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editorial

Hem guanyat!
El Jurat de la Nit de l’Esport ha premiat la
nostra AMPA, dins de la categoria “Millor
AMPA/Centre d’Ensenyament en promoció
esportiva” de l’any 2007.

Els altres candidats han estat
les AMPA del CEIP Josep Tarradellas i de l’IES Baldiri Guilera.
El reconeixement se’ns va atorgar el passat 11 de maig en un
sopar al pavelló Joan Busquets
del CEM Estruch. L’Ajuntament
va per públic els guanyadors
de cada categoria. I... aquest
any sí! Hem guanyat.
Els motius que justifiquen
aquesta victòria van estar,
segons el jurat, que som una
entitat que treballem a la base de la piràmide de l’esport,
allà on neixen les il·lusions
dels més petits. Una entitat
compromesa amb la promoció
de l’esport en edat escolar,
amb empenta suficient per
organitzar un ventall d’activitats esportives molt àmplies.
Molt participativa en Jocs Esportius Escolars amb més de
190 nens i nenes fent esport
i amb un total de 7 equips
participants en totes les fases
de jocs escolars, i que fem una
bona difusió dels esdeveniments esportius de la ciutat

HO EDITA:

amb iniciativa per fometar
també la pràctica esportiva
entre els pares i mares de
l’escola.

Els reconeixements sempre
són un estímul per a consolidar allò que fem bé i per a
millorar el que calgui.

No sempre es reconeixen els
mèrits... mèrits que aconseguim en el dia a dia de l’esport a l’escola amb il·lusió.

Felicitem-nos, doncs, per la
feina ben feta amb l’ajuda de
tots, amb l’esforç de tots, amb
les ganes de tots.

HI COL·LABORA:

AMB EL SUPORT:
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“El Pepe”

José Mestre.
José Mestre, “el Pepe”, és tutor de 3r
de primària i professor d’Educació Física
del nostre col·legi a Educació Infantil i
Primària, juntament amb Encarni
Morillas. Però, a més a més, col·labora
molt estretament en activitats de l’escola
més enllà del seu horari lectiu. És
entrenador de bàsquet (en concret, de
l’equip prebenjamí i del cadet femení...),
forma part dels Grups Missioners com a
monitor del grup de 6è, pertany al
Comitè de Solidaritat, participa a
l’activitat de “Los chicos del coro” i és
membre de la Junta de la ONG Prokarde
a Catalunya. És per aquesta raó que ens
és a tots una figura important i de
referència de l’escola. Això ens ha fet
decidir a fer-li l’entrevista.
Un llibre: La sombra del viento
Una pel·lícula: La vida es bella
Una cançó: Cosas que pasan
(del grup El Último de la Fila)
Un poble: La Redondela (Huelva)
Una ciutat: Barcelona
El teu plat preferit: Uff, complicat!
Patates fregides amb... qualsevol cosa.
Tres coses que t’emportaries a una illa
deserta: Una guitarra (per aprendre’n
d’una vegada), un àlbum de fotos de
persones importants a la meva vida i un
diari per a escriure l’experiència allà.
Un altre ofici diferent al d’educador:
Veterinari
Un avenç tecnològic: Internet
Pepe, com és que vas dedicar-te a
l’ensenyament? Quan es va despertar
en tu aquesta vocació?
La veritat és que ja de ben jove em
cridava molt l’atenció la professió de
mestre. Tinc un bon record d’alguns
dels meus professors i m’agradava molt
observar la tasca que feien amb
nosaltres. Penso que l’educació és una
anella molt important a la societat i
sempre he volgut formar part d’aquesta
cadena.
També he de dir que m’agrada molt
treballar amb persones, especialment
amb nens. Crec que no seria capaç de
passar-me una jornada sencera davant
d’una màquina.
Des de quan treballes a la nostra escola?
On havies treballat abans?
Doncs bé, abans d’arribar al nostre col·le,
vaig passar per una escola del barri

I pel que fa referència a la nostra escola,
treballar responsablement, conscients
que som hereus de la feina educativa
feta durant 100 anys a la ciutat del Prat.
Com definiries breument la nostra
escola? La nostra escola és...
La nostra escola és... aprenentatges,
coneixements, solidaritat, amistat, lloc
de trobada, famílies, fe, esport... VIDA.
Com és que t’has volgut comprometre
amb activitats extraescolars com el
bàsquet o els Grups Missioners?
Tant el bàsquet els Grups Missioners
(o grups de fe) han format part de la meva
vida des de la meva època d’alumne.

d’Horta de Barcelona i per una altra
de Rubí.
Aquest és el meu novè curs a l’escola.
Després de treballar com a mestre
d’Educació Física, especialitat que
m’encanta, aquest curs he començat una
nova etapa agafant una tutoria de 3r
de Educació Primària. Això suposa un
canvi important a la meva feina que em
motiva i m’il·lusiona d’una manera
especial.
Què és el que més t’agrada de la teva
feina? I el que menys?
Poder transmetre coneixements i
conviure a diari amb els meus alumnes
i companys és una de les coses que més
m’omple i em realitza com a persona.
M’agrada molt aquest dia a dia encara
que, en ocasions, resulta molt cansat i
acabo queixant-me de tot.
Allò que menys m’agrada seria, potser,
la manca de confiança que, de vegades,
hi ha respecte al professional. Penso que
escola i família haurien d’anar en tot
moment de la mà i, malauradament,
això no sempre passa.
Quins reptes creus que ha d’assumir
l’educació en general? I la nostra escola
en concret?
El gran repte que jo crec que hauria
d’arribar a assumir l’educació és
aconseguir una escola oberta, acollidora i integradora on tothom hi tingui
un lloc. L’educació no pot viure d’esquenes a la societat i crec que molts
dels problemes dels nostres joves es
podrien començar a solucionar fent
una aposta real per l’educació per part
de tothom (govern, institucions, famílies, mestres, joves...).

Grups és un espai especial a l’escola. Els
valors que es viuen a grups (els valors
del cristià), penso que són fonamentals
per la vida. La fe podrà aparèixer o no
amb el pas del temps, això és molt
personal; però els valors viscuts a Grups
crec que deixen petjada al jove i això
resulta molt positiu per al futur. Jo ho
he viscut així i em sento compromès a
compartir-ho amb els altres.
Respecte al bàsquet, només puc dir que
és l’esport de la meva vida. Sempre hi
he jugat i ja fa molt que faig d’entrenador. Sóc un gran defensor de
l’esport a l’escola. C rec que els nens han
de fer esport, i si ho poden practicar a
la seva escola i amb els seus companys...
fantàstic! Particularment, gaudeixo molt
veient com el projecte del bàsquet a la
nostra escola, organitzat amb força i
entusiasme per la nostra AMPA, va
creixent en nombre de participants i en
il·lusió i ganes.
Quina recomanació ens faries als pares
per tal que poguéssim complir amb
responsabilitat la nostra tasca
educativa? Quina recomanació donaries
als mestres en general?
La veritat és que fer recomanacions no
és fàcil. Jo, com a mínim, no em veig
amb cor de fer-ho. Simplement, més que
fer una recomanació, m’agradaria fer
un recordatori. Penso que el més
important és no oblidar-nos en cap
moment de qui és l’autèntic protagonista d’aquesta pel·lícula de l’educació:
el NEN. Si això ho tenim clar mestres i
pares, la comunicació, la confiança i
l’esforç completaran amb èxit la nostra
tasca educativa.
Pepe, t’agraïm el teu esforç i la teva
dedicació en la feina diària com a mestre
i també el teu compromís en la resta
d’activitats en què col·labores tan
activament. I també t’agraïm haver
acceptat de participar en la revista.
Gràcies
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Setembre
Comencem a treballar. Aquesta és la idea
inicial. Ja veurem com queda al final.

Octubre
El primer que cal fer és començar amb la
carrossa. Hi ha molta feina a fer i els artistes es posen mans a l’obra.

Novembre
Ara comença la feina al col·le. Ens reunim
els dissabtes. Es talla i es lliura la roba.
Al local continuen treballant en la carrossa.

Desembre
Sembla que el projecte inicial comença
a agafar forma. Els participants ja han
començat a fer les seves disfresses.

