
JUNY 2017 - Any XX - Número XL



2

I ara, gairebé a les portes de final de curs, us fem arribar 
la revista de l’escola. Un canal més de comunicació i de 

compartir entre escola i família pel qual volem continuar 
apostant, tot i que ja veieu que aquest curs ens hem decidit a 

fer-ne només una, que inclou tres temes que hem treballat i creiem 
importants: els refugiats, la hiperpaternitat i la violència zero.

Des de l’equip de mestres creiem fermament que escola i família han de 
caminar plegades; sempre hem tingut el convenciment que aquest és l’ÚNIC 

camí possible per assegurar l’èxit de tots els nens i nenes i poder tirar endavant 
el projecte d’escola. Ens referim a l’èxit en el sentit més ampli de la paraula, no 

només en condició de resultats, sinó en tota la dimensió de la persona i en el seu 
desenvolupament i benestar. 

És per això que l’escola, a banda de les activitats prescrites,  n’ofereix moltes d’altres per 
tal que les famílies hi pugueu participar. Són activitats que hem anat mantenint, i fins i tot 

incrementant, amb la intenció de potenciar aquesta relació, enfortir el vincle i el sentiment de 
pertinença, i generar més espais d’aprenentatge i diàleg. 

Val a dir, però, que en l’actualitat, des de l’equip de mestres, denotem una certa degradació en el 
desenvolupament d’aquestes activitats o en situacions del dia a dia en general. Els últims cursos hem anat 

observant que vivim un canvi de paradigma en l’àmbit educatiu i social, no només a la nostra escola, sinó 
arreu, que pot dificultar el funcionament diari i també de rebot el desenvolupament dels nens i nenes. 

És molt difícil detectar les causes de com arribem fins aquí: vides molt ocupades, ritme frenètic, situacions 
d’inseguretat i precarietat actuals...  També som conscients que potser des de l’equip no hem sabut transmetre 

el missatge tal com voldríem, per això us demanem si ens hi podeu ajudar.  

La nostra intenció no és assenyalar ningú, fer judicis ni retrets, només volem compartir allò que anem 
veient i les nostres sensacions per poder instal·lar-nos en la reflexió i generar noves sinergies. 

El que més ens ocupa és la tendència de moltes famílies a sobreprotegir els fills i filles, 
evitant-los qualsevol forma de patiment, encara que de vegades això impliqui trencar 

una norma d’escola; també anem constatant com n’és d’important superar el terreny 
de l’individualisme per anar caminant com a col·lectiu valorant les conseqüències 

que poden tenir les nostres accions per la resta del grup, o com se’n ressent la 
convivència i el clima a l’escola; cadascú al seu lloc per poder educar, també és 
un tema clau i de molta importància, i no sempre es respecta...

Ens agradaria que tota la comunitat tinguéssim ben presents 
paraules com: EXIGÈNCIA, COMPROMÍS, DIÀLEG, RESPECTE I 
RESPONSABILITAT, mentre anem avançant cap a un objectiu comú, 

el benestar i el desenvolupament dels infants. Ens hi ajudem?

La direcció  
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AMPATITZA’T
Per elaborar un bon àpat només necessitem 
ingredients de qualitat i molta dedicació i això és el 
que hem volgut fer a l’espai del menjador.
Voleu conèixer la recepta? Sols ens calen 100 gr 
d’autonomia, 100 gr de bones interaccions amb 
els companys i companyes, 100 gr de capacitat de 
decidir i que cada nena i nen siguin els veritables 
protagonistes del seu creixement personal. Ho 
barregem ben barrejat i ho cuinem amb molta cura 
i molt amor.

El menjador escolar és un espai on les nenes i 
els nens, a més de satisfer les seves necessitats 
alimentàries, desenvolupen tasques d’educació i on 
es fomenten hàbits saludables i sostenibles. Aquests 
són fonamentals per al seu desenvolupament personal 
i han de començar a assumir els valors de companyerisme, respecte i tolerància. L’acte de seure a taula 
implica molts usos i costums que acaben consolidant-se en hàbits per a tota la vida i el menjador escolar 
és un lloc privilegiat per aprendre’ls correctament.
Des de la Junta de l’Ampa  sempre intentem millorar tot allò que gestionem. Per això volíem aconseguir un 
espai de menjador més acollidor, més agradable, amb menys soroll, és a dir una mica com a casa. Aleshores 

vam parlar amb l’Oriol Carbonell, de 7 i Tria, per explicar-li 
aquests neguits. Va coincidir que ells també començaven  a 
treballar en un nou projecte que anava en aquesta línia i que a 
més a més pretenia millorar l’autonomia de les nenes i nens, 
ja que és un espai idoni per donar-los petites responsabilitats 
en la mesura de les seves possibilitats. Amb això es busca 
promoure un clima més càlid a l’hora de menjar i que l’ambient 
sigui més harmoniós, agradable i tranquil.  
Amb tots aquest ingredients vam tenir clar que calia posar-se 
mans a les cassoles i cuinar-ho a foc lent.
La implantació es va fer de manera gradual., es va decidir 
comprar els estris necessaris (plats, safates i olles) perquè les 
nenes i nens puguin servir-se a taula. L’equip de monitoratge 
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va rebre formació per portar a terme el projecte, 
ja que la seva implicació és fonamental per tirar-
lo endavant i perquè són ells els que assumeixen 
l’acompanyament directe amb les nenes i nens 
durant els àpats, així com la de l’equip de cuina. 
Posteriorment, es va explicar als infants en què 
consisteix aquest projecte i es va començar a 
implantar gradualment des de sisè fins als cursos 
inferiors.
Gràcies a aquesta iniciativa, les nenes i nens 
esdevenen protagonistes del menjador: treballen 
per grups a cada taula, on s’assigna un responsable 
setmanal i, segons els nivells, paren taula, se 
serveixen, recullen i netegen la taula. Amb això es 
potencien comportaments i habilitats que faciliten destresa i actituds correctes per comportar-se a taula. 
Aquesta autonomia permet que ells mateixos gestionin la seva sensació de gana i sacietat, evitant així 
haver d’insistir o forçar-los perquè s’acabin el plat, sempre respectant uns límits mínims i màxims fixats en 
funció de l’edat i que prèviament se’ls ha explicat. La insistència es pot dirigir, no tant al fet que s’acabin el 
menjar, sinó que, almenys, el tastin o en mengin una determinada quantitat, amb la voluntat de fomentar 
la diversificació i educació alimentàries i la inclusió d’aliments saludables en la seva dieta. Fer partícip 
l’infant sobre la quantitat que vol menjar, a més de promoure la responsabilitat sobre la seva alimentació, 
pot contribuir a evitar o reduir el malbaratament alimentari, ja que es poden ajustar les quantitats de 
manera més real que a partir d’uns valors fixos i estàndards. És preferible servir poca quantitat de menjar i 
donar l’opció de repetir. El fet de poder decidir el que mengen fa que els nens i nenes se sentin més grans 

i es portin millor i que aprenguin a no menjar pels ulls, sinó 
a posar-se al plat el que saben que s’acabaran.
D’altra banda, també s’han tirat endavant dinàmiques per 
aconseguir objectius de taula que es canvien a mesura 
que s’assoleixen, com reduir el soroll o demanar les 
coses «sisplau». Per tal de reduir el soroll cal recordar 
als alumnes que no s’ha de parlar gaire alt, ni cridar i que 
cal tenir cura a l’hora de fer servir i moure els estris i el 
mobiliari.
Des que es va implantar el projecte, els infants se senten 
més grans, sobra menys menjar i, pel que fa als conflictes, 
també s’ha observat que s’han reduït, gràcies al fet que 
se’ls atorga funcions més dinàmiques.

Comissió menjador i activitats
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RETRAT: APOLAINE
Aquest curs hem tingut la sort de conèixer  l’Apolaine, 
un noi de Camerun que ens ha vingut a fer una xerra-
da al cicle superior per explicar-nos com ha arribat fins 
aquí. 

L’Apolaine ens ha explicat que va marxar del seu país 
Camerun, a l’Àfrica, fa 11 anys. Vivia amb el seu pare, 
la seva mare, sis germans i una germana.  Ell era el fill 
més gran, volia estudiar però els seus pares li van dir 
que no podia continuar després del Batxillerat, perquè 
tenia sis germans  que també havien d'estudiar  i si ell 
ho feia no tenien diners per pagar els estudis, li tocava 
doncs quedar-se a treballar. El seu pare tenia un taller 
de soldadura i quan va acabar l’institut, es va posar a 
treballar amb ell.

