
 Abril 2021          Publicació gratuïta de l’Escola Joan Pelegrí i la Fundació Cultural Hostafrancs59
Calaix de sastre

anem a l’escola dels 
grans!

5è i 6è anem cap a 
guadiana

Què és i com funciona 
l’ioc

Com fer les fct en temps 
de confinament

ENTRevistA A l’èlia 
riudavets i al Cristian 

olivé

l’esplai la lluna celebra 
el 50 aniversari

Com ens hem adaptat
a la pandèmia?



www.joanpelegri.cat

Edició:
Escola Joan Pelegrí

Fundació Cultural Hostafrancs
1

Coordinació i disseny:
Sergi Palacios Prat

Col·laboracions:
Laia Andrés

Ariadna Arbiol
Irene Artigas
Cristina Batlle

Noa Càbria
Carme Capdevila

Núria Cervelló
Josep Figueras

Josep Lluís Gómez
Carolina López
Maria Mariscal
Albert Marzà

Reis Masllorenç
Pedro Mondragón

Xènia Morera
Cristian Olivé

Ali Olmos
Ferran Pellisé
Àngel Portillo
Víctor Ranera
Èlia Riudavets
Víctor Rojas
Dani Roura

Mercè Velilla
Àngels Vidal
Arnau Vives

Correcció lingüística:
Montse Canela

Il·lustracions:
Freepik

Impressió:
RecordGraf

Un curs 
diferent

pàg. 4

anem a l’escola 
dels Grans

Pàg. 5

la digitalització a 
1r d’eso

Pàg. 7

5è i 6è anem cap 
a guadiana 

Pàg. 6

què és i com 
funciona l’ioc

Pàg. 8

les pau 2020. Més 
aprovats que mai

Pàg. 9

Ens ha deixat la 
Maria Vinyeta

pàg. 12

Entrevista a l’Èlia i 
al Cristian

Pàg. 10

l’AFA en el temps 
de la covid

Pàg. 13

L’esplai la lluna 
celebra 50 anys

Pàg. 18

La biblioteca no 
s’atura

Pàg. 19

Sumari 
@ j o a n p e l e g r i c a t

E s c o l a  J o a n  P e l e
g r í

/ J o a n p e l e g r i c a t

@ j o a n p e l e g r i c a t

Ona Ribas, 1r d’ESO E

Ona Auñón, 1r d’ESO E

Judit Castro, 1r d’ESO E

Contacte:
comunicacio@joanpelegri.cat

Entrevista a 
l’Ariadna Arbiol

Pàg. 20



L
a pandèmia que actualment afecta la major del món ens ha obligat a fer canvis a 
tots els nivells de les nostres vides. Al sector educatiu el canvi ha estat sobtat i 
profund fins al punt que es parla que ha catalitzat una veritable transformació. 
Valorar els efectes d’aquesta sacsejada és qüestió de temps però el que 

ha vingut per quedar-se són aquelles transformacions que el sector educatiu tenia 
pendents i que ara ha calgut implementar si es volia seguir funcionant.

En aquest sentit, la digitalització dels processos educatius ha donat un pas endavant 
molt important. Aprendre és un procés cognitiu que té diverses fases i condicionants: 
la motivació inicial, la comprensió, la pràctica de destreses, la interrelació i integració 
amb altres aprenentatges, el posicionament ètic... Alguns d’aquests es poden veure 
afavorits per les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement com ara els llibres i 
materials didàctics en suport digital, la simulació, la presentació amb formats més 
atractius i interactius, un nou ventall d’eines d’estudi i treball, la gamificació...

Aquestes tecnologies ajudaran l’aprenentatge però no seran suficients. Per una banda, 
la interacció social amb els iguals és fonamental. Per aquest motiu, a la nostra escola, 
fomentem el treball cooperatiu, l’aprenentatge entre iguals (apadrinament lector, sóc 
expert/a, tutoria entre iguals...) i donem importància a tot allò que té a veure amb els 
valors interpersonals. El fet d’haver traslladat l’educació a canals purament digitals 
durant el confinament o el model híbrid que s’ha implementat a Batxillerat i Cicles 
formatius ha dificultat poder dur a terme d’aquestes activitats.

És per això que com a escola defensarem l’ensenyament presencial sempre 
que sigui possible. La transició tecnològica que hem dut a terme a 
l’Escola Joan Pelegrí ha tingut l’avantatge que partia d’una base 
prou sòlida i amb un equip humà amb bons nivells de competència 
digital.

Per altra banda, aquest curs ha calgut implementar canvis 
organitzatius que caldrà valorar conjuntament entre tots els membres de 
la nostra comunitat educativa: docents i altres professionals, famílies i alumnat. 
Normalment el canvi sol fer-se per donar resposta a una necessitat detectada a 
partir de l’anàlisi del propi funcionament, a canvis normatius i tecnològics, a uns nous 
objectius marcats pel context canviant... D’aquesta manera es pot fer una anàlisi 
detallada tant del punt de partida, com dels objectius a assolir i de les accions que cal 
anar fent per arribar-hi.

Enguany però hem hagut de córrer i fer allò que s’ha considerat més òptim a partir 
de la pròpia experiència i la intuïció. El context ha canviat de forma sobtada i els 
objectius i marcs normatius no han estat definits amb prou anticipació; d’aquesta 
manera la reflexió no ha estat suficient i no s’ha disposat de prou temps per la definició 
conjunta de l’horitzó i l’estratègia a seguir. Això ens du a donar una gran rellevància 
a l’avaluació d’allò que hem implementat: avaluació que farem en diferents moments 
del curs i, sobretot, al final.

L’escola s’ha adaptat al nou escenari i ha desenvolupat nombroses estratègies 
organitzatives, pedagògiques i de relació entre persones. Algunes d’elles es quedaran 
durant un temps; d’altres han estat meres respostes a una necessitat temporal.

Editorial

Víctor Ranera i Martín

Director de l’Escola Joan Pelegrí
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Educació infantil i primària

Un Curs Diferent
Aquest curs és, sens dubte, un curs diferent. 
La situació que estem vivint ha obligat 
a tothom a canviar les maneres de fer i 
a adaptar-se i, com no podia ser d’altra 
manera, a l’escola també ho hem fet.

L’alumnat s’ha hagut d’organitzar en grups 
estables de convivència, també anomenats 
bombolla. Això ha fet que algunes activitats, 
en què es barrejava alumnat de diferents 
classes o cursos, s’hagin hagut de repensar.

També, s’ha adaptat el funcionament dels 
ambients d’aprenentatge a infantil o els 
tallers C4TM4T, Joc.Cat i JocMat a primària. 
No hem volgut deixar de fer aquestes 
activitats, molt ben valorades tant per part 
de l’alumnat com del professorat, i s’han 
ajustat per poder fer-les dins el grup.

Pel que fa als patis s’han hagut de 
reorganitzar, cada grup ha d’estar en la seva 
zona per evitar contacte entre alumnat de 
diferents classes. S’han incorporat nous jocs 
i joguines per utilitzar a l’hora d’esbarjo i 
poder tenir diferents activitats per fer en 
aquestes estones.

I no oblidem que l’alumnat de cicle 
superior ha iniciat el curs a l’edifici del 
carrer Guadiana, mentre que el projecte 
de reforma d’Ermengarda va avançant. 
L’adaptació al nou edifici ha estat molt fàcil 
i de seguida l’alumnat s’ha acostumat als  
nous espais.

Però tot i estar en edificis diferents, no 
hem volgut perdre el contacte entre tot 
l’alumnat de l’escola. No ens hem pogut 
trobar en directe però, per sort, avui dia hi 
ha moltes maneres d’apropar-nos i això 

ho hem aprofitat per poder fer aquelles 
activitats que no hem pogut realitzar en 
directe. A través de vídeos, videotrucades o 
totes aquelles propostes imaginatives que 
professorat i també alumnat han pogut 
proposar.

