federació
de Corals Joves de Catalunya i -al marge de fer concerts conjunts amb l’Orfeóparticipen de les jornades, tallers i intercanvis que sorgeixen de la federació.
Els assajos són tots els dijous de 19:15 a 20:45 a l’aula de música de la Fundació Cultural Hostafrancs.
Som molt a prop vostre i us oferim la possibilitat d’incorporar-vos a la nostra entitat on trobareu un fantàstic grup humà
que gaudeix de la música i de l’amistat.

LA VIDA ET DONA LA MÚSICA, LA MÚSICA ET DONA VIDA.
Trobeu-nos al facebook i al nostre web www.orfeoatlantida.cat .

Tel contacte: 616396542 (Anna)
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Anys ‘40

celebrant el dia de reis

Durant molts anys el Centre Montserrat obria les seves portes el 6
de gener, diada de Reis, per repartir regals als nens que hi anaven.
Sobretot durant la postguerra on la pobresa extrema de la gent no
permetia comprar gaires joguines als infants. Durant aquests anys
cadascun dels nens del Centre rebia el seu regal de Reis (pilotes,
cavalls de cartró, jocs de taula, llibres, etc...).

l’ascensor

? L’ enigma
Un home viu al desè pis d’un edifici de
dotze plantes. Cada dia agafa l’ascensor
fins a la planta baixa per anar a la feina,
però al vespre, quan torna a casa i agafa
l’ascensor, només puja fins al setè pis, els
altres pisos els puja per les escales, tot i
que no li agrada caminar. Ho fa sempre així
excepte el dia que plou. Per què?

Ja saps la resposta?

l’
nyadora
gua
de

m
ni

LA SOLUCIÓ DE L’ENIGMA del cotxe del número anterior és: el conductor va poder veure el gat i els llums
estanve apagats perquè era de dia.

a! Enhorabo
igm
na
en

!

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

Gràcies també a tots els participants!

Natació Joan Pelegriú

La secció de salts del
Natació Joan Pelegrí
creix sense parar
La nova temporada de competicions ens
porta una excel.lent notícia: el nombre de
nens i nenes inscrits a la secció de salts
del club continua creixent sense parar i
enguany seran 15 els saltadors del club.
El gran treball de la nostra entrenadora,
Anna Prat, segueix donant fruits i
engrandeix la nostra secció; de moment,
seguim entrenant els dissabtes de 12h00
a 13h30 en un únic grup d’entrenament,
però des de la direcció ja s’està buscant
un nou horari per poder crear un grup nou.
La recompensa a tot el treball va arribar
l’any passat amb la presència de dos
saltadors del club al Campionat d’Espanya
celebrat a Barcelona, la Lucía Arroyes i el
Guillem Pla.

èxit de l’estada de
pretemporada
El Natació Joan Pelegrí ha arrencat la
temporada 2016-17 amb una nova estada
de pretemporada a L’Hospitalet de l’Infant
els dies 5, 6 i 7 de setembre.
Amb moltes ganes de treballar i passars’ho bé, 35 nenes dels equips Benjamins,
Aleví i Infantil van gaudir de 3 dies
d’estada a la Residència Àster, on van
treballar de valent per recuperar el
coneixements perduts durant les vacances
d’estiu.
Però no tot ha de ser esforç; de fet,
aquesta estada ha estat una gran
experiència per compartir amb les
companyes d’equip i, sobretot, amb la
resta de nenes del club amb les quals no
coincideixen durant l’any, i cal aprofitar
els moments lliures d’entrenament per
divertir-se moltíssim!!!
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GEMMA GORGA

ANT

-PROFESSORA I POETA-

ICS
Et feies xuletes? Només una vegada,
amb grec. Però quan vaig acabar de
fer-la ja m’ho sabia.

Ara que no ens sent ningú...

Què hagués passat si no hagués existit
“la nit abans de l’examen”? Res, jo
era molt disciplinada.

Va cursar BUP i COU a l’Escola. Avui és professora de
llengua i literatura castellanes a la Universitat de Barcelona i poeta. Ha publicat diversos llibres de poesia i
assaig i ha rebut premis literaris com el Rosa Leveroni
per Ocellania o el Miquel de Palol per Llibre dels minuts.

Com era aquesta Escola quan vas venir a
estudiar 1r de BUP? Què en recordes?
Per mi va ser un trasbals venir aquí, perquè
jo venia d’una escola que era només de
nenes, era estatal, però nenes i nens
anaven separats. El que més recordo és
arribar i tenir al costat un
nen, i això em posava molt
nerviosa. 1r de BUP va
ser tot un repte, més que
a nivell d’estudis, a nivell
personal. Primer no els podia ni mirar a la
cara, feia una vergonya...