Tenia un tiet a França i ell sempre pensava en anar-lo a veure. Amb l’ajuda de la seva mare i algunes 
altres persones va anar estalviant  fins que va poder agafar un vol des de Douala a l’aeroport Charles De 
Gaulle de París sense dir-li res al seu tiet.

En arribar a França va telefonar al tiet  que en lloc d’alegrar-se’n, es va enfadar molt perquè havia sortit 
del país sense papers i sabia que seria difícil aconseguir-los; a més el tiet vivia a Toulousse. Van quedar 
per veure’s, l’Apolaine tenia moltes ganes de donar-li una abraçada, però el seu tiet no li va donar cap 
abraçada de l’enfadat que estava. L’Apolain se sentia molt malament  perquè estava tot el dia a casa.

Passat un mes va telefonar a un amic del Camerun que havia emigrat a Madrid, es van trobar a Barcelona 
i s’hi va quedar un mes i mig. Treballaven de nit i no li agradava el ritme de vida i a més no tenia papers. 

Va conèixer la fundació Pagesos Solidaris on li van parlar de Lleida i va trobar feina a la fruita, a Aitona i 
Almacelles.

Pagesos Solidaris és una fundació impulsada per les unions de pagesos. Des del 2001, la fundació té per 
objectiu participar en el desenvolupament humà, econòmic i social de les societats agràries més empobri-
des i donar suport a les seves estructures organitzatives. 

L’Apolaine ens va remarcar que per a ell l’educació és molt important i ens va aconsellar que estudiéssim 
i treballéssim molt. 

Quan ara va a Camerun ho troba tot molt diferent, amb costums molt diferents. El menjar és molt variat 
amb moltes espècies. 
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Ens va explicar coses del seu país. Allà parlen francès i anglès i 254 dialectes, 
ell era de la part francesa.

Per viatjar al seu país tarda 7 hores de vol. Hi ha una diferència horària d’una 
hora.

Camerun té 10 regions.

Té un germà que és professor a la universitat, ha pogut complir el seu som-
ni.

La bandera del seu país és de tres colors: verd, vermell i groc que volen dir amor, pau i treball.

A l’escola a Camerun hi van descalços.

Tenen molta fruita plàtans, bananes, cacau... La terra es treballa a mà o amb eines molt senzilles sense 
maquinària agrícola. 

Hi ha malalties greus com la malària, la febre groga i el paludisme.

Hi ha dues religions que conviuen sense problemes: la catòlica i la musulmana i se celebren les festes de 
les dues.

És un país tropical, hi ha selva, hi ha molts eucaliptus que s’empren per a la construcció i per a fabricar 
paper, al nord també hi ha baobabs. 

L’Apolaine acompanya els nouvinguts en les campanyes de recollida de la fruita. 

Després de la seva exposició i les nostres preguntes ens va ensenyar 3 jocs típics del Camerun : 

Per al primer joc es necessita una ampolla de plàstic. Un jugador del grup l’amaga mentre els 1. 
altres compten fins a vint o el que decideixin, el jugador que la troba és qui l’amagarà després.  

Al segon joc  necessites una  llauna i una pilota petita. Els jugadors fan dues fileres mirant-se de 2. 
cara amb una llauna al davant de cadascú. 
L’objectiu és tirar la llauna d’un jugador de 
l’equip contrari amb la pilota. 

Al tercer  joc necessites pedres petites i una 3. 
pedra més gran. Mentre tires la pedra gran 
enlaire n’has d’agafar una de petita i la que 
has llençat abans que caigui a terra.

Als nens i nenes del cicle superior ens va agradar molt 
aquesta experiència. 

:) El Cicle Superior
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Famílies amb opinió
EVA MILLET:
Cada vegada tenim menys fills, els tenim més tard, i són 
nens més desitjats. Hem professionalitzat la criança... 
Existeix una gran pressió social perquè els nostres fills 
siguin persones d’èxit... i tenim una oferta aclaparado-
ra d’activitats i experiències per aconseguir-ho. En què 
ens hem convertit?!?!?! En... HIPERPARES.
L’Eva Millet, periodista, autora del llibre “Hiperpaterni-
dad (del modelo mueble al modelo altar)”, i mare!, el 
passat dimecres 15 de març ens va fer reflexionar sobre 
els actuals estils de criança i les seves conseqüències.
Grup de debat de la Conferència.
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Famílies amb opinió
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La cullerada
RESULTATS ENQUESTA HIPERPATERNITAT

El passat mes de març va venir a l’escola l’Eva Millet per parlar-nos sobre la hiperpaternitat. Abans, però, us 
vàrem enviar un qüesti onari online extret del llibre perquè cadascú de vosaltres pogués saber en quin grau 
d’hiperpaternitat es troba pel que fa a la criança dels fi lls i fi lles. 
Individualment ja vau poder veure quin resultat us sorti a i de ben segur ja en vàreu extreure les vostres pròpies 
conclusions, que esperem us hagin estat úti ls. De totes maneres, a nosaltres ens ha agradat fer un recull de 
tots aquests resultats per tenir una visió més general de quin és el model de criança de les famílies de la nostra 
escola. 
67 persones van respondre el qüesti onari i d’aquestes... 
14 persones, estan entre 0 i 5 punts i això vol dir que no sou ni un hiperpare ni una hipermare, segur que us 
criti quen!
42 persones, han tret entre 5 i 10 punts, en sintonia amb els temps, practi queu la hiperpaternitat de tant en 
tant.
10 persones, entre 11 i 20 punts, sou un hiperpare o hipermare «moderat», però amb perill de converti r-se en 
un a temps complert.
1 persona, que té més de 20 punts, ja és hora que comenci a deixar una mica en pau als seus fi lls (afortunadament 
només és una). 
Volem destacar que la majoria de vosaltres ha dit que:

Els fi lls i fi lles s’han converti t en l’eix de la vostra existència. - 

Trobeu la maternitat/paternitat més esgotadora del que imaginàveu.- 

Crideu als vostres fi lls o - 
fi lles, o us criden ells a 
vosaltres per demanar-vos 
alguna cosa. 
Els fi lls i fi lles no col·laboren - 
en tasques de la llar. 
I gairebé tothom diu NO - 
als seus fi lls i fi lles almenys 
una vegada al dia. 

Segons aquests resultats el grau 
d’hiperpaternitat a la nostra escola 
estaria dintre de la normalitat 
pels temps que vivim... què en 
penseu?

Equip de redacció 
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DESPULLA’T
El dimarts 31 de gener del 2017 vam conèixer  la Marta 
Ruiz. 

La Marta va estar durant un mes col·laborant en un camp 
de refugiats a Grècia. Juntament amb altres persones 
voluntàries han creat una plataforma anomenada Lleida 
pels Refugiats, que col·labora amb diverses ONG d’ajuda 
als refugiats.

Lleida pels Refugiats ha volgut explicar a la societat la 
realitat de les persones refugiades a través d’una xerrada 
titulada “Com tu i com jo”.

Han escollit aquest títol, “Com tu i com jo”, perquè ve 
a parlar-nos de persones com nosaltres que només es 
diferencien perquè han nascut en un altre país on no hi ha pau, hi ha guerra. 

Amb aquesta xerrada vam veure possibles solucions perquè en un futur no hi hagi guerres. Tots nosaltres 
ens podríem trobar en una situació semblant, en la qual haguéssim de fugir de la guerra. Ella ens va dir 
que és un tema molt complex però entre totes i tots veurem com a través de xerrades podem conscienciar 
les nenes i els nens i ho podran explicar a les famílies i als amics; tots podem ajudar a fer que en un futur 
hi hagi més pau.  