Estem contents de com ha funcionat 
aquests primers trimestres. És cert que vam 
començar amb peus de plom, pensant molt 
bé com organitzar l’escola en aquesta nova 
situació, buscant la millor manera de fer-
la segura però alhora sense perdre aquelles 
activitats que normalment fem a l’escola. 

Entre totes i tots ho hem fet. Tant alumnat, 
com famílies, com personal de l’escola s’hi 
han involucrat i han ajudat a poder seguir 
amb èxit aquest primer tram del curs. 

I cal felicitar de forma particular a tot 
l’alumnat, des del més petit al més gran, 
perquè han seguit fil per randa totes les 
indicacions, donant exemple de gran 
responsabilitat i a la vegada il·lusionant-
se, com sempre, amb les diferents propostes 
i activitats de l’escola, així com aprenent de 
totes aquestes noves situacions viscudes.

Ferran Pellisé

Director d’Infantil i Primària
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Som els Patufets, els Polzets i els Tabalets, nens i 
nenes de P3, i aquest és el nostre primer any a 

l’escola dels grans.

Som una mica trapelles i molt eixerits. Estem molt 
contents; hem fet noves amistats, ens encanta jugar i 
aprendre i tenim unes classes molt boniques amb el pati 
al costat.

Els primers dies, al matí, ens costava una mica dir adéu 
als pares i mares però ara entrem de pressa perquè en 
tenim ganes i sabem que aquí a l’escola ens cuiden molt 
i ens ho passem la mar de bé! A vegades, fins i tot, ens 
oblidem d’acomiadar-nos!

Bé ..., nosaltres entrem contents i ells marxen tranquils.

Juguem, treballem, xerrem, cantem i ballem, ens 
expliquen contes, fem expressió i també anglès! 

Un dia vam anar a veure una obra de titelles i més 
endavant anirem també d’excursió. Ah! I hem  començat 
a anar a la piscina,  és molt gran i té l’aigua calenteta.

Al migdia, molts de nosaltres dinem a l’escola. Ens 
preparen un dinar molt bo i tenim unes monitores que 
ens mimen molt. També fem una bona migdiada per 
recuperar forces ben tapadets amb una manta.

Uf! Fem tantes coses que el dia passa volant i quan 
arriba l’hora de marxar ja pensem en el que ens espera 
l’endemà. 

Sabeu què? Doncs..., això d’anar a l’escola no està gens 
malament! 

Ja anem a l’escola dels grans!

Educació infantil i primària

 Els nens i nenes de P3
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Educació infantil i primària

Aquest curs ha començat 
amb moltes novetats per 
a tot l’alumnat d’Infantil i 

Primària. L’ampliació del nou edifici 
ha fet que petits i grans ens hàgim 
hagut d’adaptar a diferents canvis 
en la nostra habitual organització, i 
tothom ens hi hem implicat perquè 
el projecte de futur de la nova escola 
sigui una realitat ben aviat.

Un dels canvis importants que hi ha 
hagut és el que els companys/es de 
5è i 6è de Primària ens hem traslladat 
a fer les classes a l’edifici que 
l’escola té al carrer Guadiana. Des 
que vam saber que hi aniríem vam 
estar pensant quines modificacions 
podríem fer en aquest nou espai per 
trobar-nos-hi a gust.

Per aquest motiu, durant el curs 
anterior vam iniciar un procés 
participatiu en el qual, després de 
fer una visita i observar l’edifici de 
Guadiana, vam pensar entre tots i 
totes algunes propostes per a millorar 
els diferents espais, participant 
així del procés d’adaptació. Durant 
aquest procés van sorgir moltes 

i d e e s 
interessants, 
la majoria de 
les quals se 
centraven en 
com poder 
gaudir dels 
espais de 
pati i en la 
decoració de 
les aules.

En el cas 
del pati, 
proposaven 
poder tenir jocs per passar les 
estones, poder penjar dianes a les 
parets, col.locar-hi unes pissarres 
per a dibuixar, ampliar el nombre 
d’aixetes de la font, posar més 
bancs per seure-hi, i poder jugar a 

p i n g - p o n g 
les estones 
de pati que 
anéssim a 
l ’ E s p a n y a 
I n d u s t r i a l , 
etc. Teníem 
gran interès 
de saber 
quins serien 
els espais de 
pati, i ara que 
els coneixem 
“ens està 
a g r a d a n t 

molt el que estem fent de poder anar 
a fer-lo a diferents llocs”  ja que poder 
“anar a altres patis és divertit”.

A les aules ens vam fixar en 
molts més detalls: calia posar-hi 
penjadors, suros per penjar treballs 
i poder decorar-les, tenir-hi llibres i 
còmics i, també, que aniria bé col.

locar unes cortines al finestral del 
menjador i a l’aula de 6è que dona al 
pati, etc. Com veieu tot de coses ben 
importants.

Una última proposta, més general, 
va ser que creiem important tenir un 
espai de biblioteca, tant a les aules, 
com en estones de pati.

A aquestes alçades del curs us 
podem dir que moltes d’aquelles 
propostes ja s’han fet. Al pati cada 
vegada tenim més coses per gaudir-
ne, a les aules hi ha tot el necessari, 
molts opinem “que estan bé perquè 
són grans i hi ha bastant d’espai”, i de 
moment tenim una biblioteca a l’aula 
i ben aviat ens han dit que tindrem 
més opcions de lectura. Tot i que 
no totes les propostes s’han pogut 
fer, algunes perquè no eren viables i 
d’altres han quedat aturades per la 
situació que vivim. 

Ens agrada que la nostra opinió 
compti i poder participar del projecte 
de futur de l’Escola perquè aquesta 
pugui seguir endavant 116 anys més.

5è i 6è anem cap a Guadiana

Alumnat de 5è i 6è
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ESO

La digitalització a les aules de 1r d’ESO

D
iuen algunes persones que “vivim en temps convulsos”. A 

l’Escola Joan Pelegrí ens agrada més pensar que vivim en 

temps de canvi i, per tant, d’adaptació. I just això és el que hem 

intentat fer des de principi d’aquest curs. Més enllà dels canvis que hem 

dut a terme a nivell d’infraestructura, seguim apostant per una evolució 

dins de les aules.

Enguany aquest canvi ha passat, principalment però no només, per l’ús 

de Chromebooks i tauletes digitals a 1r d’ESO. Així doncs, cada alumne/a 

disposa del seu dispositiu personal per treballar tant dins com fora de 

l’escola. Això no ha significat, en cap cas, l’abandonament o substitució 

de mètodes més tradicionals   per un ús exclusiu de recursos digitals, 

sinó ben al contrari: el nostre repte com a docents passa per saber 

combinar amb encert l’ús del paper i bolígraf  amb el dels Chromebooks. 

Es tracta, com a la vida, de saber moure’ns i transitar en la gran gamma 

de grisos (o de l’arc de Sant Martí millor!) i no de situar-nos en el blanc 

o el negre.

Tota aquesta adaptació requereix un aprenentatge, tant per part del 

professorat com de l’alumnat, si bé és cert que, com ja sabem, en 

aspectes tecnològics el nostre jovent acostuma a anar un pas per davant 

nostre. I aquest fet innegable ens permet situar en una posició d’humilitat 

i alhora de superació: com a professorat hem apostat (i seguim apostant) 

per adaptar-nos al canvi, confiar en l’ús de recursos i llibres digitals, i 

invertir hores per saber treure el màxim de partit a aquestes eines.

Pel que fa a alumnat, la sensació és que s’han adaptat d’allò més bé 

a l’ús del Chromebook i les tauletes. D’una banda, el fet de treballar 

digitalment bona part dels continguts fa que no hagin de venir tan 

carregats i carregades a escola. Es tracta de dispositius petits, fàcils de 

transportar i amb una llarga durada de bateria (sempre i quan en facin 

un bon ús i l’hagin carregat a casa la nit anterior, és clar!). Així doncs, no 

han ni de dur el carregador amunt i avall.