Gener
Quin meset! Sembla que arribi la costa
de gener! Els participants comencen
a estar cansats de cosir trencadissos.
Hem deixat el Mercadona sense pals
de fregar. Els organitzadors i col·laboradors pensen “Qui m’haurà manat
de ficar-me en aquest mullader?”

Febrer
Ha arribat el gran dia!
Primer, entre tots guarnim la carrossa,
ens posem les disfresses, i a gaudir!
Bé que ens ho mereixem!
La carrossa ens ha quedat preciosa,
les disfresses súper vistoses i el
ball... si fins i tot ens aplaudien!
Veritat que tant d’esforç
ha valgut la pena?
Guanyem el premi dels “Set
Pecats Capitals”. Felicitats!.
Ho celebrem amb un bon
sopar. I amb un bon berenar
un dissabte al col·le!
Des de la Vocalia de Carnaval us demanem
que ens envieu fotografies i idees per a
poder començar a treballar al més aviat
possible en el proper Carnaval.
Moltes gràcies
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El

rei

i el patge

NADAL
A L’ESCOLA
Són les 9 h del matí.
Tots fem fila al pati
molt nerviosos
perquè sabem que
avui arriba el rei.

Són les 9:30 h i som a la classe fent
deures quan de sobte… se senten uns
tambors que pugen per les escales!
S’obra la porta i… Guaita! Però si és Sa
Majestat el rei Melcior amb el seu inseparable patge Xiu-xiu!
Tots donem la carta i, a canvi, ells ens
donen una bosseta de llaminadures.
-Us heu portat bé?
-Síííííí!
Ja arriba l’hora en què s’han d’anar a
l’altra classe. Des de la nostra se’ls sent
cridar! Quina emoció!

A la tarda els toca als nois i noies més
grans, als de l’altre edifici, que ja no
criden tant, però passen una vergonya
increïble quan el rei se’ls acosta i els
pregunta que si s’han portat bé…
Com cada vegada que és Nadal, tots els
nens de l’escola desitgem que passi ràpid
l’any per poder tornar a veure el rei i en
Xiu-xiu.

El futbol sala a l’escola
alumnes de 6è de Primària
i 1r d’ESO que han participat
en les competicions comarcals organitzades pel Consell
Esportiu del Baix Llobregat
i han jugat els partits de
competició establerts als
calendaris del mes d’octubre
de 2007 al maig de 2008.
Els nens de 3r de Primària no
han competit però han entrenat dos cops per setmana
i esperem que el proper curs
i hi hagi suficients nens per
a poder formar un equip i
participar també en les
competicions comarcals.
Aquest any hem continuat el projecte
engegat per l’AMPA des de fa quatre
anys. Hem tornat a oferir als nens i nenes
d’Educació Primària, i també aquest curs
als de Secundària, el futbol sala com a
esport des de la seva vessant lúdica,
d’aprenentatge i en darrer terme, de
competició.
La resposta del alumnat ha tornat a ser
molt positiva ja que més de trenta alumnes s’hi van apuntar. S’han format, doncs,
dos equips: un aleví amb alumnes des de
4t fins a 6è de Primària i un infantil amb

És molt important que tant
els alumnes com els pares tinguin clar
què és l’esport escolar. No es tracta de
competir amb l’afany de guanyar, guanyar i guanyar els partits. Del que es tracta
és de gaudir de la companyia dels companys del col·legi i anar a jugar junts
partits de futbol. Si es guanya molt millor
que si es perd, però si es perd no passa
res, perquè en aquesta competició gairebé cada setmana hi ha partit.
És important que això s’entengui bé, tant
per part dels alumnes com per part dels
pares. Diguem que si es vol “com-

petitivitat extrema” en lloc de “competitivitat lúdica” el col·legi no és el lloc
per fer-la. Afortunadament hi ha prou
associacions i clubs esportius al Prat que
poden oferir aquest “plus” de competitivitat si és això el que es desitja.
També cal dir que hem continuat el projecte d’iniciació al futbol per als més
petits (C-2), i s’han apuntat nou nens de
1r i 2n de Primària. Els xiquets han entrenat dos cops per setmana al pati del
C-2 i és previst que el proper curs participin en les competicions locals i comarcals si les circumstàncies i quantitat de
nens ho justifiquen.
I com des de l’AMPA entenem que
aquest col·lectiu el formem tots, pares,
mares, fills i filles, hem continuant celebrant partits de futbol per als pares
i, a causa de l’èxit aconseguit, amb més
continuïtat que els darrers cursos. Cal
dir que tothom n’ha gaudit força i esperem que aquesta iniciativa no es perdi
amb el pas del temps.
Un cop més volem donar les gràcies a
la direcció del col·legi per totes les facilitats que ens estant donant per fer
ús de les instal·lacions de l’escola ja que
sense el seu suport aquesta activitat no
es podria fer.
Bon estiu a tots!
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Hem d’estar contents
Hem d’estar contents, aquest any sí...
Contents perquè amb el vostre ajut
creiem que hem aconseguit seguir amb
la línia d’actuació marcada anteriorment.
Contents perquè gràcies a la vostra implicació són cada vegada més els nens i
nenes que juguen a bàsquet a l’escola.
Contents perquè mitjançant el bàsquet
a l’escola intentem ajudar a continuar
la formació dels nens i de les nenes com
a persones amb els valors que caracteritzen el nostre col·legi.
Contents pels resultats, perquè, tot i que
ja sabeu que la nostra filosofia no és la
de guanyar, sinó la d’aprendre a jugar
a bàsquet i que, quan competeixin s’ho
passin bé, aquest any estem recollint el
fruit de la feina feta durant anys, i els
resultats ens estan acompanyant.
Als Jocs Escolars, a la fase local, els nostres equips van líders a les categories de
benjamins i alevins (esperem que hi acabin), i el prebenjamí ha guanyat quasi
tots els partits. Quant a la fase comarcal,
els nostres equips ho han fet molt bé.
Tant l’infantil masculí com el cadet femení han guanyat les competicions
corresponents i, a més, el cadet femení
té possibilitats de jugar la fase territorial. Com veieu, tot un èxit que ens ha
Aquest any hem continuat fent dansa.
Han sigut cinquanta-sis nenes i dos nens
que, setmana rere setmana, han fet de
la dansa la seva activitat extraescolar.
En aquest curs havíem de fer front a
noves circumstàncies: l’ampliació del
grup de les grans (de 6è a 2n d’ESO).
Això va comportar la incorporació d’un
nou monitor, en David. I, per altra banda,
el grup de 3r, 4t i 5è de Primària era
massa nombrós, però finalment es va
poder solucionar.
Al desembre, i com cada any, vam fer
classes de portes obertes, menys el grup
de les grans que deien “Ja som grans
per això.”

de portar a sentir-nos orgullosos dels
nostres nens i de les nostres nenes.
De nens i nenes, aquest any se n’hi han
apuntat encara més que en l’edició passada, i això ha fet que, tal com prevèiem
l’any passat, tinguem 7 equips: Un de
cadet femení (de 1r a 3r d’ESO), un
d’infantil masculí (1r i 2n d’ESO), dos
d’alevins (5è i 6è d’EP), dos de benjamins
(3r i 4t d’EP) i un
de prebenjamí
(1r i 2n d’EP).
Creiem sincerament que aquest
any totes i tots
ens ho hem passat molt bé i
hem gaudit força del joc dels
nens i de les nenes; això ens motiva per seguir treballant
per tal d’assolir més objectius.
Finalment, i com no podia ser d’altra
manera, hem d’agrair molt als monitors
la seva dedicació amb els nostres fills,
atès que a vegades la seva tasca no és
prou valorada; i també us tornem a
agrair la col·laboració a tots vosaltres,
mares i pares que ens heu tornat a fer
confiança, i us demanem que continueu

així, ... i a vosaltres, nens i nenes,
també moltes
gràcies i aneu-vos
preparant per al
curs vinent.
Ah, Per cert, ens n’oblidàvem! També
hem d’estar contents, però molt contents, perquè a la Nit de l’Esport del
passat mes d’abril es va reconèixer la
tasca feta per la nostra AMPA rebent el
premi a la millor Ampa i/o centre
d’ensenyament en promoció esportiva.
Moltes gràcies per tot. Us esperem el
curs vinent!

