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S’ha acabat el curs escolar? Doncs no ho sabem, a dia
d’avui, aquesta qüestió no té resposta. Són molts els neguits,
quimeres i dubtes que tenim, immersos en aquesta situació
d’emergència que ens ha obligat a totes i tots (o a la majoria) a
parar. A deixar de fer, per retornar una altra vegada a SER.
Moltes persones aquests dies comparteixen a través de les xarxes els
seus pensaments més profunds en relació a aquesta crisi i totes les seves
conseqüències. A nosaltres també ens agradarà fer-ho a través d’aquesta
editorial tan especial i diferent. Ni tan sols podem assegurar que la revista d’aquest
curs s’acabi editant però confiem que d’una manera o d’una altra us puguem fer arribar
aquestes reflexions.
Cada persona, cada família viu aquesta situació tan excepcional a la seva manera, igual que
cadascú interpreta i hi dóna resposta tan bé com sap. La incertesa que vivim sembla que ens faci
més fràgils, més vulnerables, però alhora també ens ensenya que l’ésser humà no pot controlar-ho
tot, no estem per sobre de la Vida i per tant hem d’acostar-nos amb més humilitat i solidaritat a tot el
que ens envolta.
El moment actual ens brinda una oportunitat excel·lent per aprendre, per recuperar, per reinventar-nos. Ens
agrada viure aquesta situació des del que hi guanyem i no des del que hi perdem. Perquè, en definitiva, no és un
temps perdut, mai es perd el temps, sempre es guanya alguna cosa. Pensem-hi! Estem tan acostumats a córrer
amunt i avall un dia rere l’altre, tan acostumats a fer, fer, fer, que ara que hem de parar, som capaços d’assaborir
aquest temps? Sabem que hi ha situacions i contextos en què viure aquest confinament de manera positiva serà més
fàcil que en d’altres, però també és ben cert que l’actitud amb què t’hi poses és ben determinant.
Aquests dies es donen arreu múltiples mostres de solidaritat i responsabilitat. Apareixen valors que de
vegades en el dia a dia no es fan tan palesos. Estem donant una resposta col·lectiva a aquesta situació i
això en els temps que corren no és massa habitual, ja que normalment pensem en nosaltres mateixos.
Aprofitem per veure els valors que en traiem de tot plegat. També a nivell de contaminació i emergència
climàtica, aquesta parada a nivell mundial sembla que té efectes molt positius. L’Univers ens està
posant a lloc?
L’impacte que tindrà aquesta situació en cadascú de nosaltres a nivell individual, també
a nivell social, de relacions, econòmic i polític és evident. Què passarà? Quins canvis
es donaran? Tampoc ho sabem, però sens dubte, d’impacte en tindrà. Vivim l’aquí
i l’ara i aprofitem el que passa. El futur ja dirà. I que aquesta situació ens pugui
servir per veure, també, que en altres llocs del món hi ha molta gent que pateix
situacions molt precàries i injustes, que l’aprenentatge que fem sigui també
el de mantenir aquesta responsabilitat col·lectiva i solidaritat amb els que
viuen a l’altra punta de món sempre i no només quan la crisi ens afecta
a nosaltres directament.
27 de març de 2020
La direcció
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AFATITZA’T
70 DIES PER A LA REFLEXIÓ

Per primer cop en la nostra societat hem hagut d’afrontar una crisi sanitària que ens ha obligat a parar la
maquinària i organització de tot el país. Aquest fet posa en evidència els nostres límits com a espècie i
civilització, posant en primer pla la necessitat de supervivència.
A més de 70 dies de confinament i ara que poc a poc tot el nostre entorn es comença a reactivar és un
bon moment per dur a terme una valoració de com hem viscut aquest període, i també per qüestionar-nos
quin futur ens espera després de la COVID-19.
En aquest període de temps ens han obligat a confinar-nos a casa per evitar que el sistema sanitari
es col·lapsés. Tots nosaltres hem acceptat aquestes mesures, amb la innocència del desconeixement
i també amb la voluntat de contribuir en un bé comú i evitar que augmentés el nombre d’infectats de
coronavirus. Però es podria haver fet d’alguna altra manera? Quan es van prendre aquestes mesures es
van tenir en compte les necessitats emocionals, físiques i motrius dels més petits?
Hem pogut veure que en altres països europeus, davant la mateixa situació s’han pres altres tipus de
mesures, i s’ha permès que adults i infants surtin a passejar i realitzar esport diàriament, ja que està
comprovat els beneficis que té per a la salut tant física com emocional i que ajuda a compensar l’estrès i
l’angoixa davant de la pandèmia. El moviment i el joc són dos elements fonamentals en el desenvolupament
dels infants i en el cas del nostre país hem vist com se’ls hi ha privat durant més de 60 dies. Alguns
psicòlegs parlen que comença a haver-hi casos d’infants que pateixen ansietat i depressió, alguns altres
ho veuen com una oportunitat per aprendre de primera mà a gestionar la frustració... en tot cas, aquesta
experiència ens enriquirà a tots plegats en la tolerància i en la humilitat de valorar tot allò que fins ara
teníem i que potser no n’érem conscients. D’una manera o una altra la COVID-19 ens està suposant un
repte d’adaptació i de desenvolupament de noves maneres de viure però sobretot de cuidar-nos.
Davant del tancament de les escoles i centres de treball les nostres llars s’han convertit en un espai
multifuncional on hem intentat donar resposta a les diferents necessitats de les persones que hi conviuen.
D’aquesta manera les mares i pares hem hagut de posar-nos el barret de mestres, teletreballar i sí o sí
connectar-nos a la xarxa. Ens hem adonat també que l’escola a casa és viable sempre i quan hi hagi la
dedicació exclusiva d’una persona i els recursos tecnològics per poder-ho dur a terme, però actualment
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això és molt difícil ja que a tot això li hem de sumar el teletreball dels membres de la família, la cura de
les emocions en aquesta situació extraordinària. I tot això fa que els principals afectats, acabin essent els
infants.
Ara més que mai aquesta situació ha posat en evidència que hi ha un tema que encara no està resolt i
és el de la conciliació de la vida laboral i familiar. Moltes famílies amb el desconfinament s’estan veient
obligades a tornar al seu lloc de treball, i en molts casos no se’ls permet teletreballar, amb la dificultat
d’organització familiar que això comporta. Possiblement també hi haurà famílies que s’han vist afectades
directament pel coronavirus en primera persona, per la pèrdua d’algun familiar o persona estimada, per la
davallada o pèrdua de la feina, per a elles, tot el nostre recolzament.
Seria molt interessant que com a societat visquéssim aquesta situació per millorar i donar un pas
endavant posant al centre el que realment importa: les persones. La COVID-19 l’hauríem de viure com
un punt d’inflexió en que és necessari dur a terme un replantejament del sistema educatiu, per dotar als
professionals de la formació necessària per afrontar noves situacions com la que estem vivint però també
per garantir que l’ escola definitivament pugui ser pública, de qualitat i amb les mateixes oportunitats per
a tota la canalla. És en aquesta situació d’emergència que són necessàries polítiques que apostin per la
conciliació familiar, fent que el teletreball no només sigui un pedaç per justificar uns dies de treball en una
situació límit, sinó que sigui vista com una oportunitat per convertir-nos en una societat més sostenible,
en què el teletreball pugui facilitar la vida laboral amb la familiar i en molts casos suposi una millora
de la qualitat de vida, reduint els desplaçaments amb cotxe i com a conseqüència una reducció de la
contaminació.