Respecte al seu ús, són molt intuïtius. Treballem molt amb els recursos 

que ens ofereixen les diferents aplicacions de Google, ja que així poden 

compartir documents i treballar més d’una persona alhora en un mateix 

recurs. Aquest fet és especialment important quan es fan treballs en grup, 

ja que fins ara no era d’estranyar que ens trobéssim davant de queixes 

com “és que X no ha participat o no ha fet res del treball”. Amb l’ús dels 

Chromebooks i tauletes (i sempre que es treballi amb documents col.

laboratius) aquest problema ha deixat d’existir, ja que els docents tenim 

accés al que ha fet cadascú, quanta estona hi ha dedicat, etc.

A més, resulten molt útils per buscar informació i, compte, que aquesta 

tasca també implica un gran aprenentatge: com bé sabem, no tota la 

informació que hi ha a internet és fiable, així que saber-la destriar i, 

sobretot, conèixer quines fonts ens poden aportar informació vàlida i 

quines no és imprescindible per al creixement acadèmic.

Els usos acadèmics, a més, són múltiples i molt variats: des d’escriure 

textos col.laboratius, a dissenyar cartells, crear partitures de música, fer 

la maquetació de l’àlbum il.lustrat que tenim com a projecte a 1r d’ESO, 

etc. 

En aquest sentit, hem de recordar que els Chromebooks i les tauletes 

es tracten d’eines de treball, per la qual cosa hi ha certes aplicacions, 

pàgines web, etc. que estan capades. Així doncs, ens assegurem que 

mentre l’estan fent servir per usos educatius no estaran jugant, per 

exemple. Això sí… hem de recordar que són adolescents i que, com a 

mínim en l’aspecte digital, sempre van un pas  per davant nostre, com 

comentàvem en línies anteriors. Més d’un i una ha intentat saltar-se les 

restriccions aplicades als dispositius per trobar la manera de jugar a 

classe, per exemple. És precisament en aquests casos on crec que el 

major repte passa, un cop més, per educar.

Davant de casos com el que acabem d’exposar, tenim dues opcions (que, 

en alguns casos, no són excloents): sancionar i/o educar. D’entrada, i 

sempre en funció de la gravetat del fet, apostem per educar. Hem de 

tenir en compte que, malgrat tenir unes destreses innates per a les 

noves tecnologies, no deixen de ser adolescents que s’estan formant. 

Per tant, creiem que, quan fan un mal ús dels seus dispositius, el primer 

recurs sempre ha de ser explicar-los per què allò que estan fent no toca 

i quines conseqüències pot tenir per a ells i elles. Posem-ne un exemple: 

algú aconsegueix accedir a algun dels jocs  capats i, mentre la resta 

de companys i companyes treballen, ell/a es dedica a jugar. Si tan sols 

sancionem, és probable que no arribi a entendre que jugar en hores de 

classe és perjudicial per a ell/a, ja que no pot seguir el fil del que s’està 

fent a l’ aula.

No volem ni podem acabar aquest article sense agrair a l’equip informàtic 

de l’escola, que ens ha donat suport en tot moment, tant a l’alumnat com 

als docents. Quan hi ha alguna avaria en algun dels dispositius, només 

hem de trucar-los i pugen a l’aula. Saber que podem comptar amb el 

David, el Juan i el Carles ens tranquil.litza i ens permet centrar en la 

nostra tasca docent. La seva feina sovint queda invisibilitzada de portes 

enfora, però sense ells aquest canvi no hagués estat possible.

Amb tot, ja veieu que fem una valoració molt positiva de la introducció 

dels dispositius informàtics en el dia a dia de les nostres aules. Han 

significat i signifiquen, sens dubte, un salt qualitatiu que no deixa 

d’ensenyar-nos coses a tots plegats. Són temps de canvi, sí. I l’Escola 

Joan Pelegrí vol ser-hi. Volem formar part del canvi des del revisar-nos 

dia a dia!

Laia Andrés
Tutora de 1r d’ESO
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Aquest curs l’oferta educativa 
al Batxillerat de l’escola s’ha 
vist lleugerament reduïda 

a causa de la necessitat d’establir 
grups estables, ja que els alumnes 
de diferents grups no poden 
barrejar-se. L’alumnat, per tant, ha 
hagut de triar un dels set itineraris 
preestablerts, format per quatre 
matèries de modalitat o específiques 
diferents. Per flexibilitzar aquesta 
tria, es va decidir donar l’opció 
als alumnes de deixar de cursar 
alguna d’aquestes quatre matèries 
de forma presencial per passar 
a cursar la que ells volguessin 
de forma telemàtica a través de 
l’Institut Obert de Catalunya (IOC). 
A la taula es pot veure quines són 
les matèries triades pel nostre 
alumnat aquest curs. 

Però, com funciona i què és l’IOC? 
L’IOC és un institut d’ensenyament 
a distància del Departament 
d’Ensenyament, creat l’any 2006, 
que posa a l’abast de l’alumne/a 
una àmplia oferta formativa i permet 
estudiar d’una manera flexible 
i adaptada a les necessitats de 
cadascú. Aquest curs 2020/21 uns 
4000 alumnes de Catalunya s’han 
matriculat d’ alguna matèria a l’IOC.

Les matèries matriculades a l’IOC 
s’avaluen   semestralment: es 
poden cursar dos semestres d’una 
mateixa matèria de modalitat o 
un semestre per a cada matèria 
específica. La qualificació de 
cadascuna consta d’una avaluació 
contínua (60%), formada per cinc 
lliuraments que han d’entregar 
durant el curs, i un examen telemàtic 
(40%) que es realitza al final del 
semestre. Per al seguiment de les 
diferents matèries, l’IOC disposa 
d’un Campus Virtual molt semblant 
al que utilitzem a l’escola, a través 

del qual el professorat penja tota 
mena de material: documents, 
vídeos, qüestionaris, ... Aquest no 
realitza classes virtuals, sinó que 
s’encarrega de penjar el material 
de cadascuna de les matèries i 

de la correcció dels lliuraments i 
exàmens. Des de l’escola oferim 
un professor de referència per a 
cadascuna de les matèries, que resol 
dubtes sobre els lliuraments i ajuda 
l’alumnat en tot el que necessiti, 
sempre de forma telemàtica. Una 
excepció és la matèria de Dibuix 
Tècnic que, a causa de les seves 
característiques, requereix d’un 
recolzament presencial. L’alumnat 
ha de ser autònom, ja que no hi 
ha cap docent que vigili, de forma 
presencial, el seu dia a dia. Això 
fomenta que hagi de ser proactiu, 
d’aquesta manera han de ser ells 
mateixos els que s’organitzin i 
decideixen quin és el millor moment 
per a la realització de les tasques 
requerides.

Així doncs, l’IOC ens ajuda a 
mantenir l’oferta educativa que ha 
caracteritzat la nostra escola en els 
darrers anys, on cada alumne pot 
decidir el seu propi itinerari. A més, 
fomenta la proactivitat i l’autonomia 
de l’alumnat, valors essencials de 
l’educació del present.

Què és i com funciona l’IOC?

Víctor Rojas
Professor de Batxillerat i Tutor de l’IOC

Batxillerat

L’oferta educativa al Batxillerat s’ha vist reduïda a causa de la necessitat d’establir grups 
estables i la impossibilitat de barrejar alumnat de diferents grups.
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Després de dos anys consecutius amb el 100% 
de l’alumnat de l’escola aprovat, les PAU de 2020 
representaven un repte important.

L’aplicació de les mesures contra la COVID-19 va 
produir un gran increment en el nombre d’aprovats 
de 2n Batxillerat (84,8% respecte del 68% del curs 
anterior), cosa que va tenir com a resultat l’augment, 
també, en el nombre de presentats a les PAU (156 
contra 128). 