DANSA
En aquestes classes es va veure com la
Lluïsa, la monitora dels més petits, els
feia treballar de valent. I vam veure com
la Montse gaudeix muntant coreografies
per les nenes de 1r a 5è de Primària, i
com elles n’estan de contentes!

Ahir, abans d’escriure aquestes línies,
vaig estar parlant amb les noies de 3r i
4t i quasi totes van coincidir en la resposta a la pregunta
“Per què us agrada
fer dansa?” Es diverteixen i els agrada. La
resposta que més em
va agradar va ser la
de la Gemma, de vuit
anys: “Tinc l’oportunitat de ballar i
aprendre amb les
meves amigues.”

Durant el mes de juny farem el nostre
festival i continuarem treballant amb
il·lusió perquè el curs vinent tots els i
les “dansaires” segueixin fent de la
dansa la seva activitat extraescolar.
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visiten les falles de Gavà
Com cada any, la població de
Gavà celebra les populars festes
de Sant Josep.
El dissabte 12 de abril a Gavà va tenir
lloc la tradicional festa de Sant Josep,
les Falles, a la qual vam assistir com a
convidats pel Sr. Ernesto Pascual, segon
vicepresident i un dels màxims responsables de la Casa de València de Gavà.

l’oportunitat de tocar una cançó. Va ser
una nova experiència!
A la tarda, vam presenciar la tradicional
desfilada de Moros i Cristians. Va ser un
gran dia!
Alfredo Picot Sancho
Timbaler de la colla

La Colla de Gegantons de l’AMPA del
nostre Col·legi, amb la Carmeta i el
Sisquet, va fer una cercavila que va
recórrer els carrers principals de la
població (Parc de la Torre LLull, rambla
Vayreda, carrer Sant Pere i plaça
Balmes). Així vam contribuir a alegrar
el matí a grans i petits.
Un cop acabada la cercavila, va tenir
lloc l’actuació del grup d’animació
infantil Pep López i els sopars de
duro i l’espectacle “Puja aquí dalt
i balla”, amb els quals vam tenir

Com sabeu tenim dos grups, el dels petits
de P4 i P5, i el dels grans, de 1r i 2n d’EP,
tots ells amb unes capacitats interpretatives
impressionats.

Hola a tothom! Sóc l’Aitana.
Només tinc tres mesos i ja he
conegut a dos personatges molt
divertits, la Carmeta i el Sisquet!
Són una noieta i un noiet mooooolt
alts i que ballen molt bé! Me’ls va presentar la meva cosina Nayara, perquè
ella i els seus pares són de la colla de
gegants del col·legi, i els meus pares i
jo hi anem sempre que podem.
A mi, encara que sóc tan petita,
m’agraden els tambors i les gralles. No
em fan gens de por! La cançó que més
m’agrada és la de les mosquetes; és
molt divertida i els nois i noies de la
colla la toquen molt bé.
El pares de vegades em treuen del
cotxet i em porten a ballar per la cercavila, però quan sigui una miqueta
més gran, ballaré a la rotllana amb els
nens les cançons que ens agraden, com
la del “Gegant del pi” o la del “Joan
petit quan balla”.
Si voleu saber-ne més, de la colla, entreu a la seva web www.gegants.cat
elpratapamarededeudelcarme/. Allà hi
trobareu totes les activitats que fan,
com cursets, sortides, la història de la
Carmeta i el Sisquet. I si els voleu veure
ballar pels carrers de tot Catalunya,
entreu a http://es.youtube.com/
lacarmetaielsisquet i veureu que bé
que s’ho passen ells i tota la colla!
Després de nou mesos a la panxa de la
mama sentint les gralles, i tres a fora
de la panxa sentint la música i veient
com ballen, tinc clar que de gran vull
ser tan gran i ballar tan bé com la
Carmeta!

Durant la nostra estada, es van celebrar
actes festius: cercavila, animació infantil
i desfilades de Moros i Cristians.

Com cada any aprofitem l’avinentesa
per saludar-vos i explicar-vos que no
us podeu imaginar la gran quantitat
d’actors i actrius que tenim a l’escola.

Que grans que
són la Carmeta
i el Sisquet...
i jo que petita!

Només cal veure les representacions, (durant l’any en fan tres: la de Nadal, la de la
Primavera i la de final de curs) per adonarnos que bé que s’ho passen els nens i nenes.
És molt emocionant i reconfortant veure
els pares com gaudeixen a les representacions dels seus fills i veure com, a la representació final del mes de juny, es recull el
fruit de la feina feta durant tot el curs.
Com no podia ser d’altre manera hem
d’agrair molt la tasca feta pel nostre monitor. Tots sabem que en aquestes edats és

molt complicat captar l’atenció del nen i
que estigui concentrat per fer l’activitat,
i és palès que aquí a l’activitat de teatre
s’ha aconseguit.
Finalment, us hem de donar les gràcies a
tots vosaltres, pares i mares, perquè ens
heu fet confiança i perquè, com sempre,
heu col·laborat pel bon desenvolupament
de l’activitat durant el curs. Ah, per cert
molta sort a tots els nens i nenes per a
l’estrena de final de curs (molta m...)!
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COLÒNIES DELS PETITS
Com recordareu l’any passat els petits de
l’escola van a anar a Can Mundet, una
escola de cel que està prop de Tossa de
Mar, on els hi esperaven grans aventures.
Efectivament així va ser. Els van presentar
els titelles de l’espai: la lluna el sol, un
estel, l’Ossa menor, l’Ossa major... També
van visitar els planetes del sistema solar,
van arribar a la lluna i hi van caminar,
va ser un viatge al·lucinant. Entre viatge
i viatge van aprofitar per fer excursions
per la muntanya, per jugar a pilota...
Van fer un amic nou, es diu Igor, i és
extraterrestre. Va arribar a la Terra perquè la seva nau va perdre unes peces.
Així que els nostres nens no s’ho van
pensar dos cops, van agafar les seves
lots i el van ajudar a buscar-les. Quan
les van trobar el van ajudar a reconstruir
la seva nau especial. El darrer dia van
anar tots a acomiadar-se de l’Igor que
va tornar al seu planeta.
Com veieu s’ho van passar pipa, i esperem que aquest any ens ho passem igual
o millor que l’any passat.

COLÒNIES DELS GRANS
Els grans també Déu n’hi do les aventures que van gaudir. Van anar al Pou del
Glaç, una casa de colònies prop de la
Bisbal de l’Empordà. Aquí no hi havia

extraterrestres però es van trobar que
un munt d’activitats per fer.
Van fer un taller de terrissa (recordeu
aquest mussols que segurament encara
tindreu per casa fet pels vostres fills),
van aprendre com es feia antigament el
granissat de llimona, van fer també galetes, van fer moltes coses.

COLÒNIES

S’ho van passar pipa a la piscina, i no us
penseu que en van tenir prou, no, també
van fer excursions en bicicleta. Només
mirant-los la cara ja veies que s’ho passaven bé.
Els nens i les nenes van tenir molt bon
rotllo amb els monitors i això va servir
per crear un clima de companyonia
molt gran. Segur que molts nens i nenes ja estan esperant a veure com anirà
aquest any.
Ah, ens oblidàvem per si no en tenien
prou amb la piscina, les bicicletes, els
tallers, van fer una cosa encara més
espectacular: van anar en quad. Alguns
nens i nenes n’eren veritables campions!
Bé ja veieu, s’ho passen la mar de bé.
Esperem que aquest any també s’ho
passin bé, és per això que com sempre
us engresquem perquè els vostres fills
vinguin a les colònies, tant a les dels
grans com a les dels petits. Per a ells, i
també per a nosaltres, és una experiència
inoblidable.

CASALS
D'ESTIU

El Consell Escolar del col·legi va
aprovar l'horari intensiu durant
el mes de juny per als alumnes
d'educació infantil i primària, de
9 a 14 h.

Aquesta activitat, que es du a terme de 15
a 17.30 h, s’ha tornat a repetir aquest curs.

Per tal de donar un servei a les famílies,
l'AMPA va organitzar per segon curs
consecutiu els "Casals d'Estiu de juny".