Finalment, tots nosaltres, que formen part d’aquesta petita comunitat educativa que és el Sant Jordi,
segurament enyorem la vida compartida en família i amb les amistats, el caliu de les abraçades, les rialles
compartides, i sobretot la importància i el plaer de créixer i conviure en comunitat.
Encara no sabem quin model de tornada tindrem a l’escola i si podrem mantenir els espais habituals de
trobada que tant ens agradaven. Tot i l’ horitzó incert que ens depara el futur, només ens queda confiar
que sabrem desenvolupar el nostre dia a dia per continuar creixent i aprenent conjuntament.
A Lleida, 25 de maig de 2020
JUNTA DE L’AFA
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LA VEU DE LES FAMÍLIES
Molt més que famílies… corresponsals de pati!
Què passa dins les aules del Sant Jordi quan els pares i mares no hi som? I quan els nostres fills i filles
se’n van d’excursió? I quan fan alguna activitat diferent? Segur que molts hem somiat amb poder ‘espiarlos’ per un foradet... Doncs amb aquesta idea han nascut aquest any els nostres corresponsals de pati:
famílies contacontes, acompanyants de les sortides, ‘mestres’ per un dia de panellets... que ens ha volgut
explicar que hi ha dins de la nostra escola quan ells també hi formen part.
“Comences amb una mica de nervis (no ho havia fet mai!), però en veure els nens i nenes tan atents i
interessats, et relaxes i gaudeixes de fer-los passar una estona entretinguda. El que més em va sobtar i
agradar a parts iguals va ser que, al final, la mestra els va dir que qui volgués preguntar o comentar alguna
cosa aixequés el dit... i la majoria ho va fer! Però no per preguntar, sinó per dir que els hi havia agradat
molt el conte!”. Ho diu la Laura, la mare del Noel de P4 i la Valentina, però sembla que els nervis són molt
habituals entre els pares que s’atreveixen a posar-s’hi davant un públic tan i tan exigent. Els hi va passar
també als pares de l’Ainet de P3, que tenia molt clar que el llibre escollit havia de ser Gnoma. “Son pare i
jo estàvem un pèl nerviosos perquè no sabíem si als nens i nenes els hi agradaria. Érem conscients que el
llibre és molt curtet i que l’explicaríem ràpid. I així va ser, curtet i ràpidament. Els nens i nenes de la classe
van estar molt atents i en silenci, cosa que ens va sorprendre moltíssim! Que agraïts!”.
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I és que els nervis se solen
convertir en satisfacció a mesura
que van passant les pàgines del
conte, la calma s’apodera dels
adults i moltes vegades costa de
diferenciar al final qui està més
content... els pares i mares o els
nens i nenes? “Vam participar
en un contacontes i vam gaudir
d’allò més. El conte que vam
explicar, A què té gust la lluna?,
el vam anar narrant mentre
escenificàvem amb uns animals
que havíem confeccionat amb
l’Heura els dies previs. I aquesta

escenificació ens va ajudar a posar més vivència a la
història. Ens va agradar sobretot veure els nens tan
atents i amb tanta expectació i com s’emocionaven
amb una innocència i curiositat que semblava infinita”,
recorden els pares de l’Heura de P3.
Perquè és evident que els nens i nenes aprenen de
tot allò que viuen a l’escola, de cada segon, minut i
hora... però les famílies que s’involucren, de ben segur
que també. I ho corroboren elles mateixes com a bones
corresponsals de pati. “El fet que l’escola involucri les
famílies que ho volen ens sembla genial. Li fa veure
al nostre petit que “tots som un” i que allò que es fa a
l’escola, per a nosaltres també és important. A més a
més, els pares i les mares també estem contents: veiem
el nostre fill alegre de veure’ns allà i coneixem millor els
seus companys i companyes. I alhora és com una manera de mostrar el nostre suport i agraïment a l’equip
educatiu”, assegura la Laia, mare d’un nen de P3 que ha participat aquest curs com a contacontes i en el
préstec a la Bibliopetita. “Al Marçal li ha fet molta il·lusió que jo entri dins el seu espai, l’escola. Trobo que
és una molt bona manera perquè ell sàpiga i vegi que els seus pares també formen part de l’ensenyament
i fa que comparteixi tot el que hi passa, viu i aprèn”, diu la Irene, mare de P4.
“Veure la cara de felicitat del meu fill quan em veu a la Bibliopetita no té preu. No puc sentir-me més plena
i orgullosa de participar amb ell. Vaig començar a col·laborar l’any passat, aquest hi he tornat o ho seguiré
fent mentre duri. Em vaig voler apuntar perquè em picava la curiositat de saber com es desenvolupava
un préstec amb nens i nens de 3 anyets. La veritat que al principi estava una mica neguitosa perquè no
sabia si ho sabria fer bé, però és una experiència molt bonica”, explica la Vanessa, mare del Marc de P4.
Els llibres i la lectura són claus, ho sabem tots. Però
el joc... quin nen no juga en aquesta escola? I els
pares també s’hi apunten! Ho sap molt bé la Mireia,
la mare de la Paula de 4t i del Kílian de P4. “He
pogut compartir amb els nens i nenes de Cicle Mitjà
una tarda de jocs. Havíem de portar un joc de casa i
es tractava de dinamitzar-lo amb diferents grups de
nens. Des de casa nostra valorem molt la possibilitat
que ens ofereix l’escola de poder participar en el dia a
dia dels nostres fills i d’aquesta manera podem veure
en primera persona com es desenvolupen els nens
i nenes en l’entorn escolar, on nosaltres no som el
principal referent”.
Perquè, el que dèiem... ens encanta poder veure per
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aquest, no foradet no... finestra oberta, que fan els
nostres fills i filles dins de l’escola!
Us sembla si acabem, com es fa amb els bons
menús, amb unes postres ben i ben dolces? Que
creieu que passar al parvulari quan les famílies fan
de mestres pastissers per no perdre la tradició dels
panellets? Ho explica la Carol, mare de P4! I pel que
sembla... és “com si ho haguessin fet tota la vida. El
premi gros va ser al grup que li va tocar la xocolata...
Ningú cantava les cançons que havien treballat a
classe... tenien la boca una mica ocupada!”
Moltes gràcies corresponsals de pati! Seguirem fent
escola periodística al Sant Jordi per no perdre’ns cap
detall, amb rigor i, sobretot, bones fonts d’informació.
Famílies corresponsals
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PETITS GESTOS QUE MOUEN EL MÓN
Fa un temps vam decidir tornar a viure a Lleida, no estaven sortint les coses com havíem previst i
dins nostre sentíem que amb un petit canvi millorarien les nostres vides. Viure en un poble té els seus
avantatges! Però jo avui us vinc a explicar els avantatges de viure a Lleida, i a més a més, una experiència
que em va emocionar...