D’aquesta manera, tot i no assolir el 100% d’aprovats 
(96,15%, per sobre del 94,48% de mitjana a Catalunya), 
sí que es va aconseguir un màxim d’aprovats (150 
respecte a 128 del curs anterior).

Cal destacar, també, que tres alumnes de l’escola van 
obtenir la distinció PAU perquè van treure un 9 o més a 
la Fase General: Ji Lange Codina, Guillermo Fernández 
i Natàlia Franco.

Per acabar, agrair i felicitar a tot l’alumnat de 2n BTL  
per l’esforç, la dedicació i les ganes que hi van posar 
després d’un curs que va ser molt dur.

Els estudis professionalitzadors de l’escola Joan Pelegrí estableixen els criteris de realització de les pràctiques de 
l’alumnat a les empreses (FCT) durant el curs 2020-2021.

A tal fi, a part de la normativa vigent que regeix la realització d’aquestes pràctiques “Ordre ENS/241/2015, de 27 de 
juliol, publicada al DOGC núm. 6928”   i les mesures urgents de flexibilització de les pràctiques en empresa en vista de 
les dificultats de disposar de llocs suficients per l’alumnat en el marc de la pandèmia del COVID-19 i que ha publicat el 
departament d’Educació (desenvolupa el RD 31/2020 de 29 de setembre en l’àmbit de l’educació no universitària).

En aquest marc normatiu, l’escola estableix uns criteris de realització de FCT pel curs 2020-2021, segons prioritat:

1. Realització completa dels convenis. Realitzar de manera completa els convenis de CFGM (350h) i CFGS (416h)

2. Realització de convenis reduïts a 220h en Cicles de 
Grau Mitjà o Superior i una vegada s’arribi a febrer de 
2021.

3. Realització d’un Projecte Integrat d’una durada 
mínima equivalent a 25h i en el marc dels corresponents 
Crèdits de Síntesi, una vegada s’arribi a març de 2021 
en Cicles de Grau Superior i s’arribi a abril  de 2021 en 
Cicles de Grau Mitjà.

Aquest esglaonament de prioritats per un cantó pretén 
fomentar i completar  al màxim la presencialitat de 
l’alumnat a les empreses i alhora no penalitzar-lo en 
aquells casos en els quals no hi hagués oferta de col.
laboració.

Batxillerat / Cicles Formatius

PAU 2020. més aprovats que mai!

Pràctiques de l’alumnat de FP 
a les empreses (FCT) i mesures flexibilitzadores
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Com descriuríeu les vostres 
classes en tres paraules?
Cristian Olivé: Ostres, que 
difícil! Passió, sorpresa i 

creativitat.
Èlia Riudavets: Doncs jo afegiré... 
Vida, autoconeixement i sentiments.

Quines raons, o persones, us han 
portat a voler ser docents?
CO: Jo he volgut ser professor des de 
ben petit, ja que quan vaig fer P4 vaig 
enamorar-me de la meva professora. 
Era molt atenta, molt humana, i 
segurament ara soc professor 
gràcies a l’Alícia. Ella va contagiar-
me les ganes i la passió per aquesta 
professió.
ER: Jo, en canvi, no vaig decidir ser 
professora, la vida m’hi ha portat. 
Malgrat això, ara que ho soc m’agrada 
donar respostes a les preguntes que 
a mi mai ningú em va respondre, o 
jo no vaig saber trobar. No hi ha cap 
professor que m’hagi inspirat a ser 
professora com a tal, però aquí a 
l’escola sí que n’hi ha que són els 
responsables d’haver-me inspirat a 
seguir el meu camí i escollir la carrera 
que vaig fer.

Quins són els valors que preteneu 
inculcar a l’alumnat?
CO: Intento demostrar-los que la 
llengua i la literatura serveixen per 
conèixer-se a un mateix. M’agradaria 
que els meus alumnes fossin persones 
crítiques, que s’ho qüestionessin tot, 
fins i tot el seu propi comportament, i 
que no tinguessin por ni es posin cap 
límit.
ER: Exacte, crec que s’ha d’insistir 
en la idea que tothom pot arribar allà 
on vulgui, i que sempre tothom ha de 
tenir clar tot el que és capaç de fer. 
També insistir molt en l’esperit crític 
i potenciar les actituds més socials, 

per tal de formar persones que es 

construeixin el futur que volen.
D’on va sorgir la inspiració per crear 
‘El quadern on per fi em puc expressar 
sense filtres’?
CO: Amb l’Èlia ho hem dit molts cops, 
que la idea surt del que fem a classe, 
de com treballem i com enfoquem 
la matèria. Vam veure que es podia 
convertir en una mena de diari per 
treballar l’autoconeixement i treballar 
la llengua d’una forma més reflexiva, i 
vam voler portar tot el que funcionava 
de les nostres classes a un únic 
material.
ER: Sí, va sorgir bastant de vosaltres! 
Els qui ara curseu 4t d’ESO sou la 
generació on va començar la bogeria, 
ens vau donar peu a provar unes 
moltes coses, inclús activitats que 
surten al quadern les hem fet amb 
vosaltres a classe, i vam començar a 
crear.

CO: De fet, ens fa molta il.lusió que 
molts de vosaltres heu viscut el 
quadern quan aquest encara ni existia, 
i bona part de les vostres valoracions, 
les hem incorporat i les hem tingut en 
compte quan ens comentàveu que 
alguna cosa no acabava de funcionar, 
o que es podrien fer d’una altra 
manera. Us hem escoltat molt perquè 
al final el públic sou vosaltres, està 
pensat per gent com vosaltres.

Quins objectius voleu que el lector 
obtingui en acabar-se el quadern?
ER: L’objectiu principal és que 

aquesta persona hagi trobat moments 
per escoltar-se i estar a soles amb 
un mateix, i per intentar entendre, 
qui és, qui vol ser, què li agrada, que 
no li agrada… i escapar una mica 
del postureig que ens fan oblidar qui 
som de veritat, ja que estem massa 
preocupats pel que volem demostrar
CO: És un quadern que pretén posar a 
prova a un mateix, plantejar-se com et 
comportes i que s’actuï si hi ha alguna 
cosa no s’està fent correctament. És 
un quadern que et convida a actuar, a 
no quedar-te quiet.

Quina és l’activitat que més heu gaudit 
preparant?
CO: Hem rigut molt, perquè bona 
part de les activitats són molt boges! 
Però segurament amb l’activitat que 
hem rigut més és amb les enquestes. 
Intentant imitar el llenguatge 
d’Instagram, es tracta de triar entre 
coses molt creepy o que tinguin 
una miqueta de salsa. Buscàvem 
sorprendre i riure, i els qui rèiem érem 
nosaltres perquè no ens posàvem cap 
filtre.

I la que creieu que més han gaudit els 
alumnes?
ER: De tot el que hi ha, n’hi ha algunes 
que mai hem provat a classe... De 
fet ara ens està passant a la inversa, 
que arribem a classe amb propostes 
que apareixen al quadern, i ens diuen 
“Això és del quadern”! I no, realment 
és a l’inrevés!
CO: Una de les activitats que més ens 
ha funcionat a classe és la de pensar 
amb quines paraules us definirien a 
casa, després amb quines paraules 

Èlia Riudavets i Cristian Olivé

“Formem persones per 
tal que es construeixin el 

futur que volen”

Escola i Fundació

Professors de llengua i tutors 
de 2n d’ESO, junts han escrit 
‘El quadern on per fi em puc 
expressar sense filtres’. Quatre 
alumnes de 4t d’ESO conversen 
amb ells sobre educació.
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Carolina López, Irene Artigas, Noa Cabria i 
Xènia Morera

Alumnes de 4t d’ESO

Escola i Fundació

us definiu a vosaltres mateixos, per 
tal d’arribar a la reflexió que hauríen 
de ser les mateixes. Aquesta activitat 
va ser alhora el punt de partida, i amb 
això vam començar.
ER: També el ‘Room tour’ va ser una 
de les primeres activitats xules que 
van petar-ho, i amb això vam veure que 
activitats com aquestes tenien ganxo.
CO: Sí, activitats com aquestes ens 
permeten també introduir-nos en el 
vostre món, conèixer-lo i això ens 
dona molta més informació de la que 
inicialment podem pensar. 

