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inclusivitat

Editorial

L

es escoles hem de garantir una educació inclusiva, amb equitat i
qualitat i que promogui oportunitats d’aprenentatge permanent per a
tots (UNESCO, Declaració d’Incheon 2030). Això vol dir que dins l’espai
escolar hi conviuen una pluralitat de situacions individuals de l’alumnat.
Per una banda, hi ha les necessitats educatives que pugui tenir cadascun
dels nois i noies a partir de les experiències prèvies, el context familiar, les
vivències, les seves habilitats... A més, cadascuna de les famílies s’elabora unes
expectatives diferents sobre els objectius que té l’educació formal (la que es
produeix a l’escola) del seu fill o filla.
Cal, doncs, un aprenentatge a diferents nivells per garantir la convivència dins
un marc de tolerància. Un aprenentatge per part de les institucions, que hem
d’adaptar les nostres estructures organitzatives a les demandes i necessitats de
la societat. Un aprenentatge per part dels docents i el personal de l’escola, que
han d’atendre de la manera més personalitzada possible el nostre alumnat. Un
aprenentatge de les famílies, que han de saber que el seu model no és l’únic. I,
finalment, un aprenentatge, també, l’alumnat. Aquest darrer, sobretot, adquirirà
una competència interpersonal a partir d’allò que observa i viu de forma intensa.
És, doncs, fonamental que les actituds de tolerància i acceptació cap als
altres siguin exemplificants a partir de les accions del dia a dia. També és
important fer-les paleses i fer reflexionar sobre allò que s’ha fet, és a
dir, la metacognició.
Un punt d’especial atenció el mereix l’alumnat amb dificultats
d’aprenentatge. Unes dificultats que poden tenir diferents
orígens (socials, físics i sensorials) i que es tradueixen en
múltiples demandes a les nostres aules. Els docents podem aplicar
estratègies universals per donar resposta, però també estratègies
individualitzades segons la realitat de cadascun dels alumnes.
La inclusió real s’aconsegueix promovent l’interès i la motivació per a
l’aprenentatge, per tal d’aconseguir mantenir l’esforç i la persistència per part
de l’alumnat. També hem de presentar la informació de diferents maneres, oferir
els continguts per diferents canals sensorials i de diferents mitjans. Finalment,
cal oferir oportunitats per a l’acció, la manipulació i l’experimentació, tot
possibilitant diferents formes d’expressió.
Recordem que una educació bàsica de qualitat és el fonament necessari per
aprendre al llarg de la vida en un món complex i ràpidament canviant (UNESCO,
Repensar l’educació: vers un bé comú mundial?).

Víctor Ranera i Martín

Director de l’Escola Joan Pelegrí
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Educació infantil i primària

els ambients a infantil: un camí que va endavant
Estem immersos en un moment que ens regala la possibilitat, i alhora el desafiament, de

F

inals de juny de 2018. Acabava un altre curs i -com
sempre- era hora d’asseure’ns, valorar la feina
feta i posar sobre la taula nous horitzons. Quina
satisfacció el treball per Ambients! Construccions,
teatre, llum, joc simbòlic, artístic i ciència i experimentació.
Ja el curs anterior ho havíem pensat com entorns on poder
oferir als infants propostes diverses i engrescadores, llocs
on aprendre
de manera
vivencial i
activa, on

reformular les nostres metodologies de treball i oferir un
ventall de noves propostes al nostre alumnat.
Havíem acabat el curs i la satisfacció de treballar per
Ambients, la resposta que donaven els infants, veure com tot
plegat anava quallant -esvaint-se a poc a poc els dubtes, les
inseguretats, les incerteses- ens va encoratjar a fer un salt
endavant.

“els grans són els responsables de recollir i acompanyar els més petits”
D’una banda, valoràvem insuficient gaudir-ne només dues
hores a la setmana: calia ampliar-ne l’horari.
D’altra banda, des dels espais de formació dels mestres
i de l’assessorament pedagògic amb què ens hem
anat acompanyant durant aquest procés inicial,
se’ns plantejava un nou repte: que en els Ambients
es poguessin trobar alhora i construir plegats
l’aprenentatge alumnes de P3, P4 i P5. Ens hi vam
engrescar.

construir
i compartir
l’aprenentatge amb
els companys... Estem immersos en un moment que
ens regala la possibilitat, i alhora el desafiament, de
repensar l’etapa d’educació infantil.
Però no estem sols. És tota l’escola qui mostra la seva
vitalitat i pren embranzida amb la implementació de tot un
seguit d’innovacions. Davant nostre s’ha obert un temps per
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I amb totes aquestes idees i ganes, hem
passat a l’acció. Malgrat les dificultats
de combinar-ho, per horaris, hem
aconseguit ampliar una hora més
els ambients i, sobretot, fer la
barreja dels tres cursos. Ho
hem organitzat per línies per
tal de crear uns ambients més
íntims.
De moment ja comencem a
notar canvis i beneficis amb
aquesta barreja. Abans de
començar, i a l’hora de plegar, els
grans (de P5) són els responsables de
recollir i acompanyar els companys més

airàmirp i litnafni óicacudE

repensar l’etapa d’educació infantil.

petits que encara estan coneixent alguns dels espais de
l’escola on es desenvolupen els ambients.
Un cop dins de l’ambient, la dinàmica també es presenta
molt diferent a la que estàvem acostumats a veure fins ara.
Tot i que al principi cadascú es feia més amb els nens i nenes
del seu curs, cada vegada notem més la interacció entre
ells. Als nens i nenes de P5 els agrada sentir-se més grans
i responsables i saber que poden ajudar els més petits,
mentre que els més petits se senten atrets a provar de fer
aquelles coses que fan els més grans. A més a més, cal
tenir en compte que, cada nen i nena té el seu ritme.
D’altra banda, igual que en el nostre
dia
a dia com a adults ens
relacionem amb persones
de diferents edats i, fins i
tot les nostres amistats
difícilment són de la
mateixa generació que
nosaltres, sovint ells
també se senten més
acompanyats per algun
altre nen o nena d’un
curs diferent al seu.
D’aquesta manera, dins
l’aula estem creant el que
seria una petita representació
de
la realitat social, on les persones ens
relacionem
entre nosaltres sense tenir en compte l’any que vam néixer.

Empatia,
col•laboració,
autonomia,
companyonia,
tolerància,
acompanyament,
descobriment… Seguirem treballant per tal que aquests
valors quedin impregnats entre tots nosaltres ara endinsantnos en aquest nou món dels ambients compartits.

“poden trobar
complicitat amb
infants d’altres edats”
Cal pensar també en les grans diferències que es donen
en aquests primers anys de vida entre aquells que neixen
a principi o a finals d’any. Amb aquest tipus d’activitat els
oferim estones on poden trobar complicitat amb infants
d’altres edats, amb l’enriquiment que això proporciona.

Francesc Vallés i Aina Solsona

Mestres d’Educació Infantil
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Educació infantil i primària

tallers de joc a primària
Enguany l’alumnat de Cicle Mitjà ha començat a realitzar els tallers de llengua catalana JOC.CAT i de matemàtiques
JOCMAT, seguint la línia dels tallers C4TM4T de Cicle Inicial.
A Cicle Superior també han afegit al seu horari el taller JOC.CAT després de les bones
sensacions experimentades amb el taller JOCMAT, ja introduït anteriorment.
D’aquesta manera s’aconsegueix assolir un projecte comú per a tots els
nivells de Primària en els àmbits lingüístic i matemàtic.
En aquest sentit, l’equip docent es mostra molt satisfet ja que una
idea ha anat proporcionant fruits fins a esdevenir un projecte
d’escola on l’alumnat i els mestres gaudeixen d’una nova manera
d’aprendre i ensenyar.
Els avantatges d’aquests tallers són múltiples:
- En la vessant metodològica destaquen els agrupaments
reduïts (12-15 alumnes), els aprenentatges vivencials, el treball
cooperatiu i la diversitat de les propostes plantejades que
conviden a l’alumnat a cercar, observar i reflexionar.
-En la part acadèmica es prioritzen les activitats manipulatives i
el raonament lògic en l’àmbit matemàtic i l’enfocament lúdic en el
treball de dimensions de la llengua com la comprensió, l’expressió
oral, la fluïdesa lectora, la producció de textos i l’atenció ortogràfica.
Experiències com aquesta animen a seguir cercant nous horitzons
pedagògics amb l’objectiu de preparar els nostres alumnes per a una
societat cada vegada més canviant.

soc expert/a
Les tardes de divendres a 6è: una experiència d’aprenentatge ben diferent.

E

l “Soc expert/a” és un taller
que pretén destacar les
habilitats, enginy, destreses
i intel•ligències del nostre
alumnat, alhora que els apodera i els
fa ser més autònoms. Tant és de quin
tipus sigui l’activitat proposada, des
d’una manualitat, passant per una recepta de cuina o
gaudint d’una estona de màgia, fins a fer un clauer o
slime.