Teníem molt clar que en pic visquéssim a Lleida, tornaríem a fer les excursions a la Mitjana, visitaríem
diferents parcs, gaudiríem de les catedrals que tenim, biblioteques, museus, teatre...
Però el que teníem més clar és que amb un cotxe podríem viure, i ens mouríem per Lleida en bus.
Al principi va ser una mica caòtic, no dic que no, i si et dóna per anar assegut a l’inrevés... pots acabar
traient el dinar. Però, a poc a poc, ens hi vam acostumar i ara trobem que molts cops, fins i tot és molt
millor que anar en cotxe.
Els dilluns que hem d’anar a música i entrem a les 17h. seria impossible aparcar al mig de Prat de la Riba,
i vam descobrir que a les 16:44 aproximadament justament passa L8 per l’escola i ens va genial! , ja que
para en molts indrets de Lleida. En el nostre cas baixem a l’Estonnac, deixem el Dilan i després tornem
a casa amb el 4 o el 7 * que els dos ens apropen a
i així no ens costa tant arribar... De vegades,
però, també aprofitem per anar caminant si el temps acompanya i/o els nen@s no estan molt cansats.
és un bon hàbit i l’hem d’anar treballant a poc a poc... quan es queixen sempre els diem:
Caminar
Uauuuuu avui esteu posant les cames fortes!!!
Els dimarts, però, no ens queda altra que agafar el cotxe; si fem natació, tot i que el bus té parada al club
natació, ha de donar tot el tomb a Lleida per arribar-hi i no ens dóna temps; no obstant, s’ha de ser positius
i petites passes aconsegueixen grans fites...
Hi ha molts horaris i moltes parades diverses, només es necessita practicar una mica i de seguida es
converteix en una eina molt còmoda, sobretot si tens nadons que ploren al cotxe o vius en llocs on aparcar
no és fàcil... I per aquells que són amants de les noves tecnologies... només cal que entris al Google
Maps i seleccionis la vinyeta del
que se’t despleguen de seguida busos i horaris que passaran i
les parades més properes! Ara bé, algun dia pot fallar. A mi m’agrada més preguntar a la gent que es troba
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a la parada i xerrar una estona

.

Per tornar a casa també hi ha diverses opcions!
Tenim l’opció dels qui tenen pressa 16:44h., l’opció dels qui volen berenar per no embrutar el cotxe
17.03h.

, l’opció dels qui volen xerrar amb altres famílies i quedar-se a l’escola a jugar una estona

i la darrera opció que tenim (de moment), pels qui no tenen pressa, no volen embrutar,
17:22h.
volen xerrar i a més necessiten estar a l’aire lliure mooolta estona 19: 20h.
Nosaltres sempre baixem amb el de les 17:22h. Creiem que un bus a les 18-18:30h. seria perfecte, perquè
cap al bon temps és justet, i bé de gust quedar-se més estona. Algun cop en els mesos més calorosos ens
hem quedat fins l’últim... i cap a les 18-30h.-19h. tothom ja sol marxar. Però mai estàs sol, sempre hi ha els
teus fills o filles!! Aprofitem que ningú ens veu, deixem sortir el nen que duem dins i pugem al semicercle
de ferro de parvulari, juguem a fet i amagar, al pilla pilla, i ens ho passem molt bé. Aquests dies és un bon
moment per aprofitar i dir als nens i nenes si creuen que el pati ha quedat ben recollit o encara hem de
fer-ho perquè al dia següent tot sigui al seu lloc... Hi ha nens i nenes que no han après del tot a recollir, o
que es despisten i s’han deixat les joguines per allí... a tots ens pot passar.
Però si hi ha un superavantatge a part de REDUIR en l’impacte ambiental el fet que suposa deixar cotxes
a casa, és que no arribareu al límit de la paciència, reduireu mals de coll i guanyareu més harmonia a la
família. Sobretot en edats primerenques. Direu: “marxem que passa el bus” i sorprenentment els vostres
fills i filles agafaran motxilles i marxaran corrents cap a la parada! Els hi encanta anar amb bus, i no els
agrada fer esperar el conductor... mai us diran: “No volem marxar!”.
Finalment, a part de tot això, en agafar el bus estareu fomentant una vida més sostenible, no caldrà
parlar. Serà un gest que els quedarà per sempre, un estil de vida, un esforç que es pot traslladar a altres
situacions de la vida, un aprenentatge significatiu, un gran model.
I parlant de models, abans d’acabar, m’agradaria parlar-vos sobre una experiència emocionant que vaig
viure dins el bus, en un dels trajectes de tornada...
Érem poques famílies però tots vam quedar bocabadats. Anàvem de peu, prop de la cabina del conductor,
i ens vam fixar que hi havia un ciclista amb unes malles roses fosforescents parat a la vora de la carretera,
el conductor i un senyor gran es van fixar que el noi havia parat a recollir les deixalles que tira la gent per
la finestra, o papers i plàstics que volen amb el vent... Aviat es van afanyar a dir: si tothom fes això... i
nosaltres vam reconèixer qui era.
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El Gerard, que acostuma a tornar a casa amb bicicleta.
Perill? Gran esforç? Sostenibilitat? Humanisme? Solidaritat? Moltíssimes paraules em van envair en
aquell moment, però la que em va fer emocionar va ser model. Que el director de l’escola, que se suposa
que es qui coordina, dirigeix,... sigui el primer que es posa a arrencar herbes, a recollir brossa, etc., fa que
m’emocioni. I no treu mèrit a les altres persones que formen part de la comunitat educativa i que també
cooperen i ajuden. Però, des de la meva manera d’entendre les coses, si qui està situat en el primer
esglaó de la jerarquia actua com un GRAN model, està clar que tot l’engranatge funciona molt millor! Quin
orgull d’escola. Quin orgull de persones que formen part de les vides dels nostres fills i filles.
Aquell dia, no només es va recollir una bossa de brossa. Va quedar una petjada per sempre; en aquell
conductor, en aquell senyor i en els nostres fills i filles que des de llavors estant recollint brossa del terra
allà on anem!
Petits gestos que mouen el món!
PD: L’ hora de les parades és aproximat, sempre s’ha d’estar 5 minuts abans per si de cas.
*Transbordament gratuït: si agafes dos busos en un interval d’una hora només pagues un viatge.
Hi ha diverses targetes que s’adapten a cada situació familiar, només cal estar informats!
Enguany les targetes T12 (nenes i nens fins als 12 anys) són gratuïtes! Aprofiteu!
Qualsevol altra informació i/o dubte resto a la vostra disposició!
Elisabet Antillach
elisabet.anar@gmail.com
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Educar per a la felicitat
Fa uns dies vàrem impartir un taller titulat Educar per a la felicitat a la nostra escola.
La primera idea que vàrem compartir és que la felicitat és un estat i no pas un sentiment. De fet, podem
ser feliços en moments plens de tristesa. Per exemple, després de la mort d’algú podem sentir una
profunda tristesa i, tanmateix, no voler que res hagi estat diferent, mantenir una profunda pau i un profund
agraïment per tot el que hem viscut.
D’alguna manera vàrem definir felicitat com la nostra capacitat d’abraçar la vida tal com és, al marge del
que estiguem vivint.