Quins recursos digitals utilitzeu a 
l’aula?
ÈR: La clau en això és no posar-se 
límits, poder fer servir qualsevol 
recurs. A nivell d’aplicacions a 
vegades fa por integrar-les a l’aula, 
com Tik Tok, per exemple. Però és 
importantíssim atrevir-nos a portar-
ho tot a classe perquè hi hagi debat i 
qüestionar-nos l’ús que en fem, ja que 
tot el que hi ha fora de l’escola, alhora 
ha de ser-hi a dins.
CO: De fet, treballar amb Instagram 
no només és treballar amb l’aplicació, 
sino que és analitzar com construïm les 
nostres relacions personals a l’insta, i 
el Youtube igual. I en això els docents 
molts cops aprenem dels alumnes, ja 
que els joves sou els experts en tot 
aquest món.

Ha estat fàcil compaginar l’escriptura 
del llibre amb les vostres feines? 
ÈR: Sí, tenim la sort d’entendre’ns 
molt i que ens ho passem molt bé, fins 
al punt de no tenir la sensació que 
estiguem treballant.
CO: Sí, ens passa el temps volant i 
quan treballem junts sorgeixen idees 
molt sorprenents.

Quines temàtiques predominen a les 
vostres classes?
CO: Sobretot l’ús que es fa de les 
xarxes socials, la identitat d’un mateix, 
el fet de saber-se identificar i saber 
respectar les altres identitats, i la 
lectura, que és el tema central.
ÈR: El sexisme, la identitat de gènere, 
i tots aquests temes que a vegades 
tendim erròniament a guardar només 
per a moments molt concrets, i en 
canvi pensem que hi han de ser tota 
l’estona. Hauríem d’estar plantejant-
nos tot això, perquè al final són temes 

que són a tot arreu i amb qualsevol 
lectura pots treballar valors i temes 
importantíssims.
CO: També intentem treballar 
l’educació sexual d’una manera molt 
natural, a través de lectures i a partir 
de situacions que poden passar en el 
dia a dia, de notícies que sorgeixen, 
i és un tema que intentem no només 
naturalitzar, sinó integrar-lo dins de la 
nostra matèria.
Èlia, de què tracta ‘Avui és demà’?

ÈR: És un llibre que recull 10 relats 
per repensar el futur, amb diversos 
especialistes de diferents àmbits que 
han escrit un relat sobre què esperen 
de l’era de la postpandèmia, i què 
passarà quan acabi tot això.
He escrit un relat sobre l’educació 
post-Covid, amb tot el que vam viure 
durant el confinament, l’educació 
telemàtica i tot el que això ens ha 
ensenyat, que per mi va fer evident 
moltes coses, com el fet que 
necessitàvem venir a l’escola. Vam 
canviar el discurs de “No vull anar a 
l’escola”  al “Siusplau, necessito anar-

hi”, i és un llibre que ens parla d’això, 
a través de relats i amb un llenguatge 
fàcil, ens fa reflexionar sobre el que 
volem. És un llibre creat per joves i 
dirigit a joves, per repensar el futur 
que volem per demà.

I pel que fa a ‘Profes Rebels’, d’on neix 
la idea?
CO: Realment va sorgir de sobte, 
no tenia pensat escriure’l. Va sorgir 
mentre impartia classes a diferents 
grups, i bona part de les reflexions que 
hi explico són en temps real.
És un llibre que explica el meu viatge 
fins a arribar al professor que soc avui 
dia. Explico els meus encerts, i els 
meus errors, per acabar convertint-
me en el professor que m’agrada ser, 
deixant molt clar que no deixo de 
qüestionar-me el que faig, i que, per 
tant, el que ara em funciona pot ser 
que d’aquí a un temps no em funcioni 
i intento analitzar-me perquè els meus 
alumnes en surtin beneficiats.

“És important que ens 
atrevim a portar-ho tot a 
l’aula i generar debat”
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Escola i Fundació

El passat 22 d’abril, en ple confinament per la pandèmia, i 
sense que en poguéssim acomiadar tal com es mereixia, 
ens va deixar la Maria Vinyeta als 96 anys d’edat.

La Maria va entrar a l’escola a la tardor de 1967, gràcies a Òmnium 
Cultural,  per fer classes de català  a extraescolars quan encara no es 
podia ensenyar en aquells anys finals de la dictadura.

Ella, de joveneta, havia estudiat a l’Institut Escola del Parc de la Ciutadella, 
durant la Segona República, i havia gaudit d’una pedagogia activa, 
igualitària, en coeducació... amb uns meravellosos mestres. N’havia fruït 
tant que sempre va voler transmetre’ns aquests aprenentatges i aquesta 
lluita per tornar a aconseguir una nova escola.

Més endavant, i ja de gran, va estudiar Magisteri per tal de poder seguir 
formant part de l’equip de mestres de l’escola. Des que es va jubilar, l’any 
1988, venia cada dijous a l’escola a dinar, ens explicava coses de la seva 
vida, i ens recordava com n’és d’engrescadora la feina de mestra.

Col.laborava en tot el que se li demanava, cuidant la biblioteca -que des de 
2006 portava el seu nom-, entregant els premis Sant Jordi i acompanyant 
a mestres i alumnes a fer una visita a la Barcelona romana, de la que n’era 
bona coneixedora.

La Maria fou una persona forta, lluitadora per les seves idees en els anys 
difícils de guerra i postguerra, i fidel als seus ideals culturals i de país a 
l’Escola. Valenta davant les adversitats que va haver de viure, com la mort 
del fill, del marit i, més endavant, de la filla.

Els últims anys va viure en una residència del barri de Les Corts, propera 
a casa seva. Cada vegada ens coneixia menys quan l’anàvem a veure, 
però quan li parlàvem de l’escola se li il.luminaven els ulls i recordava 
petites coses. Podem dir que encara que la memòria li fallava, era feliç!

Maria, sempre et recordarem! Per les teves explicacions,  pel teu bon 
fer, pel teu afecte a totes i tots nosaltres i, sobretot, per l’estima i el 
compromís amb l’escola!

Gràcies per tot!!!

Ens ha deixat la maria vinyeta

Àngels Vidal i Reis Masllorens
Mestres jubilades d’Infantil-Primària
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AFA

L’afa en els temps de la covid

El 13 de març tancaven les escoles per 15 dies, ens 
van dir. Dos dies després s’establia l’estat d’alarma. 
I els 15 dies es van convertir en setmanes. El 

tancament de les escoles per la COVID19 ens va capgirar 
la vida: canvi d’hàbits, de rutines, de relacions i de manera 
de treballar.

L’escola i les famílies ens vam haver de reinventar, 
aprendre noves tecnologies i adaptar-nos a aquella nova 
realitat. I a l’AFA també ho vam fer. 

Ens vam haver de sobreposar i prescindir de l’excursió de 
pares i mares, de les xerrades, del club de la lectura, de 
les activitats del CMX, de la festa de l’escuma i del ball 
del fanalet. Assimilada aquesta nova realitat i superat el 
trasbals inicial vam intentar adaptar-nos a la nova situació. 
La distància i la resiliència en temps d’incerteses.

