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Hola a tothom! Aquí teniu una nova revista, aquesta però, em 
sembla que és  una mica especial.

Al llarg de la nostra història hem tingut moltes vivències i hem passat 
per moltes etapes. Però, de tant en tant cal parar, reflexionar i mirar on 

som.
Aquestes parets de totxo que no parlem quasi mai, però que sí que veiem i 

escoltem, i també sentim, ens hem convertit en totxos més savis i amb millors 
sentiments. 

Quan arriba l’estiu i tothom està content, els nens, les nenes, els mestres, les mestres 
i les famílies; nosaltres ens sentim soles... Els carrers i la natura estan plens de colors; 

i aquí dins de l’escola sembla que tot s’ompli de boira, paradoxes de la vida, ens quedem 
suant i ben avorrides.

Abans, quan arribava el setembre, entraven nous peixets i peixetes, i la resta només canviava 
d’aula. Cadascú a la seva classe, fent fitxes o activitats dels llibres de text. Teníem el gris i el 

roig convivint a l’hora de fer esport, però com no podia ésser d’una altra manera van començar a 
aparèixer nous colors. Ara  els nens i nenes surten de la seva aula, ocupen altres espais, en diferents 

grups, es barregen amb d’altres classes i, trobem una gamma de colors més àmplia.
Al parvulari és on s’inicià aquesta varietat, el roig, el groc i el blau (fort i fluix), a l’hora dels racons, de les 

ciències i dels tallers. A cicle inicial els colors es transformen en verd, lila i taronja. En el record queda quan 
els nens i nenes pràcticament no feien soroll, es canviaven les sabates per “sabatilles” d’anar per casa, amb una 

aposta innovadora de treball entre grups de les dues classes, va ser l’inici de barrejar els diferents colors, els Tallers 
Integrals, l’aula groga per a llengua i matemàtica i l’aula verda per a plàstica, experiències i teatre. Val a dir que els 

colors van trigar a arribar als pisos de més amunt, però ara ja fa temps que n’hi ha força: groc, verd, blau i marró. Amb 
els tallers de llengua, de matemàtica i els artístics.

Ara aquests colors també es barregen entre ells, a l’hora de llegir, a les festes, a la setmana de la ciència... Podem dir que 
hi ha més interacció, més responsabilitat, més coneixença, més personalitat, més autonomia, més estima, més valors, més 
aprenentatge i diferent; treball per projectes, on tothom és protagonista. Tot sembla més saludable i s’entreveu més afecte i 

amistat. 
I si anem mirant el color de cada persona que entra i surt, i cada proposta nova que es fa, n’hem d’anar inventant. 
Penseu en la Bibliopetita –contacontes i préstec, els “pelafruites”. Els tallers d’arquitectura, la reparació de joguines i 

de  diferent tipus de material. La lectura al cicle inicial, els jocs de taula, la preparació del teatre per a la diada. Les 
famílies jardineres, les sortides a Lleida, quin munt de papes, mames i àvies!!! Colors grans o grans colors que 

tornen amb el teatre de famílies, la coral; la música amb les blanques i les negres però plenes de vida, de ritme 
i moviment.

Fins i tot colors que vénen un dia i marxen, però que deixen petjada; grans personatges com l’Arcadi 
Oliveres, l’Ada Colau o el Tonucci, gent molt important. 

Tot això és possible gràcies a la gent que entra a l’escola els primers dies de setembre, els i les 
mestres i totes les persones que hi treballen. Tots junts són els que juguen amb tots els colors, els 

que fusionen, il·lusionen i, els que si se segueixen comprometen, transmeten CONFIANÇA.
Un desig, pregunteu-nos –a les parets- (si tot canvia i tothom es relaciona) nosaltres també 

ho podríem fer. Es podrien fer espais més oberts; en lloc d’estar separades, potser podríem 
estar comunicades, hi hauria més colors i més agrupaments, amb edats diferents. Cal 

sortir i omplir tots els espais de l’escola, els passadissos, els replans; amb racons 
d’aprenentatge, amb activitats de tot tipus –com al parvulari- i vista la història ho 

tenim a tocar.
Fa pocs dies al racó de la classe dels peixets, vam escoltar una història. Un 

conte per a totes les edats, per a totes les persones... “Mare, de quin color 
són els petons?” I ara nosaltres us preguntem: De quin color és per tu 

l’escola Sant Jordi? És roig com la rosa de Sant Jordi, la sang del drac, 
la força, la llum? O és...

Josep Domínguez
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Des de la Junta de l’AMPA estem convençudes que a 
través de les nostres actuacions estem ajudant a construir 
les bases perquè els nostres fills i filles aconsegueixin ser 
adults compromesos, responsables i feliços. 

Aquesta feina d’arquitectura simbòlica només tindrà èxit 
si aconseguim treballar plegats el trinomi que formem 
totes les persones de la comunitat educativa de l’escola 
Sant Jordi: dintre l’horari lectiu, mestres, vetlladores, 
etc.; tot el personal que penja de l’AMPA, monitores, 
cuineres, etc.; i les famílies, que hem dipositat la nostra 
confiança en aquesta escola, i que sens dubte haurem de 
col·laborar, acompanyar, respectar i construir les normes 
de convivència per aconseguir l’objectiu del que abans 
parlàvem. 

Aquest camí que estem fent juntes, estarà ple de moments 
de dubte i de pors, però només amb el convenciment que 
el fi mereix l’esforç obtindrem les forces per continuar 
treballant, sempre des del respecte i la confiança.

I ara ja entrant en matèria. Com sabeu, els nens i nenes 
estan 5 hores lectives a l’escola, i si es queden al menjador 
encara hi hem de sumar 2.30 hores més. Aquestes dades 
són importants a l’hora de valorar, decidir i dibuixar un 
seguit d’activitats que es puguin adequar a aquesta 
realitat, i això ens va portar a reflexionar molt sobre com 
havien de ser les hores de menjador i migdia. 

Després de parlar amb diferents professionals del lleure 
i l’educació, i treballar plegats amb l’equip de mestres 
vam decidir implementar un sistema organitzatiu que ara 
us detallarem i del qual ens en sentim orgulloses, tant pel 
seu bon funcionament com pels resultats aconseguits i les vivències viscudes.

Després de dinar hi ha un seguit d’activitats obertes a les quals els nens i nenes poden anar de forma lliure i autònoma 

AMPATITZA’T
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i moltes d’aquestes neixen dels seus propis 
interessos. Les monitores vetllen per fer-
les possibles i adaptables a les capacitats i 
motivacions dels nens i nenes.

Aquest funcionament fa que cada dia hi hagi 
nens i nenes enregistrant i editant petites 
creacions de vídeo, creant obres de teatre, 
peces d’art, coreografies, llegint llibres, 
parlant, jugant, vivint i creixent. 

Aquesta llibertat a l’hora de triar, comporta 
també una sèrie de condicions implícites: 
compromís amb l’activitat una vegada 
feta l’elecció, respecte pels companys, 
companyes i monitores, una actitud proactiva 
per fer possible els espais. 

Tot això ens serveix per ajudar-los a 
potenciar la seva autonomia, la capacitat 
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crítica, l’autoregulació i el respecte pels espais comuns 
dintre de l’escola. 

Tota aquesta tasca no seria possible sense un equip de 
monitores compromeses, amb ganes d’aprendre i millorar, 
amb una mirada transversal i concreta per atendre i 
comprendre el “jo” de cada nen i nena.

Entenem el migdia com un moment de lleure, on cada 
infant pugui trobar el seu lloc, el seu espai de tranquil·litat 
i buscar i explorar en les seves inquietuds. També som 
sabedors que els moments de lleure són una eina 
fantàstica per ajudar-los a créixer, per intercanviar i 
socialitzar-se i haurien de ser un complement i mai un 
substitut o un corrector de la feina que l’equip de mestres 
fa dintre de l’horari lectiu, i així procurem que sigui.

Per acabar, us convidem a que us acosteu algun dia per poder veure in situ totes les potencialitats, febleses i punts 
forts del nostre migdia, per continuar avançant.

Comissió migdia escola Sant Jordi

Aquesta revista que teniu entre mans vol ser una porta oberta a l'escola. Una 
porta a través de la qual es pugui veure què fem i perquè ho fem. Així doncs, 

veureu que hi han participat diverses persones de la comunitat educativa, 
mestres, nens i nenes i les seves famílies. Però aquesta vegada, hem anat més 
enllà. També ens ha agradat comptar amb la col·laboració d'altres persones, 
que tenen o han tingut contacte amb la nostra escola o han compartit algun 
aspecte del nostre projecte, com: mestres en pràctiques, professorat de 

secundària, exalumnes o la mateixa inspecció d'ensenyament, per conèixer de 
primera mà  com ens veuen, què han après a la nostra escola i quines són les 

vivències que s'emporten... 

Perquè totes i tots SOM escola i entre totes i tots FEM escola. 
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La nostra societat  és molt diversa , els infants de la nostra escola també ho són. Diferent entorn social, 
cultural, econòmic, tenen diferents capacitats tant cognitives com emocionals o físiques, cadascú té uns 
trets personals que el diferencien dels altres. 

Aquest fet és un dels motius pels que intentem dur a terme propostes de treball diverses, intentant 
que siguin el més obertes possible. Com dèiem el 2004 al llibre “Col·legi Sant Jordi, 50 anys educant” :  
“l’objectiu  ha de ser facilitar que cada un dels infants se senti bé i pugui desenvolupar al màxim les seves 
potencialitats tant des del punt de vista personal com de l’aprenentatge” . 

A nivell organitzatiu  i pedagògic  ens  plantegem l’atenció a la diversitat amb activitats variades, amb 
agrupaments  diversos  que permetin atendre els infants en grups més reduïts que els de la  seva classe.  
En la majoria intentem barrejar  nenes i nens de tot el cicle, d’aquesta manera comparteixen  tasques , es 
coneixen, creen  lligams i s’ajuden amb els infants d’una altra aula. 

Finestra oberta a Primària

De tant en tant... Un dia qualsevol a l’aula, segur que 
molts i moltes mestres deixem anar alguna pregunta 
semblant a aquestes:

- Per a què penseu que serveix llegir?

- I escriure per a què serveix?

Les respostes solen ser ràpides i espontànies: Cal llegir 
i escriure per aprendre millor, per aprendre i practicar 
ortografia, per poder-nos comunicar, per poder llegir el 
correu que arriba a casa, per obtenir informació, per 
passar-ho bé, per assabentar-nos del que passa... i tard 
o d’hora algú diu: per entendre les coses del món.

Penso que és a partir d’aquesta  necessitat que tenen 
els nens i nenes de llegir i escriure per poder entendre 
les coses del món, juntament amb la nostra necessitat 
de poder atendre millor la diversitat i de millorar les 

LLEGIR I ESCRIURE PER A QUÈ?
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estratègies metodològiques, que sorgeixen els tallers 
d’escriptura a l’escola Sant Jordi.

S’inicien a cicle mitjà. A cicle inicial, en aquell moment 
estaven funcionant els tallers integrals. El fet que aquests 
tallers fossin valorats positivament tant per part de l’alumnat 
com de les famílies i els i les mestres de l’escola, ens va 
decidir a posar en marxa els tallers de llengua a cicle mitjà. 
El curs següent es van fer extensius a cicle superior i van 
acabar formant part de l’espai horari de tota la Primària.

En el moment que es plantegen i duen a terme, ofereixen un 
model organitzatiu més obert i dinàmic del que s’estava fent. 
Un model que parteix de saber que són els propis alumnes 

els que donen sentit als aprenentatges i d’entendre que 
no es tracta d’aprendre un al costat de l’altre, sinó a 
través de la interacció amb els altres. 

Apostàrem per crear contextos reals de comunicació 
que ens permetien estructurar la Llengua en tota la seva 
globalitat. Es tractava de treballar la llengua en situacions 
comunicatives perquè el seu aprenentatge fos cada cop 
més actiu, vivencial i significatiu.

Recordo que la nostra dèria era la funcionalitat... Per 
a què? Cada vegada que plantejaven un nou racó ens 
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preguntàvem què en farien de les produccions: les cartes 
arribarien per correu als seus destinataris; les conferències 
es donarien als companys i companyes del cicle o d’altres 
cicles; els contes serien un regal al grup, que llegien els 
mateixos autors i autores; la revista s’editaria per cadascun 
dels cicles de l’escola...

Ocupaven un espai important de l’horari i hi accedien 
conjuntament els nens i nenes dels dos nivells del cicle i s’hi 
involucraven dos mestres més, la qual cosa permetia reduir 
la ràtio i afavorir d’una manera especial les relacions socials 
i afectives amb els altres companys i companyes de cicle. 

La majoria dels tallers demanaven produccions en parella o 
en petit grup. Aquest compartir tasques amb els companys 
i companyes del mateix nivell o d’un inferior o superior i 
els adults, possibilita avançar més en l’adquisició dels 
procediments, cadascú mostra les seves tècniques, els 
“secrets” que utilitza quan llegeix i escriu i els altres els van incorporant.

Sé, de primeres mans, que aquests tallers continuen fent-se a l’escola. Sé que s’han millorat algunes propostes i se 
n’han afegit d’altres tan interessants com el taller de ràdio. No podria ser d’una altra manera, ja que és un claustre 
amatent a les necessitats que tenen els nens i les nenes, i és a partir d’aquestes necessitats que decideixen prioritzar 
i adaptar els continguts més adients.

El que està clar és que l’equip de mestres de l’escola Sant Jordi segueix desitjant que el seu alumnat s’ho passi bé 
escrivint i llegint, perquè saben que d’aquesta manera és possible que descobreixin els seus propis motius per llegir 
i escriure, alhora que experimentin la utilitat i les funcions, el poder i el plaer de la Llengua.

