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Ja fa dies que hem encetat el nou curs. Nous reptes, 
noves iniciatives, nous somnis, però per desgràcia, amb 

la mateixa situació de retallades amb què vam tancar el 
curs anterior, i encara més, amb una nova llei d’educació, la 

ja prou coneguda per totes i tots, la LOMCE, que ens amenaça 
amb noves mesures que atempten contra la qualitat de l’educació i 

contra la nostra llengua.
Tot i que vivim una situació d’incertesa constant, l’escola i tota la comuni-

tat tirem endavant i amb els qui som i amb el que tenim, continuem treballant 
incansablement per garantir el creixement i desenvolupament dels nostres nens 

i nenes, continuem repensant el dia a dia que compartim plegats per a millorar i 
construint noves iniciatives per tal d’anar avançant.

Al final del curs passat, tant des de la junta de l’AMPA, a través dels monitors i monitores 
de migdia, com des de l’equip de mestres, vam valorar que caldria vetllar per una millor con-

vivència a l’escola, perquè vam constatar que observem certes actituds i comportaments, en 
alguns nens i nenes, de poc respecte i poca empatia envers els i les altres. Val a dir que la situació no 

és alarmant, però encara que des de l’escola procurem i vetllem el treball dels valors democràtics, de 
solidaritat, respecte, treball en equip, etc., ens adonem que no tenim el tema prou resolt, o si més no tal i 

com ens agradaria a nosaltres.
Per aquest motiu, un dels eixos transversals que l’escola s’ha proposat com a fita per aquest curs és 

el de millorar la convivència i el benestar emocional dels nens i nenes, factor indispensable que 
afavoreix el creixement personal positiu i la motivació vers els aprenentatges. 

Hem creat una comissió mixta entre pares, mares i mestres per analitzar i reflexionar sobre 
tot allò referent a la convivència i per establir noves actuacions. Algunes propostes ja 

s’estan duent a terme i d’altres encara les estem preparant. Totes aquestes actua-
cions afecten la vida al centre i, per tant, a tota la comunitat que en formem part.

La convivència és un terme molt general i, si volem, la convivència ho és tot, és 
la base sobre la qual es desenvolupa tota l’activitat que hi ha a l’escola. Per 

això és tot un repte, un camí llarg i complicat, pel qual hem de caminar 
plegats si volem tenir èxit. Ens ajudem?
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Com ja sabeu, el curs passat vam iniciar un nou sistema de funcionament de les activitats de migdia. Creiem que la 
valoració que n’hem de fer és molt positiva, ja que el fet que els nens i les nenes decideixin lliurement a quina activitat 
volen participar ha contribuït perquè l’espai de migdia es desenvolupi en un ambient de calma i tranquil·litat. 

La Junta de l’AMPA i l’equip de monitors i monitores, juntament amb la direcció de l’escola, n’estem plenament satisfets. 
Però, hem observat petits conflictes de convivència, que també sorgeixen en horari lectiu, i per això aquest curs ens 
hem proposat treballar en la gestió d’aquests conflictes amb la finalitat d’afavorir una millor qualitat en la convivència 
de la nostra comunitat educativa. Per tant, si volem aconseguir aquest objectiu, creiem que infants, mestres, famílies, 
PAS i equip de monitores i monitors han de participar-hi activament. 

Aquest projecte, que ja us vam avançar a les reunions d’inici de curs, a poc a poc pren forma. Algunes de les accions que 
durem a terme són:

- Les xerrades trimestrals d’aquest curs versaran sobre la convivència. La primera xerrada que hem fet, a càrrec de Carles 
Parellada, ens va donar molts elements per analitzar i reflexionar. Les properes xerrades també seran sobre la convivèn-
cia i esperem aviat anunciar-vos qui vindrà. 
- La revista escolar, que ja teniu a les vostres mans, està dedicada a la convivència. 
- El teatre de famílies també serà sobre convivència. 
- Lectura de llibres per classe de lectura fàcil però amb contingut per tal d’intercanviar experiències i opinions. 
- Mediació que farà l’alumnat de sisè quan sorgeixen conflictes a cicle mitjà fent una formació per aquest alumnat amb 
la intenció que el diàleg i el consens s’imposi al conflicte.

Esperem que totes aquestes accions, per tal de regular la convivència, generin sinergies positives enfront dels conflictes, 
propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre persones que passen molt temps juntes i, per tant, la millora 
en l’ambient incideixi positivament en totes les activitats. 

Com sempre, esperem la vostra col·laboració i us animem a participar en aquestes activitats. 

Núria Farré 
Presidenta de l’AMPA Escola Sant Jordi

VIURE I CONVIURE A L’ESCOLA
Ampatitza´t
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ACTIVITAT DE CUINA
Al migdia, els nens i les nenes de cicle inicial fan una activitat de cuina; nosaltres podem fer d’ajudants. Preparem i 
repartim els ingredients, estem al seu costat, els ajudem. Recollim i compartim una bona recepta: l’amistat.

ELS NOSTRES RECORDS
Recordem els nens que ens acompanyaven a nosaltres a l’autocar, l’Hèctor, la Raquel, el Ferran, l’Alba, el Roger, la 
Maria, el Joan... I després de tants anys encara podem recordar alguna cosa més:
Sempre em sentia segura quan ella m’agafava de la mà. Jo dormia al fons, el segon més a la dreta. L’altre dia ho co-
mentava amb un company i ens va agradar parlar-ne. És una d’aquelles coses que recordes sempre. 
Quan em venien a buscar, potser plorava. A poc a poc, ell m’anava parlant però jo no li deia res; ell no parava 
d’intentar-ho. Després ens vam fer amics, era un nen en qui podia confiar.

Nens i nenes de sisè

El tema de la convivència a nosaltres mai no ens ha vingut al cap a ningú de la classe, com funcionava o com podia 
ser; però pensant i reflexionant al llarg d’uns quants dies, aquí teniu tot allò que fem o que pensem.
La convivència és companyia d’alguna o vàries persones que han de conviure. Si aquella persona o persones no et 
cauen bé o no les suportes, serà una manera més difícil de relacionar-se. T’ajuda a ajudar, a treballar en equip, a com-
partir... La convivència és ser bona persona, saber viure amb els altres i respectar-se, saber compartir les teves coses 
amb altra gent; no barallar-nos, ja sigui amb insults o pegant-nos.
Aquest curs, som els grans de l’escola i estem fent coses de més responsabilitat. Des de petits sabem que la gent de 
sisè ajuden en tasques amb els més petits, com acompanyar-los a l’autocar, llegir una estona, preparar els llitets dels 
peixets per fer la migdiada, acompanyar-los en algunes festes.

L’AUTOCAR
Quan anem a l’autocar, els nens i les nenes més petits tenen més ganes de jugar, i aleshores pot ser que es despistin. 
El primer dia penses que es portaran malament i no ens farien cas, de seguida veus que no és així, i en poc temps saps 
com són i com es comporten. Per això, des de l’escola confien en nosaltres perquè hem crescut, som més madurs .
És una cosa molt bonica, parles amb ells, els fas córrer o jugar, mentre expliquen què han fet aquell dia o allò que els 
agrada. Ens fa pensar quan nosaltres érem petits i quan veus que s’ho passen tan bé ens emocionem molt.
Quan acompanyem ens sentim: FELIÇOS, CONTENTS, GRANS, RESPONSABLES i CONSCIENTS. Ens sentim bé perquè 
recordem quan ens portaven a nosaltres, són moments de molts records.
És un dels moments més feliços del dia. Veure com ens abracem és gloriós, però també tenim un sentiment de 
tristesa, perquè t’adones que no pots tornar a aquells temps passats.

LECTURA AMB SEGON
Una altra responsabilitat que tenim és buscar i preparar un llibre per llegir-lo amb els nens i les nenes de segon. A 
l’hora de llegir amb ells, ens adonem que ens fan anar per encomanar-los el nostre gust per la lectura. És una activi-
tat molt interessant i ens ho passem molt bé llegint. Cada vegada que hi vas, veus com evolucionen llegint, com van 
entenent millor el que llegeixen. Transmet sentiment d’alegria i de concentració.

Finestra Oberta a Primària

DE GRANS A PETITS
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Fa pocs dies, treballant a l’aula els drets humans (1948), ens plantejàvem dues qüestions; per què es van haver de 
redactar? Per què en continuem parlant? Als onze anys, són capaços de donar resposta a les preguntes. Com es con-
tradiu aquest fet amb l’afirmació que comparteixo de l’Eduardo Galeano: “La inmensa mayoría de la humanidad no 
tiene más derecho que el derecho de ver, oír y callar”.

Ens cal continuar treballant, hem de continuar caminant desitjant trobar el millor dels éssers humans. Ens cal seguir 
somniant. Ens cal fer realitat els nostres somnis... 

“Ella está en el horizonte. 
Me acerco dos pasos, 

y ella se aleja dos pasos. 
Camino diez pasos más allá.

A pesar que camine, no la alcanzaré nunca.
¿Para qué sirve la Utopía?

Sirve para esto: para caminar.” 

                       (Eduardo Galeano)

Josep Domínguez

Sempre he pensat que és una sort poder fer de mestre i valoro molt poder fer-ho en aquesta escola, on m’hi he pas-
sat molts anys, la major part de la meva vida. El temps m’ha permès poder anar percebent l’evolució de l’educació; en 
un començament l’objectiu prioritari era aconseguir èxits escolars –acadèmics– es valorava l’ensenyament davant 
de tot. A poc a poc, vam anar concebent que calia avançar en el concepte d’educació; una educació global de cada 
nen i nena. Per mi, des d’un bon inici, el més important han estat les persones, prioritàriament, els nens i les nenes. 
Sempre m’han preocupat els problemes “no acadèmics” dels infants; em preocupa veure que un nen està sol al pati 
i també a la classe. Em preocupen aquells i aquelles que són més dèbils, els que disposen de menys estratègies per 
afrontar la quotidianitat, però també m’inquieten els forts, els que decideixen sempre, els que manen. Em pregunto: 
com seran en el futur els uns i els altres?

És una sort i un goig formar part d’aquesta comunitat educativa, on sense cap mena de dubte el més important som 
les persones. On entenem l’educació com una formació integral, que desitja desenvolupar les diferents competèn-
cies de tots i totes. On tothom hi cap, on tothom té l’oportunitat de poder participar en la vida del centre; compartint 
l’educació dels nens i de les nenes, dels fills i de les filles. Està clar que junts som més i conseqüentment podem més, 
podem avançar més; hem de conviure, hem de compartir i construir junts. No podem ignorar el nostre espai.
Eduquem pensant en l’autonomia, la creativitat, el pensament, l’esperit crític, la iniciativa, el respecte, en la il·lusió, la 
pau, la responsabilitat, l’empatia. Treballem les emocions, volem nens i nenes feliços.

Aquesta manera de pensar l’educació és, en la majoria de les escoles, un treball d’anys i anys. Hom pensava que les 
generacions futures –ara presents–, molt més cultes i sobretot més educades, podrien, podríem aconseguir una 
societat més justa.