I des d’aquell 13 de març, des de l’AFA hem continuat 
treballant. Durant el confinament més estricte, des 
de l’equip directiu de l’AFA es van fer les reunions 
quinzenals amb l’escola on es van compartir i debatre 
temes tan importants com el funcionament educatiu 
durant el tancament de l’escola, l’inici de les obres i el pla 
d’obertura de cara l’inici de curs. Les reunions dels grups 
de famílies delegades i l’Assemblea anual de l’AFA, tot i 
el canvi a format telemàtic, han continuat ben vives i amb 
molta assistència i implicació. D’altra banda, la Comissió 
d’Ajuts no ha deixat d’estudiar els casos de famílies en 

situació complicada que malauradament, encara són 
presents aquest curs davant d’un panorama econòmic i 
laboral molt difícil. És també important el treball que està 
portant a terme la Comissió de menjador que, des de final 
de curs, fa seguiment de la nova etapa amb l’empresa 
FRoca juntament amb l’escola. 

La cara més visible de l’AFA durant aquest temps ha estat 
l’organització de xerrades i l’elaboració de butlletins. 
Al mes de maig, la xerrada en línia amb el professor de 
literatura Cristian Olivé per parlar del seu llibre Profes 
rebels i del panorama educatiu on van participar més de 
100 famílies. Al novembre, ja hem tingut la primera xerrada 
del nou curs amb la presentació de l’empresa FRoca que 
gestiona el menjador. Pel que fa a la difusió d’informació, 
es van elaborar l’especial butlletí Sant Jordi Confinat (i 
confitat) i 3 butlletins A’pams.

Durant el confinament també vam voler donar el nostre 
suport a l’escola, als mestres i a totes les famílies per tot 
l’esforç. I ho vam fer en forma de vídeo, que podeu veure 
al nostre web, www.afajoanpelegri.com. 

Acabem recordant-vos les xarxes socials @afajoanpelegri  
a twitter i a instagram perquè estigueu al dia del que 
treballem, ens feu arribar propostes i, si us animeu a ser 
membres actius, ens ho comuniqueu. 

L’AFA som totes.
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úNatació Joan Pelegr1

Ens adaptem a la situació

En temps durs i complicats, on la incertesa del que ens pot deparar el futur depèn de factors incontrolables com 
la incidència acumulada o el risc de rebrot, el dia a dia del Natació Joan Pelegrí s’ha tornat d’allò més complicat.

Després d’una aturada total de la nostra activitat en els mesos de març, abril, maig, juny, juliol i agost, vam poder 
obrir les portes el 14 de setembre i treure la gent de l’ERTO. 

Ho fèiem amb la il.lusió de qualsevol inici de temporada malgrat les noves mesures de seguretat; òbviament calia 
reforçar la neteja de vestuaris, organitzar les entrades i sortides, reorganitzar els horaris d’entrenament, desinfec-
tar el material... però el més important era poder recuperar els entrenaments dels/les nostres esportistes federats 

i obrir les portes del gimnàs.

Després d’unes primeres setmanes on 
tot funcionava a la perfecció, la situa-
ció sanitària va  tornar a empitjorar i 
va ser necessari reorganitzar les acti-
vitats per adaptar-nos al toc de queda 
del 26 d’octubre. Malauradament, tota 
aquesta feina va acabar a la paperera 
de reciclatge quan a finals de setmana 
el govern  tancava de nou els gimnasos 
i les activitats esportives. Novament el 
personal tornava a l’ERTO i les portes 
del Natació Joan Pelegrí quedaven tan-
cades.

Actualment, amb el pla d’obertura pro-
gressiva d’activitats en marxa, hem 
recuperat la il.lusió del mes de setem-
bre. Sabem que podem tornar enrere 
en qualsevol moment, però ens omple 
d’alegria poder reprendre la feina, els 
entrenaments dels nostres nedadors/
es i retrobar-nos amb els nostres abo-
nats.

Ara només desitgem continuar amb la 
mateixa situació que ara; que els/les 
nostres esportistes recuperin el temps 
perdut i es posin en forma per si en al-
gun moment de 2021 poguessin com-
petir; que aquells abonats que ens se-
gueixen fent confiança i que, malgrat el 
temps que hem estat tancats, no s’han 
donat de baixa puguin seguir venint i, 
si pot ser, ens portin algun amic o ami-
ga; i que ben aviat puguin tornar tots 
els nens i nenes que venien a la nostra 
piscina per aprendre a nedar.

Visita les instal·lacions de 
l’escola amb el Tour 360º!
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En contra de la creença popular, a 
les ciutats antigues com la Roma 
republicana, la vida diària es 
desenvolupava en un medi insalubre 
d’amuntegament, malnutrició i 
pobresa. També hi havia un alt risc de 
contaminació de l’aigua i dels aliments 
per matèria fecal 
humana i animal, 
sense oblidar els 
insectes palustres. 
Un ambient òptim 
per a l’aparició de 
malalties transmissibles endèmiques.

En un principi, aquests fenòmens 
van ser normalment locals però amb 
l’arribada de l’Imperi i la globalització 
del món mediterrani en què era molt 

més fàcil viatjar i les rutes comercials 
eren més extenses -fins a Orient-  es 
van multiplicar exponencialment les 
vies d’accés dels agents patògens a la 
població.

Ara bé, pels antics grecs i romans, 
tot això que us expliquem no era la 
veritable causa de la malaltia. La 
creença general era que els déus 
intervenien en tots els afers de la vida 
humana i que amb la seva pau o amb la 
seva ira es podia explicar tot. Dit d’una 
altra manera, ells eren l’ordre natural 
de les coses i, si aquest es trencava, 
sobrevenia, entre altres coses, la 
malaltia. La idea que els déus curaven 
les malalties era tan real, tan certa, 
que es considerava inqüestionable. 
Per aquest motiu, el tractament 
d’aquestes plagues o pestilències es 
va abordar des de tres àmbits.

En primer lloc, es van posar en marxa 
mesures de caràcter religiós amb la 
finalitat d’aplacar la ira dels déus. Així, 
a tall d’exemple, després de la gran 
epidèmia del 239 a.C., es va introduir 
a Roma el culte a Esculapi (tot emulant 
Asclepi, el déu grec de la medicina) i 

el seu temple es va 
aixecar dins l’illa 
Tiberina.

En segon lloc, es va 
tractar d’utilitzar 

el coneixement “científic” de l’època 
a través de l’actuació dels metges i 
dels sacerdots o guaridors, que en 
la majoria de les ocasions eren la 
mateixa persona. Els tractaments no 
escapaven d’aquesta realitat social, 

per tant, pregàries 
i ofrenes eren, sens 
dubte, rituals de 
curació que buscaven 
congraciar el pacient 
amb la divinitat. No 
podem oblidar aquí 
l’important ús de remeis 
herborístics o minerals 
que se subministraven 
al malalt juntament 
amb la litúrgia del ritu 
expiatori.

I, en tercer lloc, la implicació de 
l’estat o del poder públic va ser 
constant en la lluita per a vèncer a la 
malaltia perquè l’atac de la pandèmia 
constituïa un factor de ruptura de la 
cohesió i l’ordre social. Tucídides, 
historiador i militar grec, ens relata 
sobre la pesta d’Atenes: Els era igual 
mostrar-se piadosos o 
impius, ja que veien a 
tots morir per igual. En 
cas d’actes criminals, 
ningú aconseguia 
viure prou perquè 
tingués lloc el judici; 
molt més pesada era 
l’amenaça per la qual ja 
estaven condemnats1». 
Sobre la pesta de 
l’època de Justinià, 
l’historiador Procopius 
Caesarensis2 ens 

indica: El 
confinament i 
aïllament eren 
totals, perquè era 
més que obligatori per als malalts, 
i afegeix que Justinià, donada la 
desesperada situació, va distribuir 
escamots de guàrdies pels carrers. 
Amb els diners del tresor imperial i fins 
i tot posant de la seva pròpia butxaca 
sepultava els cossos dels quals no 
tenien a ningú que s’ocupés d’això.
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Les epidèmies a l’antiguitat clàssica

“ La idea que els déus 
curaven les malalties era 
tan real, tan certa, que es 

considerava inqüestionable”

Àngel Portillo Lucas

Professor d’Instal.lacions Electrotècniques i 
Tecnologia.