“el més meravellós és
veure l’empatia que
es crea amb la resta”

Són moltes coses per a un taller de mitja hora o tres
quarts...com s’aconsegueix?
A principi de curs presentem el taller a l’alumnat. Es
tracta que busquin alguna habilitat en la que siguin
experts/es i vulguin ensenyar a la classe.
Les primeres setmanes de curs les destinem a pensar
bé tot el taller, ens repartim els divendres per organitzar
el curs i pensem entre tothom quins criteris volem tenir
en compte per valorar el taller.
El més important és que, després d’una bona
planificació (decidir què fer, els materials, el lloc on fer
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l’activitat, com distribuir a la resta del
grup i com fer les explicacions clares)
l’alumnat sigui capaç de portar endavant
el que s’ha proposat. Això sí, en el camí
hi quedaran els nervis i els dubtes de
si el que s’ha decidit fer agradarà i
funcionarà.

Quan arriba el “gran dia” passen moltes coses
interessants. Per començar, es veu com l’expert/a s’ha
preparat amb detall i seriosament tot el què ha de fer i

airàmirp i litnafni óicacudE

benvinguda a l’alumnat de p3
Ja fa un trimestre que els més petits, uns dies abans de començar
oficialment el curs, entraven a les seves aules per fer un primer
contacte amb la que ja és la seva escola.
Aquest dia, l’alumnat de P3 venia acompanyat de les seves
famílies. A l’aula els esperaven la Montse, l’Àngels i la
Carme, mestres de P3, juntament amb l’Eulàlia, la Maite
i la Dolors, persones de suport, que ja ho tenien tot a
punt per rebre’ls: les classes i el pati amb les joguines
preparades, i un bon somriure. També van poder
conèixer els especialistes de música, expressió,
anglès i activitats aquàtiques, que esperaven la seva
arribada.
Des d’aquell primer contacte ja han passat alguns
mesos i l’adaptació és total. Poc a poc van agafant
hàbits, se senten ben acollits i la confiança amb les
mestres cada vegada és més gran. Han fet nous amics/
gues, han jugat molt, han rigut, també hi ha hagut algun
plor, però està clar que aquella gran escola que veien el
primer dia ja se l’han fet seva i hi estan molt a gust!
Per a molts, anar a l’escola ja és tota una aventura i quan
arriben a casa tenen mil històries per explicar. Però aquest camí
de descoberta tot just acaba de començar, encara els queda tant
per aprendre...

explicar, però el més meravellós, és veure l’empatia
que es crea amb la resta, com l’ escolten, com
col•laboren.
El taller sempre el valorem des de tres punts de
vista: l’avaluació dels companys/es que l’han fet,
l’avaluació que en fa el/la mestre/a i l’autoavaluació
de l’expert/a.
Aquest curs hem fet que el projecte segueixi creixent
i hem involucrat una mostra d’alumnes del curs
passat per tal que expliquessin la seva experiència.

D’aquesta manera els “nous/noves experts/es” han pogut
resoldre els dubtes i, sobretot, l’alumnat que ja ho havia
dut aaterme ha pogut encomanar-los la il•lusió de com ho
van viure en primera persona.
La valoració que en fem és molt positiva, el taller permet
que cada alumne/a tingui el seu moment i es diverteixin
aprenent i descobrint coses noves.
Els divendres a la tarda tenen un color diferent, és la
tarda de l’aprendre a aprendre!

Mar Pahisa

Tutora 6è
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Secundària

Alumnat de l’Escola guanya el premi mSchools Student Awards
Un grup de joves de la nostra escola format per
Oriol Balsells, Pau Cortijo, Joel Garcia, Carla Gómez
i Guillem Eliasson va guanyar, el passat 9 de juny de
2018, el Primer Premi dels mSchools Student Awards
- App Education, dins de la categoria d’Empresa i
Serveis Connectats, amb el seu projecte d’aplicació
mòbil i servei Open Point. En aquest concurs hi
participaven milers d’estudiants d’arreu de Catalunya.
La iniciativa mSchools està promoguda per la Fundació
Barcelona Mobile World Capital Foundation, amb la
col•laboració del Departament d’Ensenyament. Vol
promocionar l’ús de la tecnologia mòbil a les escoles
a través de diverses iniciatives, una de les quals és
“App Education”, que vol incentivar entre l’alumnat
l’esperit emprenedor alhora que aprenen a programar
aplicacions per a dispositius mòbils.
El projecte mSchools App Education permet treballar
a l’escola competències que seran molt útils als nois
i noies en el seu futur professional: l’experiència de
treball en equip, la capacitat de plantejar-se i resoldre
problemes reals, la de documentar el treball fet i presentar-lo de forma acurada i la de ser capaç d’explicar-lo oralment
amb soltesa, fins i tot en anglès.
El treball premiat “Open Point” és un prototip de servei i app que ajuda els nois i noies adolescents a trobar la seva primera
feina als 16 anys. El premi pels membres de l’equip guanyador van ser unes colònies tecnològiques durant el mes de
juliol passat. Aquestes colònies estaven dedicades a IoT (Internet de les coses) i els nostres alumnes van desenvolupar
un prototip de polsera intel•ligent per a la seguretat dels excursionistes: la polsera emet un missatge d’emergència si la
persona que l’usa no fa senyals de moviment.
A l’Escola Joan Pelegrí usem la proposta didàctica de mSchools App Education dins de la matèria de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC) de 4t d’ESO des de l’any 2015. En aquests tres cursos hem tingut 13 treballs finalistes
del concurs i un guanyador. Seguim treballant per desenvolupar nous projectes engrescadors.

exàmens oficials d’anglès a l’escola
A partir d’aquest curs, la nostra escola oferirà a l’alumnat de 4t d’ESO,
1r i 2n de Batxillerat i CFGS l’oportunitat d’examinar-se del nivell B2
d’anglès.
Aquest és un títol que atorga la Universitat d’Oxford i que està reconegut
per totes les universitats catalanes dins el marc comú europeu de
referència per a les llengües.
L’escola ha optat per aquesta nova titulació perquè per una banda és un
examen completament competencial en què es valora tant la comprensió
com la producció escrita i oral i, per altra banda, és completament
telemàtic. Les quatre proves, que tenen una durada dunes dues hores
i mitja, es realitzaran en una aula d’informàtica el dimecres 29 de maig
a la tarda i així no alterarem la jornada escolar de l’ESO i el Batxillerat.
Un altre dels avantatges és que, si l’alumnat no arriba al nivell de B2, se
l’acreditarà del nivell inferior de manera que obtindrà un títol (A2 o B1).
Esperem que hi hagi molt alumnat interessat a presentar-s’hi.
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programa tei a l’eso
Dins del Projecte de Convivència, aquest curs, a l’Escola Joan Pelegrí, hem iniciat
el programa TEI de Tutoria entre Iguals. L’objectiu d’aquest programa és millorar la
convivència al centre i prevenir l’assetjament escolar i les situacions de conflicte
entre l’alumnat.

L

’assetjament escolar és
un dels problemes que
més afecta l’alumnat,
tant de primària com de
secundària i, malauradament,
els estudis ens diuen que
molts dels casos passen
desapercebuts als adults, tant a
la família com als professionals
docents.
Sabem
que,

quan
els
nois i noies
arriben per primera vegada a
l’institut, en molts casos tenen
un germà o germana gran que
els serveix de guia i de referent.
La idea del programa TEI és
precisament aquesta: que
l’alumnat de tercer d’ESO faci
de tutor-amic de l’alumnat de 1r
d’ESO i esdevingui observador
de possibles situacions de
conflicte. D’aquesta manera, els
nous alumnes tindran sempre un
company/a de 3r que els farà de
“germà gran” al centre.

Als grups de 1r d’ESO se’ls ha fet
una sessió formativa explicant

“que l’alumnat de 3r
d’ESO faci de tutoramic del de 1r d’ESO”
l’objectiu del projecte i fent
incís en quines actituds es
consideren inapropiades
per a la bona
convivència.
Els de 3r,
per la seva
banda, han
rebut una
formació
encarada a
l’adquisició
d’eines per
resoldre les
possibles
situacions
que es
puguin donar.
Aquests darrers
continuaran rebent
formació al llarg del
curs.
A més, tot l’alumnat disposa
d’una coordinació TEI que el pot
ajudar en qualsevol situació que
consideri objecte d’intervenció i
que no pugui ser resolta amb els
seus propis mitjans.
Aquest acompanyament serà
particularment positiu per a
aquells alumnes amb necessitats
educatives o emocionals
especials, tant de 1r com
de 3r d’ESO, ja que tenir la
responsabilitat d’acompanyar

i ajudar un company més petit
referma i dona sentit positiu a
sentiments com l’autoestima i el
fet de sentir-se útil.
Creiem, doncs, molt adient
apostar per noves eines i
recursos que ens ajudin a
detectar possibles casos i a
fer que els alumnes tinguin
un company proper que li
proporcioni prou confiança
com per compartir problemes
o situacions que no saben com
transmetre als adults.
Malgrat que l’escola hi aboca
molts recursos humans (per
poder coordinar i impulsar
les activitats del programa
comptem especialment amb la
coordinadora TEI i amb tots els
tutors/es de 1r i 3r d’ESO), cal

“tenir la
responsabilitat
d’acompanyar
referma l’autoestima”
destacar el fet que el programa
TEI necessita de la implicació de
tota la comunitat educativa. Tots
els actors hem d’anar a una per
poder obtenir els millors resultats
i garantir, així, el benestar de tot
l’alumnat.