Esperança Esteve

973 75 00 90  
www.autocarsgamon.com 
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Passió per descobrir
Estar atents als interessos i les demandes d’aprenentatge dels infants forma part del fet d’educar. Així és com 
famílies i mestres sovint podem observar que les criatures són curioses i despertes i quan ja parlen pregunten molt. 
Si no reprimim aquest desig de saber sinó que al contrari, propiciem desenvolupar-lo, ens trobem amb una font 
d’aprenentatge inesgotable.
Així és com a l’escola Sant Jordi ja fa molts anys ens proposem obrir-nos  als interessos dels infants i generar 
els màxims contextos possibles per despertar curiositats, per facilitar la descoberta, per crear pensament i... 
llenguatge en aportar arguments, en fer descripcions narrant els fets, en explicar prediccions i també valors en 

respectar els arguments dels altres, en cooperar per 
sumar esforços i emocions quan la passió pel que es 
viu resulta incontrolable, quan la frustració per no haver 
encertat costa de suportar. Ens proposem que tot això 

tingui cabuda a la nostra escola en l’espai d’infantil i també 
en la primària. 
Amb els més petits ens organitzem de manera que les 
activitats de descoberta més experimentals puguin realitzar-
se en grups internivells als matins a la sala i també durant 
la tarda de tallers. Aviat ens adonem que la riquesa de les 
activitats que proposem és immensa. El pensament dels 
més grans deixa de vegades embadalits els petits i junts van 
descobrint, construint i pensant, pensant molt per esbrinar 
com es poden col·locar els plans inclinats per tal que les boles 
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baixin però també pugin, com es pot aixecar encara més una construcció 
i mantenir l’equilibri, com generar pressió perquè l’aigua circuli dintre dels 
tubs, com preveure el moviment del pèndol... i en moltes ocasions deixar la 
tasca inacabada i arribar l’endemà al matí i després de dir bon dia aportar 
un pensament, una possible solució a la tasca pendent. Fantàstic!!! Es pot 
esperar més d’una criatura de parvulari?
Ràpid vam observar que aquesta possibilitat que oferíem als infants de 
descobrir el món creava addicció en el sentit de molt desig d’aprendre. 
Estàvem en el camí d’aconseguir el que preteníem.
Vam decidir reservar per les aules la part de la descoberta més vinculada 
a processos, observar i tenir cura de les plantes, els éssers vius, fer el 
seguiment d’una flor fins el seu esclat, les floridures, les estacions, etc. Tot 
allò que precisa del pas del temps.
També la creació dels horts, els jardins i els arbres fruiters sabíem que 
ens garantia la possibilitat d’ampliar molt més el ventall d’observacions i 
descobertes. Les plantes a més de la seva vida acullen la vida d’altres, per 
a bé i per a mal, i això és bo que els infants ho descobreixin. En les hores 
d’esbarjo sovint les criatures busquen éssers vius, els agafen amb cura i 
n’observen el comportament per retornar-los després al seu hàbitat.
A l’educació primària ja poden anar més enllà i tot el que viuen i experimenten 
són capaços d’organitzar-ho, d’establir relacions i de construir models. La 
idea era sortir dels coneixements dels llibres per acostar-se més a l’entorn 

i a la vida en directe, ampliant 
els coneixements a través de 
consultes, això sí, en llibres i a la 
xarxa.
En aquests inicis vam tenir la sort 
immensa de comptar amb una 
col·laboració de luxe, la professora 
Anna Gené de la UdL, que sabia 
combinar de manera excel·lent la 
formació dels futurs mestres amb 
la pràctica a l’escola i la formació 
de mestres. Les seves aportacions 
van tenir un valor incalculable per 
anar dibuixant aquest camí, ara 
ja consolidat, de la descoberta 
viscuda en primera línia que 
amb tota certesa va ajudant els 
alumnes de l’escola Sant Jordi a 
construir el seu coneixement de 
manera valuosa sobre el món, 
sobre la vida.

Mercè Sorribes



12 13

Des de la nostra escola tenim el ferm convenciment que 
donant un paper important a l’educació artística ajudem els 
nostres infants a créixer. L’art és una forma d’expressar, 
comunicar-se i transmetre sentiments i idees mitjançant 
la bellesa i la creativitat i utilitzant la intel·ligència. El 
treball artístic activa d’una manera fluida, flexible i amb 
total llibertat, la percepció, la imaginació, la memòria, 
el pensament... i els beneficis per al desenvolupament 
integral de l’infant són excel·lents. L’art ens fa lliures i ens 
ajuda a que aflorin les emocions; i perquè això succeeixi 
els infants han de tocar, han d’experimentar, han de crear 
amb les mans, amb el cos... per poder sentir amb el cor, 
allò que més endavant podran racionalitzar. 

Els nens i les nenes de cicle mitjà i cicle superior de 
l’escola han intentat expressar amb mots les sensacions 
de l’activitat artística a l’escola i el resultat ha estat 
aquest:

Sense que ningú els ho expliqui elles i ells saben que l’art 
desenvolupa la creativitat, millora la capacitat d’expressió 
i comunicació, millora la intel·ligència sobretot emocional, 
ajuda a empatitzar en la vessant social, ajuda a fomentar 
la inclusió social dels nens i nenes, ajuda a treballar en 
equip, a sentir papallones a la panxa, a sentir les emocions 
i la bellesa..., en definitiva: a ser lliures. 

Per tot això i molt més l’escola està 
plena de moments i espais on l’art 
hi és present, tant dins com fora de 
l’horari lectiu, tant per als infants, 
com per als i les mestres, tant per a 
les famílies com per al personal no 
docent del centre. 

Volem ser lliures, poder expressar-
nos en qualsevol llenguatge, tenir 
la capacitat per fer-ho i gaudir de la 
bellesa i el benestar emocional que 
l’art ens facilita. 

Gerard Calderó

EDUCACIÓ ARTÍSTICA
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Primera Escala

Entren al gimnàs venint del parvulari. Ella arriba, baixa un esglaó de 
l’escala i salta fins arribar a la pista de terra, ell s’ajup i a cules fa els 
darrers esglaons. Un cop a baix els dos volen portar els pitrals fent de 
gossos i agafar les ovelles que s’escapen del corral, o fer de pescadors 
amb pilotes d’escuma i treure de la bassa els peixos que s’hi belluguen 
frisosos de no ser capturats. 

Correran, saltaran, evitaran xocs... o no i parlaran del que volien fer, 
explicant el que ha passat, escoltant la versió de l’altre, dialogant, 
refrescant amb aigua, sentint paraules de suport, aniran esvaint el dolor 
inicial, l’emoció descontrolada, la frustració de no ser... de no aconseguir, 
d’ara i aquí, passant de  l’ara a després, o al proper dia. La satisfacció 
d’aconseguir allò que volen amb esforç, sentint-se protagonistes.

A la rotllana comença el conte del padrí mariner que va anar a la Xina, 
del full de paper abandonat al parc, del viatge a la platja. Gràcies a draps, 
cèrcols, pilotes i.... viuran en el seu cos coses noves que no sabien, faran 
més coses  de les que feien l’any passat i les faran al gimnàs i al pati 
dels grans, que és tot un món per a explorar i gaudir, tot l’espai per a ells 
i elles.

Segona Escala

Ell baixa les escales del primer pis, amb la motxilla dels deures, l’agenda 
i el tàper buit, penjada a les espatlles. A la mà serva la bossa amb els 
keds de recanvi, el xandall i la tovalloleta per la suor. Ella arrossega una 
cartera amb rodes fins l’entrada del gimnàs, aparca el vehicle al damunt 
del banc i de dins en treu la bossa amb la roba i les sabatilles. Busquen 
un lloc i es canvien de roba entre rialles, vergonyes i neguit per saber 
què farem avui, mentre els més ràpids ja comencen la primera activitat.

L’estona passa ràpida entre bots de pilota, xuts, jocs d’habilitat. Al cap 
d’uns tres quarts d’hora sortim al pati per aprofitar l’espai i situar-nos en 
cada terreny de joc segons les normes.

Tercera Escala

A dos quarts d’una ell baixa per l’escala fins el porxo, cerca el monitor 
amb el carro ple de pitrals, cons i pilotes per a fer bàsquet, handbol, 
vòlei o futbol a multiesports. No l’hi troba i veu que ja està al costat del 
plataner del fons de la pista de ciment, es fica a córrer i junt a altres 
que han sortit tard arriben al costat del banc. Cada esport té la seva 

ESCALES QUE PUGEN I BAIXEN
(FENT EDUCACIÓ FÍSICA)
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dificultat i habilitats concretes que cal practicar, però tots demanen 
col·laboració, respecte, esforç.

Tocats tres quarts de dues ella entra al gimnàs, ajuda la monitora a 
treure raquetes, volants, a girar la falda de la xarxa tensada. Amb 
la raqueta curta prova un i altre cop de fer passar el volant a l’altre 
costat de la xarxa. No perd l’ànim i amb els altres que fan bàdminton 
riuen quan fallen el servei i s’enfaden quan discuteixen si el volant 
ha caigut dins o fora de la línia.

Quarta Escala

Ella ha estat triada pel mestre com una de les quatre capitanes del 
torneig de Sant Jordi. Quan li toca triar nens, diu el seu nom. Ell 

s’aixeca de la grada i s’ajunta al grup per a dir-hi la seva per acabar de formar el grup. Un cop elegit el nom de 
l’equip toca entrenar en l’esport que més vots ha obtingut aquest any, aprenent a treballar en aquest grup, distribuint 
tasques segons vagin els partits, ajudant a controlar l’enuig, la frustració per no aconseguir el punt. Confiant en la 
capacitat de millora de qui ho vol intentar.

En acabar, picar de mans amb els contraris dient “bon partit!”, repassar la classificació tot fent càlculs per a poder 
aconseguir la millor classificació.

Ell ajuda un peixet a pujar la cadira-escala que porta al podi per a recollir la medalla de la cursa de Sant Jordi; està 
content perquè va ser ell qui el va acollir en acabar la cursa i després el va tornar amb el seu grup. Sense ajut pujarà 
després amb l’equip de relleus per a fer el mateix. Aquest any tampoc toca tenir-ne del torneig.

Cinquena Escala

Ella puja les escales del pavelló de l’Inefc que porten a la sortida, s’ha canviat les sabatilles, ha agafat l’aigua i la 
pasta que obsequia el Consell Esportiu del Segrià. Malgrat que solament ha guanyat un partit s’ha esforçat en cada 
punt, i cada cop que ha fet d’àrbitre. Veure participants de l’institut la fa somniar que quan hi vagi, pugui jugar al seu 
nivell.

Ell puja a les grades del pavelló de Pardinyes després del darrer partit de la trobada d’handbol. Cansat de jugar tot 
el darrer quart puja a beure aigua de l’ampolla, encara amb el neguit al cos de buscar una bona passada, de llençar 
la pilota a la cantonada de la porteria, de desmarcar-se, del treball en equip.

Sisena Escala

Ell s’asseu davant de l’ordinador i cerca al web de l’escola les fotos de 
la trobada de Miniatletisme a les pistes de Les Basses. Veu els diferents 
salts, les curses, els jocs alternatius, la desfilada final i pensa que el 
proper any serà el darrer en el qual hi podrà participar.

Ella mossega la poma després de fer els estiraments en finalitzar la 
cursa del seu curs a la Milla Urbana. Ha estat una cursa dura per haver 
de passar enmig de tants participants que volien córrer al màxim. Paga 
la pena l’esforç amb la satisfacció d’haver superat un altre repte.

Setena Escala

Explica-la tu.

Joan Ramon Morreres
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TALLERS DE MATEMÀTICA
Fem tallers de matemàtica per a compartir 
aprenentatges nenes i nens del cicle amb 
grups petits i amb l’acompanyament d’un adult. 
Permeten que els i les mestres ens adonem de 
les mancances, de les fortaleses dels infants, 
d’aquell que és més tímid, del neguitós.... És una 
situació més distesa que el grup classe amb els 
25 o 27 noies i nois per mestre, és un grup de 
17-18 alumnes amb necessitats diverses on no és 
només la mestra o el mestre el que ensenya, són 
tots ells i elles que ensenyen i aprenen. 
Els tallers de matemàtica és una organització 
per cicles que ens permet treballar la matemàtica 
amb activitats més semblants a les que ens 
podem trobar a la vida diària, activitats que ara 
anomenem més competencials.  
Distribuïm tot el cicle en tres grups diferents que 
aniran canviant d’espais cada cert nombre de 
sessions. A cadascun dels espais, fem grups 
cooperatius de 4 o 5 alumnes; són grups molt 
pensats, heterogenis, amb alumnat dels 2 cursos 
i amb alumnes amb nivells diversos, de manera 
que es puguin ajudar entre ells. La tasca que 
han de fer, l’han de resoldre en grup, d’aquesta 
manera es minimitza el fet que algú es quedi 
sense entendre l’activitat. 
Les activitats dels tallers gairebé sempre 
presenten algun repte per al grup, repte que tan 
pot ser d’un aspecte relacionat amb la mesura, 
l’espai i la forma, itineraris, plànols, l’estadística, 
la resolució de problemes i enigmes.
La nostra feina, la dels i les mestres, és 
acompanyar-los en aquest aprenentatge i 
descoberta de grup intentant afavorir aquells i 
aquelles que més els costa participar i procurant 
que els i les que volen ser protagonistes cedeixin 
l’espai també a aquelles i aquells que desitgen passar desapercebuts. 
Ells i elles a sisè diuen: 
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“És una idea molt bona perquè podem aprendre coses 5è i 6è junts. Aprenem diferent, no sempre asseguts amb un 
full, també ho fem jugant.”