Aquilifer  de la Legio II Traiana Fortis
Membre de Barcino Oriens

Grup de Recreació, Reconstrucció i 
Divulgació Històrica Romana

Barcino Oriens

La plaga és 
un càstig del Senyor 

pels pecats comesos pels 
homes

Joan d’Efes

The angel of  death during the plague of  Rome, Creative Commons 4.0 by Fæ

Plague in an Ancient City by Michiel Sweerts, public domain
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BAM

No vam posar objeccions, oimés 
com amb el pas dels dies anàvem 
prenent consciència de la gravetat 
de la situació. Però, en allargar-se la 
prohibició, vam decidir que des del 
confinament domiciliari, calia plantar 
cara a la malaltia que no ens deixava 
practicar el nostre esport. Si no podíem 
seguir amb les competicions, almenys 
miraríem de salvar els entrenaments, 
amb les eines telemàtiques a l’abast.

I així fou com entrenadors i 
entrenadores van plantejar la 
realització de sessions on line, 
reproduint a casa allò que es feia a 
la pista, amb recursos informàtics 
i molta imaginació per garantir-ne 
l’èxit. Es va fer treball de coordinació, 
equilibri, força, resistència… Fins i tot, 
exercicis amb pilota! Tot plegat, dos 
cops la setmana. Ho podeu veure al 
nostre web (basquetbam.cat) 

Ho feien a través del programa Zoom, 
que fa que tothom vegi a tothom, com 
si fos a la pista de bàsquet. Només 
faltava el partidet, perquè la xerrada 
de grup on es tracta de bàsquet, 
també es feia. I s’aprofitava per 
parlar també de les limitacions del 

confinament, de què feia cadascú i de 
com s’ho prenia.

Es va actualitzar el joc del 21, que es 
pot descarregar fàcilment del web; i 
s’hi va penjar el joc de taula del BAM, 
que permet jugar a través de la xarxa. 
Tot i la satisfacció per la feina feta, 
hom trobava a faltar tirar a cistella de 
veritat.

Per això, l’alegria va ser gran en saber 
que les competicions es reprendrien 
la temporada 2020-21, amb mesures 
de prevenció. Tothom les entenia i 

el premi era gros: jugar a bàsquet. 
La FCBQ, seguint les directrius del 
PROCICAT, va dictar un protocol 
estricte perquè la disputa de partits 
es fes amb les màximes garanties per 
a la salut.

Grans i petits van tornar a la pista: es 
prenien la temperatura en començar, 
es mantenien distàncies de seguretat, 
no es barrejaven equips per fer grups 
bombolla, es rentaven les mans en 
acabar, es dutxaven a casa… Però, 
ai las! El virus ens té al punt de mira i 
les activitats esportives s’han suspès 
altre cop, no se sap fins quan.

Però, tornem on érem, perquè 
els jugadors i les jugadores dels 
nostres equips entrenen altre cop 
telemàticament. En conserven 
un record grat, malgrat tot. Als 
nostres entrenadors i a les nostres 
entrenadores, se’ls gira feina. Però, 
paga la pena per tal de mantenir 
encesa la flama del bàsquet. I tan 
aviat com es podrà, ens hi tornarem 
a posar.

Josep Figuera i Castells

President del BAM

El BAm en temps de pandèmia
Quan divendres 13 de març la Federació Catalana de Basquetbol ens va comunicar que la 
Generalitat, a través del pla de Protecció Civil de Catalunya, havia decretat la suspensió de les 
activitats esportives, per frenar l’expansió de la Covid-19, poc ens pensàvem que érem davant un 
fet insòlit: el tancament de la temporada 2019-20, tres mesos abans del compte. 
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Centre Montserrat-Xavier

Diari d’un monitor en pandèmia. 

Són dos quarts de cinc de la tarda, 
estic de camí al Centre Montserrat-
Xavier escoltant la meva cançó 
preferida i maleint la poca previsió 
de no haver agafat una jaqueta de 
més, ja que ara comença el fred 
de debò. Mentrestant, penso en 
les ganes de veure els monitors i 
monitores de la resta d’activitats, 
de teatre, patinatge, futbol, dansa… 
però sobretot, els meus amics i 
amigues. 

Després de veure el quart patinet 
elèctric en cinc minuts, mentre 
recordo l’anècdota de teatre que 
em van explicar divendres passat, 
faig memòria de com eren les coses 
l’any passat. Poc m’esperava fa un 
any que a dia d’avui estaria fent de 
monitor d’activitats extraescolars 
amb mascareta, distància de 
seguretat, gel hidroalcohòlic i altres 
mesures de seguretat. Recordo com 
era ser monitor abans de tot això, 
abans de veure com ens tancaven 
dues vegades les extraescolars, 
abans de trobar-me impotent 
repetint per vuitè cop als infants 
que s’apugessin la mascareta, 
abans de preguntar-me com podia 
connectar amb els infants amb dos 
metres i dues mascaretes entremig 
tot intentant intuir amb els ulls les 
reaccions que feien al que els deia…
Com que tot plegat m’està 
començant a deprimir, em canvio la 

balada que estava escoltant per una  
altra de més alegre. Això m’anima 
una mica i reflexiono sobre la tasca 
que  portem a terme al CMX. Penso 
en el valor social i educatiu del 
que fem i, mentre recordo com va 
ser l’acte solidari de la Marató de 
TV3 de l’any passat, m’adono que 
malgrat totes les dificultats, això que 
fem val la pena! La satisfacció de 
veure com un infant et confessa un 
secret que guardava, de la infinitat 

de riures que he gaudit amb infants 
i monitors, la satisfacció personal de 
mirar enrere i veure com he crescut 
dins aquesta entitat tot educant en 
el lleure… Definitivament, això no té 
preu!

Quan em queda poc per arribar, veig 
una parella d’avis amb els nets. El 
relleu generacional és llei de vida, 
penso. Els grans marxen i els joves 
entren. Aquest any, el Sergi i la 
Cèlia, els dos coordinadors del CMX 
fins aquest curs, han deixat pas a 
l’Arnau i al Martí, els qui formen el 
nou equip de coordinació d’aquest 
curs fins que, inevitablement, els 
toqui deixar pas als següents. A més, 
una nova generació de monitors 
i monitores (molts dels quals són 
alumnes o exalumnes de l’escola) 
ha entrat al CMX. Aquest grup ho ha 
fet segurament en un dels moments 
més complicats possibles, penso, 
però que bé ho estan fent! No sé si 
quan jo vaig entrar ho hagués fet 
igual de bé que com ho estan fent 
ells… i menys aquest any!

Em trec els auriculars quan entro 
per la porta del CMX. Saludo el Martí, 
l’Arnau i la Cristina. Veig de lluny la 
resta de monitors reunits preparant-
se per un nou dia d’activitats. Se’m 
dibuixa un somriure involuntari 
i penso: amb gent així, ENS EN 
SORTIREM!

(Qualsevol coincidència amb els 
pensaments d’un moni camí del CMX 
són pura coincidència, o no).

17



L’esplai la lluna celebra 50 anys!

L’ enigma

Una dona entra en un bar i demana un got 
d’aigua. El cambrer, des de darrere de la 
barra, treu un rifle i l’apunta. La dona li 
dona les gràcies i se’n va. Què ha passat?Gr

àci
es!

1969

?

Ja saps la resposta?

Envia’ns-la al correu electrònic comunicacio@joanpelegri.cat amb l’assumpte 
“enigma”, potser hi haurà premi! 

I si saps algun enigma i vols que el publiquem envia’ns la teva proposta també per 
correu electrònic.