Verònica Montserrat i Loli Sabán

Coordinadores Projecte TEI
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tr: el treball de recerca
TR són dues inicials ben conegudes per tot l’alumnat que fa Batxillerat. TR, o més
freqüentment, “el TR” és una de les seves preocupacions principals i un dels aspectes
que rebrà una valoració més alta (un 10% de la nota final) quan acabi aquesta etapa.

P

erò, en què consisteix
un Treball de Recerca?
Resumidament, es podria
explicar així: es tracta de triar
un tema i plantejar-se un objectiu;
després cal informar-se de forma
suficient sobre el tema triat (base
teòrica), cosa que ens permetrà
arribar a unes conclusions

provisionals (hipòtesis); després,
cal fer una pràctica o aplicació
de la investigació (treball de
camp) per confirmar o refutar les
conclusions prèvies; finalment,
es tracta d’explicar de forma
clara i raonada els procediments
seguits per fer el treball i les
conclusions a què s’ha arribat
(conclusions). De tot plegat se n’ha
de fer una memòria escrita
(“el treball”), que ha
de ser exposada
oralment davant
d’un tribunal.
El paràgraf
anterior està
extret de la
introducció
del quadern
d’El treball de
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recerca, llibret que el tutor/a de
classe lliura a l’alumnat cap a
la meitat de 1r de Batxillerat. A
partir d’aquell moment comença
un procés que, seguint el mètode
científic, acabarà a la meitat de
2n amb les presentacions orals i
la qualificació dels treballs. Entre
l’inici i el final del TR hi ha un
calendari a
seguir, amb
unes pautes
que donarà
el tutor del
treball i que
es troben
recollides en
l’esmentat
quadern.
Fer el
Treball de
Recerca
vol dir dur
a terme tot un conjunt d’accions
que posaran a prova un seguit de
competències com: saber treballar
en equip, escollir bé el tema,
ser constant en l’elaboració del
treball, planificar bé el temps, ser
autònom/a i alhora saber aprofitar
els coneixements del tutor/a,
posar en pràctica les habilitats de
recerca i

d’expressió, tant oral com escrita,
etc.
Acabat el TR i posada la nota,
alguns dels Treballs encara
tindran continuïtat. Per una
banda, exposant-los davant dels
companys/es de 1r perquè vegin
bons exemples de treballs (consells
d’exalumnes per fer un bon Treball
de Recerca es poden trobar a:
http://www.joanpelegri.cat/noticies/
consells-treball-recerca/) o en
les mostres de TR que es fan al
Districte. Per altra, presentant-se a
algun dels diversos premis que hi
ha per a aquesta mena de treballs,
en particular en el Premi Recerca
Jove, en el qual sovint algun dels
que representen l’escola surt
premiat.

“comença un procés,
que, seguint el mètode
científic, acabarà a 2n
amb les presentacions
orals”
TR són només dues sigles, però
darrere seu s’hi troba una de les
activitats que més ajuda l’alumnat
en aquest preàmbul al món
universitari que és el batxillerat.

Albert Marzà
Cap d’Estudis de Batxillerat

airàdnuceS

ALUMNE DE L’ESCOLA A L’OLIMPÍADA FILOSÒFICA D’ESPANYA
Guillem Ferro, alumne de l’escola que va fer 2n de Batxillerat durant
el curs passat, va participar els dies 4 i 5 de maig de 2018, a
Càceres, en l’Olimpíada Filosòfica Espanyola (OFE). Es va
guanyar el dret de participar-hi perquè es va classificar
tercer a la corresponent Olimpíada Catalana (OFC) en la
qual va haver d’escriure una dissertació, és a dir, una
argumentació reflexionada per escrit, sobre el tema
Utopia i revolució. A més a més, en va haver de fer una
defensa oral. A l’OFC també hi va participar Jan Solana,
del mateix curs, que, com el Guillem, va passar una fase
prèvia dins de l’escola, perquè l’organització només
permet la participació de dos alumnes per escola.
És el segon any que l’Escola Joan Pelegrí participa en
l’OFC. L’any anterior, en què el tema proposat va ser
Noves tecnologies i identitat humana, els nostres dos
representants, Marina Carmona i Martí Ariza, van quedar
entre els vint primers classificats, d’entre una setantena
d’alumnes provinents de centres de tot Catalunya.
El nostre desig és que l’èxit del Guillem, i la participació dels
altres companys i companyes, sigui un estímul perquè altres
alumnes es facin preguntes i reflexions en l’àmbit filosòfic i participin
en la VI OFC que, enguany, planteja com a tema Realitat i aparença en el
món actual.

PROJECTEs del mòdul de síntesi
El Mòdul de Síntesi és una assignatura que s’imparteix a tots
els cicles formatius, en la qual tot el contingut proporcionat a
l’alumnat en les diferents assignatures del curs, és sintetitzat
en un únic projecte.
Al Cicle d’Activitats Comercials, el projecte que s’emprèn ha
de consistir en la comercialització d’un producte o un servei,
tenint en compte les oportunitats de negoci i la competència.
Per poder fer això, s’ha de fer un estudi de mercat on s’indiqui
qui i on es pot adquirir aquest producte, així com quin serà el
seu preu final.
Durant els darrers cursos, els alumnes han desenvolupat
projectes tan interessants com la comercialització de productes
de bellesa aptes per a tots tipus de pell i sostenibles per al medi
ambient, o d’un producte innovador que fa que la tovallola no
caigui quan sortim de la dutxa.
És destacable un projecte en el qual l’alumnat va crear un joc
electrònic que recordava els antics jocs de l’empresa Arcade,
que ara tornen a estar a l’ordre del dia.
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Escola i Fundació
es renova el consell escolar
Un cop finalitzat el període d’eleccions ja s’ha constituït el nou Consell Escolar, els
membres que el conformen són els següents:

SECTOR

REPRESENTANT

Director Escola

Víctor Ranera Martín

Secretària

Roser Gusi Xiberta

Titularitat

Albert Marzà Brillas
Ferran Pellisé Berruezo
Mercè Velilla Ramos

Professorat

Carme Capdevila Sabaté
Anna Hernández Jaile
Verònica Montserrat Blanco
Mònica Pardo Llungarriu

PAS

Carles Ventura Portillo

Famílies

Xavier Boladeras García
Jesús Auñon Palomar
Mireia Valls Llenas

AFA

Oriol Fernández Tobalo

Alumnat

Guillem Eliasson Silvestre
Guillem Muñoz i Escoda

Queden com a suplents:
		
Famílies: Núria Fargas Casamitjana
		
Alumnat: Miquel Cardona i Martos
		Professorat: Montserrat Molina i Dolors Subirana

premiats als jocs florals del districte
En la darrera edició dels Jocs Florals Escolars del Districte de Sants-Montjuïc hi van participar 29 centres
Educació Primària i Secundària dels nostres barris.
2n premi prosa
El jurat va haver de decidir d’un total de 151 obres
Elena Planas Javierre
entre poesia i prosa i 6 contes audiovisuals.
(6è de Primària)
La sala de plens de la seu del nostre districte
va omplir-se d’alumnes i professors que
2n premi prosa:
van escoltar amb atenció la deliberació dels
Clara Piquer Méndez
guardonats i la lectura de les obres premiades.
(4t d’ESO)
En diverses ocasions, els alumnes de l’Escola
Bàrkeno de la Marina van interpretar diferents danses
per amenitzar l’acte. El senyor Ignasi Blanc, membre
del jurat i il•lustrador de contes juvenils i infantils, va fer una xerrada on ens va
explicar alguns dels seus secrets per dibuixar i va expressar al públic assistent
les millors experiències viscudes amb els seus treballs. També el conseller
d’educació del Districte, Joan Sanromà, va agrair a totes les escoles i instituts
per haver contribuït en “l’èxit de participació i en la qualitat del projecte”. També
va destacar la “diversitat d’edats i de temàtiques presentades”, confessant que
“molts dels treballs ens han emocionat”.
Durant l’entrega de guardons es va repartir un primer i un segon premi per a
cadascuna de les deu categories, i també pels tres gèneres presentats: poesia,
prosa i conte.
L’alumnat de la nostra Escola va participar en totes les categories i a dues
alumnes, una de 6è de Primària i una altra de 4t d’ESO, se’ls va atorgar un premi.
-2n premi prosa a Elena Planas Javierre de 6è de Primària.
-2n premi prosa a Clara Piquer Méndez de 4t d’ESO per la seva obra Gàbia.
Volem transmetre a totes dues la nostra enhorabona i encoratjar a tothom a
seguir gaudint del fet d’escriure, així com també el del gust per la lectura.
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judith casadesús i reis masllorens
Des de fa anys, dediquen la
vida a ensenyar una cosa que
consideren molt important:
l’educació i uns valors que
van més enllà d’uns resultats
acadèmics. I, tot i que amb
molta honestedat diuen que és
difícil transmetre i compartirho, la Reis, professora de
l’escola
durant
quarantaset anys i ara en porta un de
jubilació, i la Judith, que des de
en fa onze forma part de l’equip
docent, ho aconsegueixen.