Sota la idea que l’escola és el reflex de la societat, confiàvem i confiem en millorar aquesta societat. Si cada vegada 
sabem més, disposem de més recursos i teòricament estem més ben educats?
Però, ves per on, uns pocs –alguns dels que inquietaven–, amb el consentiment de la gran majoria, són els que ho 
controlen tot. En deixar l’escola, els mecanismes del poder, els poderosos de sempre acaben amb els nostres dolços 
somnis.
Ens toca conviure amb l’odi, l’avarícia, l’enveja, l’egoisme, l’individualisme, l’explotació de les persones, la fam, la po-
bresa, la xenofòbia, les guerres... i la ignorància.

LA CULLERADA



10 11

Pel forat del pany

Promoció de la Salut. Any 2014

Hàbits saludables per a tots i totes
Aquestes lletres tenen la intenció de Promocionar estils de vida saludables per tal de millorar la salut de les per-
sones; treballar directament amb els infants, joves, adults és tasca dels pares i mares, dels mestres i altres col·lectius 
específics; no us canseu de buscar assessoraments i materials didàctics; treball familiar i amb docents, veure quines 
campanyes de sensibilització hi ha al nostre voltant i metodologia activa i participativa.

Hàbits alimentaris: Cuidem els Berenars: Alimentació i exercici físic “junts per sempre”. Menjar bé és divertit. Alimen-
tació Mediterrània i Activitat Física cada dia A mitja tarda, coincidint amb l’hora de sortida de l’escola i l’inici de les 
activitats extraescolars, es pot aprofitar per fer un petit àpat que complementi les racions alimentàries aportades 
per l’esmorzar, el dinar i el sopar. Així doncs, per completar aquestes aportacions de nutrients, per berenar es poden 
oferir diferents tipus d’aliments; els més recomanables són els cereals i derivats, els làctics i/o la fruita. També és 
aconsellable en el berenar la presència d’aliments líquids (sucs de fruita, llet, aigua...). 
http://www10.gencat.cat/gencat/binaris/guia_alimentacio_escola_tcm32-25805.pdf

Hàbits higiènics: Per què ens hem de rentar les mans?
Has pensat alguna vegada quants microbis pot haver-hi en les teves mans?
Doncs n’hi ha milions. La majoria són inofensius, però n’hi ha que et poden causar malalties com els constipats, la 
grip o les cagarrines.
Ens hem de rentar les mans per la nostra salut.
Per estar sans i bons.
Si no en les rentem, podem anar guardant porqueria a les mans que ens pot fer posar malalts a nosaltres i a les per-
sones amb qui estem.
Totes les coses que toquem poden estar brutes i passar-nos bacteris o gèrmens.
A vegades pots pensar que les teves mans no estan brutes, si no estan negres, plenes de fang o amb guixots de 
bolígraf o de pintures.

	  

Però encara que pensis que estan netes perquè no les veus gaire brutes, els bacteris i els gèr-
mens són MINÚSCULS i no els podem veure a simple vista. Poden estar pertot arreu... Hi ha 
vegades que és imprescindible rentar-se-les:

Abans de menjar: esmorzar, dinar, berenar o sopar.

Després de fer pipí o caca.

Quan has jugat a pilota, o quan has estat tocant flors, herbes, 

joguines, terra, coses al pati...

Després de tocar un animal.

Abans d’escriure, fer deures o jugar amb l’ordinador.

Abans de preparar-te un entrepà.

http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/ca/6-8-anys/456-lavarse-las-manos?start=3

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Higiene bucodental: Cap queixal corcat!
La càries dental és una infecció de les dents, es considera la malaltia infecciosa més habitual a la infància. Segons 
dades de l’OMS, entre el 60-90% dels escolars de tot el món tenen càries. Segons la darrera Encuesta Nacional sobre 
Salud Oral, a preescolars, l’any 2007, hi ha una prevalença del 36% de càries en dentició temporal. 
http://www.youtube.com/watch?v=wGGdkC2T9mQ
Què podem fer per evitar la formació de la càries?
• No menjar gaires dolços
• I, sobretot, RENTAR-SE LES DENTS.
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Prevenció del consum de tabac: Tu tries! NORMES PER EVITAR EL TABAQUISME FAMILIAR

• No fumar a casa, ni permetre que altres ho facin.
• Si fumeu, no deixeu el tabac prop dels infants.
• Si no fumen però conviuen amb fumadors, aquests han de deixar de fer-ho , o si no, fumar fora de la casa.
• No permetre que mainaderes ni altres persones que treballen a la llar fumin dins de la casa o prop de la mainada.
• No permetre a ningú fumar a l’automòbil.
• Esbrinar si es parla sobre el tabac a l’escola.
• Esbrinar sobre l’ús del tabac dels amics; enaltir els nens i nenes que no fumen.
• No permetre que els nens manegin els materials de fumar.
• No permetre que els infants juguin amb cigars (cigarettes) de dolços o xocolata. Són símbols de cigars reals i els 
nens petits que els usen tenen més tendència a fumar.
• Destacar davant dels nens les imatges falses i enganyoses que s’utilitzen en els anuncis i pel·lícules on presenten 
l’acte de fumar com a glamurós , saludable, “Guai”.
http://www.eduquemosenlared.com/es/index.php/educacion-sociedad/276-prevencion-tabaquismo-adolescente

Família Baró i Farreny
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Pel forat del pany

Camí de Ribera al Pantà de Sant Llorenç de Montgai. 
(La Noguera)
Us proposem una excursió familiar per una zona molt atractiva i propera. Es tracta de seguir el camí de Ribera que 
envolta l’embassament de Sant Llorenç de Montgai, a la Noguera, una excursió  fàcil en un entorn magnífic i amb la 
comoditat de tenir el poble al costat i, fins i tot, de poder pujar-hi en tren.
Aquesta excursió en la seva totalitat és circular i es pot fer tant en un sentit com en l’altre, i en trobareu molta infor-
mació en pàgines com el wikiloc; de la qual us penjarem dos enllaços a final de l’escrit; però us expliquem la nostra 
experiència amb nens petits. 

Nosaltres ens hem estimat més iniciar la ruta en la part més allunyada del poble perquè és més atractiva i perquè al 
final del camí, deixem els nens al càmping i evitem agafar el tram de carretera asfaltada. Mentre els petits juguen als 
gronxadors algú dels “grans” s’acosta a buscar el cotxe.

Per arribar al punt d’inici hem de travessar la població de Sant Llorenç en direcció a Camarasa i en uns dos quilòme-
tres aproximadament després de deixar el poble trobarem un pont que creua per sobre del pantà. És el tercer pont 
de petites dimensions que creuem després del poble i l’únic que travessa el pantà i s’anomena pont d’escalera. In-
tentarem aparcar el vehicle per aquí. 
Inici: Veureu que l’itinerari està senyalitzat amb cartells amb la llegenda camí de Ribera, Paratge d’interès natural i 
unes recomanacions respecte a l’entorn.

Des d’aquí iniciarem una caminada per un corriol molt marcat i sense cap dificultat tècnica que ens portarà  per sota 
d’una cresta anomenada Coma de Gelis, passant seguidament per boscos i, tot gaudint d’unes vistes espectaculars 
del pantà, de les parets, freqüentades per molts escaladors, i del bonic poble de Sant Llorenç.

Boscos i altres tresors que, segons l’època de l’any, són espectaculars
Després d’una mica més de dues hores acabem la nostra excursió travessant la pressa i enfilant un camí molt ample 
fins arribar al càmping.
Respecte a l’horari, nosaltres vàrem seguir la ruta de manera molt relaxada, amb prismàtics, lupes, i tot allò que tots 
i totes portem quan anem amb nens i volem motivar la seva curiositat i el seu “esperit aventurer”.

També ens va tocar “carregar” els nens al coll en algun moment, doncs potser es fa una mica llarga si són molt petits. 
És una zona amb molt joc i val la pena intentar observar la gran quantitat  d’aus aquàtiques que habiten la zona.

Cresta de la Coma de Gelis

Boscos i altres tresors que, segons l’època de l’any, són espectaculars
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Quatre detalls que hem de tenir en compte a l’hora de planificar l’excursió:

- En èpoques caloroses i sobretot al final del dia hi podem trobar molts mosquits perquè estem al costat de l’aigua.

- Si hi ha hagut molts dies de pluja previs a la nostra sortida, podem trobar una riera inundada fins al genolls (a 
l’altura on hem marcat amb la fletxa blava). Hi ha un pont de fusta per creuar però de vegades no l’hem trobat prac-
ticable. Compte en èpoques de pluja.
 Al creuar la pressa passem per una passarel·la amb el terra de reixa que deixa veure l’alçada. Potser té uns vuit me-
tres aproximadament, i és totalment segura, però no està de més que ho sapigueu (a l’alçada de la fletxa rosa).

- Per últim, recordar que si optem per fer tota la volta circular hi ha un tram que haurem d’agafar carretera  local 
transitada per vehicles. Amb compte. (línia verda)
I fins aquí la nostra experiència que desitgem que feu, ho repetiu si la coneixeu, i sobretot, que en gaudiu molt.

 Salutacions i bones sortides!  
Família Cuesta- Cajal

Track de la volta completa, carretera inclosa:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1605721
Si no funciona aquest enllaç busqueu al Wikiloc: volta embassament Sant Llorenç de Montgai., per Mirlo

I si porteu nois i noies més grans i teniu ganes de més us passem l’enllaç amb la mateixa ruta circular però evita la 
carretera pujant per sobre de la paret de l’os que tenim després del poble. Hem de superar una mica de desnivell 
però les vistes que ens regalarem són espectaculars.
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4251940
Si no funciona aquest enllaç busqueu al wikiloc: Volta embassament st Llorenç mes copmplta. PER LA PARET DEL OS, 



18 19

El dijous 19 de desembre, just a la porta de les vacances de Nadal, en Saúl Craviotto, campió olímpic de piragüisme, 
ve a l’escola Sant Jordi a recordar vells temps, ja que ell hi va estudiar, i també a explicar-nos la seva trajectòria es-
portiva i professional: els seus inicis en el món del piragüisme, l’experiència olímpica i la sensació d’aconseguir les 
medalles. 
Ha visitat també d’altres escoles, però amb l’Escola Sant Jordi hi té un vincle especial i ple de bons records. Està molt 
content de visitar-nos, de recordar el temps escolar viscut, que en certa manera, manifesta, també li ha ensenyat a 
ser qui és. 
Ens ha portat un vídeo que ha preparat amb la trajectòria dels quatre anys de preparació de les Olimpíades, des de 
Pequín, on va guanyar la medalla d’or, fins a Londres, on va guanyar la de plata fa dos anys. Es veu el procés dels 
quatre anys, el que costa la preparació i el sacrifici que suposa preparar unes Olimpíades. A nivell psicològic és molt 
dur, diu, i el treball és molt intens i molt llarg en el temps per a jugar-t’ho després tot en uns pocs minuts que dura 
la prova. Però valora molt positivament tot aquest esforç per la satisfacció posterior. 