“Els tallers són més pràctics (mesurem el camp de ciment, fem càlcul a l’ordinador, resolem problemes en grup, 
juguem amb jocs que sempre tenen una estratègia o altra per utilitzar, fem plànols a la classe de cinquè ) i molts, 
més motivadors. Per fer aquestes activitats hem d’aplicar coneixements ja treballats a classe. De vegades costa 
resoldre el repte, però ajudant-nos entre nosaltres ho resolem sempre.”
“Aprenem jugant i passant-ho bé, amb paciència i concentració, pensant i amb tranquil·litat.”
“Els mestres ens poden ajudar més perquè només som quatre grups a cada espai.”
“Treballem en petit grup de 4 o 5 i així aprenem millor participant més.” “Jugues i aprens alhora.” “Fem mates 

de manera més divertida i en lloc de fitxes ho fem amb 
diferents activitats.”
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“M’agradaria anar canviant de persones, seria més divertit...”
“Fins ara el que més m’ha agradat és la reducció a escala. Penso que aprenem de forma ràpida i divertida.”
“Al taller de mates hem de tenir les orelles i el cervell a punt”
“Ens ajudem, cooperem i busquem la solució entre tots. Aprenem a ser persones i a fer mates, a ajudar-nos. Em 
sorprèn que puguem aprendre passant-ho tan bé i treballant junts. Em sobta que puguem buscar-nos la solució als 
problemes.”

“S’aprèn d’una manera diferent però molt eficient, aprenem jugant i passant-ho bé; el més important és que ho fem 
per grups i així ens podem ajudar entre nosaltres. És del més divertit de l’escola i aprens molt: fraccions, dibuixos a 
escala...”
“Aprenc coses, ens ho passem bé amb els companys de cicle, millorem la relació entre els dos cursos i també la 
matemàtica. No m’agrada el càlcul però sí les mesures i les fraccions.”
Com veieu, elles i ells són conscients de tot allò que pretenem els i les mestres.

Mercè Ardiaca i nenes i nens de sisè
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Ja des de sempre a la nostra 
escola ha existit la voluntat de 
donar continuïtat a l’acció docent 
fora de l’edifici escolar. El trasllat 
a un altre indret, desconegut, 
normalment fa que l’activitat sigui 
molt engrescadora.

Actualment, les sortides i les colònies 
formen part sistemàticament del 
Pla General de Centre. Estan 
seqüenciades des del primer curs 
del parvulari fins al darrer de la 
primària amb la intenció que en 
acabar l’escolaritat dels infants 
hagin pogut tenir experiències 
variades i que globalment els hagin 
apropat a un coneixement més 
ampli de l’entorn tan natural com 
social.

Algunes sortides són properes i 
curtes, d’hores o d’un dia. Tenen 
l’objectiu d’anar a visitar algun aspecte concret: coneixement de la ciutat, d’un artista, d’una professió determinada, 
esdeveniments col·lectius...

Altres sortides tenen la finalitat de realitzar un treball més exhaustiu a partir de l’observació i del treball de camp 
(paisatges diversos, origen dels aliments i transformació, coneixement de la comarca...).

Les sortides de l’escola ens permeten treballar diferents competències, com la d’aprendre a fer (aprendre a respondre 
a situacions inesperades), aprendre a dir (explicitar opinions de manera entenedora segons la situació), aprendre 
a aprendre (aprendre a conèixer mitjançant la capacitat d’observació, d’empatia, de complicitat, d’implicació o 
distanciament...), aprendre a estar (situar-se en cada entorn físic, social o cultural respectant sempre tot ritual 
cultural, artístic...), aprendre a veure (diferenciar el plor contingut, el crit emmudit, el dolor, la felicitat), aprendre a 
viure junts (desenvolupant la capacitat de comprensió, tolerància i valoració de l’altre), aprendre a sentir el propi 
cor i el de l’altre, aprendre a escoltar (sense jutjar, obert als arguments de l’altre), aprendre a callar deixant de 
remugar, aprendre a valorar el que som i el que tenim, aprendre a ser un mateix amb criteri,... entre d’altres.

Com a defensora de les sortides i colònies he de dir que m’encanta aquest tracte més proper entre alumnes i 
mestres.

Anna Andorrà 

El per què fem sortides i colònies
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BIBLIOTECA
De tot allò que m’ha lliurat la vida,

el que més estimo 
és allò que mou el meu viatge,

és allò que m’atorga el meu caràcter,
és allò que dóna la màgia al meu fer.

Em dóna coratge,
acarona les meves paraules, 
dóna vida als meus poemes

i motiva la meva lluita
com si fos un animal.

És un sentiment que em fa lliure
com el vent de tramuntana,
és el viatge que em porta

a ser tot allò que sóc 
i que si em deixo amanyagar,

mai em posa condicions,
però que em torna a dur a l’inici:

on es crea i s’alimenta en si mateix: a la PASSIÓ.

  Sònia C. Ignés

 Aquest poema de la Sònia em regala la paraula clau, la que jo penso que és el motor que mou les biblioteques 
escolars: la PASSIÓ.
Quan vaig aterrar a l’escola Sant Jordi ja hi havia biblioteca. L’edifici actual de primària, també des del principi, ja 
tenia dissenyat un racó on posar-hi “el cor de l’escola”. (Jaume Centelles). Al Parvulari, les seves mestres també 
van destinar un raconet preciós perquè fos la Bibliopetita. Faltava que hi anessin lligades unes persones i un temps  
per a dedicar-lo als múltiples afers que comporten aquests llocs.
Abans del projecte Puntedu de la Generalitat de Catalunya, la direcció de l’escola ja tenia molt clar el paper vital de 
les Biblioteques escolars en l’educació de la mainada. Per aquest motiu, va fer l’esforç de treure de sota les pedres, 
temps de l’horari de dues mestres perquè poguessin intentar organitzar el material que havíem heretat i fer que les 
biblioteques poguessin començar a funcionar amb il·lusió i efectivitat al més aviat possible. Per una altra banda, 
l’Ampa de l’escola sempre ha destinat una part del seu pressupost a comprar llibres nous, jocs... i perquè durant els 
migdies la biblioteca estigués oberta i al seu davant hi hagués una persona sensible i motivadora de la lectura.
Una biblioteca escolar batega quan hi viu en el seu si gent que estima la lectura de tota mena. Ja saps que ara la 
biblioteca acomboia els grans de l’escola, les famílies, els nens i les nenes, els nois i les noies ;-)...
Des de fa anys una comissió de la biblioteca fa reviure cada curs la flama de la passió que ajuda a que les històries 
amagades dins dels llibres es respirin, se sentin, enregistrin, s’escoltin, es llegeixin, s’expliquin, s’escriguin, es mi-
rin, es triïn, es dibuixin, es comparteixen, es reinventin, es projectin, es descobreixin, es critiquin, es publiquin, se 
seleccionin, es contin… 
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I com en totes les coses que fem les persones, el més important són les mans que acaronen els llibres després de 
fer-ne el registre, els ulls que cerquen un llom que els cridi l’atenció o el títol que ens han recomanat.
La biblio del Sant Jordi és un espai que permet deixar la petjada de les inquietuds, anhels, projectes, emocions dels 
qui hi entren.
(https://sites.google.com/a/xtec.cat/ceip-santjordi-lleida/com-treballem-a-l-escola/la-biblioteca)

Escrit a sis mans per Montse Escorsa, Joan Ramon Morreres.  
Amb la col·laboració de la poetessa Sònia Carrasco Ignés. Gràcies.

Els horts de l ’escola
La nostra escola està situada a la Partida de Montcada, una de les cinquanta-sis partides que formen l’Horta de 
Lleida, zona de la ciutat que basa les seves activitats econòmiques en l’agricultura i la ramaderia.
Anys enrere les torres, edificacions aïllades que trobem a les partides, eren construccions molt senzilles i tenien com 
a finalitat abastir de diferents aliments la gent que hi vivia. El canvi a l’Horta ha sigut molt gran; les torres tenen totes 
les comoditats i s’ha especialitzat en la fruita dolça, però només una de cada deu està habitada per un pagès, que 
continua tenint cura del seu hort.
A l’escola pretenem amb els nostres petits hortets, seguir el cicle dels horts de la partida al llarg de l’any. El planter i 
les llavors els comprem a gent de la partida, i no utilitzem cap producte químic en la feina d’hortolans. 

Les nenes i nens aprenen i s’esforcen fent les feines de l’hort: preparar la terra, sembrar, trasplantar, regar, recalçar... 
Els últims anys hem conreat una hortalissa que abans es cultivava a l’Horta de Lleida: el bròquil llucat.

Els més petits, malgrat la grandària d’algunes eines, 
utilitzen fangues, pales, aixades i rasclets amb mol-
ta il·lusió. És evident que cal ajudar-los, però hem 
d’aprendre les feines de l’hort des de petits per 
poder valorar l’esforç que suposa tastar una bona 
amanida amb els nostres enciams, escaroles i ce-
bes tendres; o les magnífiques truites d’espinacs o 
alls tendres...
Cada tardor collim i empotem les olives de les 
nostres oliveres. Els petits hortolans aprenen a fer 
salmorra per conservar-les i tastar-les el curs se-
güent.
Si voleu veure el que fem als nostres horts, podeu 
donar un cop d’ull al següent enllaç: http://elblog-
delhort.blogspot.com.es/

Els hortolans de Gualda.
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Les festes a l’escola se celebren des de fa molts anys. 
Ens ajuden a situar-nos en el pas del temps, en esdeve-
niments que passen a la nostra ciutat o barri. Ens ajuden 
a conèixer-nos i a intercanviar diferents maneres de cele-
brar. L’escola obre portes.
A l’escola, les festes s’articulen seguint el calendari fes-
tiu del nostre país, insistint en la concepció laica i cata-
lana de l’escola però integrant altres maneres de fer i 
coneixent les arrels culturals de les que neixen aquestes 
celebracions.
Hi ha festes que són internes de l’escola, on participen 
les nenes i els nens i les persones educadores que ens 
trobem de manera diària al centre. Les hem remarcat en 
vermell. D’altres esdevenen un punt de trobada, on inten-
tem que la majoria de les famílies hi puguin assistir. I així 
ens trobem amb les famílies que ens ajuden a preparar les 

taules, les paradetes de Sant Jordi, els espais de joc... i, a poc a poc, com una gran família, anem omplint el pati, 
el gimnàs de l’institut o el nostre propi gimnàs, l’espai més gran de l’escola. Aquestes festes estan remarcades en 
verd...
A nivell curricular les festes també són molt importants perquè serveixen de motivació i de punt de partida per a molts 
altres aprenentatges: des de cançons, expressió oral i escrita, matemàtica, etc. promouen la competència artística 

Les festes a l’escola
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i cultural, la competència comunicativa i la competència 
social i ciutadana. 
Les nostres festes són:
FESTA DE LA TARDOR
FESTA DE NADAL
DIADA DEL TEATRE
SANT JORDI (Festa de L’ESCOLA!)
FESTA DE PRIMAVERA (Famílies-AMPA)
FESTA DE L’AIGUA
Parlant amb les nenes i els nens de l’escola ens han dit 
que per elles i ells les festes són unes activitats que aju-
den a sentir orgull de pertànyer a l’escola i que acaben 
esdevenint els records més preuats que conserven del 
seu pas, les fa sentir que formen part d’un TOT més gran 
que la seva classe o el seu cicle. Són persones afor-
tunades per poder estar juntes i compartir l’escola amb 
les famílies i amics d’altres llocs. Agrada molt l’aspecte 
sostenible de les festes, trobar que podem ser una es-
cola festiva i neta, acollidora, responsable amb el medi 
ambient i, sobretot, alegre. Troben que aprenen molt de 
llengua, de mates, de medi i ho fan d’una manera no 
conscient, és una EDUCACIÓ DISSIMULADA.

Gabriela Belinchón 
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Finestra oberta a Infantil

Quan a l’aula s’obre un llibre blanc es genera un ambient molt especial, un clima entranyable. El que es mostra no 
és solament un llibre amb algunes pàgines plenes de fotos, gargots, dibuixos i escrits. El que es mostra i sobretot 
es percep és la vida dels nostres nens i nenes. Per això el llibre blanc, a l’inici de curs, té moltes pàgines blanques, 
perquè es va construint a poc a poc mentre passegem pel 
camí de casa i de l’escola... es va construint a poc a poc, 
com la seva vida.

La situació és la següent: el nen o nena que presenta 
el seu llibre s’asseu en una cadira davant dels altres, 
que ho fan a l’espai on sempre conversem en gran grup. 
Els petits i les petites esperen amb expectació tot allò 
que l’orador o oradora en qüestió mostrarà i explicarà, 
segurament perquè allò que escoltarem i veurem és el que 
no sabem d’ell o ella, certament perquè ens presentarà la 
seva família, possiblement perquè tots i totes senten que 
la família és allò més preuat que tenen i poden portar a 
l’escola.

Per això a l’escola rebem, a través del llibre blanc, de la 
maleta viatgera, del treball de la nostra història i altres 
activitats, totes les famílies dels nostres petits amb molt 
respecte, sense jutjar, amb molta atenció i amb molta 
il·lusió. 

Quin regal tenir a l’aula tantes “petites històries”! 

Escoltem grans històries menudes, divertides, dolces i 
curioses, altres de més tristes que no exclouen el dolor, 
i tots i totes escoltem molt atents a qui la presenta, 
l’acompanyem, preguntem per allò que més ens ha cridat 
l’atenció i l’aplaudim amb generositat perquè, sigui quina 
sigui la seva història, és la que ocupa un lloc més gran 
en el seu cor. 