Dins d'una vessant lúdica, han treballat
en un marc de convivència per aconseguir
tot un seguit de valors i hàbits educatius.

L’últim dia del curs, els nostres
nens i nenes de 3r a 6è de Primària
van anar al pavelló de bàsquet
Xavier Marcilla, on l’AMPA va organitzar una festa, que va consistir
en tres atraccions inflables.

i danses tradicional de Catalunya. Quin
tip de cantar i ballat que es van fer!

Van pujar i baixar tant com van voler
en un tobogan gegant, van ser les peces
d’un gran futbolí humà i van baixar
d’un potty potty, que és un inflable de
figures gegants contra les quals poden
botar i rebotar.
I pels nens i nenes de P3 fins a 2n de
Primària, el grup musical Corrandes Animació va oferir un espectacle de cançons

Quina manera més bonica d’acabar el
curs, oi?

Es van inscriure 85 nens i nenes del col·legi
(24 de 3r a 6è de Primària i 61 de P3 a 2n
de Primària).

A

4t d’ESO

B

4t d’ESO
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Cristina Sánchez,
Ricard Pinar,
Eva Blázquez
i Clara Serrano
durant la lectura
d'aquestes línies en
la passada cantada
de nadales

Un any més tornem a estar aquí, amb la gent nova i amb el
record d’altres que ja NO HI SÓN. Com molts, hem fet amics
nous, hem plorat quan aquella persona a la qual tant estimàvem
se n’anava, però de tots els que han passat per les nostres
vides, hem après alguna cosa. I el millor tresor que hem après
durant aquests anys és el valor de l’amistat.
Si busquem la paraula al diccionari, veiem que fa referència
a la relació d’afecte i confiança que existeix entre dues
persones que pensen de la mateixa manera.
Però en realitat, nosaltres quan parlem d’amistat ens referim
només a això?
I és que quan escoltem aquesta paraula, ens vénen al cap
tants noms, tants moments que hem viscut junts, tantes
rialles i bromes, tantes colònies i carnavals... Il·limitades
imatges que, inconscientment, tenim guardades en un petit racó
del nostre cor, però també retrets i mal rotllos que hem superat amb
l’ajut dels amics.
Día tras día, estamos en clase con amigos que han reído cuando
reíamos que con una sonrisa nos han hecho más felices, que han
sufrido cuando llorábamos, que son testigos de nuestros errores,
de los que todos hemos aprendido algo, que conocen las cosas que
nos gustan... Y quizás todo esto es porque cada día han ido poniendo
un ladrillo más al castillo que, poco a poco, entre todos hemos
construido, un castillo de sueños y de emociones.
Esta es la verdadera amistad.
Pronto nos iremos de este colegio, pero eso no significa que nos
vayamos a separar. Estamos seguros que nunca olvidaremos todo lo
que hemos vivido juntos y que nuestra amistad durará siempre.
y a pesar de todo hemos sido un curso unido y, por encima de todo, vamos a seguir
siendo unos amigos unidos.
Navidad un año más, nuestra última Navidad juntos, nuestra última canción juntos... Pero
no nuestras últimas risas juntos. Desde aquí y con especial cariño recordamos a los que
hoy no pueden estar aquí y damos gracias a nuestros familiares que lo han hecho posible.
Feliz Navidad a todos!

...i unes fotos de la festa de comiat de 4t d’ESO
de l'any passat
Com sempre, la tradicional orla, el "pica-pica", el karaoque...
Però sobretot emoció, molta emoció.
Bona sort i a reveure!
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L’AMPA apadrina un nen Nigerià
Sóc en Mbang James Efoli i tinc 6
anys. Tinc tres germans i jo sóc el
gran. Visc a Enugu, que és la tercera
ciutat més important de Nigèria.
Encara que hi ha rics que viuen en
cases molt luxoses, la majoria som pobres. Però jo tinc molta sort perquè
vaig a l’escola, la Carmel Nursery
School de les Carmelites Missioneres
d’Enugu. L’han fet perquè gent que,
com jo i la meva família, no podem

pagar l’escola, hi puguem anar. Al
col·le hi van altres nens més petits i
també de més grans perquè també hi
podem fer la Primària.
Gràcies a l’apadrinament que rebo de
l’AMPA del Col·legi Mare de Déu del
Carme puc anar a l’escola i no m’he
de quedar a casa tot sol o vaguejar
pel carrer. Puc aprendre i construir-me
un futur. Gràcies! Tant de bo que molts
dels meus amics poguessin tenir la
meva sort…

Sortida
a Aitona
Aitona és la localitat on
va néixer el fundador de
les Carmelites Missioneres,
el pare Francesc Palau.
El diumenge 20 d’abril, la nostra escola,
juntament amb l’AMPA, va organitzar una
visita a aquest poble de la comarca del
Segrià, a Lleida. Malgrat que el dia va ser
plujós, ho vàrem passar molt bé.
El grup estava format bàsicament per famílies i també per les germanes de la con-

gregació de Sants i les del
nostre col·legi.
En arribar, ens van rebre de
forma molt cordial, acompanyant-nos i
fent-nos de guies, juntament amb la germana Marta Peiró durant tot el dia. Vam
visitar l’església de Sant Antolí d’estil
barroc que data de principis del s. XVIII,
vam conèixer la casa natal del pare Palau,
la cova emprada com a lloc de pregària,
recolliment i penitència, així com molts
detalls de la seva vida.

L’AMPA SIGNA UN
CONVENI DE COL·LABORACIÓ
AMB L’AJUNTAMENT
El proppassat 3 de juny de 2007 l’Ajuntament va celebrar un
acte de signatura de convenis amb diferents entitats culturals
i juvenils de la població, entre les quals hi era la nostra AMPA.
Fruït de la implicació i participació de la colla de gegants,
gralles i tambors de la nostra associació any rere any en totes
les activitats culturals del municipi: Pratifolk, Fira Avícola,
Festa Major..., l’Ajuntament ens ha ofert la possibilitat
d’establir en un conveni una sèrie de compromisos mutus,
que es reflecteixen en una subvenció anual per part de
l’Ajuntament i pel compromís per part de l’AMPA de fomentar
les activitats culturals en què participa la nostra colla, desenvolupar un programa anual d’activitats culturals de caràcter
obert a tota la població, així com estudiar la possibilitat
d’augmentar les activitats culturals i el nombre de persones
a qui van dirigides durant l’any 2008.

A l’entorn de la cova es respirava molta pau
i tranquil·litat. Una imatge de pedra de
Nostra Senyora del Carme presideix el lloc.
Va esdevenir una jornada de germanor. Vam
compartir aquest dia amb molta il·lusió.
Júlia Ojea Miró

I properament:
la WEB DE L’AMPA!
Properament posarem en marxa la web de l’AMPA.
Serà una eina més d’informació i
comunicació, de relació entre els
diferents pares i mares del col·legi.
Per tant, si teniu fotografies de
les activitats extraescolars i de
d’altres activitats que l’AMPA
organitza, contacteu amb la
Junta.
Com més informació i imatges hi
hagi més
lluïda serà i
més en gaudirem!
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PRATfamílies

a càrrec de Jordi Saura, coordinador de les
proves PISA a Catalunya i membre del Consell
Superior d’Avaluació del Departament
d’Educació.

pretén donar formació als pares i que, any
rere any, planteja una xerrada per a cada
cicle de l’educació (Educació Infantil, Primària
i ESO) i també una d’educació especial.

Els oferim amb un doble convenciment.
El primer, que els pares i mares estem interessats a formar-nos en tots aquells temes
que afecten el dia a dia de l’educació dels
nostres fills, i, el segon, que la revista és una
bona eina de difusió d’aquesta tasca, ja que
moltes vegades ens és difícil d’assistir presencialment a les xerrades.