Partint d’aquí, vàrem comprendre que, igual com
no podem comprendre, respirar o divertir-nos
pels nostres fills i filles, tampoc podem ser feliços
per ells. Com a molt podem aplicar criteris que
incrementin la possibilitat que ho siguin.
Durant tot el taller ens vàrem, per tant, centrar en
descobrir alguns d’aquests criteris. I cal remarcar
que el primer criteri és que nosaltres siguem
feliços. Quan les mares i pares són feliços, les
filles i fills tenen un referent proper a imitar. La
nostra felicitat, per tant, és clau.
Al llarg del taller ens vàrem preguntar sobre l’amor,
volíem saber com estimar els nostres infants.
Lamentablement, socialment se’ns transmet un
concepte d’amor erroni. De fet, moltes famílies
confonem l’estimar amb el proteccionisme. Això, sovint, impedeix que els nostres fills i filles creixin i, per
tant, és una forma de maltracte.
Què és, llavors, l’amor? Què vol dir estimar els nostres fills i filles?
Encara que sembli estrany vàrem suggerir que l’amor no és un sentiment. Encara que centenars de mites,
cançons, novel·les i pel·lícules hi insisteixin, l’amor no és un sentiment.
L’amor és una acció. T’estimo quan actuo buscant el teu propi bé. T’estimo quan, en actuar, busco allò
que t’ajuda a créixer i a ser la persona que estàs destinada a ser. No importa el que senti, sinó el que faci.
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I això és, alhora, molt alliberador: els nostres fills i filles no ens han de caure bé i, tanmateix, podem ser
pares i mares que els estimem si actuem buscant el seu màxim bé.
Sí, aquest és un tema que sovint s’obvia, del que no es parla: els nostres fills i filles no sempre ens cauen
bé. I, lamentablement, això ens fa sentir culpables perquè pensem que, llavors, no som bones mares i
pares.
Però és un error, és fals.
Si l’amor és buscar el màxim bé per a les persones que estimem, l’únic que importa és si som capaços de
fer-ho, de donar suport als nostres fills. L’únic que importa és el que fem. Comprendre aquesta idea pot
ser molt alliberadora per a moltes persones.
De la mateixa persona com pot ser alliberador adonar-nos que, com a pares i mares, tenim dret a equivocarnos però que no som responsables del que els nostres fills i filles facin amb els nostres errors. Elles i ells
tenen l’opció d’aprendre’n o no fer-ho. Però jo no sóc responsable del que ells fan amb els meus error.
Per tant, m’he de centrar en mirar de ser útil i d’estimar-me, per si, d’aquesta manera, els meus infants em
prenen com a referent. Però que ho facin o no, ja no depèn de mi.
De fet, al llarg del taller vàrem tocar forces més temes. Molts d’ells trencaven les idees socialment habituals
i, alhora, oferien una visió més àmplia i alliberadora.
Però com el tema era molt ampli vàrem quedar en que donaria material extra per aprofundir-hi a totes les
famílies de l’escola. Per això, us ofereixo un vídeo-curs d’uns 13 vídeos de 10 minuts cadascun, de forma
gratuïta, a totes les famílies de l’escola St Jordi.
Així, les persones assistents poden recordar molts continguts i les persones que no van poder assistir-hi
tenen l’opció d’obtenir una informació útil a través del vídeo-curs.
Com entrar gratuïtament al vídeo-curs Educar per a la felicitat?
Molt fàcil. Només cal anar a https://campusdanielgabarro.com/ca/edu-gratuit i, quan et demani la
contrasenya, posar Educ@r, rebràs un mail amb les instruccions per gaudir del curs gratuïtament.
En tot cas, al marge que facis o no facis el vídeo-curs gratuït, recorda que l’amor és el que fas. Per tant,
t’animo a buscar el màxim bé per a tu, les teves filles, fills i per a totes les persones del teu voltant. Quan
tu estimes, tot el teu món s’omple d’amor.
Daniel Gabarró
Mestre i psicopedagog
www.danielgabarro.cat
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Doble cullerada
SALVAR EL MÓN, ... AMB ABRAÇADES
Reflexions personals sobre l’emergència climàtica
Deixeu-me que us parli en primera persona. Des de ben petita, sempre m’ha agradat la natura i els animals,
segurament, influïda pels meus pares, que, d’origen rural, sempre han tingut la necessitat d’estar al camp,
en contacte amb la natura. Tot i això, recordo perfectament què va ser el que em va fer decidir que jo volia
treballar pel medi ambient. Coses de la memòria, i jo no en tinc gaire, ho haig de confessar. No recordo
quan va ser exactament, ni a on, però sé què un dia, durant la meva adolescència, per causalitat, vaig
entrar a visitar una exposició que feien sobre la Terra, de fet, l’exposició era sobre els greus efectes que
l’acció de l’home estava produint sobre el planeta: grans xemeneies traient fum, muntanyes de brossa,
mars bruts com clavegueres, rius de colors pels vessaments industrials, selves arrasades, carreteres
col·lapsades de cotxes entrant a les ciutats, animals salvatges cruelment assassinats per la seva pell, etc.
No recordo el títol de l’exposició, ni qui la feia, ni què deien o quin missatge enviaven exactament, només
recordo que em van impressionar tant les imatges que vaig veure com el que suposaven i que ho vaig
tenir claríssim, jo volia dedicar-me a aturar tot allò, jo volia SALVAR EL MÓN! (Divina joventut!).
D’aquella exposició deu fer vora 30 anys, però dels problemes ambientals ja en fa més de 50 que
els científics ens van avisant: la contaminació de l’aire i de l’aigua, la destrucció dels ecosistemes,
l’acumulació de residus, el consum de recursos, el forat de la capa d’ozó, l’escalfament global, etc. El
1972, es va fer la primera conferència internacional sobre Medi Ambient, a Estocolm.
Des de llavors ha plogut molt, han passat molts anys. És cert que aleshores no es tenia la certesa
científica de que alguns dels canvis que estàvem veient, com l’escalfament global, fossin degut a l’acció
de l’home i no fos natural, però avui en dia ja no hi ha dubte, milers de científics i experts de tot el món
col·laboren, des del 1988, en l’anomenat Panell Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic
(IPCC) per donar al món una opinió objectiva i científica sobre el canvi climàtic, els seus impactes i riscos
naturals, polítics i econòmics i les opcions de resposta possibles. L’IPCC, al seu darrer informe, del 2014,
defineix com a “extremadament possible”, amb un 95% de probabilitat, que l’escalfament que el món ha
experimentat sigui degut a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle per part de l’home, bàsicament, degut a
la crema de combustibles fòssils com a font d’energia.
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I d’energia en gastem molta, molta més de la que ens imaginem. No només quan encenem un llum o
quan engeguem el motor, també quan comprem un producte a una botiga ha calgut energia per fabricarlo i per transportar-lo fins allà. Fins i tot gastem molta energia per extreure energia (com el petroli) i
per transportar-la fins on es necessita. Només un 8% de l’energia que gastem actualment cadascú de
nosaltres, ho fem a casa, i un 14%, per moure’ns (en cotxe, bus, tren), el 78% restant és energia que no
gastem nosaltres directament, sinó que es gasta de manera indirecta per satisfer les nostres necessitats
de productes i serveis, locals o portats de fora. Feu números, per tots els que som a Lleida, a Catalunya,
a Europa i veureu la magnitud del problema.