Q

uina és la importància de rebre
una bona educació?
J: Per mi, és bàsic que hi hagi
un professorat que tingui
ganes d’ensenyar amb uns valors
de respecte. Un bon professor t’ha
de ensenyar les teves habilitats per
poder-ho manifestar a la vida.
R: L’educació, al principi, és molt
igualitària, tothom passa pel mateix
tub, s’ha d’ensenyar i aprendre les
coses per igual. Precisament, la
gràcia d’un professor és fer créixer
habilitats, en definitiva acompanyar.
I és molt complicat tal com estar
muntat: les grans classes, molt
temari…

“els homes, nens... han
de ser conscients que
estan en un món amb
desigualtat de gènere”
Quin ha de ser el paper de l’home en
la lluita feminista?
R: Ai, que difícil és! -sospira- A
veure, si des de petits s’eduqués
correctament, no tindríem aquests
problemes. Per mala sort, això encara
està molt lluny d’arribar. Jo penso
que en aquest moment s’ha de sentir
a nivell social, però la base ha de ser
com sempre des de baix.
J: Com a primer pas els homes,
nens… han de ser conscients que
estan en un món amb desigualtat
de gènere i ells estan en la posició
de privilegiats, des d’aquí han de
treballar per aquesta igualtat.

Aquest any, l’escola dedica la
Campanya Unesco als refugiats.
Què ha de fer la ciutadania davant
d’aquesta injustícia?
J: La societat ha de ser conscient
i saber el que esta passant. És a
dir, desmitificar creences falses,
coneixent des de l’arrel les veritables
causes. Llavors, un cop vegem el que
passa, els hem de donar veu, a través
de manifestacions, activitats…
R: En definitiva, és un peix que es
mossega la cua, tot va a parar a
l’ensenyament, en el no egoisme i el
fet d’aconseguir veure que la societat
fa que només ens mirem a nosaltres,
cosa que no és així.
Què és la llibertat?
R: Jo crec que és poder fer allò que
penses que és millor per tu, però
tenint en compte els que t’envolten i
viuen amb tu.
J: Jo diria, l’expressió amb respecte,
jo soc lliure quan expresso les meves
idees amb respecte. La manifestació
humana amb respecte, complicat
però possible. En definitiva: ser
deixant ser.
Quina seria la manera d’aconseguir

transmetre aquests valors?
R: El fonamental és veure que la
persona que tens al davant, també
actua així. Una de les coses que
han de tenir tots els educadors en
la manera de transmetre és ser
conseqüent.

“és fonamental veure
que la persona que
tens davant, també
actua així”
J: La clau de l’educació és
transmetre. A vegades ens costa
ser conscients del que realment
transmetem.
R: Hi ha una frase de Pàniker que
diu: “l’educació no s’ensenya, es
transmet”.

Pau Serés Canela
Alumne de 4t d’ESO
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Cicles Formatius

pràctica introductòria de primer i segon de LAICQ
L’aprenentatge al Cicle de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat (LAICQ) es
produeix, principalment, a través del treball experimental realitzat per l’alumnat
al laboratori. En aquest cas s’ha començat el curs amb una pràctica de síntesi de
biodièsel a partir d’oli de cuina usat.

L

’aposta de l’escola
per dotar-se d’espais,
recursos i professorat
ha estat una constant
i, actualment, permet un ampli
ventall de pràctiques i activitats
en les quals el futur tècnic
és protagonista principal.
L’experiència dels docents en
el treball al laboratori permet

nou element aquest curs. Es
tracta d’un projecte introductori
en el qual han participat els
alumnes de 1r i 2n, treballant
en grups combinats sota un
objectiu comú (aquest any,
síntesi de biodièsel a partir d’oli
de cuina usat). L’activitat s’ha
desenvolupat en quatre sessions
de dues hores, a partir d’un

servit per introduir el grup de
primer en el funcionament de
les activitats pràctiques al
laboratori (normes de seguretat,
recursos disponibles, protocol
de tancament d’espais...) i
ha permès al grup de segon

“alumnes de 1r i
2n de LAICQ han
treballat en grups
combinats sota un
objectiu comú”
escalfar motors de cara a un
curs que finalitzaran, tal com
marca el currículum, amb el
seu propi projecte. Els tutors, i
la resta de l’equip docent, han
pogut observar l’alumnat en
acció i realitzar una primera
valoració que, en alguns casos,
pot ajudar en la planificació del
curs.
La valoració d’aquesta
experiència per part de
l’equip docent i l’alumnat és,
en general, positiva i ja s’està
pensant en el format que es vol
treballar el curs vinent.
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dur a terme activitats de
formació i avaluació que es
complementen amb les que es
desenvolupen a les aules per
proporcionar principis teòrics o
exercitar competències com les
matemàtiques o lingüístiques.

guió bàsic que s’havia facilitat a
l’alumnat i amb l’assessorament
del professorat del Cicle. El
biodièsel sintetitzat s’utilitzarà
com a mostra en diverses
pràctiques tant de primer com
de segon.

El plantejament de treball, molt
ben valorat per l’alumnat en
les enquestes realitzades els
darrers anys, ha incorporat un

El projecte s’ha desenvolupat
en un ambient immillorable,
amb ganes, implicació i
companyonia. L’activitat ha

Joan Sorribas
Cap Família Professional
de Química

suitamroF selciC

treball per projectes als cicles de grau mitjà
En els cicles formatius de grau mitjà, hem introduït en els darrers dos anys el Treball per Projectes, per avançar en el
marc de l’Escola Nova 21, que proposa una transformació del sistema educatiu amb el propòsit dirigit a desenvolupar
competències per a la vida, basat en l’aprenentatge col•laboratiu.
De fet, un dels objectius dels Treballs per
Projectes, és posar l’alumnat en el centre de
l’aprenentatge, estimulant la seva participació
activa, i fent que siguin ells, els que puguin
decidir amb el guiatge del professor, el projecte
objectiu del seu aprenentatge. Ha de ser un
projecte real, i relacionat amb el currículum
del cicle, però ells l’han de triar. També, és
molt important que l’avaluació sigui de forma
integral i no fragmentada.
En l’avaluació final o sumativa, també hem
introduït dues novetats: l’autoavaluació dels
alumnes i la coavaluació (els grups s’avaluen
entre ells) a partir de diferents rúbriques, que permeten implicar molt més a l’alumnat i fer-lo realment conscient i
protagonista del seu aprenentatge. Atenent a les diferents habilitats i necessitats dels alumnes, hem inclòs l’avaluació
continuada o formativa, permetent introduir canvis en els objectius del projecte.
Actualment estem fent 2 projectes, tant a primer com a segon, suspenent les classes tradicionals, això ens permet avançar
i consolidar el Treball per Projectes, dins de la formació professional de l’escola, i en el marc de l’escola Nova 21. I estem
molt contents dels resultats i de la implicació i grau de satisfacció del alumnat.

Premis de recerca jove

Pau Sales i Oriol Balsells (1r Batxillerat)

El dijous 5 d’abril de 2017, nosaltres i dos grups més de l’Escola Joan Pelegrí vam anar a presentar el nostre projecte de
recerca de 4t d’ESO a les Cotxeres de Sants.
Un cop allà, ens van donar un espai per poder mostrar el nostre treball al públic, que vindria
més tard. Vam decorar la taula amb alguns elements relacionats amb el nostre treball sobre
la taula periòdica, com ara provetes o vasos amb líquids diversos a dins.
A la taula vàrem col•locar-hi també unes tauletes i ordinadors perquè es pogués veure la
part pràctica del treball, que la vam desenvolupar a través de les noves tecnologies. A part,
també hi havia dues mostres del treball escrit.
Més tard, va començar a venir gent de l’escola i d’altres, així com familiars que venien
a veure els treballs que hi havia exposats. Hi havia un bon ambient i la gent passava a
interessar-se per la nostra feina i, nosaltres, els vam explicar tot el que havíem après durant
el període de treball.
Després d’una bona estona de visites vam fer una exposició oral davant d’un gran públic, i
vam explicar els punts més importants del nostre treball.
A part d’un enorme públic, també hi havia un jurat que valorava l’exposició.
Va ser una gran experiència, ja que, tot i els nervis, vam aprendre a respondre adequadament
les preguntes que ens feien, i també a parlar en públic sense cap mena de vergonya.
Per acabar, ens agradaria donar les gràcies a l’escola Joan Pelegrí per haver-nos donat
suport en aquest gran projecte i agrair als Premis de Recerca Jove per donar-nos
l’oportunitat de presentar aquest projecte al barri.
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AFA/Escola

fem afa, fem barri!
Més enllà de les parets de les escoles, les AFA esdevenen, moltes vegades, receptores del que passa tant a l’entorn
proper (els barris) com al més llunyà (la ciutat). L’associació de famílies és, sovint, la manera de creuar la porta de
l’escola amb propostes educatives, participatives i solidàries; l’altaveu cultural i social.
En el cas de la nostra AFA, encara més, ja que, tant les famílies, sobretot per proximitat i convivència, com l’escola
Joan Pelegrí, amb més de 100 anys d’història a Hostafrancs, es troben molt arrelades i vinculades al barri i a les seves
tradicions, associacions, comerços i veïnatge.
Un exemple n’és el “Camí escolar, espai amic”, projecte en què des de fa un parell d’anys col•laborem amb l’escola i
el barri. Després d’un temps de reflexió, estudi i enquestes a les famílies, el curs passat vam inaugurar-lo amb festa
grossa. Valorem molt positivament el projecte
perquè és un dels possibles punts per treballar
que els nostres fills i filles guanyin en autonomia i
els pares i mares en confiança.
No obstant, el treball col•laboratiu del projecte no
s’acaba aquí, amb la senyalització dels carrers
i les botigues amigues. Continuarem treballant
plegats per aconseguir aquest espai amic que
busquem: que els carrers siguin molt més que un
camí segur per als nostres infants. Buscarem que
esdevinguin veritables espais de convivència,
d’expressió, de joc, de bicicletes, patins i patinets
(i també de llocs on aparcar-los quan arribin a
l’escola!), espais de fer i sentir-nos del barri!
Així doncs, des de l’AFA ens agafem amb moltes
ganes tot projecte amb l’esperit de fer pinya
de barri, per fer, d’Hostafrancs, un barri amb
dinamisme i valors.
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Consulta els horaris de les classes dirigides al web

natacio.joanpelegri.cat/p/classes-dirigides.html
NATACIÓ JOAN PELEGRÍ - NJP- C/Torre d’en Damians 6 08014, Barcelona natacio@joanpelegri.cat