FORMACIÓ DE PARES I
MARES: MAI ÉS PROU
TARD PER APRENDRE
Durant el mes d’abril i, en concret, els dies
1, 8, 15, 17 i 24 van desenvolupar-se a la
nostra ciutat un cicle de conferències organitzat per l’Ajuntament dins del programa
el Pratfamílies, una iniciativa municipal que

Aquest any oferim un resum de dues
d’aquestes xerrades, a les quals alguns membres de la nostra AMPA van poder assistir:
“Infants feliços: Desenvolupament afectiu i
emocional a través del joc” a càrrec d’Imma
Marín i “Educació i Qualitat: Informe PISA”,

INFANTS FELIÇOS: DESENVOLUPAMENT AFECTIU
I EMOCIONAL A TRAVÉS DEL JOC
La família és el primer i més important context
de desenvolupament afectiu dels infants i la
responsable principal de la seva felicitat.
Què ens cal per ser feliços?
Pot semblar que la felicitat és cosa de petits
moments, i és cert, però també cal prepararse per a la felicitat, entrenar-s’hi perquè no
la podem deixar a mans de l’atzar. Cal treballar-hi, cal cercar-la. I, per sort, en tenim les
eines a l’abast: el coneixement d’un mateix,
la capacitat de controlar les pròpies emocions,
el reconeixement de les emocions alienes, el
control de les relacions...
Si som capaços de treballar en aquest sentit,
ens serà relativament fàcil de transmetre la
felicitat als nostres infants i que ells puguin
gaudir-la. No hi ha testimoni més eficaç per
un infant feliç que un adult feliç.
El joc, una eina eficaç
L’infant necessita ser respectat pels adults,
acceptat i estimat tal com és d’una manera
incondicional. I necessita també “assajar” les
condicions per a ser feliç. És aquí on entra el

Educació i Qualitat:
INFORME PISA
L’informe PISA és un programa internacional
per a l’avaluació d’estudiants que porta a
terme l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) i es
basa en l’anàlisi del rendiment d’estudiants
de 15 anys a partir d’uns exàmens mundials
estandaritzats que es realitzen cada tres anys
i que tenen com a finalitat generar indicadors
sobre diferents aspectes del funcionament
dels sistemes educatius que permetin als
països adoptar mesures per a millorar la
qualitat de l’educació.
L’any 2000 es va examinar la competència
lectora i les estratègies d’estudi; el 2003, les
matemàtiques i la solució de problemes; el
2006, les ciències naturals i la formació bàsica
de tècniques d’educació i l’any 2009 es tornarà a examinar la competència lectora.
Jordi Saura va explicar que l’informe PISA
estableix un seguit d’indicadors que permeten saber els coneixements que tenen els
joves de 15 anys en països amb sistemes
educatius molt diversos. “Són dades útils,
però no són les úniques que han de servir
per analitzar el sistema educatiu català.

joc perquè, amb el joc, practiquen les seves
competències socials, emocionals i intel·lectuals i, en conseqüència, poden aconseguir
les seves fites. El joc permet:
• Transmetre confiança i seguretat.
• Reforçar i aprofundir els vincles.
• Interpretar i acollir els seus sentiments
i emocions.
• Establir regles.
• Posar límits.
• Interioritzar hàbits.
• Afrontar conflictes.

Rafi Román
Maria Carmen Rus

plena d’oportunitats de creixement, està clar
que l’hem d’afavorir i potenciar.
Hem de facilitar, també, les condicions necessàries perquè es desenvolupi de manera
rica, habitual i espontània: condicions materials (el lloc, el moment, les joguines, etc)
i psicològiques (disponibilitat, desig de
compartir).
Amb aquestes pistes podrem ser
PARES I MARES FELIÇOS i INFANTS FELIÇOS!

• Experimentar emocions: plaer, satisfacció,
però també enuig, rebuig…
• Conrear valors importants per a la vida:
seguretat, creació, interacció, esforç, sentit
de l’humor, confiança, reptes, superació,
autoestima, descobrir l’altre, gestionar con
flictes, arribar a acords…
Quin és el nostre paper en tot això? Si entenem el joc com una activitat de vida que està
Cal tenir present que PISA no avalua la major
part dels coneixements que s’ensenyen a les
nostres escoles o instituts, que són de gran
importància per a la formació dels
ciutadans”.
A Catalunya han participat 1.527 alumnes
de 51 centres. Els resultats situen Catalunya,
amb 491 punts, una mica per sota de la mitjana de l’OCDE que és de 500. Països com
Finlàndia i Holanda encapçalen en rànquing.
Polònia, França o Islàndia es troben al mateix
nivell que Catalunya, i Portugal o Itàlia treuen
pitjors resultats.
Per a Jordi Saura, “les dades ens diuen que
hem de millorar, però no estem a la cua de
res. Ens trobem a la meitat de la taula”.
Saura, però, destaca que de les dades extretes
és important reconèixer com el nivell social,
econòmic i cultural de les famílies determina
els coneixements dels joves.
L’entorn cultural dels alumnes és el factor
que més influeix en els resultats PISA: les
puntuacions dels alumnes de pares que no
han finalitzat estudis obligatoris són 85 punts
inferiors als de pares amb estudis universitaris. Aquesta diferència s’eleva a 135 punts
entre alumnes que a casa seva hi ha de 0 a
10 llibre i aquells que hi tenen més de 500.

El sistema educatiu espanyol és comparativament un dels que ofereix major equitat
als seus alumnes, propera a la dels països
nòrdics. A més, les deu comunitats autònomes que han ampliat mostres (entre elles,
Catalunya), obtenen millors resultats en
equitat que la mitjana espanyola i que la
de l’ OCDE.
Els resultats PISA 2006 aconsellen una reflexió
que hauria d’estendre’s als diferents aspectes
que ressalten com a debilitats o fortaleses
dels sistema educatiu espanyol: la millora
del rendiment de tots els alumnes i el manteniment dels bons resultats espanyols en
equitat, processos compatibles, com ho demostra PISA; el treball en l’entorn educatiu
dels alumnes per aconseguir contrarrestar l’efecte de les diferències culturals,
econòmiques i socials dels contextos familiars
i dels centres; l’estímul i la promoció de la
formació docent per que sigui més eficaç el
treball amb els alumnes en l’adquisició de
les competències bàsiques; l’esforç educatiu
i del conjunt de la societat per la lectura i la
millora de la comprensió lectora dels alumnes
espanyols i la decidida actuació a favor de
l’autonomia dels centres educatius.
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Projecte “PER LA SALUT, CAL MOURE’S”
Aquest nou curs, 2007/08 s’ha incorporat un nou projecte
a la nostra escola que es diu: “Per la salut cal moure’s”.
Es tracta de fomentar tota una sèrie de valors entorn dels
bons hàbits alimentaris, de descans i de l’esport.

GUANYADORS
P4 A: JUDITH RALUY
P4 B: LAIA SANAHUJA
P5 A: NURIA PAISANO
P5 B: AINHOA SÁNCHEZ
1 A: DAVID CARRERES
1 B: CARLA BELLO
2 A: ANNA PONS
2 B: PAU ENGLI
2 A: En grup: IVÁN ALONSO
PAULA SÁNCHEZ
ALEJANDRO RODRIGUEZ
NÚRIA PORTOLÉS
2 B: CLAUDIA COSTA
3 A: PAU MONTANÉ
3 B: DAVID RAMÍREZ
4 A: VICTOR GÓMEZ

Durant el primer trimestre es va iniciar
el projecte amb el tema de l’alimentació
i es va establir que durant tot el curs
els dimecres esmorzarem fruita.
D’aquesta manera intentem que els
infants s’acostumin a menjar-ne.
El segon trimestre el tema fou la son i
els hàbits de descans. La nostra companya i psicòloga del centre va oferir
una xerrada sobre el tema i que podeu
veure-la a la nostra web.
Per finalitzar, el tercer trimestre, el
tema és promocionar la pràctica físicaesportiva.
Uns quants alumnes de P5 i 1r han realitzat una enquesta a tots els alumnes
del C2 per tal de poder valorar com
han anat els DIMECRES DE FRUITA i així
ens ho mostren:
LA FRUITA QUE MÉS T’AGRADA ÉS:
POMA
PERA
MADUIXES
PLÀTAN
KIWI
MANGO
SINDRIA
MELÓ
MANDARINA
TARONJA
PINYA
PRÉSSEC
RAÏM