ACTIVITATS VINCLE FAMÍLIES
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Com diu Traveset en el seu llibre Pensar amb 
el cor sentir amb la ment: “Donar la benvinguda 
a la persona amb la seva compleció genera a 
les escoles climes convivencials positius on les 
emocions i els valors que neixen són la confiança, 
l’acollida, el reconeixement, el respecte a la 
diferència, l’agraïment, l’admiració (...) Això 
suposa posar-nos en contacte amb la força que 
cada alumne porta ja incorporada. La força de 
la seva pròpia història (...) De ben segur això 
crearà conseqüències en la seva forma d’estar a 
l’escola i per descomptat en la seva relació amb 
els aprenentatges.”

D ’ a q u e s t a 
m a n e r a , 
d o n e m 
impor tànc ia 
a la xarxa 
de vincles 
que cadascú 

va teixint, intentem que els nens i les nenes se sentin acollits, que vagin 
desenvolupant el sentiment de pertinença. Perquè els vincles són la base de 
la construcció de l’autoconcepte i de la seguretat d’una persona, perquè ens 
construïm sobre la base de com establim les nostres relacions. 
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Quan més fàcil és aprendre és quan l’objecte d’aprenentatge parteix del nostre 
desig, de la nostra motivació, quan tenim molt interès per resoldre aquella 
qüestió que fa dies que ens ronda. A l’aula hi ha molts desitjos, molts dubtes, i 
algun “saber” que potser caldrà revisar. Haurem de parar l’orella a la quotidianitat 
per saber què “es cou” entre els nostres nens i nenes, perquè entre ells i elles 
s’encomanen curiositats, emocions i preguntes interessants.
 
El treball per projectes intenta organitzar de forma metodològica aquest desig 
natural d’aprendre. És un procés d’investigació i recerca, que ens ajuda a 
organitzar les nostres preguntes, fem hipòtesis i verifiquem, per tal de construir 
coneixement de manera conjunta.

 
Això ens situa els i les mestres en un lloc d’escolta, en la posició d’acompanyar, de no anticipar les nostres respostes 
davant les seves descobertes, d’incloure els errors a partir dels quals podrem avançar. “Els peixos no tenen dents!”, 
“Els caragols fan pipí i caca?”, “D’una llavor en surt un arbre?”.

 
Per posar en comú tot allò que sabem i poder confrontar unes idees amb unes altres, adquireix especial importància 
la conversa i la interacció entre els infants. Preguntem, afirmem, contrastem el que sabem amb allò que diuen els 
altres, sorgeixen interrogants i moltes vegades propostes d’activitats per resoldre’ls. “Si tenim caragols a la classe 
podem veure la caca!”, “Com podem fer per tenir-los?”, “Què necessitem per construir un terrari?”.
 
Caldrà també buscar entre tots, família i escola, noves informacions.
 
Després planifiquem i realitzem les activitats, distribuint-les en el temps, tenint en compte però, que seran flexibles i 
obertes a noves propostes. Procurem que siguin diverses i que facin referència a les diferents àrees d’aprenentatge 

del currículum. Pensem que amb aquesta dinàmica de 
treball podem respectar els diferents ritmes i la diversitat 

PROJECTES AL PARVULARI
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que hi ha en cada grup, alhora que 
no sentim la pressió d’haver de fer 
tasques sense sentit de manera 
obligatòria.

 
Recollim les tasques que anem fent en un dossier individual i també posant de forma visual aquells coneixements 
més significatius, per tal d’anar consolidant els nous aprenentatges.

Aquest tipus de treball el duem a terme també en altres petits contextos que s’esdevenen durant el dia a dia; altres 
situacions que formen part de la vida a l’aula, com: les sortides, les festes, un canvi de racó de joc a l’aula, i en tots 
aquells moments que ens plantegem qüestions. Així és com intentem donar pas a l’aprenentatge significatiu i global, 
a l’ intercanvi entre companys i companyes, al treball cooperatiu, a la diversitat i a l’aprenentatge a través de la 
descoberta, cedint  el protagonisme de la investigació als nens i nenes.

AIGÜES PURIFICADES SALUDABLES 
AV. DE L’EXERCIT, 33 2-9 LLEIDA 
670 863 508 O 873 609 700 
info@purificaigua.es 
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“M’ho passo bé als racons perquè puc jugar molt, a coses diferents i m’agrada 
perquè estic amb les amigues”, així és com la Laia manifesta què hi fa i com se sent 
als racons. 

Al nostre parvulari, el treball per racons és la proposta metodològica a través de la 
qual organitzem el nostre fer diari per donar resposta a les diferències, interessos i 
ritmes de maduresa i aprenentatge de cada nen i nena. 

Dintre de l’aula compten amb diferents espais on els nens i nenes poden anar en 
diferents moments del dia a fer activitats diverses, més aviat lúdiques, que permeten 
observar, explorar, manipular, experimentar, descobrir, crear, a partir de diferents 
llenguatges. Són experiències que els permeten jugar, i a través del joc, aprendre. 

Les quatre potes de la dimensió global de la persona es posen en marxa: les habilitats motrius, 
les cognitives, les personals i les socials i el paper de l’adult és el de dinamitzar aquests 
aprenentatges i proporcionar noves oportunitats. 

El que intentem és crear petits contextos d’aprenentatge perquè els infants vagin aprenent a 
partir de la seva experiència, desenvolupant la seva autonomia, la capacitat de prendre decisions 
i la tolerància a les petites frustracions per anar aprenent a regular les seves emocions. 

Potenciem també el sentit de la responsabilitat i de la convivència, promovent les relacions amb 
altres companys i companyes, en un moment tan important del seu procés de socialització.

A través del treball per racons contribuïm al respecte per la diversitat, perquè no tothom cal 

ELS RACONS AL PARVULARI
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que faci la mateixa activitat, en el mateix moment, ni amb 
el mateix ritme, sinó que l’alumne esdevé protagonista, té 
un paper més actiu i un espai i un temps per pensar. 
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TALLERS AL PARVULARI
Els tallers són entorns rics amb propostes diverses que 

afavoreixen el desenvolupament global dels petits. A l’atractiu 

natural dels tallers, a més, s’hi suma el fet que els realitzem 

internivells, és a dir, tot barrejant-se els infants de P3, P4 i P5. 

D’aquesta manera, el treball cooperatiu entre elles i ells guanya 

molta més riquesa i fomentem encara més aspectes com la 

sociabilitat i la col·laboració. És francament fantàstic observar 

com es relacionen, s’ajuden i 

s’expliquen les coses entre ells.  

Els tallers ofereixen una 

metodologia creativa i flexible, 

oferint propostes d’activitats 

diverses (observar, manipular, experimentar, descobrir, crear…). Així doncs, ens en 

podem trobar de més lúdics (tallers ens els quals el joc és la principal activitat), de 

més artístics (on el pes important recau sobre els materials i les diverses tècniques 

plàstiques emprades), com aquells de caire més experimental (en els quals l’exploració 

i el descobriment són el fil conductor de les activitats que s’hi realitzen).

Tenint en compte les valoracions que els nens i nenes han anat aportant sobre els tallers 

fets en cursos anteriors, l’equip del parvulari hem decidit realitzar els sis següents per 

aquest curs:

- Taller de cuina.

- El petit teatre.

- Bonic el parvulari.

- Taller dels artistes.

- Taller de colors.

- Taller de modelatge. 

Al “Taller de cuina” l’Ester presenta als 

infants tres receptes senzilles per poder passar una bona 
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estona, aprendre més coses sobre els 

aliments i els estris que necessitem 

per manipular-los. 

Al “Petit teatre” la Imma crea entorns 

fantàstics on els infants a través del 

joc, la dramatització i l’expressió 

corporal s’endinsaran en escenaris 

diversos com la granja o el món dels 

pirates. 

A “Bonic el parvulari” la Vanesa dóna la 

possibilitat als nens i les nenes a guarnir 

el nostre parvulari, els passadissos, les 

aules… tot preparant elements decoratius en funció de les festes a celebrar, els animals que donen 

nom a les classes…

Al “Taller dels artistes” l’Eva presenta tres tècniques originals per treballar la témpera líquida. Els 

nens gaudeixen d’allò més tot experimentant i creant les seves obres en aquest taller. 

Al “Taller de colors” la Carme i els petits fan experiments amb els colors. Què passa quan barregem 

llet, sabó i témpera? Els nens experimenten, dedueixen, observen, fan i s’ho passen d’allò més 

bé. 

Al “Taller de modelatge” la Irene els ofereix el fang com a material a manipular. Els nens creen les 

seves pròpies escultures tot utilitzant tant les eïnes específiques per modelar el fang com altres 

elements que trobem en la natura (el Landart).

Els nens i nenes trien a quin taller els agradaria anar. Un cop triat, romandran en el mateix taller 

durant tres sessions consecutives. Quan acaba cada torn (les tres sessions) tots els nens canvien 

de taller…i així successivament fins que tothom pugui realitzar els sis tallers. El fet que siguem sis 

persones les que realitzem tallers fa que els grups siguin menys nombrosos i es puguin atendre 

millor les necessitats dels infants; hi ha entre 12 i 13 nens a cada taller.  

De moment aquest curs l’experiència és tot un èxit. Els nouvinguts de P3 han entès perfectament la 

dinàmica, la manera de fer, i estan encantats i encantades de fer tallers. És una sort poder gaudir un 

any més d’aquesta fabulosa activitat!

Equip de parvulari amb les aportacions dels nens i nenes
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Famílies amb opinió:
Les vivències i records d’exalumnes de l’escola que han decidit repetir i 
escollir-nos per acompanyar també en l’educació dels seus fills i filles. 

Des de fa molts anys tinc una relació molt especial amb l’escola Sant Jordi. Me l’estimo.
Primer, des de ben petita, com a alumna i més recentment, com a mare.
Vaig ser una nena feliç a l’escola, tot i les dificultats que representa tenir els pares allà treballant. Recordo els jocs 
al pati interior al voltant de la font abans d’entrar a classe, la celebració cada any de Sant Jordi, anar a portar el 
pessebre cada desembre abans de les vacances entre tantes altres coses.
No vaig dubtar gens en elegir aquesta escola per a la Sara. Deixant de banda els meus sentiments, sabia que aquí 
tindria una educació completa, seria feliç, com jo ho vaig ser, i aprendria els valors necessaris per arribar a ser una 
dona inquieta, respectuosa i oberta al món. Ester Isern

Quan era petita, els meus pares van decidir canviar-me d’escola. Encara recordo el batibull d’emocions 
negatives que sacsejava el meu estómac. Sentia una immensa tristesa per deixar enrere els amics de sempre, 
al temps que em consumia el neguit, fins i tot la por, de no saber què m’hi trobaria en aquella escola nova 
anomenada “Sant Jordi”. D’això ja fa molts anys, però aquell primer dia no s’oblida. Amb el pas del temps, 
recordo aquella època de la meva vida amb estima. El tarannà pròxim de l’escola em va ajudar a adaptar-me 
fàcilment i a sentir-me integrada sense gaire esforç. 
Quan van néixer els meus fills tenia clar que la seva escola havia de ser el Sant Jordi. Cap altra opció 
satisfeia més els meus instints de mare que vol el millor pels meus fills. Els vaig inscriure amb el cor ple 
d’il·lusió per saber que s’hi trobarien “com a casa”, en un entorn familiar i acollidor on l’aprenentatge anava 
més enllà dels llibres i créixer era sinònim d’enriquiment. Cristina Craviotto Rivero

Cada dia arribo a l’escola del nostre fill, bé a la nostra escola, perquè encara la considero un bocinet meva... 
Veig rialles, abraçades de pares, mares i avis, ferides de pati, plors, llibres de biblioteca, baldufes rodant... 
i recordo cada dia la meva aventura de ser nen.
Potser l’edifici no és el mateix on jo vaig estudiar, que és on hi ha ara l’institut, però l’encant és el mateix, 
si fins i tot molts pares i mares som ex-companys de classe!
La decisió de dur el nostre fill a aquesta escola la vam tenir molt clara, a part de la proximitat a casa 
nostra, jo en tenia records fantàstics i la meva dona havia conegut l’escola fent pràctiques de magisteri i 
creia amb la seva metodologia.
Cal dir que hi ha hagut l’evolució de moltes coses des d’ençà, ja fa 20 anys, i menys mal! Però les arrels, 
arrels són! Eduard Llopis
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El millor mitjà per fer bons els nens és fer-los feliços: 
Va escriure Oscar Wilde, i així ho he viscut des de ben jove. Vaig ser una nena feliç en aquesta escola, un lloc ideal 
per jugar en plena natura, envoltada d’arbres i pati de terra… que bé i que divertit el dia que plovia, que ens posàvem 
les botes per saltar els bassals… i quina por… a l’arribar a casa, on la mare es preguntava com podia portar tanta 
sorra a sobre.
Sí, de ben petita em van portar al col·legi Sant Jordi.
En aquell moment era un col·legi privat, i era un del pocs col·legis que feien totes les classes en català.
Ja en aquells moments era una escola innovadora on tots a l’escola ens coneixeríem. Era bo, però de vegades, si 
eres una mica trapella, de seguida pensaven amb tu si havia passat qualsevol cosa.
Ara sé, i per això vaig portar les meves filles a aquest centre, que és una escola on el que comptava i el que compta 
és el desenvolupament dels nostres nens i nenes. És una escola que ensenya a estimar i cuida amb tendresa i 
dedicació aquests fills nostres, com si es tractés d’una llavor que es va transformant en aquella flor que després 
despendrà les seves pròpies aromes, o es transformarà en aquell arbre que creixerà lentament, sense parar, per 
finalment un bon dia, donar els seus fruits. 
Realment, aquella escola no és tant diferent a aquest Sant Jordi; han canviat alguns mestres però la filosofia, el 
fil conductor és el mateix. Totes les vivències, anècdotes, històries i aprenentatges van deixar petjada dins meu 
perquè va estar una escola que ens va fer viure moltes emocions, i tinc la sensació que als nostres fills els hi passa 
el mateix.
El respecte, la cooperació, la creativitat, la il·lusió i l’acceptació són paraules que ronden fa dècades en aquestes 
parets i fan que cada alumne, cada somriure, cada crit i cada emoció recordin nits de somnis lliures. Aquesta escola 
escolta, atén, ens estima i ens fa treure qualitats que no havíem descobert encara i que potser determinaran la 
nostra vida. 
Aquesta petita família constituïda per professors, conserges, cuineres i companys de classe abunda en els meus 
primers i memorables records. No puc oblidar les curses i les  cucanyes durant la diada de Sant Jordi, els partits de 
futbol, el nadal, en fi... no puc oblidar res d’aquells anys magnífics en què el Sol era Sol i jo era només una nena amb 
ganes d’aprendre i sobretot, jugar. M’ho van explicar i ho vaig oblidar. Ho vaig veure i ho vaig entendre. Ho vaig 
fer i ho vaig aprendre. (Confuci). Marta Posino