Tel. +34 934 315 299

*Aquesta invitació és vàlida fins el 13 d’abril de 2019. Cal presentar-la a la secretaria del Natació Joan Pelegrí.
Permet l’accés a totes les instal·lacions del NJP (piscina, sauna, gimnàs i sala de fitness).

INVITACIÓ*

ZUMB-FIT - TRX
ABDOMINALS - ESQUENA
FUNCIONAL-FIT - TONIFICACIÓ
CAMES GLUTIS - AIGUAGIM

CL NOV
A
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NATACIÓ JOAN PELEGRÍ - NJP- natacio@joanpelegri.cat
C/Torre d’en Damians 6 08014, Barcelona
Tel. +34 934 315 299

Vine al gimnàs del njp a provar
una classe dirigida!
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grup unesco: 25 anys de feina ben feta
En segon lloc, volem continuar participant,
dins de les nostres possibilitats, en les crides
a l’acció que ens vinguin des de l’exterior: un
exemple d’això seria la nostra participació en
els actes de la Xarxa educativa en suport de
les persones refugiades de Sants-Montjuïc.

Finalment, creiem que és molt important
que si volem un alumnat que sigui solidari, defensi les injustícies i sigui crític amb
la societat que ens envolta, és important
que el professorat i tots els membres de la
comunitat educativa fem el mateix. Cal donar
exemple amb el nostre dia a dia i no tenir por
de posicionar-nos davant les injustícies.
Per cloure l’acte, les persones fundadores i
les coordinadores del Grup van bufar les 25
espelmes del pastís commemoratiu i d’aquí
es va passar al pica-pica i brindis final.

E

UNESCO a Secundària i Jornades
Culturals a Primària, creiem que
hem aconseguit tant un model
estable per treballar l’Educació per
la Pau a l’escola com un to adequat
Durant l’acte es va procedir a desper fer-ho. En aquest sentit creiem
tapar la frase extreta de la Constique hem implementat amb l’alumtució UNESCO “Les guerres neixen
nat un model de solidaritat crítica
en la ment de les persones i, per
com a resposta a les injustícies.
tant, és en la ment de les persones
Volem que el nostre alumnat es
on han d’edificar-se els fonaments
pregunti, davant les situacions que
de la pau” per part de les persones
plantegem en cada campanya, Per
que van formar part de la 1a reunió
què passa això? (que s’interessin
del Grup UNESCO l’any 1992.
per les causes de les injustícies,
Aquesta frase es troba al menjador
les desigualtats i la vida indigna).
de l’escola de Secundària.
Entenem la solidaritat com un
Després vam llegir uns textos per
intercanvi bidireccional (un espai
recordar l’origen del grup i un altre de trobada entre persones de difeamb tota una sèrie de reflexions
rents col•lectius, en el qual podem
que el Grup vam elaborar en la
aprendre de les persones amb les
valoració que vam fer per celebrar
quals col•laborem) i, sobretot, que
els 20 anys d’existència. Reflexions la solidaritat té implicacions persoque recullen on som ara i cap a on
nals (canvis d’actitud respecte el
volem anar i que podeu trobar al
consum, els diners, la reutilització,
blog del Grup Unesco (grupunesco. la reducció, el reciclatge i potser
joanpelegri.cat). Ens agradaria des- a vegades, pèrdua de privilegis
tacar-ne les següents: En primer
o benestar personal a favor d’un
lloc, pel que fa a les Campanyes benestar per a tothom).
l passat 20 de juny vam celebrar el 25è aniversari del
naixement del Grup Unesco
de la nostra escola.
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“hem implementat un
model de solidaritat
crítica com a resposta
a les injustícies”
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anys després
d’aquelles
primeres
reunions on
parlàvem d’ètica
i Drets Humans
arribaríem
fins aquí? La
voluntat de fer
comprensibles
els Drets Humans
i unes classes
d’ètica més
pràctiques i
properes, ens va dur a Secundària, en un
primer pas, a crear el Premi Drets Humans.
Però ens calia més. No era empresa fàcil
convèncer el Claustre perquè acceptés
donar suport al treball sobre Drets Humans
i cooperació internacional que plantejàvem.
I esperàvem, a més, que altres companys i
companyes se’ns afegissin
en el treball diari perquè
calia la col•laboració de
tothom. Aquest és l’origen
del Grup UNESCO.

Des d’aleshores s’han succeït vint-i-nou Premis
Drets Humans i vint-i-sis Campanyes UNESCO
de solidaritat. Això vol dir un munt de persones
–alumnat, professorat, PAS, pares i mares i
persones que hi han participat des de fora de
l’escola- col•laborant-hi i una pila de records
i anècdotes. Vol dir, també, afavorir la difusió
d’un esperit crític i solidari, que des
del primer moment vam pensar que
havia de ser un element integrador
dins de l’escola, un component
positiu, dinamitzador d’energies
i generador de bon humor. I, és
clar, el Grup amb el temps ha fet moltes altres
coses tant a Infantil-Primària, a través de les
Jornades Culturals, com a Secundària, amb les
Macroactivitats.

“afavorir la difusió
d’un esperit crític
i solidari”

El Premi, la primera edició del qual es remunta
al 1989, ens va obrir les portes de les Escoles
Associades a la UNESCO, a les quals ens vam
incorporar el setembre de 1992. Hi va haver
una primera reunió del Grup UNESCO, el 26 de
juny de l’any olímpic. I després d’aquesta, n’hi
va haver moltes altres.
En el primer curs vam iniciar una primera
campanya de cooperació amb un projecte
del Pla d’Escoles Associades a la UNESCO
per construir pupitres per a les escoles de
l’Altiplà de Bolívia. Va ser l’any d’aquell mític
concert de rock a La Bàscula de la Zona
Franca organitzat pel Col•lectiu d’Estudiants
de l’escola.

Cal agrair a tothom que hi ha col•laborat, que
són molts i moltes, l’ajuda, la cooperació,
l’entusiasme, la visió critica i les estones de
treball aportades a tots aquests projectes i, si ho
permeteu, en especial a aquells tutors i tutores
del Grup UNESCO que l’han conduït fins on és
ara. Un agraïment, doncs, i també una crida
per continuar el camí seguint aquelles sàvies
paraules de Gandhi: “La nostra recompensa es
troba en l’esforç i no en el resultat. Un esforç
total és una victòria completa”.
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Natació Joan Pelegriú

entrevista a celia fernández, saltadora
Celia Fernández al NJP
La Celia va néixer a Madrid i està
afincada a Barcelona. Amb 24 anys va
passar de la gimnàstica als salts de
trampolí i enguany competeix amb la
samarreta del Pelegrí.
Al novembre va saltar des de 20 metres
d’alçada a la Copa del Món de High
Diving, a Abu Dhabi, on va quedar
novena classificada.

Amb la samarreta del NJP des de 22 metres

Q

uan comences a fer esport?
Vaig començar als 8 anys a fer
gimnàstica artística perquè
de petita deia als meus pares
que volia fer “gimnàstica de micos”,
perquè sempre em pujava als arbres
i feia el mico per tot arreu. Em van
buscar un gimnàs on vaig estar-hi dels
8 fins als 12 anys entrenant molt fort i
competint al més alt nivell.
Vas tenir opcions per entrar al CAR de
Madrid, oi?
Si, als 11 anys em van dir d’anar al
Centre d’Alt Rendiment de Madrid,
però això suposava anar a viure a casa
d’una altra família, amb concentració
total, canviar-se d’escola i allunyarse de la família. Així que no em va
agradar la idea i vaig decidir quedarme al meu gimnàs de sempre, reduint
el nivell d’entrenament.
I a partir d’aquí?
Moltes de les companyes van
anar plegant i també alguna de les
entrenadores. Jo vaig seguir entrenant
sola i competint a un nivell per sota
de l’alt rendiment. Vaig seguir així fins
als 19 anys, quan vaig començar la
universitat. Tot i que seguia entrenant,
vaig deixar de competir.
Els entrenaments els vaig deixar
aparcats quan vaig marxar d’Erasmus
a Istanbul, però quan vaig tornar,
amb 23 anys, vaig decidir competir
un altre cop, i participar al campionat
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d’Espanya, que vam acabar
guanyant.
I fins aquí la meva època de
gimnasta, que va acabar als 24 anys.
Com passes de la gimnàstica als salts
de trampolí?
El món dels salts de trampolí el conec
arrel de fer audicions en què calia
fer, també, proves a l’aigua. Allò
em va agradar i em va fer plantejar
l’opció de començar amb els salts
per diversió. Farà uns 6 anys que vaig
començar a fer salts amb els màsters
a Madrid, però tot molt light i una
mica de conya. Allà hi vaig estar dos
anys.