El canvi climàtic i les seves conseqüències ja són inqüestionables, però és que fins i tot sense ser científics,
ni consultar dades, nosaltres mateixos, en el nostre dia a dia, constatem que cada cop fa més calor,
cada cop plou menys dies i en menys quantitat i quan plou, l’aigua fa més mal. Cada vegada tenim més
fenòmens extrems, els incendis són més devastadors, les tempestes més fortes, etc. Ja no hi ha dubte, el
canvi climàtic, l’emergència climàtica ja és aquí.
Per sort, des dels anys 70’s alguna cosa hem millorat, sobretot als països més desenvolupats, ara fem
recollida selectiva dels nostres residus i s’han fet normatives per controlar les emissions contaminants de
les indústries, però no ha estat suficient, ni de lluny. Només a Lleida, cadascú de nosaltres va generar
1,27 kgs de brossa per dia, dels quals reciclem tot just un 32%, quan realment el 85% serien recursos
aprofitables. Això vol dir que cada dia llencem a l’abocador tones i tones de materials, que podien haver
tingut una vida útil molt més llarga. A l’abocador, aquests residus són un problema, generen gasos d’efecte
hivernacle i el pitjor de tot, és que al no aprofitar-los ens veiem obligats a recórrer a la natura per extreure
nous materials per fer nous productes. I això quan arriben a l’abocador, ja que moltes vegades si no
els llencem on toca, aquests residus, sobretot els plàstics, tenen un impacte directe enorme en el medi
natural i els animals. Tots tenim la imatge d’illes de plàstic surant al mar, i segur que hem trobat brossa
tirada al terra quan sortim a passejar. Estem passant la línia vermella de la quantitat de brossa que pot
absorbir la Terra i de la quantitat de recursos que en podem extreure.
De fet, ja hem passat moltes línies vermelles amb el planeta, massa segurament. Ja hem superat el punt
de no retorn, ja no hi ha marxa enrere, ens hem de preparar pel que vindrà.
Hem sacsejat tant “el cubell d’aigua” de la nostra Terra, que encara que deixéssim de moure’l a l’instant,
l’aigua ens continuaria esquitxant durant un temps. Tot i així, és important que ens aturem, si volem
conservar-ne, almenys, alguna gota.
I és important, perquè, si tot segueix igual, els canvis s’acceleren exponencialment. Cada cop el sistema
es desequilibra més, els desastres es succeeixen més ràpid i sense avisar, fins arribar a situacions
catastròfiques. Cal parar aquesta escalada, per què tot i els canvis, que segur que vindran, aquests es
mantinguin en un nivell acceptable, que puguem entomar.
Però si fa tants anys que sentim com ens demanen que estalviem aigua, que reduïm l’ús d’energia,
que evitem els desplaçaments en cotxe, que reciclem i reduïm els nostres residus, per què no ho fem?
Fins i tot les repetides crides d’atenció de personatges importants, mundialment coneguts, com la Greta
Thumberg i el moviment social que ha generat (Fridays For Future) sembla que no ens afectin més que
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superficialment, ni nosaltres, ni els nostres governs ens hem decidit a passar a l’acció fermament.
Què ens passa, per què no reaccionem?
No crec pas que dubtem dels científics ni del canvi climàtic, més aviat crec que per una banda som molt
poc conscients del gran impacte que tenen les nostres accions (pensem: total, pel que pugui fer una
persona, aquests problemes són tan grans, que són les administracions, les empreses, els governs, els
altres, els que ho han de resoldre. A nosaltres se’ns escapen de les mans); per altra banda, molts dels
canvis que ens demanen ens suposen un esforç, que de moment, no estem disposats a fer (traspassem
la responsabilitat als altres, i restem en la inacció) sobretot, sobretot perquè estem bastant convençuts
que, de fet, l’emergència climàtica no va amb nosaltres, en el primer món tenim recursos per estar ben
protegits, ens sentim segurs, no ens afectarà.
I en aquest sentit, la present crisi sanitària pel COVID-19, crec que marcarà un abans i un després. Tenim
un munt de paral·lelismes entre la crisi sanitària actual i la climàtica.
Epidèmies n’hi ha hagut sempre al llarg de la història, i encara que els experts en epidemiologia ja
portaven temps advertint que hi hauria una pandèmia d’aquestes característiques, els governs de tot el
món van decidir ignorar aquest fet a l’hora de dissenyar les seves polítiques sanitàries, i ara, en paguem
les conseqüències. Com amb el clima.
L’evolució de l’epidèmia segueix una corba exponencial com l’evolució dels canvis en el planeta. Vam
veure els primers casos de coronavirus a la Xina, fins i tot a Itàlia, però ens semblaven lluny, que no ens
afectaria i de sobte ja era aquí a casa nostra, i eren milers les persones afectades. Ha calgut adoptar
mesures dràstiques per frenar el pic de l’epidèmia i aplanar la corba, i això justament és el que hauríem
de fer amb l’emergència climàtica.
Amb el COVID-19 ens hem hagut de confinar, d’aturar-ho tot i quedar-nos a casa, ja no per una qüestió
individual, que també (ningú sap com li pot afectar realment la malaltia), sinó per responsabilitat social.
Per primer cop se’ns ha posat
claríssimament sobre la taula
l’evidència de que les nostres
petites accions encara que
semblin inofensives o sense
importància, poden tenir greus
conseqüències, com amb el
canvi climàtic.
Amb aquesta epidèmia, ens hem
adonat que som vulnerables,
que no estem tan “protegits”
com ens pensàvem, que no som
totpoderosos i que sí que era
possible parar, que a vegades
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CAL parar, tot i les greus conseqüències d’un
sistema econòmic que només admet el creixement
continu, que posa el creixement per davant de
tot, fins i tot de les persones. Però el creixement
continu en un món finit no té sentit, potser és el
model que tenim el que està malament, potser en
necessitem un altre que posi al davant el que és
realment important.
Fins i tot l’origen de l’epidèmia del coronavirus
està relacionat amb els problemes ambientals.
La degradació dels ecosistemes i la pèrdua de
biodiversitat a nivell planetari fa que cada cop
estiguem més exposats a possibles malalties
d’origen animal, que ara poden arribar a afectarnos. Fins ara, la Natura, els boscos, la gran
diversitat d’éssers vius ens protegia, els virus
i les malalties ja existien, però es diluïen entre La Natura ens ofereix molts serveis en el nostre dia
les diferents espècies dels ecosistemes i no
a dia i ens dóna un marc perfecte per aturar-nos i
ens arribaven a nosaltres. Amb la destrucció
reflexionar.
d’hàbitats i la desaparició d’espècies que s’està
produint cada cop estem més en contacte amb
animals portadors de malalties , que fàcilment poden passar a nosaltres, i amb la globalització i el gran
moviment de persones i mercaderies a nivell planetari, es fàcil que aquestes malalties s’escampin i arribin
a tot arreu. Cada cop ens hi trobarem més sovint. No hem estat conscients del munt de funcions que la
Natura feia, del munt de serveis que ens oferia...