Fa uns mesos, em van proposar de col·laborar amb la revista de l’escola. No m’ho vaig pensar gens, i vaig acceptar de bon 
grat, però m’he adonat, que escriure unes línies per explicar alguna experiència viscuda o record com a exalumna i ara mare de 
l’escola, no és gens fàcil, ja que necessitaria moltes més línies. Tot i així, us faig un tastet.
Vaig començar amb tres anys, i marxava amb catorze, llavors, encara fins 8è d’EGB, amb una pila de records i vivències, dels 
quals, gràcies a ells, ens van ajudar a decidir quina escola volíem per les nostres filles.
Recordo amb afecte... que durant la meva estada a l’escola,  vam començar essent dues classes per curs, i amb noms com els pins 
o els avets, els tigres o els lleons, etc... que l’edifici era on actualment està l’Institut, els mestres i altre personal de l’escola... des 
del conserge Sr. Pere, fins al director, l’Antoni Pujol, fins i tot, del munt d’autocars que hi havia... fins a deu, de les colònies, de 
la festa de Nadal, de la festa de Carnestoltes... i tantes d’altres. 
Un canvi que vaig poder viure, molt  significatiu, però no per això en negatiu, va ser quan va passar de ser Cooperativa de Pares 
i Mares a Escola Pública, on van marxar molts companys.
Anys després, com a mare, arriba el moment d’anar a les portes obertes de l’escola (ara fa 6 anys), i quina va ser la meva sorpresa, 
al retrobar-me amb l’Esther o el “Domínguez”, com li dèiem... i que ells es recordessin de mi, amb tots els nens i nenes que han 
passat per ella.
És una realitat que, des de llavors, han canviat molt les coses, l’edifici, el pati, les classes, els professors, la metodologia, però el 
que no ha canviat és aquell tracte familiar i proper que sempre desprèn aquesta escola.
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Veure que les meves filles parlen de les seves  vivències a l’escola amb un 
somriure a la cara, i en les quals ara, com a mare, en sóc partícip, em fa 
molta il·lusió.
Moltes gràcies ESCOLA SANT JORDI. Marisa Cabiscol

Recordo aquells dies d’infància quan m’embotonava la bata i llegia el 
meu cognom brodat en ella.
Acte seguit entrava a l’aula i entre el xivarri dels nen buscava els amics 
que em van acompanyar al llarg del anys escolars i que inclús encara 
conservo. Compartia amb ells rialles i jocs, disfrutant de cada racó 
d’aquell immens pati.
Érem com una petita família, i com a totes les famílies teníem els 
adults, els mestres, que ens van ensenyar grans coses a part de les lliçons, com aprendre a respectar-nos i conviure entre 
nosaltres.
Vam decidir portar els nostres fills al col·legi Sant Jordi perquè vam voler brindar-los l’oportunitat que visquessin aquelles 
vivències que recordo amb un somriure. Mireya Craviotto Rivero

L’escola Sant Jordi és ara un punt de trobada entre les meues experiències viscudes com a alumna i les noves 
vivències de la meva filla. 
És un plaer tornar a formar part de l’escola.  Olga Clop

Ves per on que cada dia escolto que si les matemàtiques, que si la lectoescriptura, que si el bon nivell, que si els 
deures… i quan vam triar escola per l’Adrià el que més ens amoïnava era que hi vingués CONTENT. 
FELICITAT és el que fa que la porta d’entrada als coneixements sigui ben ampla. Penso que el gran MÈRIT 
de l’escola és crear un ENTORN amable per fer que les nenes i els nens estiguin CONTENTS i així estiguin 
MOTIVATS enfront els seus aprenentatges.
IGUAL que fa 41 anys..., quan el centre era ubicat a l’empresa de comerç de flors annexa, quan vaig ser-hi jo, i ja 
llavors es tractava d’una escola CAPDAVANTERA. Capdavantera i INNOVADORA metodològicament i, ja llavors 
recordo venir feliç a l’escola, amb professorat ENTUSIASTA que feia que en lloc de ser una tortura, el dia a 
dia es convertia en una rutina AGRADABLE amb un retorn diari amb una motxilla carregada de coneixements i 
també, tant o més important, de VALORS I ACTITUDS imprescindibles per a la vida.
I això clou amb l’única reflexió negativa: enyorança de temps que ja no tornaran, records bonics... però llunyans 
en el temps. Ramon O. Torrelles

El primer dia que els pares em van portar a l’escola anava amb els meus tres germans, així que no se’m va 
fer del tot estrany. De fet, tenia aquella alegria que tenen tots els petits de sentir-me “gran”.
L’escola es trobava on ara està situat l’institut i, on ara hi ha el parvulari i l’escola, hi havia un gran pati on 
petits i grans jugaven. Al costat del pati teníem el camp del pagès, on els grans anaven a buscar pomes 
i les donaven als petits.
Recordo les festes amb l’ajuda de les fotografies esgrogueïdes de casa dels pares, la de carnestoltes 
era sonada; les excursions als pinets del pati que fèiem els parvulets; les competicions de gimnàstica 
rítmica amb la senyoreta Anna; la meva senyoreta, la Montse Escorsa; l’ametller del col·legi vell; plantar 
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arbres al pati amb els pares i els dinars del divendres, perquè venien a dinar a l’escola els pares i hi havia 
canelons.
La meva escola tenia el mateix nom que el meu pare. I ara és el meu fill Marc el que té el pare que es diu 
Jordi, com la seva escola. 
Aquest any ha començat als peixets i tot i ser un gran canvi a la seva vida, cada dia està més content 
de poder jugar amb el seus amics i aprendre coses noves. Nosaltres estem contents de poder compartir 
amb ell l’escola, el pati, el berenar... perquè el Sant Jordi d’ara és diferent al d’abans, però manté la seva 
essència, és una gran família de la qual ara forma part el Marc i d’aquí dos anys en formarà part el seu 
germà Biel. Mireia Marimon

Hola, sóc la Sílvia. Vaig ser alumna del Sant Jordi, sóc filla d’un exalumne de l’escola, germana de  4 
exalumnes, mare de 2 alumnes i espero ser ben aviat tieta d’algun alumne més. Com veieu, el meu vincle 
amb l’escola Sant Jordi ve de lluny i és per això que me la sento molt meva.
Canvis n’hi ha hagut des d’aleshores  El meu primer any, encara el vaig passar a l’edifici vell, on actualment 
hi ha el magatzem de flors. Els posteriors els vaig passar a l’edifici blanc, el que avui en dia és l’Institut 
Manuel de Montsuar.
De records en tinc milers, però què dir-vos  Vaig passar molts matins a primera hora (abans no existia 
l’acollida), jugant al ping-pong. Recordo també passar hores i hores als pins que ara tenim al fons de 
l’escola i recordo moltes més estones a les barres paral·leles.
A classe vaig tenir grans Mestres. Recordo especialment el Santi, “profe de gimnàstica” com li 
dèiem aleshores, i el “Labe”. Dos grans persones que malauradament ja no hi són. Recordo com no el 
“Domínguez”, que amb els anys ha passat a ser conegut com el “Josep”, i que encara tenim a l’escola. 
Llàstima que els meus nens ja no en gaudiran!
Tot reflexionant, sí que l’escola d’ara és molt diferent a la d’aquells anys, és clar. La societat i nosaltres 
també som diferents. Hem evolucionat. Aprofundint una mica però, aquella escola en què jo vaig 
créixer ja tenia l’essència de la d’ara. Una escola Laica i amb una marcada catalanitat i sobretot molt 
involucrada en tot el que s’esdevé.
Aquests últims anys hem hagut de lluitar amb les retallades i en la meva opinió en les males decisions 
d’alguns polítics i anys enrere vam viure la transició d’escola privada a pública, amb tancada a l’escola 
inclosa.
Si una cosa tenia clara des del moment en què vaig saber que havia de ser mare, és que els meus fills anirien a 
l’escola Sant Jordi, no tenia pla “b”. Ara que ja tinc els nens aquí, estic convençuda que vaig prendre la millor 
decisió. Silvia Zaragoza

Setembre del 78 s’inicia la meva etapa com alumna d’aquesta escola amb Història. Jo, una nena de 4 anys que cursava 
el primer any de parvulari, en aquell temps l’escola era un edifici petit i vell situat al costat esquerra on és ara l’Institut; 
recordo el començament, el qual em va despertar un cúmul de sensacions; en un primer moment la por per allò desconegut 
i contraposat amb la curiositat per descobrir el que amagaven aquelles aules i, com no, el gran Pati, una gran extensió de 
terra argilosa i vermella on al fons es veia un petit bosc de pins i arbres. Allí, fruit de la nostra imaginació, jugàvem a fer 
cabanes i a papes i mames. (Pensant en aquells temps se’m dibuixa un somriure nostàlgic). Durant l’etapa de parvulari vaig 
aprendre les primeres sumes, restes, experimentar amb les arts plàstiques i sobretot, vaig començar a saber entendre els 
valors de l’amistat i el companyerisme. 
El anys 80 van coincidir el canvi de cicle, amb la construcció de l’escola nova, era on és ara l’Institut. Allí hi vaig cursar 
tota l’E.G.B. Records d’aquella època me’n vénen molts, més dels bons; dels dolents no en tinc gaire presència; recordo 
els professors, els amics de la infància, les sortides de final de curs de 3 dies, les festes de l’escola, els festivals de Nadal, 
juntament amb el concurs de dibuix de pissarra amb motius nadalencs que fèiem cada classe, les excursions que fèiem 
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durant el curs, els tallers de cuina, la pràctica de diferents esports, 
natació, tennis, handbol, anglès, informàtica. 
En definitiva, la meva experiència viscuda ha estat positiva. Assolint 
valors humans com el compartir, la solidaritat, el respecte, la 
confiança, saber perdonar i la felicitat, fonaments essencials per a 
créixer com a persones. Per aquest motiu vaig decidir escolaritzar 
primer el meu fill gran i després la petita perquè també tinguin 
l’oportunitat d’adquirir-los, aprendre a ser feliços i valorar les coses 
meravelloses que cada dia t’ensenyen en aquesta, la nostra escola, 
l’escola de tots, la que formem professors, alumnes, treballadors i 
famílies. Sònia Rodríguez Magrí

No ho hagués dit mai, però després de trenta (!) anys, el meu 
col·le em torna a demanar deures. I em fa molta il·lusió, no us penseu! I és que el meu fill ha començat aquest any 
al Sant Jordi. És un peixet de color blau. Quan jo hi vaig començar, era una pantera. A la porta de la nostra classe 
en teníem un dibuix. Creieu-me que tinc molt mala memòria, però tanco els ulls i puc veure’l amb tant de detall com 
si l’hagués vist aquest matí. M’encantava allò de ser de la classe de “les panteres”. El que no sabia és que molts 
membres d’aquella “manada” serien els millors amics que he tingut mai. De sobte, se m’obre tot un món de records 
que tenia arraconat en algun calaix del meu cap: les senyoretes Montse i Esperança, l’olor a ceres, el miniarco amb 
la senyoreta Olga, les erugues de colors al fenoll del pati, el repàs de les taules de multiplicar (tots de peu i en cercle) 
amb la senyoreta Inés, el moment del fluor i el que ens costava aguantar el riure, el carisma de professors com en 
Guillem Laberies i en Ramon Verdié (quin gran tàndem! aquí ja feia vuitè), la Rosa Maria Pujol, profe de música i a 
qui dec, segurament, gran part de la passió que sento cap a la meva actual professió... Bé, disculpeu, em veig obligat 
a tancar la porta del calaix de la memòria per no posar-me pesat! 
Des de llavors, llei de vida, tot ha canviat molt. Les úniques cares conegudes que em queden d’aquella època són en 
Josep Domínguez (gran professor i millor persona) i l’Esther Vicente (la meva benvolguda profe en aquests deures). 
De fet, ni tan sols l’edifici és el mateix. El que estic segur que no ha canviat és l’esperit de l’escola, oberta, humana, 
lliure... Un esperit que de ben segur farà que el meu fill i els seus amics i amigues aprenguin, pensin i, sobretot, 
siguin feliços. Hugo Alarcon

Em demanen que escrigui unes paraules com a antiga alumna del Sant Jordi. Jo vaig arribar a l’escola Sant Jordi a 
meitat de curs, quan feia 4t d’EGB. Va ser així perquè jo ja no volia anar a l’escola a la qual havia anat fins llavors, 
perquè tenia por del professor, i per tant, d’anar a l’escola.
Així que vaig passar de no voler anar a l’escola, a no voler faltar-hi cap dia. Jo ho recordo com arribar al “paradís 
escolar”.
El Sant Jordi era una escola on treballàvem per grups a les classes, que tenia plantes i animals a dins de l’aula, i que 
fins i tot tenia un hort al pati. Això fa 28 anys endarrere, era quelcom molt especial!!!
L’escola estava a l’edifici de l’institut, per tant teníem un pati immens on recordo hiverns gelats jugant a bales, d’anar 
a la zona dels pins o anar al pati dels petits a jugar amb els més peques.
Són bons  records d’una època feliç, de jocs, somriures i aprenentatges, on l’escola Sant Jordi i tot l’equip que la 
formaven em va tornar a fer creure en l’ensenyança individual però integradora, ja que a pesar de la meva malaltia 
crònica sempre vaig poder realitzar les mateixes activitats que els meus companys i aconseguir viure una etapa tan 
important en un context tan protegit.
Gràcies Escola Sant Jordi. Vanessa Guijarro Ocaña
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Aquestes línies són un recull d’idees, 
frases i conceptes extrets de la conferència 
“Educar en valors” que en Joan Melé va fer 
a l’escola el passat curs. Abans, però, ens 
agradaria contextualitzar-ne la seva figura, ja 
que conèixer-ne els seus orígens dota d’un 
significat diferent les seves paraules.