Els nens i nenes de les diferents classes s’han preparat algunes preguntes interessants:

ALGUNA VEGADA HAS PENSAT HO DEIXO, ÉS MASSA DUR? QUAN I PER QUÈ?
Ja he passat l’equador de la meva etapa esportiva i alguna vegada ho he pensat, hi ha moments molt durs, és un 
esport molt dur i més aquí a Lleida, que el clima és molt fred i de vegades t’ho planteges pel sacrifici i l’esforç que 
suposa, però em dura poquet; és la meva passió, és el que m’agrada i jo sóc qui sóc gràcies al piragüisme.

QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE LES PIRAGÜES D’ABANS I LES D’ARA?
Varia cada any, l’amplada, però sempre s’adapta a la teua cadera, de vegades ben justet. Els fabricants de piragües 
van millorant els materials, la lleugeresa, la duresa. 

ÉS DIVERTIDA LA TEVA FEINA?
Hi ha moments de tot, de més jove era més divertit, ara m’entreno cinc o sis hores al dia, de dilluns a dissabte, faci 
el temps que faci i hi ha moments que no són divertits però és el meu treball. Però disfruto moltíssim i arribar a 
l’objectiu que m’he marcat, en aquest cas els JJOO, dóna una satisfacció increïble i val la pena tot l’esforç.

SEMPRE HAS SIGUT EL PRIMER?
No, a la vostra edat sempre quedava dels últims, no destacava en cap esport, ni en piragüisme ni en cap altre. Feia 
molts esports, anava a córrer, feia karate, natació i jugava a futbol i era molt dolent. Tot i així us animo perquè en 
practiqueu algun; és molt important fer esport, és una bona manera d’invertir en educació i en salut. El més impor-
tant no és guanyar, sinó participar i fer esport. 

QUÈ HE DE FER PER SER PIRAGÜISTA?
Qualsevol persona pot ser-ho. El més important és tenir ganes, il·lusió, apuntar-te al club de piragüisme, ara hi ha 
unes bones instal·lacions, i sobretot disfrutar. 

SAÚL CRAVIOTTODespulla’t

EN QUÈ PENSES QUAN ETS A DINTRE DE LA PIRAGUA?
Depèn del tram que tingui, si és de passeig puc pensar en les meves coses, si és un tram dur penso en acabar perquè 
hi ha moments de patiment. Em passo moltes hores dintre de la piragua i al gimnàs fent esport i això dóna temps 
per a tot, també per pensar, depenent de la situació.

QUAN VAS GUANYAR LA MEDALLA, COM ET VAS SENTIR?
La sensació que és té en guanyar una medalla és increïble; primer no t’ho creus. A Pequín, vaig pensar que havia 
quedat segon, vam entrar molt justets amb els alemanys, i obtenir la medalla de plata a la meva primera olimpíada 
ja era impressionant, una sensació espectacular, però quan vaig veure que havíem guanyat allò va ser increïble. És 
molt bonic, molt especial, ho he intentat explicar moltes vegades, però s’ha de viure. 

COM T’AGRADA MÉS FER LES CURSES, AMB K1 O AMB K2?
És una sensació diferent. Hi ha tres modalitats, anar sol en una piragua, anar en parelles, o en piragües de quatre 
persones i les tres són molt especials, però diferents. Quan vas en parella fas molt bona relació amb l’altra persona. 
S’ha d’anar molt compenetrat i els de darrere han de seguir els de davant. La sensació de guanyar una medalla anant 
sol o acompanyat és molt diferent.
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COM CREUS QUE HO FAS?
De moment m’ha sortit bé, el màxim objectiu per a un esportista són els JJOO. Ha anat bé i s’ha assolit, però ara toca 
continuar mirant endavant, treballar, tenint respecte pels rivals, mai creure’t millor que ningú i ara seguir intentant 
que tot torni a sortir tan bé a les properes.

PODEU BAIXAR UNA CASCADA?
De vegades sí que n’he baixat alguna a Sort, Camarasa, sobretot de més petit, és molt divertit, però no és la meva 
especialitat, la modalitat a la qual jo em dedico són aigües tranquil·les, embassaments. En piragüisme hi ha moltes 
especialitats: aigües braves, tranquil·les, eslàlom, navegar pel mar, etc. 

HAS DE MENJAR ALGUN ALIMENT EN ESPECIAL PER FER PIRAGÜISME?
No, no hi ha cap aliment en especial, però hem de fer una dieta variada, mengem de tot. I pel que fa a vosaltres, que 
esteu creixent és molt important que també ho feu. Hem de cuidar-nos molt, menjar molta fruita, verdura, peix, ali-
ments que de vegades a la vostra edat no vénen tan de gust, però és important menjar de tot. 

AL VÍDEO QUE HEM VIST, PARLAVES D’UNS ÍDOLS QUE ET VAN INFLUIR PER A SER PIRAGÜISTA D’ELIT. QUINS EREN AQUESTS 
ÍDOLS?
Jo de petit tenia ídols, evidentment, però m’he fixat molt en la figura del pare, que també era piragüista, continua 
sent piragüista, una figura molt gran que per a mi ha sigut molt important. De fet, ell em va entrenar durant deu 
anys abans d’anar a la selecció. Jo volia ser com ell. A mesura que vas creixent sí que vas tenint ídols, en el meu cas, 
un piragüista de Noruega que ha guanyat cinc medalles. 

COM AGRAÏRIES A LA TEVA FAMÍLIA I/O COMPANYS PEL SEU TREBALL I PARTICIPACIÓ? 
A la meva família li agrairia tot, perquè jo sóc qui sóc gràcies a ells, a tot l’esforç que han fet quan era petit, a portar-
me per tot Espanya, també gràcies al seu suport psicològic, són els pilars bàsics, sense els quals ser on sóc no seria 
possible. 

HAS TROBAT MOLTS OBSTACLES EN LA TEVA CARRERA?
Sí. Bé, ja fa molts anys que sóc en el món de l’elit, des que vaig marxar amb 15 anys i ara en tinc 29. He passat per 
moltíssimes lesions, algunes importants, molt dures i moments de dir fins aquí, però després tot passa, quan has as-
solit l’objectiu t’oblides de totes les coses dolentes i et quedes amb les bones, s’ha de tirar endavant.

QUAN VAS PENSAR DE DEDICAR-TE AL PIRAGÜISME?
Com que a la meva família tothom feia piragüisme, el meu pare, el meu oncle, i com he dit abans tinc fotos en una 
piragua amb un anyet, doncs no et sabria dir quan vaig decidir ser piragüista, no me’n recordo. Però sí que recordo 
l’etapa en què vaig començar a apassionar-me per aquest esport, més o menys a la vostra edat. 

PRACTIQUES ALGUN ALTRE ESPORT?
Nosaltres no només fem piragüisme. Com he dit abans, nosaltres entrenem de dilluns a dissabte, cinc o sis hores al 
dia i fem hores de gimnàs, anem a córrer, en bicicleta, fem molts esports a banda del piragüisme. Perquè s’acostuma 
a pensar que el piragüisme és un esport de braços i d’esquena però també es treballen molt les cames, les lumbars, 
les abdominals. 

QUINS ESPORTS FAS PER MILLORAR LA TEVA PREPARACIÓ FÍSICA, I QUINS PER DIVERSIÓ?
Per preparació física: córrer, gimnàs i bicicleta, com he dit abans i m’ho passo bé amb tots. Per a divertir-me de veg-
ades jugo a pàdel. En el meu oci em ve més de gust descansar o fer algun altre tipus d’activitat que no sigui esportiva 
perquè m’entreno moltes hores.

COM ET VAS SENTIR QUAN VAN INAUGURAR EL CENTRE DE PIRAGÜISME DE LLEIDA AMB EL TEU NOM, SAÚL CRAVIOTTO?
Va ser una sensació molt bonica, que porti el meu nom és molt especial, que es recordin de tu, és un reconeixement 
al treball i a les medalles, és un regal molt bonic. Però el més important és que s’hagi fet aquest centre a la ciutat, 
independentment del nom que tingui, que hi hagi un centre de piragüisme i es pugui practicar de manera digna i 
no tal i com vaig començar jo quan era aquí, i anirà bé pels nens i nenes que fan piragüisme. 

SEGUEIXES VEIENT LA TEVA FAMÍLIA AMB REGULARITAT?
Des dels 15 anys que estic fora de Lleida, he estat a Madrid, a Sevilla i actualment a Astúries. El més dur de la meva 
etapa esportiva és estar lluny de la família, no veure créixer els meus nebots, això és el més sacrificat del meu món, 
però quasi a diari parlo amb els meus pares, les meves germanes, estem molt vinculats. 

LA GENT ET PARA MOLT PEL CARRER?
No, jo sóc piragüista, no sóc futbolista, ni sóc Messi, segurament si practiqués algun altre esport amb dos medalles 
olímpiques seria molt més conegut. De totes maneres aquí a Lleida sí que em coneixen una mica més, de vegades 
veig gent pel carrer que se’m queda mirant, com dient aquest em sona. Però a mi no m’agrada gaire la fama, prefer-
eixo passar desapercebut i poder fer vida normal.

QUIN MESTRE DEL SANT JORDI ET PORTA MÉS BONS RECORDS?
No hi ha cap mestre en concret que recordi de manera particular, ho recordo tot en general, l’escola, l’institut, quan 
he arribat aquí tornar a veure el pati, els mestres, ha sigut molt especial. Tinc molts bons records d’aquesta escola. 

QUÈ T’AGRADA MÉS SER POLICIA O PIRAGÜISTA?
És una sensació molt diferent. La meva feina, el meu treball, és el de policia, vaig fer l’oposició perquè del piragüisme 
no es pot viure, és un esport minoritari, és important estudiar pensant en el futur per quan acabi la carrera esportiva. 
Quan vaig tenir l’edat per poder fer oposicions vaig tenir molt clar que m’havia d’assegurar el futur i ja vaig entrar de 
policia amb 19 anys, això m’ha donat molta seguretat psicològica, econòmica, de saber que quan em retiri o si em 
lesiono jo tinc un ofici. 

COM GIRA LA PIRAGUA?
A la piragua hi ha un sistema que fa com de timó instal·lat als pedals, que la fas girar movent les cames; al vídeo s’ha 
vist molt bé. 

QUAN VAS COMENÇAR A ENTRENAR-TE?
A entrenar-me més seriosament vaig començar als vuit o nou anys. Sempre he fet molts esports, natació, anar a 
córrer, karate, però el que més em va agradar va ser el piragüisme, per això he triat aquest. És important fer esport i 
elegir el que més t’agradi.
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COM VAS GUANYAR LA MEDALLA?
És un procés de preparació de molts anys, s’ha d’entrenar molt, és bàsic tenir l’objectiu molt clar i treballar per acon-
seguir-lo. Molt esforç, molt sacrifici i constància. 

T’HAS ENTRENAT MAI AL RIU SEGRE?
Sí, jo vaig començar a entrenar-me aquí a Lleida, al riu Segre, i hi anava cada dia. De fet avui hi aniré per entrenar-me.
 
PER QUÈ NO T’ENTRENES A LLEIDA?
No puc entrenar-me a Lleida perquè la selecció espanyola on estic és a Madrid, Sevilla i Astúries. Segons el clima 
ens anem movent per Espanya, per exemple, quan fa molt fred anem a entrenar-nos a Sevilla. A mi m’agradaria més 
poder-me quedar aquí, que és on tinc tota la família i és molt dur haver de separar-se, però ha de ser així.