“vaig seguir entrenant
sola i competint a un
nivell per sota l’alt
rendiment”
Després vaig fer una nova audició
per a l’espectacle “The House of
dancing water” de la companyia de
Franco Dragone (un dels creadors
del Circ du Soleil); l’espectacle era
a Macau, a la Xina, on hi vaig estar
treballant de diver tot i que jo era
gimnasta. Durant els dos anys que hi
vaig ser, vaig anar pujant d’alçada,
ja que al show havíem de fer salts de
17 metres... i bé, aquest va ser el meu
inici en els salts de trampolí.

Com entres al RedBull diving?
A Macau hi vaig treballar fins al 2016,
després vaig estar un parell d’anys
en un altre espectacle en un tour per
Europa, treballant amb coses que no
tenien res a veure amb l’aigua.
Però és quan vaig venir a viure a
Barcelona quan se’m va posar al cap
que volia competir al High diving.
Vaig començar a entrenar i vaig
aconseguir la invitació al Red Bull, on
he competit aquest any per primer
cop.
Quantes hores entrenes?
Ara mateix estic fent unes 6 hores
d’aigua a la setmana, que no és
gaire, però també estic fent molt
entrenament fora de l’aigua, de
preparació física general, molt de
càrdio, etc. Així que, en total, estaré
fent unes 12 o 15 hores setmanals.
Que tal l’experiència al Red Bull?
L’experiència Red Bull la podria
descriure com una cosa meravellosa,
la gent està de molt bon rotllo, tothom
s’ajuda moltíssim; al final tothom
respecta l’altre i desitja que ho faci
genial, que ningú es faci mal i la
competició sigui divertida. De fet, és
una competició però no la sents com
a tal, sinó que és més un ambient
festiu i molt agradable.

úirgeleP naoJ óicataN

les activitats aquàtiques a la nostra escola
Nedar és un dels esports més complerts que existeixen i per això, a la nostra escola, fem
piscina des de P3 dins de l’horari escolar.

Com ens organitzem?
Els desplaçaments fins
a la piscina -situada a
l’edifici de Secundària
(c/ Consell de cent amb
c/ Torre d’en Damians)els fem acompanyats
pels mestres i els
responsables de piscina.
Durant les classes
d’activitats aquàtiques
disposem d’un
socorrista, dels monitors
que fan de suport al
professorat de piscina i
dels monitors que ajuden
al vestidor.

L’activitat la duem a terme un cop per setmana a les
nostres instal•lacions de l’edifici de Secundària. Els
alumnes d’Educació Infantil hi van una tarda a la
setmana, i els d’Educació Primària, una hora al matí.
L’objectiu principal, amb els més petits, és que els
alumnes gaudeixin de l’aigua a través de jocs i de
la utilització de diferents materials, amb la finalitat
de fer una adaptació al medi aquàtic a través
d’activitats lúdiques que permetin desenvolupar
l’aspecte motriu i afectiu de l’infant. El resultat és que
acaben P5 nedant sense material auxiliar.
A Cicle Inicial treballem el crol, l’esquena i
l’entrada de cap; a Cicle Mitjà introduïm la braça i
continuem millorant el crol i l’esquena; i a Cicle
Superior introduïm la papallona, el waterpolo

i el salvament aquàtic, i continuem perfeccionant els
diferents estils de natació.
Una de les parts importants d’aquesta assignatura
és que assoleixin els hàbits d’higiene, i que siguin
responsables de portar el material necessari per fer
l’activitat.
Al mes de juny fem portes obertes i els familiars dels
alumnes de P3 a 2n, poden venir a veure’ls i gaudir d’una classe
d’activitats aquàtiques.
A l’ESO les activitats aquàtiques es treballen durant un trimestre a
1r, 2n i 3r d’ESO. Tots els alumnes treballen els diferents estils de
natació, les qualitats físiques (velocitat, resistència), la iniciació
al waterpolo i socorrisme.
Des de fa un parell d’anys es fan uns tallers sobre nocions de com
actuar davant ofegaments (1r ESO), primers auxilis a l’àmbit
quotidià (2n ESO) i RCP (Reanimació Cardiopulmonar, 3r ESO). Per
a la realització d’aquests tallers comptem amb la col•laboració d’un
especialista que és socorrista i formador.
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Barcino Oriens

breu crònica sobre el natalicio del águila
La temporada passada vàrem participar al “Natalicio del Águila”, que va tenir lloc a l’antiga
ciutat romana de Legio, el que avui es Lleó. Hi vam assistir el 9 i 10 de juny convidats per
l’Associació Legio IIII Macedònica, organitzadors de l’acte amb seu allà.
Aquest acte serveix per recrear la
fundació de la legió VII Galbiana, per
part de Servi Sulpici Galba. Aquest
polític i militar es va rebel•lar contra
l’autoritat imperial l’any 67 d.C.,
concretament contra el govern del

nefast (o no...) emperador Neró.
Aquesta va ser una edició especial ja
que coincidia amb el 1950 aniversari
dels fets i, per tant, servia per
commemorar la creació de la legió de
Galba.

tocar fer una passejada triomfal pels
carrers del casc antic de la ciutat.
Nosaltres, com a bons legionaris
romans que som, vam fer tota la
marxa entonant la lletra de la nostra
cançó triomfal. Si la voleu escoltar no
teniu més que
punxar en el
següent enllaç
de descàrrega:
Cançó de
marxa de la
Legio II Traiana
Fortis.
Mentre els
legionaris es
dedicaven a
fer les seves
demostracions
pertinents,
les nostres
Ornatrices
es dedicaven
a explicar i a
mostrar quina
era la seva
funció a l’antiga
Roma, amb
molt d’èxit, tot
sigui dit. I es que aquestes esclaves
eren les encarregades de maquillar,
pentinar i perfumar les seves
senyores, és a dir, les dones riques
patrícies.
A la tarda, quan es
van reprendre els
actes, els nostres
legionaris i les
nostres Ornatrices
van seguir fent les
sever recreacions
i reconstruccions
històriques amb un èxit immens.
Només calia veure com s’arreplegava
el públic entorn als punts en els
que participava Barcino Oriens. Els
legionaris també van col•laborar en un

“Us explicarem com
gestionava l’exèrcit romà
les relacions sentimentals
dels soldats amb dones
civils”

El dissabte,
a primera
hora del matí,
ja estàvem
muntant el
campament
i, tot seguit,
ens vam posar en marxa participant
en la inauguració de la festivitat amb
una cerimònia religiosa feta al museu
romà de la ciutat on es van beneir els
estàndards de la legió. Després va
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Sabies que....

les orantrices eren les
encarregades de maquillar,
pentinar i perfumar les
dones riques patrícies

entrenament conjunt amb els
amfitrions, els soldats de la IIII
Macedònica, mentre les Ornatrices no
feien més que contestar preguntes
del públic... La feina de divulgació
cultural i històrica cada vegada es feia
més palesa!!!
També vam tenir l’oportunitat de
gaudir d’un programa en directe de
La Biblioteca Perdida des del museu
romà de la ciutat. Aquests nois, amb
els que col•laboro habitualment, tenen
un programa de divulgació històrica
en format “podcast”. Si voleu escoltar
el que es va fer en directe podeu
visitar el canal de youtube de Barcino
Oriens.
Mentre els soldats entrenàvem dur,
el públic que rodejava les nostres
Ornatrices era cada cop més nombrós
i, perquè us en pugueu arribar a fer
una idea, us animo a visitar l’àlbum del
Natalicio del Águila 2018 del Facebook
de Barcino Oriens.
Gairebé sense adonar-nos-en, ens
vam plantar al diumenge al matí.
Però si miraves el cel t’adonaves que
Júpiter no estava molt d’acord amb la
proclamació de Galba com emperador.
Al final, el temps va donar una breu
treva i ens vam haver de preparar
per l’acte de la Pompa Triumphalis
o desfilada que acabaria amb la
proclamació de Galba com l’home més
poderós de Roma.

sneirO onicraB
Així que, aquell plujós matí, les
legions vam formar davant de la
mirada de molts curiosos. Com
va passar al llarg de tot el cap de
setmana, molta gent no va assistir a
l’acte perquè ho sabés, sinó perquè
es van trobar un grup nombrós de
legionaris romans pel carrer de
la seva ciutat i, és clar, això crida
bastant l’atenció i convida, com
a mínim, a quedar-se una estona
observant.

Triumphalis com els cànons manen.
Tots els soldats el vam seguir en
perfecta formació fins al punt
on s’havia de portar a terme la
cerimònia. De fet, va ser breu però
intensa, i Barcino Oriens es va sumar
a les tropes que havien de marxar a
Roma amb el nou emperador.