Joan Antoni Melé va néixer a Barcelona al 
març del 1951. Després de més de 30 anys 
d’experiència professional en el sector de la 
banca, on va treballar com a director d’una 
sucursal d’una caixa d’estalvis de Barcelona, 
va conèixer la banca ètica i el 2006 va 
contribuir directament al desenvolupament de 
Triodos Bank. Va ser subdirector general de 
l’entitat a Espanya fins a finals de l’any 2014. 
Actualment, continua col·laborant amb el banc 
a través de programes de formació interna i 
representació en xerrades. A la vegada es dedica a fer divulgació d’altres temes com són l’economia conscient, les 
empreses sostenibles i l’educació en valors.

Joan Melé inicia la seva xerrada desmuntant els eixos sobre els quals se sustenta el nostre sistema educatiu.

Parla de com es prioritza la intel·lectualitat per damunt del saber fer i del sentir. Per a Melé, l’educació hauria de 
seguir el trinomi: acció- cor-ment, i amb aquest ordre. En aquest sentit, estableix tres etapes de descobriment vital: 

Del 0 als 7 anys, els infants haurien de descobrir la BONDAT a partir de l’acció, del fer (jugar, manipular, •	
muntar i desmuntar...). En aquest moment el model de l’adult és essencial per dotar l’infant de confiança en 
el món i en els demés. 

Dels 7 fins a la pubertat, els nens i nenes haurien de poder descobrir la BELLESA a través de les arts. Les •	
arts enteses com a vehicles d’expressió d’emocions, com a disciplines essencials per un desenvolupament 
global.

LA CULLERADA
Conferència Joan Melé “Educar en valors”
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Més enllà dels 14 anys, els nois •	
i les noies haurien de poder 
descobrir la VERITAT. Poder 
confrontar el que saben amb 
allò nou que se’ls presenta, per 
a esdevenir individus crítics i 
lliures.

Per a Melé, no ens han ensenyat a 
dirigir la voluntat cap al món, sinó cap 
a nosaltres mateixos. Quan l’individu se 
centra en ell mateix es paralitza, no deixa 
que el seu potencial surti, que les seves 
capacitats siguin útils als altres. Tenim, 
doncs, individus infeliços que generen 
societats infelices perquè tot el que 
podien haver aportat a la col·lectivitat es 
queda dins seu.

En aquest sentit, es fa convenient que a 
les escoles s’eduqui per al món, s’eduqui 
per als demés, amb l’objectiu que els 
infants, en un futur, puguin contribuir a desenvolupar un món millor. Cal mostrar-los que som éssers lliures que 
formem part d’una comunitat que funciona com un organisme i que s’ha de desenvolupar en harmonia. Cadascú de 
nosaltres està connectat a l’altre i el que jo faig afecta la totalitat. 

Segons Melé, l’economia és l’àmbit ideal per a relacionar-nos uns amb els altres, ja que, cada acte econòmic té 
efectes sobre la resta. És per aquest motiu que es fa important ensenyar als nens i nenes, des de ben petits, els usos 
dels diners: comprar (consum responsable), estalviar i donar; perquè al darrere d’aquests actes hi ha persones. Cal 
ensenyar-los que el mercadeig dels diners i l’especulació malmeten la manera com ens relacionem, que permetre 
que els nostres diners circulin sense crear res és una perversió moral o que darrere un preu barat hi ha l’explotació 
humana i la destrucció del nostre planeta.

En l’organisme humà, els diners són la sang i els bancs haurien de ser-ne el cor, haurien de deixar-los circular per 
a generar vida.

Finalment, Joan Melé va voler contagiar-nos d’entusiasme per a actuar en el món des del compromís. 

Marta Ceron
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CONVERSA ENTRE EL JOSEP I ELS SEUS ALUMNES DEL CURS 2014/15
NOTA IMPORTANT: Aquest primer fragment no es va gravar. Vaig prendre anotacions bastant fidels de les respostes del 
Josep. Qui va formular les preguntes eren l’Andrea Salguero, l’Alba Martín, la Laia, la Laura, la Sara, la Júlia, l’Andrea Chavarri i 
la Merli, però no recordo quina d’elles va formular quina pregunta. Les he assignades per l’ordre en què apareixen assegudes 
i s’anaven passant un full en què les tenien escrites. Full que ha estat impossible recuperar. 

Andrea S- T’agrada fer de mestre?
Josep- Doncs he de dir que jo no tenia vocació de mestre. Jo vaig estudiar perquè els pares m’hi van obligar. La meva família 
no tenia massa diners perquè pogués estudiar fora i a Lleida llavors només es podia estudiar Magisteri. Però jo vaig ser una 
excepció, perquè cap dels companys del poble de la meva edat té estudis. Tots anaven a treballar al tros o a la paperera.
Alba Martín- Has tingut moments durs fent de mestre?
Josep- Sí; hi ha hagut etapes dures, però més que fent de mestre quan estava a la direcció de l’escola i els problemes associats 
que comportava, per exemple quan es trencaven els tubs de la calefacció a l’hivern o un judici amb un conserge que havia 
treballat a l’escola... Però vaig aprendre molt de molta gent i a l’arribar aquí i assumir la direcció vam poder començar a sentar 
les bases del que és avui el Sant Jordi.
Laia- Quina ha estat la millor experiència que has tingut?
Josep- Sens dubte fer classes i, sobretot, dels deu últims anys ençà. També penso que ha estat positiu haver tingut l’oportunitat de 
sortir puntualment de l’escola per tenir experiències en altres 
àmbits, al sindicat de mestres o a la delegació d’Ensenyament, 
on vaig estar durant un curs de sotsdelegat. Allí no sé si vaig 
aprendre massa coses però sí que em va servir per veure 
l’administració des de l’altre costat del sindicat.
(Nota: a partir d’aquí transcripció fidel de la gravació)
Max- T’imagines la teva vida sense haver estat mestre?
Josep- El que t’espera a la vida no ho saps mai. Hi ha gent que 
té molt clar als vuit anys que vol ser metge i fins que no ho 
aconsegueix no para. Però si jo us preguntés a vosaltres què 
voleu ser, doncs potser algú em diu que vol ser informàtic i 
acaba sent infermer. La meva vida ha estat el Sant Jordi des 
dels deu anys, i en fa trenta-vuit que hi estic treballant. Jo ho 
he conegut tot, del Sant Jordi: la gent que el va fundar, el Sr. 
Isern, l’avi de la Sara, el Sr. Farreny... I aquest edifici no existia, 
el Montsuar tampoc; hi havia uns senyors que es cuidaven de 
la cuina i hi havia un internat. Per aquí hi havia un garito en què 
criaven tres porcs i cada any el mataven i feien el mandongo, les 
botifarres, les llonganisses... Clar, és tota una vida. Jo vaig començar al Sant Jordi perquè la meva mare és molt patidora i quan 

DESPULLA’T
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tenia deu anys havia d’anar des del poble fins al Màrius Torres. I com que el cotxe de línia passava per aquí, tot i que no teníem 
diners vaig tenir algunes beques i vaig venir aquí.
Andrea Chavarri- Quan eres petit a què et volies dedicar?
Josep- No m’ho he plantejat mai. Segur que en algun moment volia ser futbolista. En un altre moment penses que al poble 
acabaràs treballant a la paperera i que si estudies potser podràs entrar a una oficina. O fer de pagès. Jo recordo amb catorze 
anys quan estudiava batxillerat de vuit a dos quarts de dues, doncs que a les tardes feia de manobre, i cada estiu treballava 
al magatzem de la cooperativa, perquè així després podia estudiar. I una mica la causa d’haver estudiat ha estat això. Si ara 
tornés a jugar, suposo que tornaria a fer de mestre. Abans no 
hi havia tantes possibilitats per estudiar, ni de triar, perquè ara 
teniu optatives però abans hi havia batxillerat de lletres o de 
ciències i prou.
Lluc- Què creus que faràs a partir d’ara?
Josep- Doncs penso que m’hauré de prendre la vida una mica 
més amb calma; podré dedicar més temps a llegir, a fer esport, 
caminar, fer natació, viatjar, anar al cine, anar a la biblio a llegir 
el diari... sobre la marxa, però no res de l’altre món.
Laura- Faràs visites al Sant Jordi?
Josep- Sí. Mentre hi hagi gent que em deixi venir... I com que 
el Gerard continuarà sent director, doncs podré venir quan 
vulgui...
Marc- Hi havia piscina al Sant Jordi?
Josep- Sí. Mireu, hi ha un llibre que es va editar quan el Sant 
Jordi va complir cinquanta anys que ho explica tot. Ara en té 
seixanta-dos. El Sant Jordi va néixer perquè aquí a Lleida hi 
havia les escoles públiques en què des de la postguerra hi anava la gent que no tenia diners, però hi havia molt pocs recursos 
i la gent que hi estudiava no aprenia gaires coses. I llavors hi havia unes escoles religioses, com l’Estonac, Maristes... En aquell 
temps als deu anys havies de triar si volies fer batxillerat o primària fins als catorze anys i ja està. Per fer batxillerat fèiem 
un examen que es deia Ingrès, “todo en castellano”, que si feies tres faltes al dictat suspenies. Ens preparàvem tot un curs 
perquè era superdifícil. L’educació llavors era bastant rígida. Jo al poble tenia un mestre que era molt dur. Si el veies pel carrer 
t’amagaves perquè tenies por. Havies d’empollar molt perquè si no et sabies algo et castigava en diumenge. Aquell senyor 
encomanava al fuster del poble els punters per assenyalar els mapes. Doncs jo he vist aquell punter com el trencava a les cuixes 
d’un nen. Abans era bèstia. I si et queixaves a l’arribar a casa que el mestre t’havia pegat (això al Sant Jordi no passava), doncs 
et tornaven a pegar.
Marc- Els pares?
Josep- Sí, sobretot el pare perquè la mare amb l’espardenya no et feia mal. Però jo recordo un dia que el pare em va pegar un 
clatellot que encara dono voltes ara. També hi havia alumnes grans molt bèsties. Jo era bastant bonet.
Andrea Salguero- El primer dia que vas impartir una classe estaves tranquil o estaves nerviós?
Josep- Estava molt nerviós perquè els nois i noies sabien que jo era novato. Em preguntaven coses per veure si m’equivocava. 
Recordo que vaig començar fent castellà i m’havia de preparar bé les classes perquè n’hi havia que anaven a caçar-me. Tenien 
tretze anys.
Carme- L’altre dia el Josep va venir a explicar un conte als Peixets i ho va fer molt bé.
Josep- Superbé!
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Sergi- El “superbé” ja s’ha convertit amb el lema del Sant Jordi.
Josep- Aquesta paraula a qui la vàreu sentir per primera vegada?
Marc- A la Sorribes?
Josep- No. Qui és el director ara?
Nens/nenes- Al Gerard!
Josep- El Gerard, estigui enfadat o no, li preguntes “Com estàs?” i ell sempre contesta “Superbé!”.
Carme- Havent estat tants anys aquí, com et sents? Creus que et faltarà alguna cosa?
Josep- Ara que arriba el moment, podria continuar fins a final de curs també. Jo penso que no em faltarà res. Igual em sento 
alliberat del Sant Jordi.
Andrea Chavarri- La rutina et canviarà molt...
Josep- Del tot. El dia que decidiré aixecar-me a les deu doncs ho faré. I ara hi ha moltes xarxes socials per estar entretingut. No 
sé què faré...
Sergi- Després de tot el que has explicat, els diferents tipus d’escoles i situacions que has viscut, d’haver vist passar tantes 
generacions d’alumnes, després de tots aquests esforços, ¿marxes amb la satisfacció del deure complit, penses que ha valgut 
la pena fer escola?
Josep- Fer escola és molt important. Quan vaig fer de director Lleida era una mica com un poble, i hi havia pocs bons mestres. 
Jo al començament ensenyava com havia après: explicar la lliçó, fer les activitats, a les tres lliçons fer examen, corregir i ja està. 
Clar, l’escola ha canviat molt i penso que encara hauria d’haver canviat més. Però quines escoles canvien? Doncs depèn de la 
gent que hi ha. En aquell moment que hi havia l’Esperança, la Sorribes, el Joan Ramon, jo mateix, vam obrir l’escola. I ara, en 
aquest moment, gent com el Gerard i la Carme encara l’estan obrint més amb els tallers, els colors de diferents grups que hi 
ha. Es fan les coses diferent. Això que vàreu fer vosaltres de proposar un tema i treballar una mica al vostre aire, abans era 
impensable. O els de P-3 com fan ciències... Abans tots quiets, tots parats. L’escola ha canviat moltíssim i,sobretot, hi ha més 
gent que la vol canviar perquè no tots els mestres som iguals. Hi ha persones que es creuen tot una manera de fer, un projecte 
de vida i hi ha aquella persona que és molt seriosa i molt estricta i es creu que els alumnes aprenen a fer problemes fent-ne mil. 
Però si no entens la situació del problema ni per a què serveix una multiplicació, ja en pots fer, de problemes... Una altra cosa, i 
és molt important, que abans no passava i hi ha escoles en les quals encara no passa és que aprengueu... a què?
Nens/es- A pensar (uníson).
Josep- Els governs que ens manen intenten eliminar les matèries que serveixen per a pensar, que la gent com menys possibilitats 
tingui de pensar millor, perquè així no es revoltaran. En època del generalísimo Franco, que vosaltres no sabeu qui és...
Nens/es- Sííí (uníson).
Josep- ...doncs hi havia el futbol, el cine, el No-Do i els toros. I anar a missa. Una altra de les coses que es van fer al Sant Jordi 
quan arribem a la direcció és deixar de fer la religió. I jo no estic en contra dels catòlics ni dels musulmans ni de ningú, però 
l’escola no és el lloc. Totes les escoles de Lleida fan religió, menys Espiga, Alba i Sant Jordi, que són tres escoles que eren 
privades i van passar a públiques.
Carme- L’ànima de la gent que heu estat aquí i que heu provocat aquest canvi, i els que han anat marxant, encara es percep. Cal 
mantenir-la i continuar-la.
Josep- Si fas l’anàlisi de l’escola, aquí hi ha i hi ha hagut un dels millors parvularis de Lleida i de Catalunya. És una base important. 
Ara a l’escola també hi haurà canvis perquè marxem diversos mestres. 
Penso que ja comenceu a estar cansats i cansades... Bé, l’última cosa que us vull dir és que la trobada d’aquesta tarda ha estat, 
resumint, superbé!
Gràcies Josep!