QUINS RECORDS BONS TENS DE L’ESCOLA?
Quan he arribat, ha sigut com tornar al passat, veure les instal·lacions ha sigut emocionant, també retrobar-me amb 
alguns mestres. Estic encantat. 

QUINA SORPRESA!!!! ENS HA PORTAT LES MEDALLES OLÍMPIQUES I TAMBÉ LES PODREM TOCAR!!!! 
La de plata és més gran. Cada olimpíada el disseny de darrere i la mida es poden canviar. El que no canvia és la part 
frontal, que sempre és la mateixa, des de l’antiga Grècia, és l’estadi de Grècia. 

L’Anna li fa entrega dels dos llibres   de l’escola, el d’història i el del cinquantè aniversari. També li regalem en un 
“pendrive” algunes fotos que hem trobat del seu pas per l’escola. 

Els nens i nenes van passant per grups i el Saúl els fa un autògraf en una foto seva i els deixa tocar les medalles. 
També poden tocar la pala que ens ha portat, ens explica que és la seva eina de treball i ens ensenya com es fa servir. 
També ens porta altres materials que porta la piragua i ens explica el seu funcionament. 

Des de l’escola agraïm molt la teva visita, Saúl, ens has transmès valors importants per l’escola i per la vida. 
Ànims i sort en la teua carrera. 
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LES PARAULES PER ELLES MATEIXES NO FEREIXEN FÍSICAMENT. 
PER QUÈ PODEN, DONCS, DEIXAR CICATRIUS?
Què hi ha darrere d’un insult? Podem entendre aquell que surt com a resposta o reacció a una agressió, un ensurt 
o una provocació. Pot passar, i de fet passa sovint, que després d’una empenta inesperada o d’una frenada sobtada 
per culpa del cotxe del davant, pugin a tota velocitat paraules malsonants i no les puguis aturar. (No són aquestes 
les paraules que fereixen.)
El que ens costa més d’entendre i sobretot de compartir són aquelles paraules dites gratuïtament amb l’única finali-
tat de fer mal. No cal que siguin insults només, les petites brometes reiterades poden ferir igualment. Els destinataris 
d’aquestes agressions “invisibles” són, majoritàriament, persones “diferents”. Què volem dir quan parlem de “per-
sones diferents”? Ens referim a les persones baixetes, grassones, estrangeres, poc espavilades, tímides, pacífiques, 
“empollones”, insegures, patoses... és a dir, aquelles que no s’ajusten als cànons socialment més populars. 
D’on neix, doncs, aquest impuls de ferir un altre sense motiu aparent?

Podria ser que...
...es percebi com una amenaça allò que no es coneix? En el cas dels nouvinguts, s’hi afegiria a més la rumorologia 
popular que els desacredita augmentant així la desconfiança i el recel.

...es vegi en l’altre/a les mancances o pors pròpies? En aquest cas, es despertaria una enveja o un neguit que no es 
controla i que porta a descarregar en l’altre aquest malestar. 

...es deixi arrossegar per la inèrcia del grup, mantenint actituds reprovables per la necessitat de formar-ne part? Ser 
exclòs del grup implica passar a formar part dels “diferents”, i per tant, esdevenir una possible víctima.

...s’utilitzi l’agressió a l’altre com a forma d’empoderament? D’aquesta manera, destacant i atacant les febleses dels 
altres queden dissimulades les pròpies.

 Famílies amb opinió En qualsevol cas, el que sembla clar és que es parteix d’un conflicte intern, un neguit o una angoixa, que sovint es 
recobreix d’una cuirassa, que fa els “agressors/es” impermeables als sentiments dels altres. Els costa, doncs empa-
titzar i reconèixer les conseqüències de les seves paraules. Estaria bé, doncs...

...ajudar a identificar aquestes mancances o neguits que els fan ser “negatius”, a reconèixer i acceptar els “defectes” 
i accentuar les “virtuts” .

...fer veure, que al desprendre’s d’aquesta màscara no seran més vulnerables, sinó que generaran confiança i esti-
mació reals. 

...deixar clar que tots/es tenim un lloc (que no cal guanyar-lo trepitjant ningú), que som algú important i que no 
cal demostrar res.

...afavorir la permeabilitat i el pensament flexible, perquè les idees de tothom siguin respectades i que la desco-
neixença no porti desconfiança, sinó curiositat i interès. La diferència ens enriqueix com a persones.

...parar, pensar una mica i valorar l’efecte de les nostres paraules.

“Quan parlis, procura que les teves paraules siguin millors que el silenci.”

                                                                                                               Proverbi hindú.                     Marta Cerón i Sílvia Pérez
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 Famílies amb opinió

Per a la majoria d’europeus, Colòmbia és aquella terra d’on arriben el cafè i la coca –la dolenta, s’entén- on es balla la cúmbia, i 
on va néixer Gabriel García Márquez. Quina mala passada si ens obliguessin a allargar gaire més la llista d’aquests quatre tòpics! 
Tanmateix, des de fa més de 50 anys, Colòmbia viu un dels conflictes polítics més dramàtics i persistents d’Occident, amb milers 
de morts, milions de víctimes civils i refugiats interns. La violència ha arribat a ser un sistema de funcionament de la societat i 
ha esdevingut una situació permanent, a la qual intenten posar fi les negociacions que es van endegar ara fa un any entre el 
govern i la guerrilla de les FARC. 

Per això, parlar de convivència o de violència a Colòmbia, ni que sigui en l’àmbit escolar, sempre té unes connotacions molt 
particulars, especialment en aquests moments en què la possibilitat que cessi el conflicte armat desvetlla molta esperança 
col·lectiva. Acabo de viure tres mesos a Bogotà i una de les impressions més vives que m’he dut cap a casa és l’esperit de tran-
sició que plana sobre gairebé totes les converses i que domina els mitjans de comunicació. Cal reconstruir el país, regenerar la 
democràcia i preparar els ciutadans per al postconflicte. Aviat és dit.

La Juanita Alford és una psicòloga formada a la Universidad de La Sabana i a la de los Andes, que també hi està posant el seu 
granet de sorra. La vaig conèixer en un sopar entre amics i de seguida em va enganxar la honestedat que es desprenia de la 
manera com parlava d’allò que feia. Deia coses com ara que, durant la carrera, va començar a sentir un conflicte molt fort amb 
la disciplina perquè tots els enfocaments que s’hi estudiaven s’inspiraven en la mancança, el diagnòstic i el dèficit, mentre que 
ella preferia mirar l’ésser humà com una potència infinita de possibilitats. També em van colpir les històries que va explicar, 
entre copa i copa, sobre noies i nois desmobilitzats de la guerrilla o dels grups paramilitars, que havien viscut l’experiència de 
la guerra des de molt joves, i que ella havia ajudat, entre 2004 i 2008, a reintegrar-se a la vida “normal”. Més tard em parlaria 
d’aquell període en aquests termes:

De los muchos trabajos que yo he tenido, ése es tal vez el más significativo para mí personalmente por mostrarme un país que 
yo solo había conocido por los medios de comunicación, que generan una violencia cultural muy fuerte. Este inmediatismo 
en la noticia, el no ir más allá, el estar tan radicalizados con unos grupos o con otros, esa imposibilidad de explorar cómo es en 
realidad la vida de las personas… La verdad es que trabajar con personas que venían de la guerra me desmitificó totalmente 
ese rótulo tan fuerte de los “terroristas”, los “malos”. Porque yo no justifico las acciones violentas, pero me encontré con personas 
absolutamente hermosas.

 La professió portaria la Juanita a conèixer modalitats ben diferents de violència en una escola de “estrato 6” (1)  on viuria un 
episodi que va determinar la seva carrera professional:

Un día tenía un espacio con los jóvenes de 9º grado [batxillerat] y no pudimos trabajar el tema que tenía preparado porque 
había una situación de maltrato muy fuerte entre algunos de ellos. Estos chicos y estas chicas estaban usando la violencia de 
una forma muy sofisticada, que no se visibilizaba, pero que me parecía muy grave. Yo me ponía a pensar: 
“Estos chicos, cuando salgan de acá, van a ser próximos gobernantes de este país. ¡Qué horror estas formas que usan para 
tratarse!” Entonces yo empecé a hablarles de mi experiencia con muchos personajes que venían de la guerra, y para ellos era 
increíble lo que yo les estaba contando. Mi intención era decirles que estaban legitimando unas prácticas que finalmente esta-
ban permitiendo anular al otro o a la otra, y que en eso que ellos veían como tan chistoso y tan tonto y tan “no pasó nada”, ellos 
estaban permitiendo que ese comportamiento se fortaleciera para que fueran más sofisticados aún en un posible futuro. Yo no 
me di cuenta en ese momento, pero creo que ahí se sembró una semilla en mí. 

CONSTRUIR AMBIENTS DE PAU A COLÒMBIA. 
ENTREVISTA A LA PSICÒLOGA JUANITA ALFORD.

Efectivament, va començar a investigar sobre el “matoneo”, allò que ara tots coneixem com a “bullying”. Però la bibliografia 
l’avorria:
…porque toda ella giraba bajo una misma lógica de la violencia y del diagnóstico, que te lleva a explicar las relaciones de 
violencia con unos determinados síntomas pautados, lo que hace que finalmente se acabe dando ese nombre de matoneo o 
de bullying a lo que es un problema muy complejo. Además, yo me preguntaba: ¿En este país, Colombia, será que acá sí hay 
bullying? ¿A quién le sirve esto que estamos queriendo adoptar de Estados Unidos? La conclusión sería que aquí no se llamaría 
bullying. Acá hay una violencia estructural que nos lleva a prácticas que tenemos que resolver de otra manera, pero el maravil-
loso discurso del bullying nos está trayendo muchos problemas. Se ha vendido tanto el discurso, que los chinos (2)  empiezan a 
reírse “Ay mira, lo están matoneando. ¡Le hizo bullying!” Ya lo tomaron como una etiqueta las mamás, los profesores… Pues me 
parece catastrófico porque es desconocer qué es lo que pasa aquí de fondo. 

I és que si, a la privada, la violència estructural és sofisticada i invisible, a les escoles públiques de Colòmbia es pot veure, tocar i 
sentir. La Juanita descriu així una escola municipal de la capital: 

La infraestructura es algo agresivo. Cuando llegas a una escuela, parece una cárcel, tiene unos muros altos, las estructuras son 
muy frías, tienen muchas rejas… Es como si los chiquilines y las chiquilinas fueran delincuentes. Algo tremendo es el hacina-
miento. En mi salón eran 38 y eran pocos en comparación a otros colegios que pueden tener 50. Los salones son absolutamente 
fríos. Por ejemplo, los pupitres son metálicos y son muy pesados, y las sillas también tienen las patas de metal. Es impresionante 
el ruido que tú sientes cuando entras a un salón de clase porque hablan mucho y mueven mucho los muebles. Permanecen con 
una profe que tiene un micrófono incorporado, tiene una voz impresionante y es una señora de edad, muy acuerpada, grande… 
Ella intimida cuando habla. 