La Marta, a diferència dels refugiats, va anar de Barcelona a Grècia amb avió perquè és   europea i el 
passaport permet viatjar gairebé per tot el món. Els refugiats, per contra, no poden agafar un avió, han 
d’anar caminant, amb autobús o per l’aigua. De gent que fuig de la guerra n’hi ha gairebé per tot el món. 
Ara tenim el confl icte més gran a Síria, fa més de 5 anys que estan en guerra, hi ha més de 5 milions de 
desplaçats a l’exterior de Síria i a l’interior, 7 milions. Vénen d’Orient Mitjà i també d’Àfrica en vénen molts, 
entren a Espanya per la frontera sud d’Europa entre Ceuta i Melilla per l’estret de Gibraltar, fugen de les 
guerres i a l’estret en moren molts.

Els que van a Grècia per Turquia, ara que han tancat les fronteres de terra, han d’agafar les llanxes, 
aquestes que veiem per la tele, llanxes que hi caben 20 persones i n’hi posen fi ns a 60. Molt sovint 
s’enfonsen perquè estan sobrecarregades, molta gent no sap nedar i per tant s’ofeguen. I encara que 
sàpigues nedar a la nit amb onades fortes és impossible sobreviure. 

Arriben fent camins a peu, ens va parlar de gent que va conèixer, una noia amb els seus 4 fi lls va caminar 
dies i dies per les muntanyes de Turquia, també han de creuar rius i caminar molt per poder arribar a algun 
camp que els acullin. 



12 13

La majoria parlen àrab però s’entenien en anglès; hi 
havia gent com tu i com jo, professors, enginyers, gent de 
diferents professions que havien estudiat, ella va aprendre 
una mica d’àrab per poder-se comunicar amb alguns que 
no parlaven anglès.

A Grècia hi ha entre 50 i 60 camps, tots són diferents, 
els militars protegeixen el camp. Després hi ha l’ACNUR, 
que és una organització de les Nacions Unides que 
s’encarrega dels refugiats, els dóna l’habitatge i el suport 
legal, papers per aconseguir entrar al país que els aculli. 
Però després necessiten moltes altres coses i hi ha 
organitzacions petites que demanen permís, porten roba, 

menjar, o fan activitats amb nens o amb les dones perquè puguin dur una vida més normal. 

Els campaments estan al mig del no-res, els voluntaris ajuden a fer la vida més agradable perquè hi estan 
mesos i mesos sense fer res. 

Ens va portar imatges del camp d’Alexandria, són tendes que a l’estiu hi feia molta calor, quan plovia es 
feia molt fang i per anar al lavabo havien de passar pel mig del fang. Quan plovia sortien rates perquè hi 
havia menjar guardat per als refugiats i els cridava l’olor. Amb la pluja havien de treure l’aigua de dins les 
tendes.

Al novembre, mentre ella estava allà van arribar unes barraques. No va ser molta millora però quan a fora 
hi havia -10º, a dins potser estaven a -5º. Eren una habitació que comparteixen una família sencera, sense 
lavabo, ni cuina, ni TV,  ni rentadora... i moltes vegades sense llum. De vegades hi havia talls de llum, ni 
l’ACNUR ni la comunitat  Econòmica Europea no la volien pagar i de vegades la pagaven els refugiats. 
Quan feia sol, estenien la roba per tot el camp entre les tendes.

Anaven a rentar els plats i la roba a unes aixetes 
que hi havia al mig del camp.

L’exèrcit els donava ampolles d’aigua per beure 
perquè la de les aixetes no era potable. No tenien 
cuines, cadascú tenia una olla i anaves per les 
tendes i veies com tothom feia bullir la seva olla 
en algun fogonet o foc. Aprofitaven la calor del foc 
per escalfar-se.

No hi havia varietat del menjar, els donaven arròs 
o pasta, de vegades hi havia pollastre, sempre 
el mateix, un croissant i un suc industrial per a 
esmorzar. 
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Les persones voluntàries, gràcies a les donacions, els podien 
repartir menjar que els agradés a ells i així podien variar la seva 
dieta. 

Al desembre va nevar, els infants supercontents, però després 
a les cases estaven sota zero. L’organització per la qual estava 
rebia diners de la gent i invertia en allò més necessari, van 
pensar en comprar 100 estufes amb 100 bombones de gas 
perquè no és normal que passessin tan fred, però van tenir 
problemes per entrar les estufes al camp, l’exèrcit deia que era 
perillós; cada família va haver d’anar a buscar directament al 
camió la seva estufa. En preguntar els militars d’on havien sortit 
les estufes, va dir que havia arribat santa claus abans d’hora. 

Hi ha molts voluntaris que són metges, infermeres que es 
preocupen dels temes de salut. 

En aquest camp no hi ha escola, intentaven fer activitats per tal que no pensessin sempre en la seva 
situació i els distreien amb activitats, no pensant amb els traumes dels mesos anteriors i els passés el 
temps més ràpid.

Només hi havia 2 gronxadors i només es podien gronxar 20 vegades cadascú i feien cues per emprar-
los.

Com que tots havien de ser iguals hi havia cues per a tot, pel menjar, per la roba...

Un nen la va impactar perquè sabia grec, anglès, àrab, kurd... una nena molt simpàtica. Els agradava 
guixar al terra. Molta gent envia joguines per tal que es distreguin. 

Molts camps al nord de Grècia, 
de vegades fan campionats entre 
nens de diferents camps. 

Els ensenyaven cançons, algun 
dia projectaven alguna pel·lícula 
i després els donaven xocolata, 
un got de xocolata com una cosa 
molt extraordinària, com a molt 2 
cops al mes. 

Muntaven botigues de joguines, 
molt diferents a les que estem 
acostumats: cada nen tenia 
5 punts, les joguines estaven 
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classificades també per punts, una més gran valdria 5 punts, una altra 4, 3, 2 i així tothom podia comprar 
pel mateix valor i escollien allò que més els agradava. 

Cada cop que podien distribuir joguines donaven els 5 punts als nens. Els gastaven tots el mateix dia. Les 
joguines que recollien de segona mà havien d’estar en bon estat. Si una joguina a tu no et serveix, no la 
pots repartir si no està bé. 

Tenien botigues de menjar, un minimarket on exposaven tot el menjar de què disposaven. Funcionava 
sense diners, cada adult tenia 100 punts, els nens 75. Cada família venia amb el total de punts de tots els 
membres i escollia el menjar que podien comprar. Un cop per setmana, uns 20 punts equivalien a 1 €, era 
la manera de fer la compra setmanal.

Abans dels punts hi havia un altre sistema, no podien escollir, donaven un paquet tancat amb arròs, llenties 
o els aliments que tenien, d’aquesta manera potser els arribava algun aliment que no tenien acostumat 
i es perdia. Amb aquest sistema de punts semblava més una botiga normal, ells podien seleccionar el 
menjar que cuinarien després.  

Amb la roba i calçat feien una cosa semblant, cada mes i mig aproximadament repartien la roba, una 
setmana feien la setmana de la dona, una altra de l’home, dels infants... la dels complements gorres, 
bufandes, guants... la del calçat i podrien agafar una camisa, un pantaló, un jersei... o unes sabates. 
Anaven un a un a la botiga amb un control anotant a qui ho donaven perquè n’hi havia d’haver per a 
tothom. 

Des de Jordània va arribar una donació molt gran d'abaies, és una peça de roba que duen les dones 
àrabs, n’hi havia de totes les talles i en van poder repartir per a tot el camp. 

Amb els diners que la gent envia van poder obrir una cuina comunitària al mes de desembre, un cop al dia 
es feia menjar per tot el camp. 

Perquè totes les botigues tinguin el material, és important la col·laboració dels voluntaris: pregunten als 
refugiats què necessiten, què els agrada i ho poden comprar amb els diners de les donacions. Així per 

exemple els agraden molt les espècies i en van poder 
anar a comprar i posar-les a les  botigues. 

També arriba molt material d’Europa i els Estats Units 
i els voluntaris ho classifiquem: roba de nen, dona, 
aliments... Anava molt bé que les capses estiguessin 
marcades amb la talla i què contenien. Un dia van 
arribar donacions de cebes, molts sacs de cebes, en 
van fer bosses petites per a la botiga. També van arribar 
mantes a través de l’ACNUR, les van  haver de tallar 
totes i després repartir-les per tot el camp casa per 
casa. També va arribar una furgo d’Espanya plena de 



16 17

menjar, la van anar a buscar a la ciutat gran Salònica 
i després la van portar cap al camp. Una altra cosa 
curiosa és que van arribar bosses d’aigua calenta que 
també els feia falta, abans de tenir estufes ho suplien 
amb les bosses i les mantes. 