Sergi Arbó i exalumnes de sisè
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ELS DEURES
Han intervingut: Iratxe, Júlia, Aaron, Andrea, Pau i Gerard de 
5è; Martina, Júlia, Joana, Marc, Gerard de 6è.
QUÈ EN PENSEU DELS DEURES?
Martina- Pot ser bo i pot ser dolent, depèn del cas de cada 
persona. Si tens moltes extraescolars et pot costar fer-los, 
però si no en tens no.
Iratxe- Al nostre curs, a cinquè, no en manen molts, però hi 
ha escoles que en manen un munt.
Andrea- Jo penso que en aquesta escola una mica de deures 
més n’haurien de posar, una mica més d’exercicis perquè 
després arribes a les classes i et fa falta.
Aaron- Jo no hi estic d’acord perquè si tens activitats no ho 
pots fer, amb el que fem al col·le n’hi ha suficient.
Joana- Penso que està bé que en manin perquè així els pares 
veuen el que fem a classe.
Marc (6è)- Jo tinc moltes extraescolars i quasi no tinc temps de fer-los i hi ha moltes coses que no t’han explicat.
I A TU COM ET FA SENTIR AIXÒ DE NO TENIR TEMPS?
Marc (6è)- Em poso histèric.
Pau- Estic d’acord amb el Gerard. A Castellà de vegades passa que ens mana deures de coses que no ha explicat i no ho 
saps fer. I la mare em pregunta “Com és que no ho saps, això?”
EN AQUEST CAS PENSEU QUE ELS DEURES ESTAN BEN MANATS?
Noooo (uníson).
Gerard (5è)- Jo aquests deures que no havien explicat ho vaig preguntar als meus pares. També ho pots mirar al llibre de 
lectura...
Júlia (6è)- També passa que si fas extraescolars com música o anglès també et manen deures: redaccions, pàgines 
d’exercicis, llegir llibres...
COM ESTEU EL CAP DE SETMANA?
Gerard (6è)- No tenim temps per descansar.
Andrea- Jo el dissabte faig activitats matí i tarda, i només em queda el diumenge per fer deures.
US AGRADA MÉS FER LES EXTRAESCOLARS QUE ELS DEURES?

CARA A CARA
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Síiiii (uníson). Depèn de quina activitat...
Júlia- A vegades sí que els deures aporten més coneixements, quan per exemple et fan buscar informació sobre alguna 
cosa; aprens més coses o reforces...
TOTS ELS DEURES SÓN IGUALS? US MOTIVEN MÉS UNS QUE UNS ALTRES? COM SERIEN UNS DEURES QUE US 
AGRADESSIN?
Amb jocs, fent anar l’ordinador, però tenim quatre llibres per fer.
Gerard (5è)- També el que passa és que si no saps una cosa i els pares no et poden ajudar perquè estan molt enfeinats, 
et diuen que ho preguntis a la germana. Però ma germana que està fent primer d’ESO es passa tot el dia fent deures i és 
que si no els pots fer perquè no ho saps... Al Marc L. ja li ha passat unes quantes vegades que li peguen unes bronques, 
pobre... Però és normal perquè el Marc té la germana a l’ESO i es deu passar tot el dia fent deures també.
Aaron- Jo no ho veig normal, els deures, perquè des que surts del col·le fins al matí que hi tornes només passen hores. 
Surts de l’extraescolar i ja són les vuit de la nit. A l’estiu entenc que et manin quadernets per no perdre la base, però ara 
no tenim temps.
QUAN ARRIBEN AQUESTES HORES DE LA NIT, COM US TROBEU?
Cansats! (uníson). Tenim ganes de tombar-nos al sofà i veure la tele (...) Tens ganes de relax (...) De dormir (...)
Joana- L’any que ve que comencem a l’institut, si ara quasi no tens temps de fer deures, potser haurem de deixar alguna 
activitat que t’agrada. Potser es passen una mica, de vegades.
VOSALTRES QUÈ PENSEU QUE ÉS PRIORITARI?
Joana- Són importants els deures però també ho és passar-s’ho bé. 
Aaron- Al col·le ja tens suficients hores per aprendre.
Gerard (6è)- Jo dic que primer són els estudis, després divertir-te, perquè si primer et diverteixes, després de gran no 
podràs fer res, potser no tindràs molt bona feina.
Andrea- A la vida, a més de jugar i passar-t’ho bé, també has de tenir la teva carrera. I si no fas els deures, tot el que fas 
a classe es perd...
Júlia (5è)- Jo penso que tinc moltes activitats però tinc temps de fer deures.
Gerard (6è)- L’anglès sí, però activitats com el futbol, natació, atletisme... doncs primer són els deures i després divertir-
te.
Joana- Però fer esport també va bé per la salut i així desconnectes una mica de la feina i estàs fent el que t’agrada.
Gerard (5è)- De vegades passa que per la mínima errada que tinguis ja t’ho fan copiar en un full a part.
I AIXÒ ES PODRIA DIR QUE SÓN DEURES?
Gerard (5è)- Això és una obligació.
Gerard (6è)- Un càstig.
Pau- En exercicis que t’equivoques te’l fan copiar i penses: “Per a què? No val més corregir l’exercici que copiar-lo?”
COM US DIVERTIU MÉS TREBALLANT, AMB ELS DEURES O A L’ESCOLA?
A l’escola (uníson).
Gerard (6è)- A l’escola estàs amb els companys de classe i si no entens alguna cosa els hi pots preguntar, si n’estan 
segurs.



42 43

Joana- A casa sense fer deures també aprenem coses, perquè encara que sembli mentida, mirant la TV aprens, o si tens 
un hort aprens a fer hort.
Júlia (6è)- A casa estàs sol amb els pares i a l’escola ho pots preguntar als companys i a la profe, que ho sap millor que els 
pares. I, a més, ells estan sempre enfeinats.
Iratxe- A l’escola trobes coses noves i no estàs tancat a l’habitació.
Andrea- Però a casa no estàs tan angoixada per por de fallar, per exemple.
QUAN FEU ELS DEURES CRIDEU ELS VOSTRES PARES?
Sí (uníson)
PER QUÈ ELS CRIDEU?
Gerard (6è)- Perquè no ho entenem.
Iratxe- Perquè necessitem ajuda.
Gerard (6è)- O perquè volem estar amb ells.
Marc- Perquè així és una manera que tenim d’estar amb ells sense que estiguin enfeinats.
Pau- Sí que si tens un problema et vénen a ajudar, però ja has d’estar tu més sol, si tens un problema has d’aprendre a 
solucionar-lo tu.
Júlia- Els meus pares estan separats i mon pare viu a Barcelona. Doncs els caps de setmana que el vaig a veure no puc 
estar amb ell perquè tinc molts deures. O els dies que la meva mare està a casa o la meva àvia, no puc estar amb elles 
pels deures.
US ENFADEU AMB ELS PARES PEL TEMA DELS DEURES? PORTA CONFLICTES, AIXÒ?
Sí (uníson).
Gerard (5è)- Sí, perquè et fiques neguitós, nerviós.
Gerard (6è)- Jo quan no entenc alguna cosa em diuen “Segur que això ho han explicat i no has escoltat” i aleshores em 
renyen molt.
Aaron- Tens problemes perquè si no entens una cosa i te la diuen i te la tornen a dir, això porta conflictes perquè els pares 
se’n cansen i diuen que no estàs atent, que no estudies, que no fas res i els pares es creuen que no fas res a classe a l’hora 
d’estudiar.
Júlia (6è)- Sí, creen bastants problemes els deures...
Gerard (5è)- Quan passa això, de vegades et quedes parat i penses “Però què he fet? I com ho soluciono ara?”
Pau- I et quedes trist amb tu mateix...
PENSEU QUE HI HAURIA ALGUNA MANERA D’ENFOCAR MILLOR EL TEMA DELS DEURES?
Aaron- Deixant de manar-ne.
Joana- O més pocs deures.
Marc- O deixar totes les activitats.
Parlant (uníson).
Gerard (6è)- Podem proposar de fer una assemblea tots, amb les famílies, i parlar dels deures.
EM SEMBLA MOLT BONA IDEA...

Sergi Arbó
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PEL FORAT DEL PANY
No ens hem volgut oblidar de l’aportació 
d’algunes famílies sobre la seva participació a 
l’escola...

BANC DE FAMÍLIES

Què,
Mitjançant el joc creatiu ensenyem els nens 
a conèixer, debatre i reapropiar-se del seu 
entorn, construït o buit, amb llums i ombres, 
amb sorolls i silencis, a petita escala a l’escola o a casa i a mitjana escala en la ciutat o en el camp. En aquests 
espais hi convivim tots, petits i grans, i el seu apoderament pot ajudar a crear llocs millor. L’opinió i coneixement de 
tots fa que el conjunt avanci i millori.

Com,
Els tallers tenen en comú el joc, com a mètode per despertar i conscienciar, 
aixecar la vista i obtenir una mirada pròpia de l’entorn, que oblidin els prejudicis 
i entenguin la relació entre l’arquitectura, el benestar i la manera de viure, 
transitar, refugiar-se i relacionar-se amb els altres o amb un mateix succeeix en 
uns entorns coneguts que es poden posar en dubte i consideració, aprehendre’ls 
i fer proposta de canvi.

Per què,
Com a pares voluntaris en la participació al banc de famílies de 
l’escola, el fet de poder compartir el temps i l’espai amb els nens 
i nenes i els nostres fills ens permet gaudir d’una experiència 
única en la qual rebem molt més del que aportem, explicant allò 
que a nosaltres ens apassiona.
Com a arquitectes de professió valorem la importància que té el 
disseny i l’ordre del medi que té en les nostres vides i com ens 
influeixen, per això valorem molt positivament la possibilitat que 
ens dóna l’escola de poder participar en l’elaboració d’un taller 
amb els nens i nenes ja que ens permet apropar-los l’interès 
per la descoberta d’allò que ens envolta, del nostre entorn 
construït, del medi ambient i de l’arquitectura d’una manera 
lúdica i divertida. 

Ianua arquitectures
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CONTACONTES

Fer de “Contacontes” a la Bibliopetita és un moment molt 
emotiu. Es tracta d’explicar un conte narrat, amb dibuixos, 
música, amb el suport de titelles...
L’explicació del conte és un moment únic, els infants 
s’endinsen en un món màgic on es desperten les seves 
emocions i gaudeixen molt de l’escolta.
Als nens i nenes els crea molta expectació perquè és una persona diferent de la 
mestra, afavoreix el vincle entre pares, mares i infants i molta admiració per part del teu fill/a.

Aïda Carrera

JOCS A CM

He participat dos anys en els jocs de taula de Cicle Mitjà i estic segura que, si puc, ho 
tornaré a fer quan els altres fills hi arribaran. Ho trobo una experiència molt enriquidora 
pels nens, perquè tenen la possibilitat de jugar amb els seus i altres pares a dins de 
l’escola, però sobretot per a nosaltres, els adults, que podem gaudir d’una estona amb 
els nostres fills i els seus amics, de forma lúdica en un àmbit molt seu i sense cap tipus 
de distracció o interrupció. Penso que, sempre que el nostre horari ens ho permeti, val la 
pena!