Des d’aquesta sensibilitat, la Juanita va expressar el seu somni en forma d’un projecte de recerca que finalment està desenvo-
lupant a l’empara d’un programa del CINDE (Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano): “Niños, niñas y jóvenes 
constructores y constructoras de paz”. L’objectiu del programa és construir subjectivitats polítiques orientades cap a cultures 
de construcció de leS pauS (3) , mitjançant processos de socialització política. Això li està permetent treballar amb nens i nenes 
d’entre 7 i 11 anys en situació de vulnerabilitat. Allò que explica em va semblar apassionant. La primera fase consisteix en un 
reconeixement del context social a partir de la visió i de les veus dels mateixos nens i nenes, i en elaborar un diagnòstic sobre 
la base de cinc potencials de desenvolupament humà: afectiu, èticomoral, creatiu per a resolució de conflictes, comunicatiu i 
polític. Com aconseguir-ho és cosa d’ella, i sembla que se’n surt de meravella. Per exemple, els proposa elaborar mapes socials 
on la canalla dibuixa allò que percep a la seva comunitat (com ara els llocs perillosos o els llocs que fomenten la convivència); 
o converteix el grup en “L’equip de reporters constructors de pau” i fa que s’entrevistin entre ells sobre aspectes del barri que 
els criden l’atenció (per exemple, els joves del barri ficats en el món de les drogues). Per passar a la segona fase, cal adaptar el 
programa a la realitat de la comunitat en base al diagnòstic. Ella va optar per crear un gran conte amb les veus dels nens i de les 
nenes del grup: .

..para que ellos logren amarrar una historia y para que les sea más fácil pensar qué podrían, desde allí, construir diferente. Creo 
que el reto más grande de nosotros como investigadores, como formadores, es poder alumbrar, visibilizar en medio de tantas 
cosas que se vuelven dominantes, lo extraordinario, lo que no contrasta con el discurso dominante. Y eso se puede hacer. Y 
además, con los niños es mucho más sencillo que con los adultos. Mucho más sencillo.

No cal afegir res més. 

Montserrat Iniesta

1- Des de 1994, sis “estratos” classifiquen socioeconòmicament la població colombiana amb l’objectiu d’aplicar una fiscalitat sobre els serveis públics, que 
beneficia les franges amb menys ingressos. Els estrats 6 i 5 (els de més ingressos) representen com a màxim el 3% de les llars del país.
2- Nens i nenes, canallona.
3- S’inspiren en el plural utilitzat pel filòsof Vicent Martínez Guzmán de la Universitat de Granada.
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APRENDRE PER VIURE 
Vaig aprendre dues frases de la meva padrina, que sovint recupero: “la vida és amable” i “en la vida, estimar és l’únic 
que val la pena, la resta són anècdotes”. Quin llegat més poderós! La padrina era una dona molt intuïtiva, posseïa 
una gran intel·ligència emocional i la va aplicar al llarg de la seva vida. D’ella vaig aprendre moltes més coses, les 
vaig aprendre perquè estimava. 

El nostre cervell ens ha permès ser conscients del fet que la felicitat és un estat desitjable. Quan estem feliços, quan 
estimem, els nostres talents flueixen amb energia, la nostra autoestima creix i acceptem amb més enteresa els con-
tratemps. Som més flexibles i creatius a l’hora de resoldre conflictes i estem més oberts a l’hora d’establir relacions 
socials cooperatives.

Diu Noam Chomsky (1)  que la meta de l’educació és fer del món un lloc més democràtic; estic profundament d’acord 
amb aquest principi i jo afegiria que també més feliç. Ens recorda també que per assolir aquesta fita cal estimular 
una combinació de ciutadania, llibertat i creativitat individual. Si compartim aquests postulats, preguntem-nos a 
continuació si els tres àmbits, família, escola i societat, que configuren l’espai educatiu de les persones estan orien-
tats per assolir aquest objectiu.

Provenim d’un sistema social on frases com “arribar a ser algú en la vida”, “tenir èxit” o “estudiar per trobar feina” s’han 
reflectit en un sistema educatiu competitiu, rígid i orientat als continguts. Ara cal analitzar si aquestes premisses ens 
han dut a ser més feliços en les nostres relacions socials i a estar més satisfets en la nostra tasca professional. 
No fa gaire, un prestigiós terapeuta ens explicava que molts dels seus pacients d’entre 25 i 35 anys acudien a la con-
sulta amb crisis d’intolerància a la frustració. Després de trajectòries professionals meteòriques, ara eren incapaços 
d’assumir que s’havien quedat sense feina, que la parella els havia deixat o tenien pànic a una entrevista de treball. 
Què els ha faltat en la seva educació per poder gestionar aquestes situacions? 

També un pare de família em deia recentment que no estava satisfet de l’escola on havia dut els seus fills, pensava 
que no els havien preparat prou bé per a la nova etapa que iniciaven i ho acompanyava dient que “els petons i les 
abraçades ja els hi ensenyaré jo a casa, a l’escola han d’ensenyar el que toca...”. 

Aquestes dues situacions ens expliquen que certament el sistema educatiu no ens prepara del tot per al món real i 
també que sovint els ciutadans no entenem la transcendència de l’educació, que va molt més enllà dels continguts i 
que aquesta ha de resultar d’una cooperació entre família, escola i societat, amb la finalitat d’aconseguir que els nois 
i noies prenguin la iniciativa d’explorar el seu entorn i trobin les coses per si mateixos. 
Com diu José Antonio Marina (2) , per educar fa falta tota la tribu.

La convidada Abans he citat tres frases limitadores, que de ben poc serveixen en un món que canvia a gran velocitat i us plantejo 
què passaria si diguéssim que l’educació ha de servir “per ser el que vulguin ser”, “per a que siguin capaços de crear” 
o “per a que puguin millorar la societat i treballar de forma cooperativa”. Benvinguts al món de l’educació emocional. 
El vertader èxit, que és l’assoliment dels objectius desitjats, depèn en prop d’un 80% de la nostra intel·ligència emo-
cional.

Aquest canvi de paradigma, on les competències emocionals han de ser l’eix vertebrador de l’educació dels nostres 
fills, no és pas excloent del raonament lògic i dels aprenentatges cognitius. Els dos àmbits són absolutament comple-
mentaris. El neuròleg Antonio Damasio (3) afirma que les emocions són el motor de la racionalitat i, per tant, si apre-
nem a identificar-les i a gestionar-les adequadament, serem capaços d’obtenir el millor de nosaltres mateixos. Álvaro 
Marchesi, catedràtic de Psicologia Evolutiva, creu que és imprescindible incorporar les emocions, els sentiments i el 
món afectiu a l’educació. L’alfabetització emocional ens ha de permetre entendre el paper de l’amistat, la confiança i 
les relacions socials que ens ajudaran a assolir valors com la lleialtat, l’empatia, la igualtat o la solidaritat. 
Amb aquest objectiu, l’AMPA d’aquesta escola va programar el passat dia 12 de novembre una xarrada sobre peda-
gogia sistèmica impartida per Carles Parellada, expert en el tema.

Comparteixo les idees i consideracions de Carles Parellada sobre la cooperació, autèntic moll de l’os de les relacions 
socials sanes i per tant de l’educació. Estic també d’acord amb la seva defensa de les tres columnes que han de sus-
tentar el sistema educatiu: l’escola, la família i la societat. Coincideix amb el que ens explica Xavier Melgarejo (4) sobre 
el sistema finlandès, on ja fa molts anys es va entendre que no són compartiments aïllats, sinó aliats imprescindibles 
per guanyar el futur dels nostres fills. 

Felicito l’AMPA per fer possible  accions com aquesta en pro de la convivència i del creixement dels pares i mestres 
envers l’educació dels nostres fills i alumnes. 

A una escala més pràctica, teixir el caràcter d’una persona requereix una educació integral que incorpori tan la 
intel·ligència cognitiva com l’emocional, i ambdues s’han de gestionar mitjançant la intel·ligència executiva, que Ma-
rina defineix com la capacitat de convertir idees en realitats. Així ens proposa una sèrie de factors a treballar per 
aconseguir aquest objectiu:

1. Control dels impulsos.
2. Capacitat de centrar l’atenció.
3. Gestió de les emocions.
4. Facultat per tenir fites a llarg termini.
5. Ser capaç d’iniciar una acció i perseverar en ella fins culminar-la.
6. Flexibilitat mental a l’hora de canviar d’opinió.
7. Memòria de treball.
8. Metacognició o capacitat de reflexionar sobre nosaltres mateixos.
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Una bona manera de valorar en quin punt d’aplicació d’aquests valors estem és fer-nos preguntes sobre l’actitud del 
nostres fills i la nostra mateixa. Per tant, us convido a reflexionar qüestionant-nos:

•  Com controla o regula els seus impulsos?
•  Com expressa el que sent? En parlem, de les emocions?
•  Quants amics té? Com amplia el cercle d’amistats? Per quins motius ho fa?
•  De quina manera expressa el respecte pels companys que pensen diferent? Com ajuda els altres?
•  Quins comentaris fa de la seva realitat, i quina lectura en fem nosaltres?
•  Quines paraules utilitza quan fa referència a fets o accions d’altres companys de classe? 
•  Com enfoca la seva atenció a les coses? En quines coses?
•  Per quines coses s’il·lusiona? Quan temps i esforç hi dedica? Com es motiva?
•  Quines reaccions té el nostre fill davant d’un canvi de plans? Com s’adapta a la nova opció? I si ell no ho ha triat?
•  Quin nivell d’autoritat marca en el seu entorn?

Cal tenir consciència del que vivim i com ho vivim, només amb aquesta consciència podem actuar amb 
responsabilitat.
Per completar aquesta reflexió, com a pares ens hauríem de preguntar també:

•  Quanta energia dediquem al manteniment material dels nostres fills i quanta a la seva educació?
•  Des de quina emoció em dirigeixo a ell/a?
•  Quin caràcter li estic contagiant?
•  Quin tipus de llegat volem deixar als nostres fills?

Rafael Bisquerra (5) ens proposa un espai familiar a l’escola on les famílies puguin prendre consciència del seu paper 
en l’educació i formació dels fills. On puguem millorar les actituds educatives, fomentant relacions positives entre 
pares i fills. Possibilitar la interacció de les famílies i l’escola que afavoreixin una relació més càlida, de més confiança 
i col·laboració. Que l’escola sigui percebuda i viscuda com un element de suport en la funció educativa de les famí-
lies. En definitiva, crear un vincle positiu i una complicitat entre família i escola per educar els nostres fills, per a que 
siguin el que poden i volen ser.
Endavant AMPA, endavant escola, tots fent pinya per fer-ho possible.