5 B: BERTA COLL
6 A: PAULA CARBÓ
6 B: MARIA PALLARÉS
1r ESO A: DAVID GRAU POESIA
1r ESO B:

ROCÍO MARTÍNEZ LARIOS

2n ESO A: SERGI FLOREZ POESIA
3r ESO A: MARTA SOLANES
3r ESO B:

LYDIA LAGO

3r ESO B:

SANDRA BOIX PROSA

4t ESO A: JUDIT LASHERAS
4t ESO B

ALEX MECINAS

P3-A P3-B P4-A P4-B P5-A P5-B 1r-A 1r-B 2n-A 2n-B TOTAL
16
12
13
16
7
9
4
2
3
83
15
13
16
17
2
2
4
0
69
16
13
7
16
2
2
2
6
9
73
18
4
13
20
6
1
4
8
7
81
4
1
2
1
8
10
1
11
15
8
11
17
3
5
59
13
9
12
17
1
2
2
0
2
58
16
7
6
14
2
1
1
1
48
15
1
1
5
2
24
8
10
18
2
2
5
5

ELS NENS I NENES QUE ELS DIMECRES PORTEN FRUITA PER ESMORZAR:

4 B: ENRIQUE MARTÍN-LUNAS
5 A: JAUME BARTRA

A partir d’una enquesta que hem fet a
totes les classes de P3, P4, P5, 1er i 2n
he pogut extreure aquestes dades.
• Hem vist que la majoria de nens
i nenes mengen fruita.
• La fruita va bé per l’estómac.
• Les fruites que més agraden són:
poma, pera, plàtan, síndria i meló.
• Per recordar que la gent mengi
fruita podem fer cartells, rètols, que
els pares ens ho recordin, donar
premis a les persones que compren
fruita, posar un imant de fruites i
els nens i nenes de P5A es van
inventar aquest lema: SI MENGES
MOLTA FRUITA NO ET POSARÀS
MALALT.
Els resultats de l’enquesta han sigut els
següents:

P3-A P3-B P4-A P4-B P5-A P5-B 1r-A 1r-B 2n-A 2n-B TOTAL
Infants que
menjen fruita

23

17

10

5

11

24

11

2

12

7

119

Gràcies a tots vosaltres a poc a poc podem anar creant un hàbits saludables de
vida, que cada infant des de ben petit incorporarà. Per a ell ja no serà res d’estrany
sinó quelcom comú i quotidià.
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PROJECTE TELEMÀTIC
SANT JORDI
Durant el mes d’abril, els alumnes de 5è
de primària de la nostra escola han participat en el Projecte Telemàtic Sant Jordi
(anteriorment ho havien fet en el Projecte
Nadal). En aquesta ocasió, els nens han
utilitzat els programes Paint, Power-Point
i GifAnimator i han dissenyat un Powerpoint de la llegenda de Sant Jordi i un
Gif animat d’un drac. Els dracs guanyadors s’han publicat a la pàgina web
organitzadora dels projectes, concretament al xarsec del Secretariat de l’Escola
Cristiana.
En paraules de l’Òscar Álcega i l’Aleix
Balasch, de 5è A: “Nosaltres estem molt
contents que el nostre drac l’hagin penjat a una pàgina web. Quan estàvem
fent el drac vam tenir la idea de fer-lo
menjant-se un pollastre rostit. Ha estat
una experiència molt bona, ens agradaria poder repetir-la”.

Projecte
MONTSERRAT a 4t
Aquest any, els alumnes de 4t de Primària han participat per primer cop al
projecte Montserrat, un projecte telemàtic organitzat pel xarsec -Escola Cristiana de Catalunya. El projecte ha consistit en un seguit d’itineraris sobre
Montserrat que els nens havien de respondre a la classe o a l’aula d’informàtica. Han après coses sobre la
música, l’escolania, les llegendes, la
història i fins i tot la geologia de la
muntanya sagrada. A més a més, els
dos cursos van passar un dia d’allò més
entretingut a la trobada presencial que
van fer amb altres escoles del projecte
Montserrat el passat 7 de març. Creiem
que ha estat una experiència força positiva que ens agradaria repetir altres

L’acollida a l’escola
Durant els últims anys, de manera progressiva, s’ha
incrementat el nombre d’alumnes nouvinguts al centre,
ja sigui d’altres escoles o bé procedents de diferents
comunitats o països.
Per això, el nostre pla estratègic respon
a la necessitat de millorar el servei educatiu que oferim com a escola privada,
religiosa i concertada, conseqüent amb
el tarannà del professorat que vol facilitar l’acollida i l’escolarització de tot
l’alumnat.
El nostre pla de treball pretén portar a
terme una feina sistemàtica, integradora
i formadora. Per això, els objectius prioritaris són:
• Integrar al més ràpidament possible
l’alumnat nouvingut i afavorir també la
integració de les seves famílies.

• Assegurar un bon acolliment a l’aula
i al centre: preveure, potenciar i programar situacions en les quals la interrelació
amb els companys/es sigui constant.
• Prioritzar els continguts de la llengua
en situació comunicativa, facilitant i promovent la participació activa dels alumnes amb desconeixement de la llengua
vehicular, és a dir, el català.
• Facilitar-los la superació de les llacunes
existents en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge per tal de millorar
el seu rendiment acadèmic.

cursos, a fi de tirar endavant nous projectes educatius que, dia a dia, millorin
l’aprenentatge i afavoreixen la motivació
dels nostres alumnes.
És a dir, col·laborar en el seu procés
d’integració personal, acadèmica i social.
Enguany, destaca la tasca de reforç de
Català que s’està portant a terme amb
dos alumnes bolivians i un d’argentí,
arribats al nostre país tot just fa ara un
any. I és una bona ocasió poder conèixer
com han viscut ells el procés d’adaptació
a la nostra escola.
“A nosaltres ens ha ajudat molt per a la
incorporació a la nova escola i classe.
Ens van explicar com s’organitzava el
col·legi i ens van donar l’oportunitat
d’expressar les nostres inquietuds i els
nostres desitjos.
A més, hem tingut classes de reforç de
Català, per ajudar-nos a aprendre aquest
idioma nou per a nosaltres i necessari
per estudiar les matèries.
Per tant, tenir algú que et faci un acompanyament en arribar a l’escola és molt
important.”

L’ESQUIADA A LA MASELLA
El dia 8 de Febrer, els
alumnes de 1r i 3r d’ESO
van fer una sortida a
l’estació d’esqui de La
Masella per practicar
l’esport de la neu.
El dia de l’esquiada ens ho
vam passar molt bé; a més a
més, el temps ens va acompanyar: va fer un dia assolellat i les vistes eren magnífi-

ques. Les muntanyes eren plenes de neu
i el dia va passar volant.
Per a molts va ser la primera vegada
que fèiem una activitat d’aquestes característiques, per a uns altres, va ser
una esquiada més.
Primer, ens van dividir en grups, segons el
nostre nivell. Vam tenir estones de temps
lliure i moltes caigudes, però al cap i a la
fi, tot va sortir perfecte.
Sens dubte, l’any vinent volem tornar-hi.
Esther Àlcega, David Manzano,
Alvaro Rodríguez i Carlos González (3r ESO)
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L’autora ens visita

Nosaltres, els nens de tercer, el primer
trimestre d’aquest curs hem llegit
el llibre: Sis contes revoltats de
l’escriptora Carme Roca.
Aquests contes ens han agradat molt
perquè tots són revoltes que acaben bé.
Cada conte és una aventura diferent i
els personatges organitzen una de ben

grossa per aconseguir
allò que desitgen.

explicava contes. Ella també ho ha fet
amb els seus fills quan eren petits.

Hi ha personatges divertits com uns pèsols
que no volen ser cuinats, una fada entremaliada que volia ser
bruixa, unes abelles
cansades de treballar
i uns abellots ganduls,
una boira juganera
que vol jugar amb els
nens, un nen molt
maco que es va cansar
de ser-ho, unes sabates
que volien fer coses
diferents de les que
feien cada dia…

El seu primer conte el va escriure quan
anava a l’escola, però va ser de gran
quan va publicar el primer llibre. Abans
de dedicar-se a escriure ha estat professora d’història.