Molts espais dels camps són molt antics i els pintaven 
i netejaven perquè se sentissin més com a casa.

Tres dies a la setmana feien activitats només amb 
les dones per la tarda, perquè els agrada tenir el seu 
espai i treure’s el vel, jugar, ballar, fer-se la manicura, 
pentinar-se, allisar-se els cabells. Ens va parlar de 
la Fàtima, que era perruquera a Síria i ajudava en 
aquestes activitats. També l’arribada de les màquines 
de cosir va ser molt valorada. 

Una cosa important per ells són els mòbils, de vegades han sortit del seu país amb la roba que porten 
posada però amb mòbil perquè és molt important estar en contacte amb la seva família que es va quedar 
a Síria o Turquia. Per això necessitaven un punt de llum on poder  escalfar l’aigua, carregar els mòbils... 

Els nens i les nenes són com nosaltres, només que vivien en un país amb guerra.

Què podem fer nosaltres des d’aquí? 

La Marta ens va dir que podem fer coses des de Lleida per ajudar perquè es posin d’acord: podem dir 
que no hi hagi guerra, a una persona sola no l’escoltaran però si ho diem tot el col·legi i amb el Manuel 
de Montsuar i totes les escoles de Lleida demanant als governs que deixin la guerra i posin mesures per 
ajudar. Tots els col·les sortint al carrer demanant la pau amb manifestos i pancartes. Potser els governs si 
anem tots junts ens escoltarien, si tots junts demanem que parin, que no posin fronteres, ara les persones 
que fugen quan les veuen, se’n van al mar, que allí no n’hi poden posar i agafen una llanxa i potser es 
moren al mar. Hem de parar aquesta política de fronteres, després hem d’anar a aturar els poderosos, 
nosaltres som més,  dialogant hem de fer entrar amb raó. Per què si visc a Síria he de tenir por que em 
caigui una bomba? Hem de fer entendre els governants a través del diàleg que s’haurien de posar d’acord 
per parar aquestes polítiques però per això els ho hem de dir, hem de fer saber els nostres desitjos, els ho 
ha de dir molta gent perquè si no potser no faran res perquè no els interessa parar. 

Mentrestant, hem de pensar en ajudar-los enviant diners, hem de saber quines organitzacions empren bé 
els diners, ens hem d’informar no només amb la tele, a les notícies parlen de Síria i n’hi ha 85 de conflictes 
al món. Si aconseguíssim parar-ne 10, potser molta gent podria tornar al seu país. Si parés la guerra de 
Síria, milions de persones tornarien al seu país. 

Hem de fer-ho saber a tothom. A Lleida també podem fer moltes coses, hi ha molta gent que ve a l’estiu a 
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collir fruita, gent de Gàmbia, del Senegal, molts 
viuen al carrer perquè l’ajuntament no els dóna 
una resposta a un habitatge digne, un lloc per 
viure. No tenen una casa com nosaltres. Per 
tant, això ho podem demanar tots.

Hem de fer força als carrers de Lleida, milers de 
nens i nenes demanant que parin les guerres, 
que es facin habitatges dignes per a tota aquesta 
gent. Hi ha moviments socials on hi ha gent que 
vol fer front a la guerra, ens unim per ajudar 
els refugiats que hi ha a Grècia, ens unim i fem 
força fem concentracions demanant als polítics 
que parin la guerra. 

Les guerres sovint són interessos de diners i 
de poder. A l’Orient Mitjà hi ha molts països que 
tenen molts recursos naturals com el gas i el 
petroli que són molt preuats i altres països ho 
volen per a ells mateixos de manera gratuïta i, 
per tant, fan la guerra contra ells i els ho roben. 

Hauríem d’aconseguir que els governants ens 
fessin cas, cal anar a les places a reivindicar-ho, 
el Govern espanyol va prometre que donarien 
asil a més de 19 mil refugiats i en canvi no n’ha 
acollit ni un miler; per tant, hem de demanar 
explicacions. 

De vegades petites coses si les fem molta gent 
es pot aconseguir molt. 

La Marta ens deia que molta gent es pregunta 
si les manifestacions serveixen per alguna 
cosa i ens explicava que la guerra del Vietnam 
es va aturar perquè va sortir molta gent al 
carrer a protestar, per això també hem de tenir 
esperances que es pot aconseguir aturar la 
guerra. Hem d’aconseguir que tothom vulgui la 
pau. Per molt que fem a Lleida no aconseguirem 
aturar-ho si no ho estenem cap a altres llocs. 
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De mica en mica sí, tot això s’ha de saber, ficant cartells, sortir i demanar per què no ens representen, el 
govern està a disposició del poble perquè els hem votat. Volem que ens representin i si fan una cosa que 
és contrària al que vol la majoria de la població, això no és just.  

Fa 5 anys que dura aquesta guerra i al Mediterrani han mort al 2017 més de 6000 persones. 

Hem de dialogar i aconseguir que parin aquestes guerres, ho hem d’intentar. Haurem d’intentar que 
els governs ens facin cas i demanin que s’aturi la guerra. Mentrestant, s’han de comprometre a acollir 
i protegir les persones que fugen de la guerra, aquestes persones tenen dret a la protecció d’un altre 
país. Si no se’ls acull no estem complint la nostra Constitució. Hem de demanar que s’obrin les nostres 
fronteres i puguin entrar les persones refugiades. 

Des de les escoles, centres cívics, barris podem fer força. Els terroristes no són els que viatgen en 
aquestes llanxes plenes de persones amuntegades. 

Entre totes i tots ho podem aconseguir. 

La Marta ens va encomanar el seu entusiasme. Li desitgem molta sort!

Cicle Superior  
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El conte col·laboratiu- 

Per Sant Jordi la nostra escola viu la seva setmana gran, la Festa Major, i com a totes les festes hi ha uns 
actes que marquen la diferència amb els dies ordinaris. Fins ara, a l’escola, fèiem un concurs de dibuix 
i un de literatura que anomenàvem Jocs Florals. Tots dos eren competitius i no ens acabava d’agradar. 
Aquest any ho hem deixat enrere i ens centrem més en el treball en equip, així el que hem fet aquest any 
és un conte col·laboratiu, entre totes i tots hem creat una història i l’hem il·lustrada. Vam començar per P3, 
seguint per P4... i acabant per 6è, ens ho hem passat molt bé. 

Els passats anys una persona de cada classe rebia un premi i després llegia o ensenyava el seu conte, 
poesia o el dibuix que guanyava; aquest any, dues mestres han llegit el conte fet entre totes i ens ha 
agradat molt, hi havia molt silenci i intriga per saber-ne el final. 

Nosaltres creiem que hem de continuar amb el conte col·laboratiu que hem fet aquest any entre totes i 
tots.

Racons Literaris- 

L’altra gran novetat va ser l’estona de lectura de contes i poesies al pati que vam anomenar “Racons 
Literaris”. Mestres i companys de l’escola es van distribuir per diferents espais del pati i van llegir contes i 
poesies que havien escollit perquè els agradaven molt i els volien compartir amb nosaltres.

Equip de Redacció, classe de 4t  

Racons literaris
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Obrim les gàbies!
CONTE COL·LECTIU

Hi havia una vegada una selva amb molts  animals salvatges: Serps, goril·les, guepards, elefants, 
lleons, cocodrils, micos…

A la selva hi vivia un goril·la vellet, tan vellet que gairebé no podia córrer ni caminar. Un dia, a la 
selva, van arribar uns caçadors que portaven trampes i armes.

Van decidir caçar aquell goril·la amb una xarxa de ferro.

De cop i volta va venir un bon amic seu, el lleopard valent.  Es va atansar en silenci, i amagant-se 
entre les plantes, li va dir: Jo et salvaré!!

I el lleopard va saltar damunt la xarxa amb tanta força que la va trencar.

Al moment de trencar la xarxa, es va produir un gran soroll metàl·lic.

Els caçadors tornen al lloc. El goril·la ha desaparegut!  El lleopard està mig ferit. Fuig corrent i una 
mica coix. Els caçadors li van al darrere. Des de dalt d’un arbre, un lloro observa el panorama.

El lleopard, ferit i cansat, va caure a mans dels caçadors. El lloro va seguir-los fins al campament i 
es va amagar. Quan es va fer fosc, silenciosament, va anar a buscar les elefantes i els elefants.