Anna Morreres López
Directora d’amesbé Consultoria del Benestar

www.amesbe.com

1-Noam Chomsky és lingüista i filòsof, professor de l’Institut Tecnològic de Massachusetts. La (Des)Educación (Barcelona, Crítica, 2001)
2-José Antonio Marina és filòsof, assagista i pedagog. La recuperación de la autoridad: crítica de la educación permisiva y de la educación autoritaria (Madrid, Versa-
til,2009)  
3-Antonio Damasio és neuròleg i professor a la Universitat de Califòrnia. El error de Descartes (Barcelona, Crítica, 2006)
4-Xavier Melgarejo és psicòleg i doctor en pedagogia. Gracias Finlandia (Barcelona, Plataforma Editorial, 2013)
5-Rafael Bisquerra és catedràtic d’Orientació Psicopedagògica a la Universitat de Barcelona. Educació per a la ciutadania. L’enfocament de l’educació emocional.
(Wolters Kluwer, Madrid, 2008)
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La convivència, les relacions entres les persones, el desenvolupament emocional, la construcció personal són fac-
tors que marquen el nostre dia a dia de vida en societat. Per això, a l’escola, un dels entorns més importants de so-
cialització dels nens i nenes, els tenim en compte a l’hora de definir el nostre projecte i dissenyar els nostres espais 
i activitats. 
A l’escola, duem a terme diverses dinàmiques i activitats que pensem fomenten aquesta convivència, relació i de-
senvolupament. En algunes ocasions, són propostes que ja estan molt arrelades, que formen part de l’ànima de 
l’escola, perquè pensem que funcionen, perquè hi creiem. D’altres les anem incorporant o reinventant sobre les 
necessitats. 
En aquest article farem referència a algunes pràctiques que fem al parvulari que afavoreixen el creixement i de-
senvolupament personal i la relació entre les persones que hi vivim, com el fet de compartir, de poder escollir, 
d’aprendre a tolerar les petites frustracions, de relacionar-nos amb nens i nenes d’altres edats i també amb els de la 
nostra, de poder expressar-nos i manifestar la nostra opinió, els nostres sentiments, anar aprenent a gestionar les 
nostres emocions i a resoldre els conflictes autònomament, etc.
Parlant, parlant

LA CLASSE DE LES PAPALLONES NO DUBTA NI UN MOMENT QUE A L’ESCOLA HO COMPARTIM TOT O GAIREBÉ TOT 
PERQUÈ…
-És més divertit fer les coses amb més nens
-Diuen els pares que serem més guapos
-Tenim molts amics i amiguetes

ENS AGRADA L’ESCOLA PERQUÈ…
-Podem fer moltes coses entre tots
-Ens ajudem
-Si tens ajuda tens més companyia
-Cadascú diu el que vol

ENS AGRADA TRIAR COSES…
-Entre tots triem moltes coses
-Puc anar al racó que vulgui
-Quan anem d’excursió trio el meu amic per fer parella
-M’assec on vull de la classe i de la rotllana
-Aquest any hem pogut triar el nom de la classe, no som caragols sinó 
papallones

Finestra Oberta Parvulari

Papallones

Racons
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Hi ha activitats en aquest sentit que ja formen part de la dinàmica de l’aula, com: escollir on volen seure, jugar als 
racons, fer rotllanes de conversa, prendre decisions, respectar els diferents ritmes, moure’ns per l’espai del parvulari, 
etc. i tot això té una raó de ser, no és per atzar o per gust de l’equip de mestres que així sigui, sinó que hi ha una 
fonamentació teòrica i una intencionalitat al darrere. Totes aquestes actuacions, i moltes altres, contribueixen al de-
senvolupament emocional dels nens i de les nenes, els ajudem a ser cada vegada més autònoms (no només a nivell 
d’hàbits, també a nivell intel·lectual i emocional), responsables i compromesos/es.

A LES TORTUGUES ENS AGRADA PODER SEURE ON VOLEM PERQUÈ AIXÍ ESTEM AMB ELS NOSTRES AMICS I 
AMIGUES I
EN CANVI...

també ens agrada escollir els racons tant a la classe com a la sala.
 
-A mi m’agrada estar al racó de la cuineta per a passar-ho bé amb els amics.
-A mi anar a pintar amb l’aina i l’ares.
-Així podem anar a tot arreu perquè a vegades volem anar a un racó i a vegades 
a un altre.
-Si la mestra diu ves a un racó i jo no hi vull anar no m’agradaria.
-A mi no m’agrada anar a la cuineta i no m’hi cal anar.
-Si no ens agrada un racó i hi hem d’anar no ens divertirem.

	  

	  

	  

Racó de l’ordinador

-A la sala puc anar a la caseta, amb l’arnau, que a ell també li agrada, i a 
vegades amb el jan de peixets, i juguem a indis i vaqueros.
-Als petits si volen estar al nostre racó els hem de deixar però si ja som 
quatre, no.

-podem compartir els jocs amb els petits
i els ajudo si no poden
-n’hi ha alguns que són de les nostres famílies.
-i fem amics
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També hi ha altres propostes a nivell d’escola i de comunitat que es fan per tal de garantir la relació i la convivència 
i acompanyar en el procés de creixement personal, com per exemple: la trobada de famílies de P3 que celebrem al 
novembre, l’acompanyament lector entre nens i nenes de primària i també amb P5, l’acompanyament a l’autocar, 
per part dels nens i nenes de sisè, la participació de les famílies en general, etc.

Com ja sabeu, els de sisè cada dia acompanyen els nens i nenes des de p3 fins a primer cap a l’autocar. Aquesta 
activitat a nivell logístic ens ajuda molt, i això està molt bé, però anem més enllà... els nens i nenes més grans quan 
vénen a buscar els petits adopten un rol afectuós, responsable, madur, etc., i què diuen els petits?:
 
- A mi m’agrada que em vingui a buscar un nen de sisè perquè és el meu amic. ens 
hem fet amics perquè sempre em porta ell. m’acompanya a l’autocar i em diu que 
si no li faig cas i em fico a córrer no m’esperarà... de vegades, li faig cas.
-El nen que m’acompanya diu que si no m’escapo em donarà una xuxe, ho diu per 
tranquil·litzar-me, perquè jo sé que no me la donarà. 
-M’agrada molt anar amb els grans a l’autocar perquè em donen la mà. 
-Jo ara no m’ho passo gaire bé perquè el meu acompanyant està lesionat i no pot 
córrer i m’avorreixo. quan està bé, fem curses. 
-Jo m’estimaria més anar sol i corrent. 
-Quan marxa em diu adéu i em fa un petó. 
-De vegades ens ajuden a acabar de recollir o a guardar l’agenda a la motxilla, i 
també ens porten la motxilla.
-Ens agrada que ens facin petons. 
-M’agrada i m’ho passo molt bé, també juguem. 

La trobada de famílies de p-3 és una de les activitats que tenim recollides dins el pla d’acollida del centre i 
que pretén que les famílies que s’incorporen a la nostra escola es trobin des del principi ben acollides per part de 
tota la comunitat.
És una trobada lúdica, on els nens i les nenes de P-3, en acabar les classes, poden venir amb les seves famílies a pas-
sar una estoneta al parvulari amb els seus companys i companyes d’aula, amb els i les mestres i les monitores del 
migdia.
Per grups de colors ens trobem a les aules del parvulari, ens presentem i ens disposem a preparar el berenar que 
se’ns ha proposat. Entre tots i totes, adults i nens i nenes, anem preparant el berenar i quan el tenim acabat el portem 
a la sala del parvulari. Allí, tots junts compartim l’àpat i la satisfacció de veure els nens i les nenes jugant amb els seus 
companys/es de classe i d’observar com han anat fent vincles amb tots aquells que compartim el dia a dia. 
Totes aquestes dinàmiques desenvolupen unes capacitats que ens fan créixer com a persones en relació amb els i 
les altres i que ens són indispensables per a la vida. 

Les mestres, els nens i les nenes del parvulari
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Edats dels alumnes participants: una mostra de 5è i una mostra de 6è (24 infants)

Moment del dia triat per fer el cara a cara: des de la biblioteca del migdia

Conductora de l’experiència: Miriam Arnaz (biblioteca del migdia)

Aquest apartat de la revista pretén mostrar les diferents opinions dels alumnes de l’escola a  partir d’un tema o 
situació concreta susceptibles de crear discussió i debat entre els participants.
Atès que aquest any des de l’escola s’està treballant en profunditat el tema de la convivència, hem triat una situació 
contextualitzada en aquest gran valor que tant ens preocupa i motiva. 
Aquesta vegada hem volgut que fossin els alumnes més grans els que a partir d’una petita situació poguessin 
donar la seva opinió partint del propi sentiment i la pròpia vivència.
Hem escollit voluntàriament un grup de 24 alumnes de C.S., els hem dividit aleatòriament en petits grups de qua-
tre. Cap dels grups coneixia quina era la situació que havien de resoldre. Tots van estar convocats en hores diferents.
Tenint en compte les circumstàncies del context: poc temps, horari de migdia, impaciència per part dels alumnes, 
poca motivació... vam triar una situació que motivés el debat de manera fàcil i senzilla. 
El propòsit del cara a cara era observar com resolien una situació de conflicte de manera ràpida i quin era el senti-
ment un cop resolta.

Descripció de la situació:

A la sala hi havia tres cadires. En cada cadira dos xuxes per tal d’augmentar el punt de conflicte.  El grup era de 
quatre infants. 

La consigna senzilla:  havien de seure a les cadires!

Hem pogut observar que en primera instància i de forma prioritària, la majoria dels infants s’han deixat portar per 
la impulsivitat i el desig primari de no quedar-se sense cadira i sense xuxe. 
En la majoria dels casos (5 grups de 6) no han tingut en compte, en primera instància, que hi havia més nens que 
cadires i que hi hauria un company o companya que es quedaria sol sense cadira i sense xuxe. No han imaginat 
que aquella situació generaria un conflicte i per tant no ho han parlat. S’han deixat portar per l’impuls competitiu  
i s’han tirat amb presses i cops cap a les cadires per no quedar-se’n sense. En tots els casos un company ha quedat 
sol i sense xuxe.

CARA A CARA
M’assec o deixo la cadira a un altre!

Cal destacar que en un dels grups, un infant ha detectat la possibilitat de conflicte i ha plantejat el problema abans 
de començar. El grup no l’ha escoltat.
Dels sis grups, tan sols un en veure que no tots podrien seure, ho han parlat i han ideat una estratègia abans de 
seure. Han fet un pacte i han decidit que un cop tres d’ells estiguessis asseguts, deixarien un tros de cadira pel quart 
i repartirien les xuxes entre tots.

A partir d’aquests resultats hem parlat i comentat:

L’infant que s’ha quedat sol, en un 90%, s’ha sentit malament... tant pel fet de quedar-se sense cadira com pel fet que 
els companys no el tinguessin en compte. Es detecta sobretot en les expressions de la cara.
A la pregunta: “però tu també anaves a buscar cadira sense pensar en res més que tu”, han reconegut que també han 
pensat de manera egoista i no s’han imaginat que un company quedaria en una situació diferent, com la que ell es 
trobava ara.
S’ha observat que els hi costa reconèixer el dolor davant del grup i quan diuen que s’han sentit malament ho fan 
amb la “boca petita”. En algun cas fins i tot s’ha detectat orgull i vergonya per reconèixer que no se sentien a gust 
havent-se quedat sols.
Després de la vivència alguns nens han expressat que potser ara actuarien diferent.