I què podem fer per passar a l’acció? Quin és el disparador que ens pot fer reaccionar? Doncs, crec que,
en primer lloc, el més important és que frenem, que baixem el ritme i ens aturem, que ens donem temps
per repensar-nos.
El problema ambiental és bàsicament un problema social. Som massa humans consumint massa, estem
exigint al Sistema Terra més del que pot donar. Això no és només un problema ambiental, sinó l’arrel de
tots els problemes ambientals. I també, no ho oblidem, un problema social, econòmic, polític, jurídic, fins
i tot cultural, moral i religiós.
Un problema que tenim com a societat: ens hem desvinculat del nostre entorn. Hem de trobar noves
formes de relacionar-nos entre nosaltres i amb el planeta. Hem d’aprendre a conviure amb la natura,
deixant-li marge perquè “recuperi el control” i pugui desenvolupar les seves funcions.
A nivell pràctic, del dia a dia, ja sabem què hem de fer, però ho podríem resumir dient que és urgent
que reduïm el nostre consum d’energia i de productes dràsticament. El que vol dir tenir una vida més
senzilla, amb menys coses, i de més a prop!, amb menys activitats, menys desplaçaments i menys de tot
lo material!
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Ens hem acostumat a mirar només cap a nosaltres i ens hem tornat individualistes, egoistes i superficials,
amb una insatisfacció contínua que ens porta a consumir i consumir, sense patir gens per saber d’on
ve el que comprem, qui l’ha fabricat, com i en quines condicions. Consumim per intentar suplir així les
nostres mancances. Hem d’aprendre a consumir menys i triar bé el que comprem, sent conscients del
seu origen, prioritzant els productes locals, de proximitat i aquells obtinguts amb condicions justes i amb
menor impacte social i ambiental. Cal que sapiguem què consumim i que siguem conscients de què és el
que realment necessitem, perquè haurem de triar, haurem de renunciar a alguna cosa o potser, a moltes!
Però per poder fer aquest canvi, aquest gran canvi de model, de forma de veure el món, hem de créixer
en valors, hem de deixar enrere l’individualisme i treballar conjuntament, col·lectivament, augmentant la
cohesió social, la nostra empatia, la nostra solidaritat i la nostra generositat amb els i les altres.
Només amb més cohesió i més solidaritat aconseguirem ser una societat més resilient, amb més capacitat
per resistir i afrontar les situacions difícils que ens trobarem i de reaccionar positivament malgrat les
dificultats.
I a totes aquestes grans paraules, com s’hi arriba? Com podem fer una catarsis tan profunda? Doncs
crec, sincerament, que no hi ha cap més opció que arribar-hi des del canvi individual, començant pel més
senzill: sent amables amb qui tenim al costat, coneixent als nostres veïns, el nostre entorn, empatitzant
amb els problemes i les lluites dels nostres conciutadans, participant, implicant-nos a l’escola, al barri, a
la ciutat, al país, tornant a ser una COMUNITAT.
Només des d’un sentiment de pertinença, des del sentir com a propis els problemes dels altres, trobarem
l’empenta, la força, per passar a l’acció i renunciar. I un cop fet aquest profund canvi individual, caldrà anar
estenent-lo a tots els àmbits de la nostra vida, demanant-lo també als polítics, a les administracions, als
fabricants de productes, a les empreses, etc.
I tinc la sensació que, llavors, descobrirem que la renúncia, que el donar, ens fan més rics, que ens sentim
millor. Que aquest canvi de valors ens pot ajudar a entendre el que realment és important.
Com a famílies, la sort que tenim, és estar en una escola que ens mostra el camí, que ens ajuda a ser
comunitat, una gran comunitat educativa, on tot el que treballen els nostres infants és des d’aquesta
perspectiva col·lectiva. Només cal que ens hi sumem, com a famílies, com a societat i que passem a
l’acció: APAGUEM MOTORS!
No sé si salvarem el món, però bé ho podem intentar, ho hem d’intentar!! No tenim cap més opció.
I, en això, el coronavirus també ens ha donat una oportunitat, tota una lliçó. L’aïllament social, mai viscut
fins ara, ens ha fet adonar-nos del que és realment important, d’allò que ens omple i que més hem trobat
a faltar: el contacte humà! UNA ABRAÇADA BEN FORTA DES DEL COR!
Pietat Pizarro
(Família LORENZO PIZARRO)
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Els perquès de la mobilitat.... sostenible
En una escola com la nostra, en la qual es procura desenvolupar en els infants les diferents competències
que els facilitin les eines per viure en un món globalitzat i complex, adaptar-se i interactuar en un món
canviant, on es plantegen reptes en què tots plegats hem de treballar junts per assolir-los, us proposo
explorar plegats un d’aquests reptes, la mobilitat... sostenible, recolzant-nos en un dels quatre pilars en
els quals es fonamenta com entenem l’educació a la nostra escola.
Aprendre a conèixer, desenvolupant les eines cognitives necessàries per comprendre el món i les seves
complexitats i proporcionar una base adequada per a l’aprenentatge futur, en una de les seves formes
més essencials, fent-nos les preguntes adients, en l’odre adequat, que ens permetin assolir-lo.
Actualment els canvis, la innovació, el desenvolupament i el creixement són a una velocitat altíssima, en
les quals les noves generacions s’hi incorporen en una espiral accelerada, que fan més necessària que
mai ser capaços de mantenir actituds que permetin un aprenentatge continuat i això sols podem assolirho qüestionant de forma permanent els nostres hàbits i models vigents. Per fer-ho, sovint ens centrem
en preguntar-nos el QUÈ, el QUI i el COM, quan molt sovint faríem bé de començar
amb el PERQUÈ i en la pròpia naturalesa i necessitat de les qüestions que ens
plantegem com a reptes.
Quan parlem de mobilitat sostenible, freqüentment ens centrem en
debatre sobre tecnologies, la conveniència de fomentar l’ús
d’una solució òptima, la necessitat de la progressiva
desaparició dels vehicles que utilitzen combustibles
fòssils, promovent la utilització de vehicles híbrids
o elèctrics, en fomentar el transport públic, l’ús
compartit de vehicles... qüestions, totes elles
importants, centrades en el QUÈ, QUI i
COM.
I si comencem fent-nos preguntes amb
el PERQUÈ?... Per què necessitem
desplaçar-nos?...
Després
de
respondre a la pregunta de si és
realment necessari fer-ho... o no.
Per respondre la qüestió del per què
hem de desplaçar-nos, us proposo
pensar en els models de ciutats i territori
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en què vivim, en els nostres hàbits, en com estan situats i comunicats els principals pols d’activitat, en
si podem fer quelcom perquè la mobilitat que es genera per arribar-hi sigui la mínima i aquesta sigui
possible amb transport públic, en si podem disposar de camins segurs per accedir-hi a peu o en bicicleta,
en els nostres models de consum, en el creixement de les grans superfícies allunyades del centre de les
nostres ciutats, en la “gratuïtat” enganyosa de la logística dels grans distribuïdors que promouen grans
desplaçaments de producte per posicionar-se com a dominadors dels seus sectors, i considerar si el
consum de proximitat, que fomenta l’activitat i vitalitat en els cors de les nostres ciutats, és una alternativa
preferent a reivindicar i promoure.