La manada d’elefantes i elefants van començar a caminar cap al campament. Quan, de sobte, 
una plaga de mosquits empipadors atacaren a la mare. La mare comença a rascar-se i bellugar-
se com ballant hip-hop. 

Tota la manada imitaven els moviments descontrolats de la mare. Quin caos!

La selva s’omple dels sorolls que la manada d’elefants fa amb els seus moviments 
descontrolats.

Tota la selva belluga embogida. De cop, la mare elefanta s’atura i tota la manada resta quieta. 
La gran elefanta aixeca la trompa i fa un gran soroll, la manada l’imita. De seguida una bandada 
d’ocells insectívors enfosqueix la mica de llum que encara quedava i comencen un festí.
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La manada continua caminant  i arriba al campament dels caçadors. Allí estava observant la 
situació el gran goril·la vellet i savi. Amb ell s’apleguen tots expectants per pensar un pla per 
salvar el lleopard.

El goril·la està molt preocupat perquè el lleopard que l’havia salvat, ara per culpa seva estava 
empresonat.

Així que decideixen que els elefants aniran a omplir les seves trompes al riu que hi ha al costat 
del campament, després entraran al poblat i tiraran l’aigua a pressió sobre els caçadors.

El lloro anirà a avisar els cocodrils perquè vinguin a ajudar-los. Agafaran moltes fulles per tirar-les 
a la cara dels caçadors i així no hi veuran.

Aprofi tant que els caçadors no hi veuen, el goril·la, ajudat pel lloro, entra a rescatar el lleopard. 
Surten del campament i un lleó s’apropa al lleopard ferit.

I, observant atentament el panorama, el lleó decideix endur-se’ls  a un lloc segur, on el lleopard 
es pugui recuperar. La resta d’animals es van agrupant en forma de semicercle  i, a mesura que 
es van avançant als caçadors, aquests s’intimiden i van reculant fi ns quedar empresonats dins 
de la gàbia.

El goril·la, al capdavant de tot el grup, s’encarrega de tancar la gàbia al mateix temps que fa un 
fort crit de guerra.

Tot seguit els elefants arrosseguen la gàbia fi ns als afores de la selva on el goril·la obre la gàbia 
i amb una mirada amenaçant, els caçadors entenen que allí no hi han de tornar mai més.

Totes les nenes i nens de l’escola
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Famílies amb opinió
LÍDIA PUIGVERT:
El dijous 2 de març vam tenir l'oportunitat d'escoltar la 
primera conferència del curs, titulada "Violència 0 des 
dels 0 anys" a càrrec de Lídia Puigvert. La Lídia, so-
ciòloga, ens va parlar sobre la importància de prevenir 
la violència des de la primera infància, evitant les acti-
tuds violentes en el dia a dia, creant un entorn lliure de 
violència i, sobretot, oferint als nostres infants referents 
de comportament no violents. 
La Lídia ens va donar nou claus per prevenir la violèn-
cia entre els infants.
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Finestra oberta a Parvulari
A l’escola des de sempre, i molt especialment durant els 
últims anys, ens ha anat ocupant la gestió dels conflictes 
i la millora de la convivència, procurant potenciar el bon 
tracte per assegurar un nivell de benestar entre els i les 
alumnes i de tota la comunitat en general. 

Des de l’equip de mestres, pensem que aquesta és la 
base de la nostra tasca. Poder assegurar aquest grau 
de benestar, confiança i seguretat perquè els infants 
puguin ser qui són és clau perquè hi pugui haver 
aprenentatge. 

Per tot això, hem dut a terme trobades, intercanvis 
i activitats que cerquen donar resposta a molts 
interrogants que ens plantegem en el dia a dia al voltant de tot aquest tema. Hem anat millorant en alguns 
aspectes, però encara ens queda camí per recórrer. 

Aquest curs hem tingut la sort de poder escoltar la Lídia Puigvert, que parla de violència 0 des dels 0 anys, 
amb un discurs trencador de moltes de les creences que tenim com a col·lectiu i com a societat. 

Tenim ganes de compartir amb vosaltres algunes de les seves idees i alhora anar-les enllaçant amb altres 
referències que tenim i que pensem ens poden ajudar en l’enfocament i mirada sobre aquest tema. 

La Lídia basa tot el seu discurs en el que diu la recerca internacional sobre el tema de la violència; per 
tant, té una base científica. I què diu la comunitat científica? Una de les coses que més ens sorprenen 
és que planteja que les actituds violentes, de poc respecte o intolerants cap als altres, s’han de tallar 
SEMPRE I COM MÉS AVIAT MILLOR, no cal esperar a cap edat (com de vegades hem pensat) i actuar 
de manera dràstica i coherent.

Per tant, hem de tenir tolerància zero a conductes de violència en centres educatius. No s’hi val a justificar 
aquestes conductes, i moltes vegades ho fem. Així podem dir i escoltar comentaris com els següents: ho 
fan perquè són nens, perquè experimenten, perquè és l’edat, perquè forma part del desenvolupament, 
perquè és una manera de comunicar-se... D’aquesta manera acabem normalitzant situacions que no són 
normals i això té greus conseqüències ara i en el futur. 

Aquestes actituds no només es normalitzen, sinó que es neutralitzen i poden acabar resultant fins i tot 
divertides per la persona que agredeix (pujar les faldilles com un joc, fer-se petons, donar cops tot jugant...). 
Una conducta violenta que es normalitza pot esdevenir un patró de conducta… us ho imagineu? 
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Existeix una creença falsa que diu que la violència forma 
part del desenvolupament de la persona i què hi diu la 
recerca? Que no és veritat. L’agressivitat no forma part de 
la personalitat ni de la biologia, la violència es dóna perquè 
som permissius amb aquestes actituds (el meu fill és així... 
no val, fer una mossegada a educació infantil, tampoc!).

En recerca es parla de la figura del maton o la matona. 
Persones amb actituds i sentiments agressius, sense sentit 
de la responsabilitat ni remordiments pel que fan. No sempre 
són persones insegures o amb baixa autoestima (com 
s’acostuma a dir), la majoria ho són perquè se’ls ha permès 
que ho siguin. La recerca diu que se’ls ha de qüestionar, que 
s’han de tallar les actituds violentes d’arrel, perquè elmaton 
no normalitzi i els agredits també rebutgin. Moltes vegades 
són agressors per no ser víctimes. És important generar un context en el qual l’infant que actuï així no 
sigui visibilitzat com el més atractiu, sinó que cal fomentar, fer visibles i donar seguretat a aquells nens i 
nenes que generin actituds de respecte, de no-agressió ni violència. Les evidències científiques també 
indiquen que, quan dues criatures es peguen a l’escola, cal ajudar sempre la que és agredida, que no s’ha 
de desconfiar de la víctima, ni quedar-se mirant-ho.

Hem de tenir en compte que s’ha de fer molt treball de prevenció i en aquest sentit, els referents són 
clau. Perquè imitem el model que tenim, per tant, si et rodeges d’un entorn on es crida, on hi ha violència, 
és més fàcil que ho reprodueixis. Ara bé, tot i que el context familiar influeix molt, hem de veure que és 
un context entre molts d’altres que poden equilibrar la balança. I tal com diu la llei (desplegament del 
currículum de parvulari), l’escola és un d’aquests contextos que ha de ser un espai tranquil, segur i de 
no violència, que permeti generar vincles de confiança. El currículum ens parla de l’escola com a espai 
de benestar i d’aprenentatge. Benestar i aprenentatge són dos termes íntimament lligats. L’infant té una 
necessitat natural d’entendre el món que l’envolta i aquest aprenentatge es produirà si està immers en un 

ambient segur, on se senti atès, apreciat, acceptat i on trobi 
el seu lloc.

Cal vetllar per establir un bon vincle afectiu, una sana 
estabilitat emocional i adquirir uns patrons sans i estables 
de comportament fonamentals en la comunicació i la 
convivència.