Tot seguit va aparèixer Galba pujat
en una biga, un carro tirat per dos
cavalls, i va encapçalar la Pompa

I ja ho sabeu, si us agrada la història
de l’antiga Roma, no dubteu a
contactar amb nosaltres per formar

Però aquesta és una altra història
que ja us explicaré en un altre
moment.

part d’aquest magnífic projecte
que és Barcino Oriens i coneixereu
món...

Sergi Alejo Gómez

Legionarius de la Legio II Traiana
Fortis-Cohors I Barcinonum
Membre de Barcino Oriens
Grup de Recreació,
Reconstrucció i Divulgació
Històrica Romana

RECONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES
BARCINO ORIENS 2018-2019
17
desembre
8
febrer
17
marc,
6-7
abril
19-20-21
abril
13-14
abril
abril*

“Master class de Recreació i Reconstrucció Històrica Romana” als alumnes de la matèria “Reconstrucció
Històrica” del Dr. F. Xavier Hernández Cardona dins del marc del Màster de Gestió del patrimoni Cultural i
Museografia de la UB. Escola Joan Pelegrí.
“Taller de Reconstrucció Històrica” per a 4t ESO. Organitzat per l’”Equip Argó de Llengües i Cultura
Clàssiques”. A la Universitat Autònoma de Barcelona
Festival Laietània - Museu Romà de Premià de Mar
Festival Artivolta 2019. Sabadell
Mercat Romà de Calafell
Maremagnum Balears. Palma de Mallorca
Festival Laietània – Forns romans de Vilassar de Dalt

27-28
abril
4-5
maig

Magna Celebratio Baetulonensis. Badalona.

maig*

Tarraco Viva. Tarragona

1-2
juny
juny*

Triumvirat Mediterrani. Empúries-L’Escala

Barcino·Colonia·Romae. Hostafrancs-Barcelona
Barcino Oriens a Sant Cugat del Vallès

*Dates pendents de determinar >> Podeu seguir la nostra actualitat per Facebook /BarcinoOriens
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Centre Montserrat-Xavier

nova generació de monitorS/ES
El Centre és una entitat d’esperit jove que aplega generacions diferents i que, pel seu
tarannà, es troba en regeneració constant.

Per facilitar el relleu i permetre
la continuïtat i la transmissió dels
valors i l’esperit de l’entitat, cada
dos anys, organitzem un curset
de monitors i monitores, en què
la gent que té més bagatge i
experiència en el món del lleure,
i que porta més anys al Centre,
ofereix a les noves generacions
la seva visió i
el

coneixement
que ha pogut adquirir després
d’anys de dedicació.
Un cop finalitzat el curset, donem
la benvinguda a nous companys i
companyes, que passen a formar
part d’aquesta casa i permeten
que el Centre segueixi creixent i
reinventant-se.
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Aquest setembre, doncs,
després de tancar un curs en
què hem ofert curset, donem
la benvinguda a una nova
generació de joves, que tot just
comencen la seva etapa com a
monitors i monitores al Centre.
És per a nosaltres, doncs, un any
de principis. De coneixences.
D’il•lusions i d’esperances.
De compartir. De créixer.
I, sobretot, de seguir
aprenent, sempre. Els
uns dels altres i els
altres dels uns.
Als que havien fet
extraescolars
i casals amb
nosaltres,
estem contents
d’acompanyarlos en aquest
canvi d’etapa,
en aquest
sentir-se,
ara, a l’altre
costat, i poder
seguir gaudint
de la màgia del
Centre des d’una
altra perspectiva. Són
molts els infants que, des
de ben petits, volen arribar a
ser monitors i monitores quan
siguin grans. Era, també, el desig
de molts dels que fa temps que
vam poder fer aquest canvi. I,
justament per això, sabem la
il•lusió que comporta aquest
moment, la importància que té i
tot el que encara no saben, però
que de ben segur viuran dins

d’aquestes quatre parets.
Als que no coneixíem, però que
van arribar l’any passat, a veure
què era això del curset, amb la
motxilla plena de ganes d’iniciar
una nova etapa de les seves vides
en aquest món, de la nostra mà, i
de viure el seu dia a dia, aprendre
i compartir amb infants i joves,
els donem les gràcies per confiar
en nosaltres. El Centre ja és casa
seva i ja mai més deixarà de serho. Tenim mil ganes de compartir
amb ells tot el que ara comença.
Serà un viatge increïble.
A tots i totes, benvingut i
benvingudes a casa. Aquest
setembre ha començat una
aventura que durarà anys i que
marcarà un abans i un després.
Encara no sabeu tot el que
arribareu a créixer en aquesta
etapa, l’evolució tan gran que
fareu. Tot el que els infants que
us acompanyin us arribaran
a ensenyar. No perdeu mai la
il•lusió que ara us acompanya,
sobretot. Ja veureu com la resta
vindrà sola.
El Centre viurà un curs, doncs,
de novetats, de noves propostes,
d’idees innovadores i regeneració
de ganes i energies. Un curs que
esperem poder compartir amb
molts infants i joves, que vulguin
descobrir tot el que encara ha de
venir.

BAM / EMA - Orfeó Atlàntida

la samarreta número 9
Diumenge 28 d’octubre es va fer la presentació oficial
d’equips del Bàsquet Ateneu Montserrat (BAM) per
a la temporada 2018-19, al poliesportiu de l’Espanya
Industrial, com ja és tradicional des de fa força anys.
Enguany estava previst un acte especial, perquè aquest
2018 se celebra, com és sabut, el 90è aniversari de
l’entitat. Però poc ens podíem afigurar, en començar
a planificar els actes commemoratius, que aquest del
darrer diumenge d’octubre tindria un biaix especialment
emocionant.
Fèlix Galbete Hernàndez, vicepresident del BAM, va morir
el darrer juliol, sense deixar de pensar i treballar, fins el
darrer moment, en l’organització d’aquesta efemèride,
en un club que duia ben endins i on va fer tots els papers de l’auca: jugador en totes les seves categories, entrenador,
delegat i, finalment, directiu. Però no s’acaba aquí la vinculació del Fèlix amb la Fundació Cultural Hostafrancs, perquè
va ser professor de l’Escola Joan Pelegrí, rere haver-ne estat alumne, també en tots els nivells.
Per tot això, el BAM va decidir dedicar a Fèlix Galbete la presentació d’enguany i escenificar-ho amb la retirada de
la samarreta amb el número 9, el que ell havia dut durant tota la seva
carrera esportiva. Va ser després d’un parlament emocionant d’un
emocionat Josep Figuera, president del BAM, que va fer una glossa de la
personalitat del Fèlix i va deixar constància d’una empremta que perdurà
per sempre, tant entre qui va tenir la fortuna de conèixer-lo, com en
aquells que vam tenir l’honor de comptar-nos entre les seves amistats.
Tot i que el record del Fèlix és, doncs, d’aquells que no es marceixen,
una placa al Blau Arena, que acompanyarà la seva samarreta amb el
número 9, en deixarà degut testimoni per als que vinguin després de
nosaltres.

Orfeó Atlàntida

Assajos a l’àgora i aula de música de
la Fundació Cultural Hostafrancs
c/ Torre Damians, 6-8

ORFEÓ

COR JOVE

Assajos: dilluns i dijous / Horari: 21:30 – 23:15
Director: Milén P. Panayótov
Director adjunt: Arnau Roura
Repertori coral clàssic, contemporani, modern i tradicional.
Viatges a l’estranger: el passat mes de maig vam anar quatre
dies a Roma.
Grans obres: el mes de juliol vàrem interpretar el Rèquiem de
Cherubini i ara estem preparant la Grosse Messe de Bruckner.

Assajos: dijous / Horari: 19:30 – 21:00
Director: Arnau Roura
Repertori coral modern, clàssic i tradicional, d’acord amb els gustos i dinàmica
d’un grup de gent jove que estima la música.
Cors Joves de Catalunya: estem federats i participem activament en les seves
activitats. El 2017 vam cantar el Magníficat de Rutter a l’Auditori amb els cors de
la CJC.
Activitats: tallers i sortides per millorar el nostre nivell tècnic i d’aprenentatge.

(de 18 a 55 anys)

(de 14 a 30 anys)

Volem incrementar el nombre de cantaires
a les dues formacions, així que us animem a venir als assajos
(són oberts a tothom), conèixer-nos i fer la prova d’accés per
gaudir tant de la música com nosaltres!
orfeoatlàntida.cat

Tel. 616396542
Facebook i Instagram - orfeo@orfeoatlantida.cat
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concurs de pessebres del cmx

1990

El Centre Montserrat –Xavier celebra, des de fa més
de 70 anys, un concurs de pessebres per als infants
de les escoles i el barri. Des dels seus orígens, cada
Nadal, monitors i monitores del Centre passen per
les cases dels participants i miren el pessebre que
han preparat. Després de festes, es reparteixen
els premis (tothom hi guanya alguna cosa) en un
festival, actualment el “Festivern”. Arrel de la
inauguració del saló-capella el 1944 al Centre,
aquest concurs va agafar força, ja que es repartien
els premis alhora que es cantaven nadales en
català i es representaven Els Pastorets.