Podem donar resposta a algun dels perquès que se’ns plantegen mitjançant un disseny eficient de les
nostres ciutats i territori, que fomenti la creació de centres de transport, d’activitat pública (administracions,
universitats, hospitals, escoles...) als nuclis de les nostres ciutats, amb un planejament que contempli les
xarxes de comunicació amb transports eficients, una intermodalitat senzilla, amb punts de connexió que
fomentin l’enllaç dels diferents modes de transport, siguin públics o privats, així com també promovent un
comerç de proximitat, defensant-lo dels grans gegants multinacionals, que subvencionen temporalment
els costos de transport i no els apliquen als clients, per posicionar-se i apartar els competidors, aplicant
polítiques fiscals que garanteixin una competència lleial... entre moltes d’altres accions que tots plegats
podem impulsar amb les nostres accions del dia a dia.
La permanent curiositat que com a nens i nenes, que som o hem estat, ha de ser la desencadenant per
continuar preguntant-nos els PERQUÈS de la mobilitat, i poder definir i incidir en els QUÈ, QUI i COM,
per fer que aquesta sigui accessible a tothom, eficient, segura i compromesa amb el medi ambient, i
fer-ho també amb tots els altres reptes que com a societat hem de fer front plegats, a la recerca d’un futur
que volem que es trobin totes les generacions que veniu i vindran. El coratge que tinguem cadascú de
nosaltres per aixecar el dit i actuar serà el que ens permetrà assolir-ho.
P.E: Si voleu conèixer una mica més:
Agenda per al desenvolupament
sostenible. Enllaç: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/
es/development-agenda/
“Comença amb Perquè/ Start
with Why” vegeu contingut del
llibre i del seu autor, en Simon
Sinek, o bé accediu el següent
enllaç
https://www.ted.com/
talks/simon_sinek_how_great_
leaders_inspire_action
Emili Monsó
(pare de l’Aina i la Júlia).
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DESPULLA’T
ENTREVISTA

“Hem de donar eines perquè els nens i les
nenes brillin a nivell creatiu”
GERARD CALDERÓ, DIRECTOR DE L’ESCOLA SANT JORDI
Fa vuit anys que és director de l’escola Sant Jordi i
en suma una vintena com a mestre. La docència és
una de les seves grans passions, juntament amb la
música, la dansa i la cultura tradicional. Confessa
que també li agrada l’esport, la bicicleta sobretot. Té
40 anys, està casat i té tres fills, un nen de 12 anys
i dues nenes de 10 i 6. Vinculat a la cultura popular
del seu poble, Artesa de Lleida, i a l’esbart dansaire
del Sícoris, no li queda gaire temps per avorrir-se.
Vuit anys com a director de l’escola Sant Jordi.
Quin balanç en fas?
L’escola la fan les persones i aquesta sempre ha
tingut gent al capdavant amb una idea de l’educació
molt innovadora. Per això per a mi va ser fàcil agafar
la direcció d’una escola on hi havia una línia pedagògica bastant clara i molt d’acord a la meva manera
de ser. He estirat del carro, com tants altres mestres. Personalment tenia clar que volia seguir potenciant
l’educació artística (plàstica, art, moviment, dramatització, música, dansa, teatre...). Enguany hem fet la
25a diada del teatre, és a dir que fa molts anys que l’educació artística es té en compte i això ho van parir
els personatges més històrics de l’escola. Vaig seguir la línia establerta.
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Quina importància creus que tenen les matèries artístiques en l’educació?
Depèn de cada centre. Aquí considerem l’educació artística com un dels eixos vertebradors de l’escola.
L’educació artística contribueix a la imaginació, a la creativitat. Vivim en una societat en què tenim tota la
informació a l’abast i, evidentment que hem d’ensenyar coneixement, a llegir, escriure bé i les operacions
matemàtiques i de raonament per solucionar problemes del dia a dia, però hem de donar moltes eines
perquè els nens i nenes brillin a nivell creatiu, perquè en aquesta societat o ets creatiu o no triomfes. Si has
de buscar informació, la xarxa en va plena. A més, pensem que l’educació artística, sobretot el teatre i les
activitats de moviment, és una eina molt potent d’inclusió social. Aquí ens preocupa la vessant acadèmica,
perquè la nostra funció com escola és aquesta, però també ens preocupa la vessat emocional, social i
físicomotora, perquè entenem els infants com una taula que té aquestes quatre potetes i totes han d’estar
bé perquè els nens i nenes triomfin.
Busqueu l’equilibri.
Exactament. Si un nen o nena no està bé emocionalment, per molt espavilat que sigui, es pot bloquejar.
O si un no té bones relacions socials, per moltes mates i molta llengua que sàpiga, igual no és capaç
d’anar a demanar una barra de pa en una botiga. Aquest treball és molt complex de fer, intentem buscar
espais per fer-lo i a vegades veus que amb una obra de teatre has pogut desencallar un problema. Les
obres ja no són de princeses i cavallers. Ara cada classe es crea la seva i si ha sortit una problemàtica
concreta s’estira d’allí i va molt bé per visualitzar-la. També tenim assessorament extern que ens ajuda a
aconseguir-ho.
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Tracteu temes com la violència?
A les escoles, tot i que ens agradaria tenir violència zero, no sempre és possible. Hi ha nens que ho
porten millor i n’hi ha que pateixen. I a vegades la violència que fa més mal són aquelles mirades, aquells
rebutjos que a vegades són casi imperceptibles. Al pati intentem ser-hi més adults del compte, mirar molt,
sobretot al parvulari, per veure com es relacionen, què passa, però tot no ho pots detectar i l’educació
artística ens ha anat bé per fer això.
Com fomenteu el gust per la lectura?
Fem activitats diverses. Tenim dues biblioteques molt dinàmiques, fem el diari de lectura a partir del
cicle inicial, que va molt bé perquè els propis nens i nenes aconsellin lectures per als seus companys i
companyes. A més, som una escola que mai insistim en el codi escrit fins que els alumnes passen el cicle
inicial, perquè fins als 6 anys la ment no està preparada per desxifrar-lo. Si un parvulari és molt acadèmic
en aquest sentit, els nens passen a primària sabent llegir, però alguns ja hauran avorrit el codi i la lectura.
Et preocupa l’addicció a les pantalles?
La tecnologia té moltes coses bones, però l’addicció a les pantalles certament ens fa patir, perquè veus
que els nens i nenes van a una altra velocitat. Veus que estan súper estimulats tot el dia i aquí fem
l’esforç que s’ho prenguin més amb calma. Però a nivell familiar tots tenim tanta feina que és fàcil donarlos el mòbil perquè s’entretinguin. Amb això els privem que s’avorreixin, que experimentin, que explorin,
que pensin i facin anar el cap. Si quan estan una mica neguitosos i avorrits els donem una maquineta
d’aquestes els tallem la creativitat.
En dues dècades d’experiència com a docent, creus que ha canviat el model educatiu de les
famílies, els valors?