Com vas començar a festejar amb la
poesia?
Al col.legi. Arran dels certàmens literaris
de Sant Jordi. A 7è i 8è de bàsica teníem
unes professores que també entenien la
literatura com la creació i ens animaven
a escriure poemes, peces
teatrals. Després, quan
vaig arribar aquí, la cosa
va continuar. I en escriure
aquests poemes, presentar-los i guanyar…. doncs
sembla que t’hi avens, i que cada vegada
t’agrada més. T’hi vas trobant, tampoc
hi ha un moment ni un dia d’epifania que
dius: “oh! sóc poeta!”
sinó que circumstàncies
t’hi van portant.

“com a persona em
vaig formar aquí”

Què et va ensenyar l’escola més enllà del
temari?
Jo diria que com a persona em vaig formar
aquí. No tinc el mateix record de l’escola
on vaig fer l’EGB ni de la universitat. On
realment jo puc reconèixer la que sóc
ara, jo diria que va ser aquí. Aleshores
no li dèiem Joan Pelegrí, li dèiem Ateneu
Montserrat o Ateneu. Va ser una formació
com a persona.
D’estudiant de Filologia Hispànica vas passar a professora? Com va ser el pas?
Sempre havia volgut ser professora, el que
no sabia era que a la universitat. Fins i tot
a casa tenia pissarres i era una cosa que
m’atreia. En acabar Filologia vaig guanyar
una beca per fer durant quatre anys el
doctorat i la cosa ja va anar rodada. Llavors et diuen “hauries de fer unes classes
de substitució” i el primer dia no dorms,
et mors de nervis, però mica en mica no te
n’adones i has saltat a l’altra banda. Has
passat d’estar asseguda als pupitres a
estar davant la taula immensa del “profe”.

Vas fer campana? No ho recordo. No
ho crec.
Algun amor platònic: Sí, però aquell
desgavell que quan tens 14 o 15 anys
avui és un i la setmana que ve és un
altre.
eres de les que s’asseien a primera o a
última fila? A primera, també perquè no
hi veia bé.
T’ha quedat gravada alguna frase d’algun professor/a?Una frase no, m’han
quedat moltes actituds, les maneres de
ser a classe. Amb els anys fins i tot,
dels mals professors veus que també
has après coses.
Encara guardes els apunts? Sí
A quin professor/a t’enduries a una illa
deserta? Professor cap, un professor és
un professor. En tot cas un de Biologia
perquè m’orienti amb les plantes, a
veure què puc menjar.

aquests els substituteixes per uns altres:
Joan Vinyoli, la Maria Mercè Marçal…
Passen més anys i t’adones que has estat
llegint sobretot poesia escrita per homes,
i aleshores trobes la Sílvia Plaza, l’Anne
Sexton, totes aquestes dones escriptores i
especialment del món anglosaxó.
I aquí, com estem? No tenim dones escriptores com a referent?
Jo crec que ara sí, hi ha inclús una eclosió.
Ara no diria per res que les dones estan silenciades, les dones escriptores. Segur que
en altres situacions socials o altres grups
segueixen estant per darrere dels homes,
però a nivell de poesia jo no
m’he sentit mai discriminada. Al contrari, de vegades
sé que em criden a festivals
per ser dona.

“de vegades sé que
em criden als festivals per ser dona”

Com comences a escriure un poema?
Cada poema és diferent. El més difícil a
vegades és escoltar què t’està dient o què
es el que es vol expressar. De vegades vas
pel carrer, se t’ocorre una idea i ho anotes,
o no ho anotes. I altres vegades t’hi poses,
t’asseus davant l’ordinador i el busques.
Una cosa que em provoca molt l’escriptura
és la lectura prèvia, és com fer gimnàstica.
Si llegeixo molta estona i estic molt ficada
amb el que llegeixo, normalment apareix
una llavor, i després cal treballar-la molt.

Ens pots dir alguns versos que t’hagin
marcat especialment?
Més que versos concrets, tens uns poetes
de capçalera, però també van canviant amb
els anys. Quan jo estudiava aquí podien ser
Salvat-Papasseit, Bécquer, Pedro Salinas,
García Lorca. Després passen els anys i

Aprofitant que tenim aquí una filòloga:
poeta o poetessa?
M’estimo molt més “poeta”. Primer, perquè
no crec que calgui diferenciar el gènere en
això, i després perquè les paraules també
tenen una història. I la història de poetessa
carrega aquesta paraula amb una connotació carrinclona. Em sembla que hi ha algun
diccionari que diu: “Poetessa: la que escriu
versos” i “Poeta: el que escriu poemes”,
és com si hi hagués una categoria diferent,
els poetes escriuen poemes i llibres, les
poetesses de tant en tant algun vers. I si
s’hagués de fer alguna distinció, doncs
“poeta” i “poeto”, i ens quedem nosaltres
amb el “poeta”.
Diacrítics . A favor o en contra?
Jo en aquests àmbits sóc molt ...

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