I aprofitem ara que parlem de referents i models per destacar 
una reflexió de la psiquiatra infantil i juvenil Amanda Céspedes 
sobre el RESPECTE, que considera que és una actitud de 
consideració cap a l’altre i contempla exigències de bon tracte 
en l’actitud, en les maneres i en el llenguatge. Aquesta norma 
fonamental cal inculcar-la ben aviat i s’ha de consolidar a 
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través de l’exemple (més que a través del discurs). És el valor 
més oblidat en l’educació actual, ja que la manca de models 
adults fa que els nens no puguin aprendre aquest principi ètic 
per imitació. Així doncs, l’escola i els adults en general ens hem 
de posar les piles. 

I si l’adult és un referent, imagineu com n’és d’important 
l’AUTORITAT de l’adult. Cal exercir-la des del respecte, la 
consistència, la conseqüència i la tolerància i és molt important 
per la seva seguretat. Permet que l’infant iniciï la seva capacitat 
d’autoregulació emocional i això no s’aconsegueix facilitant-los-
hi tot, tenint-los en una bombolla. Fomentar un vincle segur, que 
ens permet acceptar que els nostres fills són persones diferents 
de nosaltres i que han de tenir autonomia per explorar el món. 
Si això no es dóna, els nens poden sentir-se poc confiats i 
insegurs. La família és el punt de recolzament des d’on començar a explorar, i on buscar consol quan 
alguna cosa no surt bé. Però no podem evitar que hi hagi petites pedres al camí.

Continuem…

Des de la recerca es treballa també el dret a escollir, el dret a dir “no” si no et ve de gust fer una cosa (per 
això són molt crítics en com es treballa de vegades l’educació emocional quan, per exemple, hi intervé 
el cos: fer abraçades, petons, massatges..., potser hi ha nens i nenes que no ho volen i han de poder dir 
“no”).

Les recerques també diuen que quan algú defensa la víctima en pot sortir malparat, per tant prefereix 
callar (la mateixa víctima també ho prefereix per por a més represàlies), per això és important que li 
puguem donar la volta i que allò atractiu, guay i valent sigui defensar la víctima i les actituds no violentes i 
que promouen la convivència. Això ens parla a l’HONESTEDAT, que amb paraules d’Amanda Céspedes, 
és el valor de dir la veritat assumint les conseqüències, especialment si aquest error ha afectat els altres. 
Exigeix que l’adult també sigui honest i cal reconèixer que molts adults no ho són, cosa que explica la 
tendència dels nens a dir mentides i a adjudicar als altres la responsabilitat de les seves accions. Cal 
posar l’èmfasi en la valentia d’un nen que és capaç de dir la veritat assumint-ne les conseqüències.

També Amanda Céspedes ens recorda que els mecanismes d’autocontrol dels nens i nenes són 
rudimentaris, i que per tant necessiten contenció emocional i ajuda externa per tal de regular-se. Aquesta 
ajuda externa són les NORMES i els LÍMITS. Les normes inicialment són una obediència imposada 
necessària pel seu benestar, però quan els nens i nenes l’accepten es transformen en un principi ètic. 

No hi naixem, amb normes, però una vegada integrades són valors que ens ajudaran a regular-nos durant 
tota la vida (hàbits d’ordre, de dir la veritat, de respecte cap a l’altre...).

A l’escola procurem treballar en aquesta línia, a més la llei ens recorda dues de les capacitats que s’han 
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d’assolir al parvulari i que tenen a veure amb tot això:

Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífi ca de - 
confl ictes.

Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, - 
cap a la col·laboració amb el grup i cap a la  integració social.

Però l’escola tota sola no hi té res a fer, es necessita el suport de la família i també el de la comunitat i 
societat. Per on comencem? O millor dit, continuem?

Equip de parvulari

societat. Per on comencem? O millor dit, continuem?
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Finestra oberta a Primària
No tota la violència es veu

“Se buscan valientes” 
Els i les alumnes de l’escola Sant Jordi creiem convenient, 
com a redactors de la revista, informar-vos del que passa 
a l’escola, quin grau de violència hi ha i com ho podem 
corregir. Per a poder confegir aquest article hem fet una 
recerca periodística, una entrevista al director i enquestes 
a l’alumnat, les famílies i els educadors de l’escola.

Amb tot, podem afirmar que l’assetjament escolar s’està 
convertint en una plaga. Un de cada set estudiants de 
Catalunya afirma haver viscut episodis de bullying com a 
víctimes, agressors o testimonis silenciosos.

Davant d’aquesta situació tan preocupant s’estan duent a 
terme diferents iniciatives com ara els companys mediadors, que també fem a l’escola. 

Als centres també hi ha professors, psicòlegs i educadors diversos per ajudar l’alumnat a resoldre 
aquests problemes. Sembla 
que l’administració en els últims 
temps s’ha posat finalment les 
piles i dota de mecanismes les 
escoles per millorar aquests 
aspectes. 

Però a les famílies i a la societat 
en general també hi ha un treball 
a fer de control i avís, sobretot 
davant les noves tecnologies 
i les xarxes socials que estan 
augmentant la intensitat 
d’aquests assetjaments que 

Què és la mediació?
Una mediació es dóna entre dos com-
panys que s’enfaden, un altre més gran 
i un mestre es reuneixen amb els afec-
tats, escolten les dues parts, intenten 
arribar a acords acceptats per totes les 
parts i signen un contracte que dies més 
tard es revisa i es tanca, si està resolt o 
es fa un altre treball amb professionals.
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ja superen l’àmbit exclusivament escolar. El 
contacte i el diàleg família/centre educatiu ha 
de ser constant, real i sense por.

Alumnat: més 
solitud que ulls 
blaus 
La majoria d’alumnes de l’escola Sant Jordi 
pensa que hi ha violència en l’àmbit escolar. 
Concretament, 19 de 20 alumnes enquestats a 
cicle inicial van contestar que sí que n’hi ha. A 
cicle mitjà i superior, van contestar el mateix 15 
de 20 alumnes.

Pel que fa al tipus de violència, els insults 
superen les baralles i l’agressió física. L’enquesta 
assenyala que hi ha més sostraccions de 
material a cicle inicial i menys al cicle mitjà i 
al cicle superior. Els infants de parvulari diuen 
que sempre tenen algú amb qui jugar al pati, 
tots ells afirmen no tenir por i que, a la majoria, els molesten a classe. 

La solució als conflictes passa, en la gran majoria dels casos, per parlar amb un adult o entre els alumnes. 
Molt per darrere queda el fet de protegir la víctima o fer el buit a l’agressor.

Educadors: la violència, un problema que 
incomoda
La violència a l’escola preocupa els educadors, que en parlen habitualment a les reunions perquè 
majoritàriament (92%) els violenta que hi hagi situacions de conflicte a l’escola. 
El 69,2% dels educadors pensen, segons l’enquesta, que a vegades hi ha violència a la seva aula. La 
majoria (46%) pensen que l’alumnat és capaç de gestionar els problemes amb una mica d’ajuda, però 
els costa molt. De vegades els alumnes no els avisen de tots els conflictes, un 15% afirma que no els 
avisen mai. Els educadors (84%) els agrada resoldre els conflictes tot i que voldrien que no n’hi hagués. 
La majoria (69%) diuen que l’alumnat mostra respecte cap a ells; quan els renyen, creuen.

Per conèixer millor el que passa a l’escola i com 
s’aborden aquests temes hem parlat amb el director, 
que ens va dir que les situacions de violència el preocu-
paven i li feien sentir vergonya quan encara es produïen 
després d’haver fet tot un treball sobre aquest tema. 
El Gerard, des que és director, s’assabenta més del 
que passa a tota l’escola i de com van evolucionant els 
problemes des dels més petits fins als grans. A l’escola 
hi ha un protocol establert davant els possibles con-
flictes. Qui primer l’aborda és l’adult de referència 
que es troba en aquella situació, el qual ho comunica a 
la tutora, que és qui realment coneix millor l’alumne/a 
i la família. Tot i que se n’informa la direcció del cen-
tre, aquesta no intervé tret que es faci una petició 
explícita per part de la tutora o les famílies. Fent una 
valoració del que ha estat tot el treball del curs pas-
sat, el Gerard es mostra satisfet pel treball fet però 
encara queda molta feina a fer. Avancem a poc a poc, 
però creu que necessitem l’ajuda de tots els adults 
que intervenen en aquest procés dins de l’escola, però 
sobretot que nosaltres, els infants, tinguem ganes 
d’eradicar la violència. 
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Famílies: una aposta pel diàleg
La major part de les famílies de l’escola la van triar en primer lloc i estan molt contentes i manifesten 
que els seus fills i filles s’hi troben bé i vénen a gust, per la qual cosa el 92% de les famílies es mostren 
tranquil·les quan els deixen a l’escola. Si tenen cap conflicte, en general, l’expliquen a casa (45%). Els 
problemes solen ser els habituals entre canalla: insults, petites baralles, etc., en principi res molt greu.
En relació amb el tema que ens ocupa, el 60% de les famílies 
creuen que les mesures que s’apliquen per resoldre els 
problemes i els conflictes són justes, tot i que ens han fet arribar 
alguns suggeriments com:

Una ràpida comunicació amb la família quan hi ha algun •	
conflicte; prendre mesures per integrar alumnes que es 
poden sentir desplaçats del grup
Fer un seguiment del nen quan ha viscut un conflicte•	
Fomentar el diàleg com a mesura prioritària però aplicar •	
mètodes més contundents quan el diàleg no funciona
Una formació continuada pels adults que intervenen en •	
l’educació

Com a redactors i redactores d’aquest article sobre bullying 
pensem que estem avançant en la bona direcció, tot i que creiem que alumnes, educadors i famílies 
hem de seguir treballant perquè ningú més hagi de passar per la mala experiència de viure una situació 
de violència. La conscienciació i el paper actiu de tots i totes per denunciar i rebutjar qualsevol tipus de 
discriminació seran la clau.
Us deixem  el l’enllaç a la cançó “Se buscan valientes”: https://www.youtube.com/watch?v=LYLyjTc7H04

Equip de periodistes de quart amb l’acompanyament de la Sabina (mare de P3)
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Cara a cara 2017 :
 La violència

QUÈ PENSEU QUE ÉS LA VIOLÈNCIA?

MARC- És com una emoció que ens fa sentir molt 
malament, sents coses dolentes, insults, tot dolent. No 
hi ha res bo en la violència.

TAL COM HO DIU, EL MARC PERCEP LA 
VIOLÈNCIA COM ALGUNA COSA QUE REBEM CAP 
A NOSALTRES. HI ESTEU TOTS D’ACORD?

TOTS- Sí.

I PENSEU QUE NOSALTRES TAMBÉ PODEM SER 
VIOLENTS?

TOTS- Sí.

ALBERT- Quan fas alguna cosa que penses que no t’ha sortit bé, et poses nerviós, t’enrabies i tens ganes 
de treure-ho d’alguna manera, per exemple donant una puntada de peu...

PER QUÈ CREIEU QUE PASSA AIXÒ?

ABRIL- Perquè et poses molt nerviós i no pots controlar aquest sentiment, la ràbia et surt.

NO ENS PODRÍEM PLANTEJAR ACTUAR D’UNA ALTRA MANERA QUAN ENS SENTIM 
FRUSTRATS?

ALBERT- Podríem deixar estar allò, posar-nos a fer una altra cosa i, al cap d’una estona, quan estàs més 
calmat, tornar a començar.

LUCÍA- Però quan estàs molt enfadat no penses, et trobes amb una altra persona.

IAN- És molt fàcil dir-ho ara però quan t’enfades no saps com fer-ho. 
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PAU (6è)- Pots intentar comptar fins a deu i pensar què has fet malament per intentar-ho corregir, per si 
et torna a passar en el futur saber-ho portar bé.

PAU (5è)- A mi em fa enfadar més quan algú a posta provoca que les coses et surtin malament.

IAN- Sí, o que et van picant, picant, fins que al final et surt malament...

LES PODRÍEM ANOMENAR D’ALGUNA MANERA, AQUESTES PERSONES?

TOTS- Provocadors...

VOSALTRES EN VEIEU O EN PATIU, DE VIOLÈNCIA, EN ALGUN MOMENT?

TOTS- Sí!

MARC- Jo aquí he vist gent, dels que ara fan 1r d’ESO, que quan portaven nens petits els hi ensenyaven 
coses, paraulotes, que no s’haurien d’aprendre. I quan aquests nens seran més grans ho ensenyaran als 
més petits...

PER QUÈ CREIEU QUE PASSA AIXÒ?

ALBERT- Potser se’ls escapa, o pensen que és una cosa bona...

IAN- Potser no tenen intenció de transmetre quelcom dolent, sinó que ja de costum, perquè els hi han fet 
a ells, al tenir l’hàbit de dir paraulotes o mals estímuls, doncs és el que fas normalment.

LAURA (6è)- Nosaltres els hauríem de donar exemple als més petits.

PAU (5è)- Sí, perquè ells pensen que nosaltres som perfectes i que ho poden aprendre.

MARC- Però de vegades sí 
que és intencionat. L’altre dia 
parlava amb un nen de P4 i 
aquest nen ha après de tot des 
que l’acompanyen a l’autocar. 
Penses: podries aprendre 
quatre coses bones i n’aprens 
de dolentes. Això et fa sentir 
decebut.

IAN- Sí que està molt bé que 
nosaltres no ho fem, però al tenir 
pares, cosins... sempre hi ha 
algun camí que t’hi porta, a dir 
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paraulotes.

ELIES- De vegades hi ha gent que es creu millor 
pel fet d’ensenyar coses dolentes als altres.

LUCÍA- Si des de petit tu a casa no tens educació i 
et van dient paraulotes, tu ja les aprendràs també.

CREIEU QUE EL QUE PASSA A CASA ÉS MOLT 
IMPORTANT PER VOSALTRES?

TOTS- Sí!

MARC- Si un nen no té suficient educació a casa, 
pot canviar molt al col·le. Ho va aprenent i al final 
ho aplica.

LAURA- Si de petit et van ensenyant a dir paraulotes o a pegar, es va formant una cadena i de grans 
nosaltres també ho farem.

CREIEU QUE ES POT TRENCAR EN ALGUN MOMENT AQUESTA CADENA?

TOTS- Sí!

MARC- Potser algú els hi hauria de dir que estan fent quelcom malament.

ALBERT- Jo conec un amic dels Maristes que, quan el veig, sempre m’està pegant i m’està dient de tot. 
No és un bon company.

ET PEGA I CREUS QUE ÉS AMIC TEU?

ALBERT- No, jo crec que s’aprofita de mi i fa poc em vaig enfadar amb ell perquè ja n’hi ha prou que em 
pegui.

I QUÈ VAS FER?

ALBERT- El vaig treure de la meva habitació i li vaig dir que si sempre m’havia d’estar pegant i insultant 
no valia la pena estar al seu costat, que no el volia veure mai més.

PENSEU QUE ESTÀ BEN FET EL QUE VA FER L’ALBERT? NO CREIEU QUE VA SER MOLT 
VALENT?

MARC- Sí, però per una altra part també s’ha d’expressar, li has de dir amb algú que et pugui ajudar.
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BLAU- De vegades quan t’insulten tu potser també t’has de posar al lloc de l’altre perquè, encara que tu 
sàpigues que està malament, ell potser ho veu normal.

LAURA (5è)- Jo abans anava a una altra escola i sempre m’insultaven perquè era la més petita de tot el 
curs.

I COM ET SENTIES?

LAURA (5è)- Malament.

VAS FER ALGUNA COSA PER INTENTAR QUE AIXÒ S’ACABÉS?

LAURA (5è)- Els hi vaig dir a les professores.

I A PARTIR DE LLAVORS VAS NOTAR QUE LA SITUACIÓ MILLORAVA?

LAURA (5è)- Sí, van deixar de posar-se amb mi.

PENSEU QUE AL DIR-HO A LES MESTRES LA LAURA VA SER UNA XIVATA O UNA PERSONA 
VALENTA?

TOTS- Valenta.

LAURA (6è)- Si no dius a ningú el que t’estan fent pots acabar molt malament, perquè t’ho estaran fent 
sempre.

QUÈ FEM NORMALMENT QUAN VEIEM UNA SITUACIÓ VIOLENTA?

GENERAL- Moltes vegades passem de llarg.

LUCÍA- Hi ha gent que encara 
que tu els hi diguis prou, potser 
no et fa cas. És millor dir-ho a un 
adult.

ALBERT- Però potser llavors 
t’ataca a tu, només perquè li has 
dit que parés. És millor ajudar 
algú però també tens una mica 
de por.