En una masia abandonada del Montseny,
al corral s’hi troba una persona penjada
amb una corda al coll lligada a una biga.
Al seu voltant no hi ha cap paret a prop ni
cap objecte, només un bassal d’aigua. La
persona s’ha suïcidat. Com ha estat?

l’

nyadora d
gua
e
m
ni

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

Ja
te

LA SOLUCIÓ DE L’ENIGMA de la piscina és: el 29è dia la piscina estarà plena fins a la meitat.

del Río (4t d
’E
ura
S
La

Ja saps la resposta?

a! Enhorabon
igm
a
n
e

O)

el suïcidi

? L’ enigma

Gràcies també a tots els participants!
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Biblioteca

formacions, projectes, tastet de lletres i més...
Aquest primer trimestre de curs hem bullit d’activitat a la biblioteca de Secundària. Us
fem cinc cèntims d’algunes activitats que hem dut a terme...
Formacions:
√√ Hem presentat als alumnes de 1r ESO l’ús i els recursos de la
seva nova biblioteca i la veritat és que l’estan aprofitant moltíssim,
tant en préstecs de recursos com a les estones de pati, menjador i
amb els grups classe que baixen a fer diversos projectes.

√√

L’alumnat de 4t ESO ha rebut una sessió formativa per
aprendre a destriar les fonts d’informació, els recursos d’internet
i saber fer les citacions bibliogràfiques correctament de cara a fer
un projecte de recerca ben reeixit. Després de la part teòrica, hem
fet una pràctica per valorar si els conceptes havien estat entesos.
Les presentacions utilitzades per fer les sessions als alumnes
estan disponibles al bloc de la biblioteca, a l’apartat “Formacions”.

Projectes:
√√ Col•laborem amb el projecte d’àlbums il•lustrats que fan els

alumnes de 1r ESO facilitant-los àlbums il•lustrats.

√√

Molts grups d’ESO
i batxillerat baixen a la
biblioteca a fer projectes i
cerca informativa amb el seu
professorat. Els 25 ordinadors
de què disposen faciliten
aquesta manera de treballar.

√√

Hem celebrat el 24
d’octubre, Dia de la biblioteca
Escolar.

Infantil-Primària:
A la biblioteca dels petits
també hi ha novetats. A partir
d’ara, la bibliotecària hi anirà
unes hores per setmana per
assessorar i donar un impuls
innovador a la biblioteca
d’Infantil-Primària. De
moment, els alumnes han
gaudit d’una decoració de
tardor que els ha agradat
moltíssim i d’un munt de
novetats que han arribat aquest setembre i que l’equip de la biblioteca hem estat
catalogant sense parar per poder-los oferir als nens i nenes.

Tastet de lletres
Seguim promocionant el
gust per la lectura entre
l’alumnat amb la iniciativa
que vam endegar el curs
passat, el “Tastet de lletres”,
en col•laboració amb l’ Àrea
de Llengua.
Enguany, hem començat el
curs amb un tastet d’ “Els
llibres més prestats del
curs 2017/18” i un tastet
de novel•les d’amor sota el
títol “I tu, com estimes?”.
De cara al Nadal, l’alumnat
gaudirà d’uns lots de
préstecs ben especials.
Com sempre, cada tastet va
acompanyat de decoració
als passadissos del 2n pis
i a la biblioteca per donar
caliu i animar els alumnes a
prestar lectures.

A partir d’ara, els butlletins de novetats de la biblioteca el formaran les noves
adquisicions de les dues biblioteques i, així, estareu al cas de totes les primícies
lectores que arribin. A les xarxes socials de la biblioteca, també farem menció a les
activitats i novetats de la biblioteca del carrer Ermengarda.
Com sempre diem: la biblioteca la fem entre tots/es.
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Et feies xuletes? M’he fet dues xuletes
en tota la meva vida, d’unes fórmules
que no entraven de cap manera al
meu cap, però no doanré més detalls.

Ara que no ens sent ningú...

Què hagués passat si no hagués existit
“la nit abans de l’examen”? Que no
m’hagués tret el Batxillerat

La Roser va ser alumna de l’escola des de 6è (2006)
fins a 2n de Batxillerat (2012). Actualment es dedica a
la fotografia i és responsable de comunicació del
Col•legi de Criminòlegs de Catalunya i del Grup 33.

Què és el que més recordes del teu pas
per aquí?
Crec que el més important van ser els dos
últims anys, els de Batxillerat, sobretot per la
família que es va crear a la classe. Ens vam
unir molt i era quan jo començava a fer fotos i
vídeos i a final de curs vam fer un vídeo i quan
vam fer el viatge a Itàlia vam fer un reportatge
només de la nostra classe.

“el lipdub va ser la
primera macroactivitat
boja que va fer l’escola”
Com ha estat la teva vinculació al Grup
Unesco?
Va començar a 3r d’ESO. La Lluïsa Erill
ens ho va proposar a classe, buscaven
voluntaris i jo, que m’apunto al que sigui,
vaig aixecar la mà. Si hi havia tasques
ajudàvem a fer-les i, a partir d’aquí, hi va
haver més alumnes, la Jordina i l’Alba, que
eren més grans que jo. Em va agradar tant,
fins el punt que quan vaig acabar, el 2012,
seguia venint i he anat tornant cada any
per la Macroactivitat.
Recordes alguna campanya en especial?
Per mi la més important és el primer
lipdub, perquè va ser la primera
macroactivitat boja que va fer l’escola.
Semblava que això no podia funcionar per
cap banda, però va acabar funcionant! A
més va ser l’última com a alumna. Llavors,
estar implicada i que per mi fos l’última
(que al final no ho va ser), per mi era
important, va ser molt divertit i veure des
del més petit fins al més gran implicat en
allò, era màgic.

Acabes 2n de batxillerat i comences
Criminologia. Com és que vas optar per
aquesta carrera?
Vaig fer batxillerat científic, i l’últim
mes de Batxillerat vaig decidir que volia
fer Comunicació audiovisual, però no
vaig entrar i la meva segona opció era
Criminologia. Vaig entrar el primer
any amb tots els dubtes, perquè era
una ciència molt desconeguda, i en
cap moment pensava que acabaria tan
implicada com ara, que estic al Col•legi
de Criminòlegs de Catalunya. Llavors
la comunicació audiovisual va passar a
segon pla, com a hobby.
Has exercit de criminòloga?
No específicament, però he fet tasques, el
que passa és que no hi ha cap criminòleg
que li diguin criminòleg a la seva feina.
Com funciona? En què t’has especialitzat?
Depèn de la universitat i el pla docent,
jo a la UB tinc la menció de Criminologia
Forense i Execució Penal, i amb aquesta
menció acabes treballant als jutjats, a
presons... la funció bàsica és la reinserció
de l’intern i és el que vull, acabar
treballant a presons. Vaig
fer les pràctiques, he fet
voluntariat, el TFG (Treball Fi
de Grau), tot, tot ha anat cap
a presons, però com que és
una funció pública fins que
no es facin oposicions no
puc entrar.

Vas fer campana? No, mai.
Algun amor platònic: De l’escola no,
algun músic, algun actor sí.
eres de les que s’asseien a primera o a
última fila? m’era igual.
T’ha quedat gravada alguna frase
d’algun professor/a? les frases de
profes de gimnàstica, sobretot les del
Sampériz, que el vaig tenir a 6è, i jo
les utilitzo, i cada vegada em sona
la seva veu. Deia , “pero, siempre hay
un pero” I quan li deies “Ala!” I ell et
deia “Pechuga!”
Encara guardes els apunts? Sí, tinc
tots els de batxillerat, els de l’ESO
han mort tots.
A quin/a professor/a t’enduries a una
illa deserta? L’Albert Marzà, la seva
pau i serenor ha d’estar al meu voltant
sempre.

els estereotips i tòpics que tenies, allò
del delinqüent és el dolent i la víctima la
bona...t’has d’esborrar tots els prejudicis
moralistes, no existeix el mal ni el bé. Tenir
una persona davant i dir ets una persona,
potser si jo hagués tingut la teva vida,
hagués acabat com tu.
I totes aquestes sèries de televisió (CSI,
Narcos...) com han influït en la visió de la
criminologia?
Molt negativament. CSI...és que no existeix!
La realitat i la ficció no tenen res a veure?
No, i a més s’ha de diferenciar entre
Criminologia i Criminalística, perquè la
Criminologia és la ciència que estudia
delicte, delinqüent, víctima, i tot l’entorn
social. La Criminalística és la tècnica
d’estudi forense de les proves, que seria la
part de CSI. Aquestes sèries ajuden a fer
una imatge que no és i quan tu dius “hola,
soc criminòleg” t’imaginen vestit de blanc,
cercant proves i fent jo què sé químic...
Tot i això, ens pots recomanar una bona
novel•la de crims o una sèrie?
Em passaré a la ficció total i et diré una
sèrie de dibuixos que
segueixo veient ara, és El
Detectiu Conan.

“no hi ha cap
criminòleg que li
implicada al Grup 33,
diguin criminòleg Estàs
què feu?
a la seva feina” És una plataforma

Què ha de tenir un bon criminòleg?
Has de tenir ganes d’aprendre i la ment
molt oberta. Des de 1r fins al 4t any la teva
ment es va obrint i vas xocant contra tots

ciutadana que lluita per
canviar el model de presons que hi ha
actualment per un de més participatiu i
més democràtic pels interns.