LA SOLUCIÓ  DE L’ENIGMA DE LA REVISTA NÚMERO 58: La mare té 41 anys i la filla en té 14!

L’any 1969 va nèixer l’Esplai 
la Lluna, format per joves del 
barri amb ganes d’educar 
en valors als infants del barri 
d’Hostafrancs.

Avui en dia segueix funcionant, 
cada dissabte a la tarda.

Llarga vida a l’Esplai!!
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Biblioteca

La Biblioteca no s’atura!

A Infantil - Primària, les obres de la nova 
biblioteca han fet que la desmantellem i haguem 
distribuït recursos a 5è i 6è a l’edifici del carrer 
Guadiana i portem propostes lectores a P5, 1r 
i 2n de Primària on setmanalment anem a fer 
dinamització i suport lector.

A secundària, hem hagut d’adaptar-nos a les 
noves necessitats de l’Escola i els dos pisos 
de la biblioteca funcionen com a aules la major 
part de la jornada lectiva. El personal també ens 
adaptem i passem a fer també altres tasques de 
suport lector i d’aprenentatge durant la nostra 
jornada de treball.

Per mantenir els alts índex de préstecs que 
teníem habitualment, hem creat un “Draw my 
life” sobre com podeu continuar fent préstecs 
a casa i seguir gaudint de novetats lectores per 
a totes les edats. Cada migida de 
13.30h a 14h ens trobareu a la 
biblioteca per fer préstecs!

Amb la col.laboració dels 
professorat de llengua de 1r Cicle 
d’ESO pugem a les aules seleccions 
de lectures que creiem que els 
poden agradar o sota demanda. 
Les presentem i l’alumnat les 
poden prestar al moment. Aquesta 
iniciativa ha estat molt ben acollida 
i els préstecs han crescut molt. 

Ens mantenim actius a les xarxes on 
anem compartint títols i propostes 
culturals d’interès com Instagram 
(#Tastetdellestres), Facebook i 
canals habituals de l’Escola. 

A 4t d’ESO i Batxillerat, també hem 
buscat la manera de mantenir les formacions 
habituals de Projecte de Recerca. Hem fet una 
gravació que els tutors van compartint amb 
l’alumnat a mida que avancen la seva investigació 
i a 2n de Batxillerat també vam fer una sessió 
virtual amb més de 75 alumnes per treballar la 
citació de fonts d’informació i l’elaboració de la 
Bibliografia.

Tot un èxit!

Cristina Batlle
Bibliotecària de l’escola

Enguany, la situació provocada per la COVID-19 i les obres a l’edifici d’ Infantil - Primària fa que les biblioteques 
hagin patit un canvi important en referència al seu funcionament habitual.

Com ho viu l’alumnat?
“La veritat és que m’agrada que ens 
portin la biblioteca a la classe. L’any 
passat no hi anava gaire perquè no 
em donava el temps, i ara, m’enduc 
molts llibres dels que pugen a la 
classe. Es una bona manera de que 
la biblioteca pugui seguir activa i, 
encara que no hi ha tanta varietat, 
tenim a la Cristina o als profes  fent 
propaganda dels llibres i explicant-
nos el contingut. A més, si vols 
llibres d’un tema específic, te’ls 
porten i te’ls recomanen molt bé. 
Em sembla un sistema de préstec 
de llibres molt útil.”

Maria Mariscal, 2n d’ESO
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Et feies xuletes?
No, com a molt he parlat en un examen.
Què hagués passat si no hagués existit “la 
nit abans de l’examen”?
Per mi res, no estudiava la nit abans!
Vas fer campana?
Vaig fer campana en alguna classe d’història 
de 2n de batxillerat de les 8 del matí...
Algun amor platònic?
La meva parella actual és de l’escola.
Seies a primera o a última fila?
A primera, empollona màxim!
T’ha quedat gravada alguna frase d’algun 
profe?
No me’n ve cap, però hem imitat bastant a 
alguns profes...
Encara guardes els apunts?
Sí, tots els de Batxillerat els tinc guardats.
Confessa’ns una gamberrada...
Al viatge de 2n de batxillerat a andalusia la 
vam liar una mica...
A quin profe t’enduries a una illa deserta?
Buf... A la Montse Canela!

Com recordes la teva època d’estudiant a 

l’escola?

Molt bé, la veritat! Jo venia d’una escola molt 

petita i al venir a l’institut, amb tants grups, va 

ser com veure un món nou.

Això sí, recordo molt bon ambient i en guardo 

molt bon record, tant de companys com de 

professors.

Mantens amistats d’aquesta època?

Sí, sobretot del batxillerat científic, ja que al 

sortir de l’institut molta gent vam anar a fer 

química i encara mantenim el vincle.

Recordes algun professor que et marqués 

especialment?

Doncs en física, per exemple, amb el Víctor 

Ranera vaig veure la llum, la Montse Canela 

la recordo amb molt d’afecte, molt dolça i 

molt maca, en Josep Maria Duran, que era 

professor de mates, el Solsona, que era el 

dire a la nostra època de Batxillerat, i la Mar 

Sanglas a química.

A l’acabar el Batxillerat vas cursar química, 

però no et vas aturar aquí, oi?

Sí, primer vaig fer Química a la UB i després 

vaig fer la llicenciatura de Bioquímica. Un 

cop vaig acabar vaig fer el QIR, que és 

com el MIR dels químics, on només hi ha 19 

places a tot Espanya, de les quals dues a 

Catalunya.

Vaig estar quatre anys fent la residència de 

Bioquímica Clínica a l’Hospital Universitari 

de Bellvitge, que és una especialitat 

mèdica per gent que no ve de la carrera de 

medicina.

I ja tenies clar des de l’institut que seguríes 

aquest camí?

Amb la Mar Sanglas em vaig motivar molt 

per fer química i va ser quan m’hi vaig 

engrescar per seguir a la universitat.  

Després, quan vaig acabar la llicenciatura 

vaig veure que m’agradava més Bio, i per 

això vaig fer Bioquímica, i un cop allà vaig 

decidir fer el QIR.

Però no, no tenia aquest objectiu marcat 

des de l’institut. A mida d’anar avançant 

vaig decidir-ho.

I el laboratori de l’escola, com el recordes? 

Fèiem força pràctiques al laboratori. De 

fet, vaig fer el TR al laboratori, d’anàlisi de 

cava amb la Mar Sanglas. El fet de poder 

fer un munt de pràctiques al laboratori va 

permetre’m veure clar que volia treballar 

en alguna cosa relacionada amb això.

I has acabat treballant en un laboratori, no?

Sí! Ara mateix faig treball assistencial al 

laboratori clínic de l’Hospital Universitari 

de Bellvitge, que vol dir entrega de resultats 

dels pacients ingressats, ambulatoris,... 

El doctorat l’he fet d’investigació, a la 

vegada que feia la residència, i vaig 

buscar marcadors bioquímics de risc 

cardiovasculars a pacients amb malalties 

cròniques, amb transplants o pacients amb 

hemodiàlisi.

Quin consell donaries a l’alumnat que 

dubta quin grau científic estudiar?

Doncs que tots els graus científics com 

química, bioquímica o biologia tenen molta 

sortida i projecció, sobretot encarades a la 

recerca i als laboratoris, i un percentatge 

molt gran de l’alumnat d’aquests graus va 

a la recerca.
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“Un percentatge molt gran de 
l’alumnat dels graus científics 

va a la recerca”

L’Ariadna Arbiol ha estat alumne de l’escola des 
de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat. Es va doctorar 
en Bioquímica Clínica i actualment treballa al 
Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Ariadna arbiol
- doctora en bioquímica i Especialista en Bioquímica Clínica per l’Hospital de Bellvitge -

“El fer un munt de pràctiques 
al laboratori va permetre’m 

veure clar que volia treballar 
en alguna cosa relacionada”