Els infants que s’han assegut a les cadires, en tots els casos excepte en un  grup han reconegut que han pensat exclu-
sivament en ells i no han tingut en compte que no hi havia cadires per tots. A la pregunta “com creieu que se sent el 
company que s’ha quedat sol”, en un 90% han empatitzat fàcilment i han expressat que a ells no els hauria agradat. 
Tanmateix, cal dir que s’ha observat algun cas que no ha mostrat empatia i que fins i tot ha començat a menjar-se la 
xuxe sense preguntar.
Hi ha hagut moment de penediment silenciós. Sembla que els hi costa expressar emocions i reconèixer errades o 
falta de reflexió a l’hora de gestionar situacions de conflicte.
Els costa opinar sobre els conflictes i busquen la justificació a la seva conducta impulsiva: “ és que les xuxes són molt 
bones”,  un cop asseguts diuen “ ja havia pensat en compartir la  cadira després...”
Cal destacar que en un 80% els companys que han aconseguit cadira i xuxe, després de parlar i opinar han volgut 
compartir la cadira i la xuxe amb el company que no en tenia, de manera voluntària.

Després de parlar una mica hem arribat a la conclusió que davant de situacions de conflicte cal ser més reflexiu i 
parlar-ne abans que es produeixi. Si veiem que el conflicte ja hi és, poder rectificar, tirar enrere, demanar disculpes 
i solucionar el problema. Hem d’analitzar les situacions i tenir en compte tot el grup per tal de no fer sentir ningú 
malament perquè a ningú li agrada trobar-se en una situació de desigualtat.
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Som el que vivim. Cada persona, cada individu és, per sort, únic. Amb les nostres virtuts i defectes, però en definitiva 
persones especials i diferents a la resta. La nostra singularitat l’hem de buscar en tot allò que ens envolta, en tot allò 
que vivim i fem, en les nostres oportunitats, fins i tot en aquelles que perdem. Podem tenir sensacions comunes, 
però la percepció d’aquestes són diferents per a cadascú. Al llarg de la nostra vida, la percepció personal es va de-
senvolupant i creix gràcies a un entrenament intel·lectual i a una bona estimulació afectiva. I tot això depèn especial-
ment de les condicions en les quals vivim la nostra infància i etapa de creixement. Però no hem d’oblidar que som 
emocions, sentiments i que aquesta intel·ligència emocional també cal cuidar-la. L’escriptor rus Lev Tolstoi, al segle 
XIX, ja va dir: “La raó no m’ha ensenyat res. Tot el que sé m’ha estat donat pel cor”. Així doncs, qui sóc jo? Sóc el que 
he viscut al Col·legi Sant Jordi.

Quan l’estimada Mercè em va demanar fer un escrit que parlés del meu pas per l’escola, no hi vaig dubtar ni un sol 
moment. Els qui em coneixen saben que estimo molt tot el que envolta el Sant Jordi: l’escola, els companys, els pro-
fessors, el pati... tot. El que més em sorprèn es veure com quan comparteixo la meva experiència hi ha qui em diu 
“no serà per tant, jo ni recordo el que feia de petit”. Quina llàstima! Quina oportunitat perduda! Com devia ser la seva 
escola. I sobretot, que afortunat que sóc! Una escola és quelcom més que quatre parets, uns companys i uns profes-
sors que ens omplen de coneixements. Per mi l’escola, el Sant Jordi, és la meva vida, és una experiència única que ha 
establert les bases de qui sóc. Allà he conegut els meus millors amics. Una amistat forjada a la classe, a les excursions, 
a les activitats i al pati, i que malgrat el pas del anys i els camins diferents que cadascú ha agafat mantenim viva avui. 

Però si una cosa tinc clara que m’ha tramés el Sant Jordi, aquesta és: estimar el meu entorn, la meva gent, el meu 
país, la meva ciutat; i tot això acompanyat de valors com el respecte, la solidaritat o el treball en equip. Presumeixo 
i exerceixo de lleidatà, amb orgull i amb un amor difícilment descriptible. Quan em pregunto el perquè, cerco la 
resposta en l’escola. Al costat de grans mestres vaig aprendre que per estimar cal conèixer. Les sortides al riu, la 
Mitjana, la Seu Vella, el casc antic... el que per a molts avui dia és molt normal i habitual, fer excursions, fa més de 30 
anys no ho era. Aprendre en directe allò que surt al paper o que explica el mestre, no és el mateix. Quan ho veus, ho 
toques, ho olores, perceps moltes altres coses que es posen dins la nostra pell i que arriben ben endins. I al final... ho 
estimes. Però qui diu Lleida, diu sortides arreu del país. Cadascuna amb la seva anècdota, amb la seva historieta, però 
sobretot amb la seva experiència que em recorda que vivim en un país meravellós i el Sant Jordi me l’està ensenyant.

És clar que vaig aprendre que dos més dos són quatre, però ho vaig aprendre en la descoberta. Però això ho vaig sa-
ber més tard. En la recta final dels meus estudis de mestre vaig voler fer les pràctiques al Sant Jordi, algú en dubtava? 
Però vaig descobrir un altra escola. Un nou edifici, mestres que no coneixia, però l’essència de la meva escola hi era. 
Vaig poder descobrir què s’amagava darrere del que m’havia captivat i m’havia enamorat.

We are what we live
Retrat

Al costat de la Montserrat Escorsa i l’Esperança Esteve, les tutores, 
vaig aprendre molt. Què dic molt, moltíssim. Elles, i la resta de 
mestres són el Sant Jordi. Amb el pas dels anys, tot canvia i millora, 
per sort, però l’esperit innovador, de recerca i d’estar al costat dels 
alumnes no s’havia perdut. Veure-les treballar, parlar amb els nens 
i nenes, estar al seu costat, preparar els racons, els projectes, apre-
ndre a escoltar i treballar amb equip era un somni fet realitat. Però 
allí... allí residia l’esperit de l’escola. De la mà de les teories de grans 
pedagogs ha crescut el Sant Jordi, però els mestres, cadascú d’ells 
són els autèntics artífex de la seva essència. Són els qui, a través 
de les seves accions, de la manera de ser i estar a classe, d’explicar, 
de mirar, de transmetre, han fet que sigui qui sóc. Quan es fa un 
llistat es corre el risc de deixar-te algú, ja em perdonaran... però 
no em puc oblidar d’alguns dels noms que m’han ajudat a créixer 
com l’Agnès, la Torra, el Llabaries, el Verdié, l’Olga, la Rosa Maria, 
a banda de les meves estimades Montse i Esperança i el sempre 
actiu Dominguez (he posat bé el títol en anglès?). Ara, el relleu 
l’han agafat nous professionals que s’han impregnat de l’essència 
de l’escola. Només cal veure i conèixer la Mercè o el Gerard, per 
exemple, per adonar-se que són i mantenen l’esperit del meu es-
timat Sant Jordi.

I qui sóc? L’Òscar Fernández, exalumne del col·legi Sant Jordi, ex-
alumne  en pràctiques de magisteri, lleidatà, pare de dos nens 
(Sergi i Jordi – per què serà?-), professional de la comunicació que 
a través de la seva feina intenta fer arribar a tothom el bo i millor 
del nostre territori. I -si em permeten l’anunci- autor del llibre “El 
seguici de la Festa Major de Lleida”, un volum que ensenya a petits 
i grans els elements del seguici festiu de la nostra ciutat, amb la 
voluntat de conèixer-lo per poder-lo estimar. Un llibre que si no 
hagués estat alumne del Sant Jordi, no hagués escrit mai.

ÒSCAR FERNÁNDEZ
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Recomanacions

EL MERCADILLO – “TRIA I REMENA”
LLIBRES
Toro, José María, EDUCAR CON CO-RAZÓN:

En els diversos espais educatius, i més concretament a les escoles, hi ha molt més 
cap que cor, molta més ment que cos, molta més ciència que art, molt més treball 
que vida, molts més exercicis que experiències... molta més recança i avorriment 
que alegria i entusiasme. Co-razón és reivindicar per a l’educació un cor que no està 
renyit amb la raó, sinó que la conté i transcendeix. 
Aquest no és un llibre de recursos, ni de bon tros, un receptari d’activitats... perquè 
el recurs per excel·lència som nosaltres. 
Obre a l’atzar qualsevol de les pàgines del llibre. Llegeix el primer que hi trobis. No-
més si sents que alguna cosa ressona, vibra, batega en el teu cor en llegir... podràs 
reconèixer que aquest és un llibre per a tu. 

Melgarejo, Xavier. GRACIAS FINLANDIA

Què en podem aprendre del sistema educatiu de més èxit

L’escola està en crisi. El sistema educatiu espanyol es troba en l’ull de l’ huracà de 
les lluites polítiques i de la discussió pública, sense que els successius intents de re-
forma educativa duts a terme fins a la data hagin evitat el fracàs escolar i millorat els 
resultats que obtenen els alumnes espanyols en els informes PISA. A l’altre extrem 
de la balança es troba Finlàndia, on els alumnes destaquen com a punters en com-
prensió lectora, domini matemàtic i coneixements científics. Com s’aconsegueix ar-
ribar a obtenir aquests resultats? Què diferencia el sistema educatiu finlandès de la 
resta del món? Tan dolenta és l’educació a Espanya?

L’autor, psicòleg, pedagog, docent i expert en el sistema educatiu finlandès, respon 
a aquestes i moltes altres preguntes en aquest llibre curt però intens, que va a l’arrel 
del problema i revela amb un llenguatge planer i accessible les claus de l’èxit de 
Finlàndia, així com el camí que han de recórrer el sistema educatiu espanyol i, el 
que és més important, tots els ciutadans per situar-se en el camí de la qualitat i 
l’excel·lència .
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A finals del primer trimestre s’han treballat poesies de la Joana Raspall a la biblioteca de migdia. 
A partir de poesies de la Joana Raspall les nenes que han volgut n’han inventat de noves i aquest n’és el 
resultat:

Racó Literari
El meu estiu

l’estiu és màgic
és màgic per a mi
és el dia que vaig
néixer és el dia
que em van parir.

Andrea Rubio
(3r)

Agost al camp
som lluny de la font,
i l’ombra, que clara!
calor, sol de plom,
cansament... enllà,
camí llarg, encara.

 
Joana Raspall

Poemes per tot l’any

Els mesos de l’any

Quan surten les flors i creixn els 
arbres

això és la primavera
Surt el sol, sortim a jugar

això és l’estiu
Cauen les fulles i mengem castanyes,

això és la tardor
fem ninots de neu i vénen els reis 

mags i el tronc,
això és l’hivern,
Canviem de mes i
tornem a començar

Lila Pijuan (2n)

El Nadal:
El Nadal està
Venint i els

Reixos de l’Orient
Regals portaran.

I a la cavalcada caramels de 
les carrosses lluiran i
A la nit deixarem
Menjar, torrons i vi
Al dia següent regals

Trobarem i adéu Reixos de 
l’Orient. Jugarem

Amb els ninots de neu,
I amb el arbre de Nadal

Decorarem les llaminadures 
menjarem és el Nadal 

excel.lent.