POTSER UN SOL TÉ POR 
PERÒ, I SI SOM TOTS ELS 
QUE ACTUEM?
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PAU (6è)- Sí, perquè l’atacant normalment només va a per un. Si som molts potser es sentirà inferior i 
malament.

PENSEU QUE ELS PARES US PROTEGEIXEN O VAN UNA MICA MÉS ENLLÀ I US 
SOBREPROTEGEIXEN?

MARC- Jo crec que la sobreprotecció passa sobretot quan ets més petit; quan ets més gran els pares 
s’adonen que pots anar més enllà que quan eres petit. Però de vegades et protegeixen massa encara.

LUCÍA- De vegades et protegeixen més els avis que els pares.

ANNA- Si quan ets petit et protegeixen molt, potser quan ets més gran tens més por. I els padrins sempre 
són com molt dramàtics.

PAU- Ho fan per aquest senzill motiu: perquè no volen que et facis mal, perquè t’estimen molt.

CREIEU QUE HO FAN AMB BONA INTENCIÓ...

TOTS- Sí.

PODRÍEU RESOLDRE VOSALTRES MATEIXOS PETITS PROBLEMES QUE SE US PLANTEGEN?

PAU (5è) - Sí, de vegades els pares solucionen massa problemes.

PAU (6È) – Sí, et quedes parat i penses: i ara què faig, si ja ho han fet els pares?

MARC- Si tu potser tens un problema però els pares et diuen: “ja ho soluciono jo, tu et quedes aquí 
assegudet”, doncs al final és que no aprens i ara estem en una edat de descobrir coses, que volem 
aprendre coses.

I SI ELS DIEU: “AIXÒ DEIXEU-M’HO FER SOL”, QUINA RESPOSTA OBTENIU?

ALBERT- Que no, no ho provis que és molt difícil, que no aconseguiràs res. I tu dius, “D’acord, deixa-m’ho 
provar”. I els pares et diuen: “Prova-ho però ja veuràs com no ho fas”. I ho proves i potser llavors et surt 
bé, i els pares es queden amb un pam de nas.

ABRIL- De vegades demano ajuda a ma mare pels deures i ella em diu: “Intenta-ho fer tu sola, torna-ho a 
llegir les vegades que faci falta”. I llavors normalment ho aconsegueixo fer.

RESUMINT, SI US INTENTEN SOBREPROTEGIR MASSA VOSALTRES COM US SENTIU?

TOTS- Insegurs.

PAU (6è)- I llavors quan et fas més gran i no et poden ajudar...
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MARC- ...no saps com reaccionar.

PAU (5è)- No et deixen descobrir les poques coses que hi ha a la vida.

PAU (6è)- Quan siguis gran ho has de saber solucionar tu, i llavors que fas? Avises als pares?

ALBERT- Truco als pares només perquè m’he encallat amb una porta, que no la puc obrir? I s’obre cap a 
l’altre cantó...(RIALLES GENERALS).

RECAPITULANT, SI PATEIXO UNA ACCIÓ VIOLENTA O VEIG QUE ALGÚ L’ESTÀ PATINT, QUÈ 
CREIEU QUE ÉS MILLOR: PASSO DE LLARG O DIC PROU?

TOTS- Prou, acció valenta!

QUÈ ÉS MILLOR, ENFRONTAR-NOS-HI SOLS O TOTS JUNTS?

TOTS- Junts! 

LA UNIÓ FA LA FORÇA! VISCA EL SANT JORDI!

TOTS- Visca! 

MOLTES GRÀCIES A TOTS!

Alumnes de CS i Sergi Arbó
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L’Arborètum
El passat 26 d’abril l’Arborètum, el jardí botànic de 
Lleida, celebrava el seu aniversari i hi havia jornada de 
portes obertes.  Un grupet de famílies de P3, en sortir 
de l’escola, vam aprofitar l’ocasió per conèixer aquest 
espai de la nostra ciutat, ja que molts encara no el 
coneixíem.

El parc, que ocupa una extensió de 7 hectàrees, està 
dividit en 4 biomes: boscos boreals, boscos caducifolis, 
boscos esclerofil·les i selves temperades que inclouen 
16 ambients boscosos amb més de 300 tipus arbres. 

Per a fer la visita hi ha 3 itineraris, que se segueixen fàcilment amb l’ajuda d’un plànol que inclou les espècies 
destacades de cada bioma. Els nens i nenes van estar d’allò més distrets buscant els números i descobrint curiositats 
de cada arbre. Per als més grans hi ha rètols amb el mapa del món que indiquen d’on prové cada varietat. Fins i tot 
vam poder veure una femella de poll d’aigua i els seus pollets, acabats de sortir de l’ou!

Especialment a la tardor i a la primavera, es programen 
activitats familiars amb la finalitat d’endinsar els nens i 
nenes en el món vegetal i ampliar els seus coneixements. 

A més, cada primer diumenge de mes hi ha portes obertes! 
Consulteu els horaris i tota la informació que necessiteu a 
http://arboretum.parcteclleida.es 

Famílies de P3

PEL FORAT DEL PANY
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Penelles, street art
Penelles és un municipi de la Noguera, d’encara no cinc-cents 
habitants i a tan sols trenta minuts de Lleida. És un llogarret que a 
vista d’ocell passa desapercebut, però si et perds pels seus carrerons 
i els afores et sorprendràs a cada passa.

Des de fa dos anys se celebra, durant un cap de setmana del mes de 
maig, el Gar Gar Festival, un certamen de murals i art rural. El poble 
tranquil i de caràcter rural es transforma durant quaranta-vuit hores 
en un món ple de música, paradetes, tallers per a totes les edats i, 
sobretot, pintura i esprai.

Fins a un total de 50 
artistes han deixat la seva empremta en aquestes dues edicions, una 
xifra gens menyspreable si tenim en compte que és un festival de creació 
recent. 

El festival de Penelles 
et permet entrar en 
contacte amb l’art i els 
seus protagonistes, fet 
poc habitual en la resta 
de festivals artístics. I és 
que veure els artistes en 
directe és una experiència 

molt enriquidora. Pots parlar amb ells mentre estan creant. T’expliquen 
quantes hores hi porten treballant, en què s’han inspirat o què volen 
expressar amb el traç del seu esprai. 

El millor de tot és que les obres es poden visitar durant tot l’any. 
Després de la festa, els murals i grafits romanen a les façanes de les 
cases i diferents espais de la ciutat, públics i particulars, atorgant un 
color particular al poble. L’esperit artístic que s’hi respira és tan gran 
que els grafits han arribat fins i tot a engalanar la façana dels edificis 
públics. Coneixeu cap ajuntament que tingui un grafit ciclopi a la seva 
façana? Doncs a l’ajuntament de Penelles, ho podreu trobar.    

A partir d’ara, si mai visiteu el poble de Penelles i us deixeu emmirallar 
per la bellesa de les seves façanes, podreu dir que heu estat a la capital 
dels murals i l’art rural de Catalunya. 

Animeu-vos a anar-hi en família i deixeu-vos sorprendre.

Benet i Laura, pares del Roc de P3
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Ens deixen gelats les accions de Bashar al-Assad.• 

Ens escalfen l’ànima les ONG’s que col·laboren amb els refugiats, i • 
les persones de la comunitat que heu participat donant roba i altres 
objectes. 

Ens preocupa la política de no acollida als refugiats de molts països de • 
la UE

Seguim enterrant polítiques socials en benefici de les grans empreses i la banca.• 

Precarietat laboral. El 47% dels treballadors guanya menys de mil euros i el 25% està en • 
risc de pobresa. Sense oblidar la taxa d’atur del 20%. Alguns economistes diuen que seria 
possible implantar una renda mínima garantida per tota la població.

Educació. L’etern problema de l’escola concertada subvencionada enfront l’escassedat de • 
recursos de la pública.

La política de Donald Trump ens encén, és el top ten dels impresentables. • 

Ens entristeix la persecució a la llibertat d’expressió i dissidència en països com Turquia.• 

Ens agrada l’aposta per les energies renovables i transport sostenible d’algunes de les • 
grans empreses tecnològiques.

Ens indigna la poca diligència de l’administració per solucionar problemes de manteniment • 
com el porxo, l’entrada d’aigua al gimnàs o el porter automàtic de la nova porta. 

El  termòmetre
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