Eva Atencia

LA CORAL

Hi havia una vegada una escoleta on celebraven el Nadal d’una manera molt 
especial. Les nenes, els nens, el professorat i una bona part de les famílies 
preparaven cada any una festa diferent però amb els mateixos ingredients: 
il·lusió, ganes de sorprendre, música, dramatitzacions, emocions i sentiments. 
Per cuinar un d’aquests ingredients, la música, alguns pares , mares i mestres 
buscaven una estoneta a la nit, quan la canalla dormia, per assegurar-ne 
una bona cocció. El resultat sempre era el mateix: compartir dolces estones, 
satisfacció per formar part activa de la comunitat educativa, 
i per damunt de tot, l’emoció de veure als ulls dels nens i 
les nenes l’alegria, l’orgull i l’emoció que sentien quan els 
veien cantar.
Hi havia una vegada..., així comencen els contes, però 
aquest no n’és un, aquesta història es repeteix cada any 
a la nostra escola i per a mi és un moment irrepetible, 
especial i màgic que gaudeixo com el millor dels regals. 

Núria Pujol
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GRUPS, COMUNITATS, COL·LECTIVITATS.... AMICS, PERSONES

L’essència d’un col·lectiu o comunitat de persones 
consisteix en ajudar-nos els uns als altres, de tal manera 
que mitjançant l’esforç i sacrifici mutu puguem aconseguir 
els nostres objectius plantejats o perseguits.
Un model educatiu que fomenta la participació conjunta 
de pares, fills i mestres en diferents tasques de l’escola 
és molt enriquidor ja que el missatge (subliminal) que s’hi 
dóna és la força del treball en equip. Això promou que el 
que s’hi fa i els resultats que se n’obtenen tinguin molt 
més significat per a tots, especialment per als més petits, 
perquè per a ells aquest model fomenta, ressalta i ajuda 
a prendre consciència de tots aquells aspectes vinculats 
a la col·lectivitat i a valorar-ne els beneficis, envers una 
visió i comportament més individualista.
Col·laborar en “grup” amb petites coses, i que a més a més 
aquestes ens aportin un benefici a la col·lectivitat, ens fa grans com a persones i ens ajuda a prendre consciència 
del que som i el que tenim... com a societat.
Per a mi, com a pare de la Savina i la Bibiana, el fet de participar en el grup de famílies jardineres i millorar el reg 
del pati de l’escola ha significat molt més que el fet del treball físic que s’hi ha realitzat. Darrere de tota la feina que 
es pugui fer hi ha el sentiment d’aportar el teu coneixement, esforç i el temps en un col·lectiu en el qual pertanys, i 
a través del qual ajudes a millorar les condicions d’un espai públic (en aquest cas el pati de l’Escola Sant Jordi) per 
a generacions futures.
El fet de valorar els espais públics i comunitaris, i “pensar en col·lectivitat” és un aspecte molt important, i més en els 
temps actuals en què les noves tecnologies (que ens envolten i ens manipulen) minven la identitat i modifiquen els 
comportaments en grup de la humanitat. 
Aquestes iniciatives, a la vegada, ajuden a potenciar actituds positives i cíviques, que haurien de ser l’empremta i el 
reflex de “projectes col·lectius” d’una societat “avançada”. 
Aleshores, per què a diari percebem actituds incíviques en la nostra societat? 

Carles Sabaté

LA LECTURA A CICLE INICIAL

És necessari que les famílies disposem de temps i llegim junts amb els 
nostres fills i filles. La raó és que molts nens i nenes llegeixen amb millor 
comoditat quan es troben junt als seus pares. Els pares hem de contagiar el 
plaer a la lectura a través dels contes i igual que els agrada que nosaltres els 
expliquem contes, estic segura que també a ells els agradaria explicar-nos 
els contes o llibres que llegeixen. 
La funció que fem els pares en col·laborar amb l’escola dels nostres fills a 
l’hora de la lectura, tal i com ho faig jo, hem de pensar que és molt enriquidora, 
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ja que els fem sentir-se importants amb les coses que fan a l’escola i els podem 
motivar per la seva continuació a millorar. També tenim l’oportunitat de veure de 
ben a prop la tasca tan meravellosa dels nostres docents, de com fan una feina 
ben feta gràcies a la seva vocació i això queda reflectit en els nostres fills.
Finalment, només vull animar tots els pares a col·laborar en tot el que el nostre 
temps ens deixi, ja que el temps dels nostres fills és únic i no torna enrere. A 
l’escola, gràcies per tindre aquestes iniciatives i deixar-nos-hi participar.

Yolanda Abad

A PELAR FRUITA!

Des d’un  principi, engrescat per les persones que m’envolten, vaig decidir col·laborar en  diferents activitats que 
es van proposar des del centre educatiu, com per exemple: pelar la fruita, acompanyar a les sortides que fan els 
nens, ajudar a fer els panellets... això m’ha permès conèixer des de dins i des d’una altra visió, àmbit educatiu, els 
nostres fills i filles.  
Com a pare, he tingut amb aquesta experiència la possibilitat de compartir, veure i conèixer una mica més la 
realitat del dia a dia d’una escola i comprovar com transmetrem tots plegats els valors i coneixements que són molt 
importants per viure, per donar respostes, en definitiva, per ajudar els nens i nenes,  que mentre es van fent grans 
sàpiguen com ens hem de comportar amb els altres i també amb nosaltres mateixos, que no és una tasca fàcil però 
tampoc difícil.
He vist de primera mà com, mitjançant aquestes activitats compartides, junts la família i l’escola, com els nens se 
senten molt més motivats i il·lusionats. 
L’escola agraeix la petita implicació de les famílies essent conscient que tant l’escola com els pares i les mares estem 
molt ocupats, però hem comprovat que aquestes aportacions conjuntes són molt enriquidores per l’educació.
Quan tu entres dins d’una aula et serveix per a conèixer més cadascun d’ells, la relació que té el teu fill amb els altres 
companys,  valors de respecte, de generositat, sensibilitat, d’ordre...
La meva intenció és continuar participant i animo els altres pares i mares que ho facin. És molt divertit i gratificant!!!

Dani Llop

PRÉSTEC BIBLIOTECA

Venint a fer préstec tinc l’oportunitat de conèixer una mica millor els nens 
de l’escola, de veure com es fan grans, com progressen i evolucionen. 
M’agrada participar en les activitats de l’escola i veure com funciona 
des d’una perspectiva diferent, una mica des de dins. M’encanta veure 
la cara d’alegria i satisfacció dels meus fills quan baixen i em veuen 
asseguda a la biblioteca. És per mi una activitat molt gratificant, agraïda 
i del tot recomanable.

Sandra Vall. 
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SORTIDES A LLEIDA

“Poder realitzar activitats amb els meus fills a l’escola a part d’omplir-me de 
satisfacció en veure les seves cares quan diuen als seus amics “avui ve la 
meva mare”, m’ajuda a veure una mica com és el seu dia a dia fora de casa 
i gaudeixo molt de la seva companyia i la dels seus companys i professors. I 
crec que és bo per a ells que vegin que ens involucrem en una cosa que veuen 
tan seva com és el col·legi. És d’agrair que se’ns brindi l’oportunitat de poder 
participar en alguna de les activitats que ens proposen.

M Carmen Juárez

EL TEATRE DE FAMÍLIES

Una sèrie de pares i mares vam decidir fer teatre per als nostres fills i filles, sabedors de les grans potencialitats 
d’aquesta disciplina. L’art en general i el teatre en particular ens ajuda a ser ciutadans crítics, creatius i s’encarrega 
d’obrir finestres i canviar mirades. El teatre és una eina molt utilitzada a l’escola i per això vam decidir fer un pas 
més i fer teatre de famílies, per continuar teixint complicitats, augmentant 
vincles i reforçant el missatge que som tota la manada els qui eduquem. 
Hem viscut moment únics, hem buscat temps per a contribuir, més encara, 
en l’educació dels nostres fill i filles; hem fet pensar, riure i plorar els nostres 
infants. Tot per intentar construir una societat més justa.

Enric Blasi
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Demanem l’opinió d’exalumnes, mestres en pràctiques, professorat 
de l’Institut Manuel de Montsuar i també de la inspectora 
d’ensenyament perquè ens interessa molt saber des de la seva 
experiència, quina és la seva visió.

Quan era petita no era massa conscient de per què els meus pares 
havien escollit aquesta escola i no una altra. Simplement era “la 
meva” escola, i ja està. Quan creixes, t’adones de la quantitat de 
motius pel quals ells van escollir aquesta manera d’ensenyar, a 
pesar d’estar ben lluny de casa. Han passat els anys i han canviat 
moltes coses en l’escola: molts mestres, l’edifici, els horaris, els 
autocars... Però el Sant Jordi sempre ha seguit mantenint la seva 
essència d’escola tolerant, inclusiva, compromesa i innovadora. 
He tingut el privilegi de poder tornar-hi vint anys després com a 
mestra, i puc assegurar que tot això roman intacte en el savoir faire 
de tots els que formen part d’aquesta magnífica comunitat educativa. Un tarannà que, sens dubte, m’ha ajudat a ser 
la persona que avui sóc, i que ja és inherent a tots els que hem passat anys en aquesta escola. Un tarannà que, per 
moltes generacions que passin, seguirem transmetent dia a dia als més petits.

Aïda Paül Oliva 
Ex-alumna i ex-mestra de l’Escola

Tot i que va ser fa poc temps, tinc pocs records 100% clars del meu pas pel Sant Jordi. El que sí recordo i tinc clar 
és el que m’emporto del Sant Jordi: Amics, amigues i aprenentatges.  

Quan parlo d’aprenentatges no parlo solament de matemàtiques, llengua o música... sinó també aprenentatges com 
el treball en equip, la col·laboració, la solidaritat, saber raonar i “discutir” sobre un problema i trobar-ne la solució... 
Al llarg de nou anys vaig aprendre molt en tots els sentits, i ja ho diuen ja que durant la infància es forma el caràcter 
dels infants, perquè gràcies a totes i tots els mestres i companys, en general gràcies a l’escola, he arribat a ser la 
persona que sóc avui. Sóc un dels molts que diu amb orgull que va ser alumne del Sant Jordi.

Pau Curcó Vicente 
Ex-alumne de l’Escola

Sota la mirada d’una practicant universitària em resulta força difícil plasmar tot allò que vaig aprendre a l’Escola 
Sant Jordi. No obstant, si he de destacar quelcom, és la qualitat de competència dels i de les mestres, la dedicació 
i la responsabilitat que transmeten cap a l’educació. Vaig poder percebre la vetlla incondicional per un aprenentatge 
integral, la qual permetia relacionar continguts i experiències envers totes les àrees i contexts, sempre des del 
respecte a la diversitat en el seu sentit més ampli.

El convidat
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Considero que el que us fa especials és el treball que realitzeu respecte a l’equilibri que fluctua entre el cap, les mans 
i el cor, així com la relació tan cuidada i propera que compartiu amb les famílies; aquesta tasca que realitzeu dia rere 
dia, indubtablement queda palesa en el ser i fer dels infants.      

Mercè Seuma Gatius  
Practicant  

He descobert una mescla extraordinària que amb totes i tots vosaltres voldria compartir.
És un còctel senzill i apte per a totes les edats, amb ingredients naturals i de primera qualitat. Jo li’n dic “Còctel Sant 
Jordi” i conté: 1/3 part d’equip docent il·lusionat; 1/3 part de mares i pares compromesos; 1/6 part de temps per a la 
reflexió i al diàleg; i 1/6 part de tensió (la mida justa, ni més ni menys). 
Preneu aquests ingredients i poseu-los en un entorn envoltat d’horta, remeneu-ho tot amb delicadesa i deixeu-ho 
reposar.
N’obtindreu unes noies i nois feliços i valents per fer front al seu futur amb coratge i il·lusió.

Montse Regada 
Inspectora

Una experiència enriquidora i inoblidable
Recordo la presentació d’una mestra de l’Escola cap als nens i nenes: “Aquesta noia és la Gemma i ve de l’escola 
de mestres.” Aquell dia va començar tot. Em van deixar portar a terme un treball de final de grau i unes pràctiques 
de música i generalista; em van deixar cuidar i mostrar tot allò que, una aprenent de mestra, pot saber; i sempre 
amb ganes d’aprendre més. Van ser uns mesos ben intensos, i alhora fluïts. Només puc estar agraïda de totes 
aquelles persones que formen l’Escola Sant Jordi, una escola que ensenya i transmet tot tipus de valors, tradicions 
i persones que hi poden caber al món. Diàleg, empatia i solidaritat. Ben bé es pot dir que és una gran família, on el 
més essencial que vaig veure en aquella escola era la senzillesa de totes les persones que la formaven. Gràcies a 
tot això, veig un excel·lent lloc per formar-se com a mestra. 

Gemma Sinisterra 
Practicant de la menció de música
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A mi, personalment, m’agrada molt tenir l’alumnat de l’escola Sant Jordi, ja que la metodologia i preparació que fan 
a l’escola els facilita molt la feina quan arriben a l’ESO.

La immensa majoria de l’alumnat utilitzen l’agenda, s’organitzen la feina, organitzen bé la llibreta i el material 
addicional, presenten els deures i els treballs quan toca i són molt autònoms i autònomes. A primer d’ESO també 
els va molt bé el saber treballar en equip, que implica, a més de saber pactar les normes de l’equip i saber-se 
organitzar, també: cercar informació, estructurar-la, pensar, decidir valorant avantatges i inconvenients, argumentar 
i comunicar.

Penso que ens arriben molt ben preparats i preparades en general i en particular en les matèries de matemàtiques i 
Ciències de la Naturalesa, que són les matèries que jo imparteixo a l’ESO i parlo per pròpia experiència.

Puc afirmar que, en general, venen a l’ESO amb els hàbits i les competències bàsiques molt ben treballades i 
assolides.

Felicito l’Escola Sant Jordi i desitjo que 
continuïn treballant tant i tal com ho 
fan. 

Mª Carmen Roures

Professora de secundària – INS 
Manuel de Montsuar