Martina Obis (4t)

El pessebre:
Ning nang ning nang

Les campanes de Nadal
Han despertat el pessebre .
Fan trip trap patrip patrap
Tres camells. Ningú no sap
De quines dreceres vinent

Joana Raspall

Gener 
                                                                                                                   

Ai, vell ametller
que n’ets d’atrevit!
a mitjans de gener 
ja estàs tot florit

vindrà el fred tardà,
i em fa molta por

que el tendre ametlló
es pugui gelar.

tremola mirant-te!
no hi vull pas pensar!

 Joana Raspall
(poemes per tot l’any)

Ai el gener
El gener quan l’enyoro

és el meu mes!
tinc ganes que arribi

pels reis mags
tinc un dubte però 

és un mes ple de màgia!
és que és tan divertit!!

ai quan l’enyoro 
el gener em fa feliç!
cal que t’abriguis. 

                                             
 Julia Remacha Farré

(3r)
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L’hivern
L’hivern ha arribat,
el fred ha començat

i les flors s’han amagat.
La neu de les muntanyes ha baixat

i els carrers blancs ha deixat.
Torrons menjarem

i gelats enrere deixarem

Joana Farré

La neu

La neu cruix com la rialla
sota el peu enjogassat
i feliç de la quitxalla

que cap pena no ha tastat.

La neu cruix com un gemec,
sota el peu de l’home trist

que té el front marcat amb séc
de dolor, pel mal que ha vist.

No és capriciosa, la neu
si gemega i riu alhora;

és que té el pes, damunt seu,
d’algú que riu i que plora

Joana Raspall
Poemes per tot l’any

La vida de l’hivern                               
  l’hivern és fred,

Quan el febrer arriba
està ple de neu i
tothom hi juga.

Tots abrigats surten
al carrer i quan tornen
a casa davant de la 

xemeneia estem.

Aroa Gallego (3r)

Carnestoltes

ha arribat el carnestoltes
i el febrer s’ha disfressat.

s’ha posat una carota 
  de marçot esvalotat i;

s’ha guarnit amb vels de 
pluja,

-com si fos el maig mateix-
i amb una faldilla llarga 
feta de tardor que creix.         

Joana Raspall
Poemes per tot l’any
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Notíties
Menjador: L’empresa encarregada del servei de menjador continua essent 7 i Tria, que ja va començar el curs 
passat. Aquest curs, però, hi ha hagut canvi de cuinera. Us presentem la Joana! (1)

Trobades d’inici de curs: Hem iniciat un curs més compartint moments amb tota la comunitat educativa: 
trobada amb famílies de P3, reunions d’inici de curs, berenar de presentació del nou curs escolar. (2)

Acampada escolar: Com ja sabeu, acampada escolar és un moviment de pares i mares de diferents escoles de 
Lleida que va néixer el juny de 2012 a causa, sobretot, de les retallades en educació. Aquest moviment continua 
viu i actiu, no només pel que fa a actes reivindicatius, sinó també per a generar espais de construcció conjunta. El 
passat 21 de gener es va realitzar una jornada en aquesta línia, sota el títol de “Comença el canvi amb l’intercanvi” 
s’ha ofert un espai a membres d’equips directius i AMPA’s de diferents escoles per a compartir experiències posi-
tives o fortaleses i punts dèbils o quimeres. A més, cal destacar que el col·lectiu organitza accions conjuntes amb 
Assemblea Groga i altres moviments en defensa de l’educació pública de qualitat, sota el nom de Marea Groga. 
(3)

Conferències: Cada curs tenim previst fer tres conferències obertes a les famílies, organitzades per l’AMPA i 
l’escola. El dimarts 12 de novembre vam gaudir de la primera conferència d’aquest curs, anomenada “Ens mirem, 
ens reconeixem, ens respectem,...?: la convivència, la clau de volta per l’èxit de l’educació”, a càrrec de Carles 
Parellada, mestre, psicomotricista i terapeuta sistèmic. (4)
Us informem que  la propera conferència serà el dilluns 17 de març, a les 16:45h, a càrrec de Griselda Rosell que 
parlarà sobre la resolució de conflictes i mediació entre iguals.

Agenda 21: Aquest curs, continuem formant part del projecte mediambiental “Cap a una escola sostenible en 
un món poc sostenible”. A través de diverses actuacions intentem inculcar en els nens i nenes valors de respon-
sabilitat, cura del medi ambient, estima per la natura i estalvi de recursos. Continuem mantenint activitats com: 
les sortides a la natura, el reciclatge de paper i envasos, la reutilització de paper, els encarregats/des d’estalvi 
d’aigua i energia, la cura dels horts i de les plantes, etc. (5)

-01- -02- -03- -04- -05- -06-

Festes i celebracions: Com cada curs escolar, hem celebrat un seguit de festes les quals integrem plenament 
dins el currículum. La Festa de la Tardor, el dia 30 d’octubre, amb la prèvia marató de contes. La 18a edició de la set-
mana de la ciència (del 18 al 22 de novembre). I la festa de Nadal, l’últim dia de trimestre (el 20 de desembre) amb 
el treball històric sobre el “Vist i no vist”. (6)

Esports extraescolars: Hem començat les activitats amb normalitat, pel que fa a activitats fora de l’escola el 
cicle inicial i el mitjà van participar a la trobada de miniatletisme a Les Basses el 9 de novembre. A la primera troba-
da comarcal de bàdminton hi han participat 16 alumnes de cicle mitjà. Com a novetat, el diumenge 22 de desem-
bre, 12 alumnes de cicle superior han format un dels equips de la trobada de minihandbol al Pavelló de Pardinyes. 
(7)

Mestres en pràctiques: Hem renovat el projecte de “centre acollidor”, un conveni amb la UdL que obre les 
portes als i les alumnes de la Facultat de Ciències de l’Educació perquè puguin venir a fer pràctiques a la nostra 
escola. Aquest curs acollim alumnes de segon, tercer i quart de primària i de tercer i quart d’infantil. 
Jubilació del Josep M. Espinet: Després de la seva llarga trajectòria a la nostra escola, el Josep Maria ha finalitzat la 
seva etapa com a mestre i a finals de trimestre es va jubilar. Et desitgem molta sort! (8)

Tertúlies dialògiques: Repetim amb les tertúlies, activitat iniciada el curs passat i de la qual en vam quedar 
molt contentes i contents. Una vegada al mes ens trobem famílies i mestres per compartir reflexions al voltant de 
lectures que decidim, un espai d’intercanvi d’idees que ens obre noves mirades.
Banc de famílies: Continuem amb aquesta nova proposta de participació de les famílies; on un grup de pares i 
mares ofereixen a l’escola una activitat concreta en què podria i li agradaria col·laborar. Amb aquesta nova iniciativa 
estem donant resposta a necessitats de tot tipus: de formació, de manteniment, d’activitats amb nens i nenes, etc., i 
totes les aportacions contribueixen a una millora a l’escola i, per tant, directament o indirectament a una millora en 
el desenvolupament dels vostres fills i filles i en el seu dia a dia a l’escola.
Comissió de convivència: Dins el treball que l’escola, juntament amb l’AMPA, ha iniciat sobre la convivència, s’ha 
creat una comissió formada per mares, pares i mestres per a reflexionar, analitzar i fer aportacions en aquest sentit, 
la qual es reuneix periòdicament per a pensar estratègies i actuacions a dur a terme al centre per tal de millorar la 
convivència i el benestar emocional dels nens i les nenes. 



52 53

-06-

-07-

-09-

-10-

-08-

-07-

-06-

Notíties

EL TERMÒMETRE
Wert: Repeteix i agafa avantatge com a “doctor fredor”.

La Competició: Sentiment que ens aïlla i no ens deixa cooperar.

Adam Smith: Principal ideòleg del capitalisme.

Ens congela l’ànima que el rescat dels bancs passi per davant de les persones.

Joana Raspall: La calidesa de la seva poesia sempre serà viva a les escoles.

Xavier Melgarejo: La seva reflexió sobre el sistema educatiu ens guia cap a on hem d’anar.

Nelson Mandela: Per la seva integritat i entrega en la lluita per les llibertats.

Georges Moustaki: Per la seva dolça veu, que a través de la cançó ens emociona i ens fa vibrar. 



54 55

T	 I	 G	 R	 E	 A	 L	 L	 E	 O
B	 G	 A	 G	 S	 S	 L	 E	 E	 M
N	 M	 T	 V	 E	 X	 O	 C	 C	 N
O	 I	 A	 M	 E	 R	 P	 R	 A	 A
U	 V	 T	 I	 X	 I	 A	 M	 S	 E
A	 B	 C	 C	 F	 C	 I	 V	 B	 N
L	 L	 E	 O	 P	 A	 R	 D	 T	 T
E	 R	 D	 T	 C	 U	 I	 O	 P	 A
L	 M	 N	 O	 I	 L	 O	 T	 A	 R

O	 L	 L	 Y	 M	 U	 R	 S	 S	 J
N	 A	 B	 C	 L	 D	 O	 D	 N	 O
E	 G	 F	 A	 D	 H	 B	 L	 A	 H
D	 P	 M	 F	 Z	 X	 E	 J	 R	 N
I	 E	 T	 N	 N	 M	 R	 S	 O	 N
R	 B	 A	 B	 A	 C	 T	 T	 B	 Y
E	 S	 O	 H	 G	 F	 D	 F	 L	 D
C	 M	 A	 C	 A	 C	 O	 R	 A	 E
T	 E	 T	 T	 E	 E	 W	 R	 O	 P
I	 M	 N	 M	 N	 J	 N	 X	 L	 P
O	 O	 A	 D	 Q	 Q	 E	 S	 B	 U
N	 N	 A	 E	 T	 T	 Y	 U	 A	 U
S	 R	 R	 T	 U	 U	 A	 E	 P	 A
C	 D	 B	 A	 L	 L	 L	 N	 M	 N
G	 E	 O	 D	 A	 S	 I	 L	 V	 A

Artistes: ONE DIRECTION, ROBERT DOWNEY, GEO DA SILVA,  MALÚ, MACACO, 
                  OLLY MURS, JOHNNY DEPP, PABLO ALBORAN.

 ANIMALS: Tigre, Ratolí, Lleopard, Mico, Caiman, Dofí, Lleó, Llop, Gat.

HORITZONTALS

1.- PASTA D’ORIGEN ITALIÀ, QUE ES TROBA SECA ALS SUPERMERCATS, QUE SEMBLA UN TUB.
3.- D’ORIGEN MEXICÀ, AMB FORMATGE. PER L’APERITIU.
 BEGUDA.
6.- BEGUDA QUE ES POT FER AMB LLET O AIGUA, I ES PREN CALENTA O FREDA, EN PLURAL.
9.- EL PODEM FER A L’AST.

VERTICALS

2.- EN TROBEM A LA XINA I AL DELTA DE L’EBRE
3.- PORTA FARINA, EL “BIZCOCHO CASTELLANO”.
4.- ENS AGRADA ROSTAR FINS AL FINAL.
5.- ES DIU DEL MENJAR QUE ÉS BO PER A LA SALUT.
6.- TRADICIÓ NADALENCA AMB PILOTETES.
7.- IGUAL QUE EL 3 HORITZONTAL.
8.- D’ORIGEN LÀCTIC, LA TROBEM ALS PASTISSOS.

9.- BEGUDA TRADICIONAL JAPONESA.

Passatemps

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

 