Però el més “guai” ha
estat que en el segon
trimestre ens va visitar l’escriptora. Ens
va explicar que li agrada molt trobar-se
amb els seus lectors. També ens va explicar coses de la seva infantesa. La seva
àvia sempre abans d’anar a dormir li

Quan escriu un conte s’inspira en les
coses reals de cada dia. El conte dels
pèsols revoltats diu que va ser un dia
que arribava tota nerviosa del carrer i
en obrir la bossa de pèsols congelats
per fer el dinar, van sortir tots disparats
pel terra de la cuina i va pensar que
no volien ser cuinats i així va crear
aquest conte.
Nosaltres li van regalar el llibre de la
història de la nostra escola i ella abans
de marxar ens va dedicar a cadascú els
nostres llibres.
Parlar amb ella va ser una experiència
genial!
Els nens de tercer

Expliquem contes als
més petits
Una de les activitats que l’escola realitza
des de fa anys és la representació amb
titelles d’un conte tradicional. Aquesta
representació la realitzen tots els alumnes de 5è de primària per als alumnes
d’Educació Infantil.
Aquí teniu el testimoni d’un nen de 5è.

“Per Sant Jordi vam preparar un conte
per a representar-lo amb titelles als nens
d’educació infantil. Els titelles els vam
fer nosaltres mateixos i vam adaptar el
text del conte. L’experiència va ser molt
bona, millor impossible, perquè fer riure
a uns nens tan petits, junt amb els meus
companys, va ser impressionant.
L’experiència va ser inoblidable.”
Josep Torrent (5è de Primària)

Els alumnes del comitè
ESCOLES VERDES
ambiental opinen sobre la
nova cartellera ambiental.

La cartellera ambiental

“Els temes exposats en la cartellera
són força interessants perquè és la
millor manera d’estar assabentats de
la problemàtica ambiental que pateix
el nostre planeta. A més a més, també
s’anuncien els dies mundials a celebrar,
com el dia mundial de l’aigua, el dia
mundial de la Terra, el dia mundial
dels aiguamolls... De manera que quan
surten en els mitjans de comunicació
nosaltres en sabem una mica més.”
“La decoració de la cartellera ens agrada força pel color verd que queda
molt bé, pels rètols i les fotografies;

el text és suficientment reduït perquè
quedi clara la informació, però a
l’hora, és clar i concís, per tal que no
es faci pesada la lectura.”
“El fet que la cartellera estigui just a
l’entrada, esta bé per una part però
no per una altra. Està bé perquè quan
entres i surts de l’escola tens la possibilitat de mirar-ho, i no és del tot
correcta, la situació, perquè en ser
zona de pas, es va amb presses i no
ho mires massa. I si et pares a mirarho col·lapses el pas.”

“Els objectius bàsics de la cartellera
són informar, conscienciar i implicar.
Els alumnes del comitè creiem que
s’acompleixen tots tres objectius.
Informar és evident perquè es posen
notícies importants. Implicar, potser
no tant, perquè s’haurien de posar
uns quants consells útils i pràctics perquè la gent els pugui realitzar. Conscienciar també ja que això va conjuntament amb la informació de les
notícies.”
Arnau Capdet, Laia Anducas, Dídac García
i Marc Engli (Comitè ambiental)
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EL PODER DE LA PARAULA.
VIOLÈNCIA A LES ESCOLES?
Durant tres sessions de treball, ens hem
reunit 19 joves estudiants de 3r i 4t d’ESO
dels Centres Educatius del Prat a l’Ajuntament de la nostra localitat.
L’objectiu principal era arribar al consens
sobre mesures per afavorir el diàleg entre
l’alumnat i obtenir propostes per fer front
a la violència a les escoles.
Les jornades van ser plantejades a partir
d’uns violents incidents que van succeir
als voltants de l’IES Baldiri Guilera i en
els quals uns joves van agredir a dos estudiants d’aquest institut.
Les nostres reflexions han estat recollides
en un document que serà portat als diferents centres del Prat de Llobregat de
maneres diferents. Algunes de les conclusions a les quals vam arribar van ser:
• La violència és la pitjor forma i la més
primària d’intentar resoldre els problemes.
• La paraula agressiva i l’insult també és
violència.
• No es pot generalitzat el concepte de
violència en els centres, tots els alumnes,
no som conflictius, sinó una petita part,
i no es pot jutjar sense conèixer, seria
similar al racisme.
• Un conflicte es pot aprofitar per millorar
la convivència.
• Cal buscar mesures de mediació per als
joves, i és necessari un control dels mitjans
tecnològics, com per exemple Internet o
els fòrums.

VALORACIÓ SOBRE EL COMITÈ SOLIDARI
Durant aquest curs s’ha constituït per
primera vegada el Comitè Solidari,
que incorpora representats dels alumnes de 6è de Primària a 4t d’ESO i que
té com a objectiu la dinamització de
la solidaritat a l’escola.
El nostre comitè té com a objectiu
participar en l’organització, plantejament i, fins i tot, en la proposta d’activitats solidàries que es duen a terme
a l’escola. Així, per exemple, hem participat en la venda de roses pels carrers del nostre poble que es realitza
cada any el dia de Sant Jordi; també
hem participat en la Marató de TV3,
dedicada a recaptar fons per a la
investigació biomèdica sobre les
malalties cardiovasculars, ja que és la
primera causa de mort a Catalunya.

”Formar part del comitè és una oportunitat oberta i directa per a professors i
alumnes de donar opinió i crear les activitats de la nostra escola al gust de tots,
conscients que hem de posar el nostre
granet de sorra per a treballar per un
món millor”.
Borja Marco Casado (4t ESO)

“Estar en el comitè de solidaritat ha
estat una experiència molt bona. Hem
après més coses de les que sabíem sobre
la solidaritat. Hem conegut gent que
estava també disposada a col·laborar i
ajudar a les persones que ho necessiten.”
“Hem passat i hem gaudit de bons moments amb tothom. Hem participat en
totes les activitats que s’han organitzat.”
Andrea González (6è A)
Sandra Suárez (6è B)

LA BIBLIOTECA, UN ESPAI D’APRENENTATGE
Des de mitjans d’aquest curs escolar la biblioteca de l’escola
està oberta en horari extraescolar. Aquesta iniciativa
correspon a una de les actuacions previstes en el nostre
projecte d’innovació Biblioteca Puntedu.

Eva Blázquez Martínez (4t d’ESO)

VALORACIÓ DEL “CORO”
Des de fa un parell de cursos un grup de nois
i noies de Secundària amb l’ajut d’alguns
professors ens reunim tots els dimarts al
migdia per tal d’assajar i preparar diverses
cançons per acompanyar les pregàries que
es duen a terme els vespres de cada tercer
divendres del mes, les anomenades pregàries
de Taizé.
Aquest grup va néixer amb motiu del centenari escolar. La seva principal tasca era participar i animar les diverses celebracions dels
cent anys de la nostra escola. Encara que
aquesta iniciativa va tenir força èxit, aquell
mateix any un cop esgotats tots els actes i
encoratjats per la bona experiència, vam
tenir la idea de mantenir el grup per col·laborar cantant en les pregàries anteriorment
anomenades.
Esperem que els bons moments viscuts i, perquè no, que les futures incorporacions donin
empenta per tal que “los chicos del coro”
es puguin seguir reunint per animar amb
cançons les futures celebracions escolars.
Cristina Sánchez Blanco (4t ESO)

Hola amants de la lectura!
Us parla la bibliotecària! Aquest any
podem gaudir d’un altre espai a l’escola
on hi ha lloc per a tothom.
La “biblio” és oberta de dilluns a dijous
de cinc a set de la tarda; aquí podeu
trobar tot tipus de llibres plens
d’històries increïbles que, de bon grat
us puc recomanar. Fins i tot us els podeu
emportar a casa perquè mai us avorriu
i alimenteu la vostra imaginació. També
hi ha llibres molt variats de coneixements que us poden ajudar en la vostra
feina d’escola.
La “biblio” és un bon lloc per aprendre
i per treballar; per això, us convido a
tots i totes a fer-ne una visita.
Una salutació,
Sheila

“La biblio és un lloc molt tranquil perquè
la gent hi treballa, hi llegeix.”
Daniel Tolosa (3r Primària)

“A mi m’encanta supermega molt la
bibliotecària perquè ens recomana molts
llibres i és la persona més bonica i simpàtica que hi ha i ens obliga a fer els
deures. Aquesta persona es diu Sheila!
Paula Alcaraz (3r Primària)

“La biblio és molt xula perquè podem
fer els deures i així quan tornem a casa
no en tenim. La Sheila és molt bona.”
Andrea Murcia (3r Primària)

“La biblioteca és molt divertida perquè
hi ha molts llibres. La Sheila és molt
amable amb nosaltres.”
Alba Casado (3r Primària)
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Les colònies

del col·legi
Colònies de 2n
Aquest any hem anat de colònies a
una casa que es diu Viladoms.
La casa era molt gran; hi havia una
habitació plena de lliteres. La casa
estava envoltada d’arbres, un camp de
futbol, cistelles de bàsquet i un petit
parc on hi havia un tobogan, una torreta i un sorral.
Les monitores ens van explicar històries
de pirates i tresors perduts.
Durant el dia fèiem tallers i cantàvem
cançons i a la nit sortíem amb les llanternes a fer jocs i porcions màgiques.
Ens ho vam passar molt bé!

Les colònies de 6è
Des de feia anys tenia moltes ganes
d’anar a aquestes colònies perquè
m’havien parlat molt bé i perquè volia
aprofitar-les per fer-me més amiga dels
nens i nenes de l’altra classe.
El viatge va ser llarg però va valdre la
pena. Durant la visita a Ripoll m’ho
vaig passar molt bé. Quan vam arribar
a la casa només volia anar amb els
animals i pel camp. Tots els monitors
eren molt simpàtics i agradables. Als
matins em llevava d’hora per poder
sortir fora i veure el sol del matí.
No volia tornar a casa !
Aquestes colònies m’han fet
pensar i conèixer molt millor
els companys i companyes de
l’altra classe i treure les coses
millors de cada persona.
Com que l’any que ve ens
separen i ens barregen no
tindré problemes per relacionar-me.
HAN SIGUT LES MILLORS
COLÒNIES!
Alba Puigventós (6è A)

TETRAHIDROCÀNNABIS... QUÈ?
Els alumnes de 3r d’ESO vam rebre una
xerrada sobre les drogues, en especial
el cànnabis. Gairebé tots teníem una
petita idea de què era, però ens va
sorprendre totes les conseqüències negatives que ens poden aportar, molt
greus per a l’organisme i la salut. La
xerrada va servir per a conscienciar-nos
més encara del perill del consum de
drogues així com per a resoldre dubtes
respecte al tema.

ALTRES DROGUES
Un grup de persones de l’Ajuntament
van venir a l’escola per fer-nos un taller
sobre el tema de les drogues. Ens van
explicar tots els conflictes que provoca
i les conseqüències que comporten.

Vam veure un vídeo i vam representar,
per grups, diferents situacions en què
ens podríem trobar si consumíssim drogues. Per mitjà d’aquestes activitats, vam
ampliar els nostres coneixements sobre
el tema i ens va quedar molt clar que
consumir drogues és la pitjor decisió que
podem prendre.
Dánae Martín-Lunas, Alba Ruiz,
Patrícia Campos, Alba Núñez
i Lydia Lago (3r ESO)

La conclusió va ser que tota la classe
vam reflexionar sobre el tema treballat
i ens vam adonar que veritablement és
molt perjudicial per a la salut.
Raquel Blanco, Oriol Peroy i Mercè Muro (4t ESO)

Per fer l’activitat, ens vam dividir
en grups de 5 o 6 alumnes. Ens
van repartir uns papers amb
una temàtica diferent a
cadascú i vam haver de
contestar unes preguntes relacionades
amb el tema i que
després vam posar
en comú.
El segon dia de treball, vam fer una
petita representació,
en què cadascun dels
membres del grup interpretava un personatge. El motiu era parlar
sobre les conseqüències de
prendre drogues.

EL TALLER D’ALIMENTACIÓ
Aquest curs hem assistit a una xerrada sobre els bons hàbits per a una
correcta alimentació. Va ser una xerrada molt ben preparada, ja que la persona
que la feia hi posava molt d’interès, i els alumnes vam quedar satisfets amb
l’atenció que vam rebre.
Va ser un bon moment per aclarir dubtes
sobre els diferents hàbits alimentaris. A més
a més, vam poder veure dos vídeos d’actualitat en què els personatges eren més o menys
de la nostra edat, amb la qual cosa se’ns feia
més proper i ens donaven recomanacions
per a millorar la nostra dieta .
Pensem que és una bona manera de poder
créixer bé i el millor moment és ara, ja que
ens trobem en una etapa en què és adequat
agafar aquests bons hàbits que assegurin un
bon funcionament de l’organisme.
Mònica Mateu, Laia Coll i Sandra Boix (3r ESO)
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a Catalunya

El 19 de maig de 2007, en
el marc de la Campanya
Missionera, es va fer la
presentació en societat de la nostra ONG, Prokarde.
Aquella tarda va ser un moment especial de donar a
conèixer una nova manera de col·laborar amb
l’anomenat Tercer Món, amb el qual d’altra banda,
SEMPRE la nostra escola ha col·laborat.
Així doncs portem ja un any caminant
en clau de solidaritat de manera diferent,
un any d’una sensibilitat especial amb
els més necessitats del nostre planeta,
un any en que molts de vosaltres us heu
atansat a nosaltres per tal de veure què
podríeu fer per donar un cop de mà, un
any d’engegar projectes per al desenvolupament, un any de sensibilització i
difusió de la nostra ONG PROKARDE.
Durant aquest temps hem dut a terme
deu jornades de difusió de l’ONG a diferents grups que tenen relació amb les
Carmelites Missioneres; d’aquesta manera hem eixamplat el marc d’actuació més
enllà de l’escola.
En aquest moment la delegació de
Prokarde a Catalunya s’ha responsabilitzat de la dinamització i consecució de
fons per a quatre projectes de cooperació. Aquests projectes estan situats a
Nigèria on es recolza la tasca d’una escola per a nens que no tenen possibilitats
econòmiques, al Perú on es col·labora
amb la contractació d’un advocat i una
infermera per aconseguir el dret a la
salut i a la defensa dels Drets Humans i
a l’Índia on es vol garantir l’alimentació
de 100 nens adivasis de la ciutat d’Orissa
per tal de que puguin assistir a l’escola.
D’altra banda la delegació de Catalunya
ha engegat una Campanya d’apadrinaments de nens de la ciutat d’Enugu
a Nigèria. A aquest país l’escolaritat no
és gratuïta i queda reduïda, per tant, a
aquelles persones que disposen de mitjans econòmics. Amb l’apadrinament
d’aquests nens aconseguim trencar el
cercle que només afavoreix a les minories
benestants d’aquest país. Ja tenim 20
nens apadrinats i esperem continuar afavorint l’educació de més nens de l’escola
d’Enugu.

La nostra escola sempre ha estat present
al Prat i des de Prokarde no podria ser
menys i és per això que la nostra ONG
forma part de la plataforma solidària

que hi ha a la nostra localitat, El Prat
Solidari. Des d’aquí treballem al costat
d’altres entitats solidàries de la nostra
ciutat per a la cooperació i el desenvolupament i així també podem arribar a
d’altres persones de la nostra localitat.
Aquesta plataforma recolza també la
nostra tasca a diferents països donant
resposta a algun dels nostres projectes.

El que fem i que som queda reflectit
en un butlletí trimestral que fonamentalment vol sensibilitzar envers les realitats dels països que es troben en vies
de desenvolupament i fer palesa la
importància i necessitat de l’ésser i el
viure solidaris. Volem ser un clam per
a la conscienciació i un espai per a la
reflexió sobre la injustícia econòmica
i social que viu el nostre món tot abordant temes d’actualitat i explicant els

nostres proyectes, campanyes d’apadrinament i experiències de cooperació.
Estem contents d’aquesta nova manera
de treballar la solidaritat a l’escola i de
poder aportar el nostre granet de sorra
per a col·laborar a garantir una vida
més digna a algunes persones a les quals
arribem amb els nostres projectes.