A nivell social els valors han canviat i els nens són un reflex de la societat en la qual vivim. Els pares
d’avui en dia estem més pels nens i les nenes, que ja està bé, però també fins a cert punt. Vull dir que els
petits també han de tenir el seu espai, han d’ensopegar, han de caure. Potser els que vivim en un poble
ho veiem una mica diferent. A més, com a famílies estem poc acostumats a educar en comunitat. Quan
jo era petit, si el veí em veia fer una malesa em fotia un rapapolvo i després me’n tocava un altre a casa.
Ara com a societat, no pots dir segons què o només pots fer-ho amb certes famílies. Però crec que hi ha
d’haver uns valors centrals, uns límits, unes normes: el respecte no es pot faltar a ningú. I això s’ha de
poder dir als nens. Pegar, insultar qualsevol persona, aquestes normes són intocables i a vegades ens les
saltem perquè socialment no les tenim ben establertes. A l’escola Sant Jordi patim molt per les relacions
i dediquem moltes hores a parlar-ne. Està bé i esgota, però dóna fruits i va molt més enllà del currículum
acadèmic.
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Què és el millor i el pitjor de ser mestre?
Si t’agrada no hi ha un “pitjor de ser mestre”.
Va, pots dir que els nens són uns cansinos.
No, són més cansines les famílies (riu). N’hi ha que busquen la solució als seus problemes a l’escola i
són poc receptives, tot i que al final totes acaben veient que es pot avançar, que som aquí per ajudar. Els
nens i nenes són fantàstics. El que més m’agrada és fer classe i aprendre d’ells, perquè són uns cracks
i sempre et sorprenen.
Què és l’escola Sant Jordi per a tu?
Per a mi és l’Escola, tot i que no hi he portat els meus fills per convicció, perquè el seu context social és
a Artesa de Lleida. Aquesta escola sempre ha anat més enllà de l’educació acadèmica, sempre ha vetllat
pels aspectes de relació, per mirar el nen i la nena des d’una perspectiva global. Jo vaig arribar aquí, hi
havia una gent que em va saber acompanyar molt bé i em va agradar com treballaven. Això era el que
jo volia. També és l’escola on he treballat més anys, on he compartit més històries, i me l’he feta meva.
NOTA: Aquesta entrevista és prèvia a l’arribada del Covid-19 a Lleida. Per aquest motiu no hi ha cap
referència a la pandèmia. Text i foto: Sabina Diego.
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Finestra oberta a parvulari
El joc al parvulari
El potencial educatiu del joc
El joc és l’activitat per excel·lència de l’infant, és una activitat natural i també un dret
universal per la Declaració dels Drets de l’Infant de l’ONU, necessària per al seu
desenvolupament integral (intel·lectual, psicomotor, sensorial, social i emocional).
El joc permet aprendre i créixer a través de l’experiència d’una forma natural i
lúdica, dóna als infants la possibilitat d’imaginar, descobrir, experimentar, resoldre
problemes o situacions amb creativitat.
A través del joc els infants es relacionen, es coneixen, fan vincles, se socialitzen i
s’autoregulen. Jugant, es potencia, també el desenvolupament motriu i sensorial i el
pensament abstracte.
Per tot això, donem valor al joc com a context ideal per a l’aprenentatge.
(recollit al Projecte Educatiu de l’escola)

I a més de tot això que tenim recollit al projecte educatiu de l’escola, el currículum d’educació
infantil també remarca que els nens i nenes jugant, aprenen. Tot i que l’infant no juga per aprendre,
sinó que JUGA PER JUGAR i en aquest sentit, és important que l’escola propiciï estones per al
joc espontani, un joc que permeti als infants decidir i actuar amb total llibertat sense la intervenció
o les directrius del mestre.
De fet, els nostres nens i nenes sovint manifesten que el que més els agrada de l’escola és jugar.
En les converses, elles i ells evoquen, sobretot, aquest joc espontani, no dirigit per un adult, al
que fa referència el currículum.
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Al nostre parvulari el joc lliure ocupa una part molt important del temps, per això, tenim ocasió
de jugar en espais i moments diferents, algunes vegades amb els mateixos nens i nenes de la
classe i en altres estones amb els dels altres grups.
Amb aquest article us volem obrir la finestra perquè conegueu encara més els nostres espais de
joc: els racons de l’aula, els racons de la sala i el pati.
Els racons (com diu el currículum d’educació infantil) permeten aplicar actituds de col·laboració,
respecte i integració. Afavoreixen la creativitat, a través del joc i la manipulació de materials. Els
racons faciliten les relacions entre els infants i els materials. Permeten al nen o nena planificar i
anar trobant les seves estratègies. Els nostres infants poden jugar als racons de l’aula i als de la
sala.
A principi de curs es munten els racons de l’aula conjuntament, infants i mestra, pactant la seva
dinàmica i funcionament, això ajuda a garantir un ambient agradable i de bona convivència.
Algunes propostes es presenten primer en petit grup i es practiquen junt amb la mestra abans de
deixar-les a l’espai de joc lliure, així ens assegurem que tothom entén aquell joc i els donem més
eines per poder-ho gestionar sols/es quan ja ho instal·lem al racó.
Amb la dinàmica de racons, afavorim l’autonomia i la regulació, permetem que les emocions i els
petits conflictes puguin aflorar i es vagi aprenent a gestionar. A més amb aquesta organització
podem fer el treball de taula amb la mestra amb un grup molt reduït d’infants, que ens permet
atendre’ls de manera més
individual.
Els racons de l’aula són:
cuineta,
contes,
catifa,
capsetes, plàstica i pissarra.
A les aules hem fet un petit
treball
d’estadística,
per
esbrinar quin són els racons
que més agraden. Als més
petits i petites de l’escola els
agrada anar a la cuineta. A
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l’aula de P4 gaudeixen sobretot de la catifa i la plàstica i el més escollit pels més grans del
parvulari és el racó de les capsetes.

Als racons de joc de la sala podem anar-hi un cop a la setmana i ens barregem els nens i les
nenes de les diferents classes. Podem escollir lliurement el joc que volem, respectant algunes
normes que hem acordat: si ja està ple s’ha d’anar a un altre racó, abans de canviar de racó s’ha
de recollir el que estava fent.
A la sala, podem anar als següents racons: pintura, disfresses i titelles, jocs de construccions,
clics i caseta de ninos, estenedor de roba, pissarres, futbolí i imants (alguna vegada també
s’incorpora un racó de ciències relacionat amb el treball que es fa a l’estona de ciències). També
oferim un joc de taula més dirigit amb la Vanessa.
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Els nens i nenes de P5 hem fet un recull del resultat dels racons de la sala més triats per tots els
infants del parvulari. El raó que té més èxit és el futbolí, seguit de les disfresses i les titelles.

PATI, ESPAI DE JOC I APRENENTATGE

L’espai exterior de l’escola ofereix possibilitats de joc i aprenentatge de gran valor educatiu.
En espais naturals els infants despleguen un joc més variat, imaginatiu i creatiu que provoca el
desenvolupament de les habilitats cooperatives. Tenim la sort que al nostre pati podem gaudir de
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molts racons de natura que ofereixen oportunitats per explorar i descobrir. Sovint podem veure
els nostres infants terrejant i buscant qui viu sota terra. En aquests racons també construeixen
escenaris de joc per recrear històries imaginàries, fantàstiques i simbòliques. I, a més a més,
el patí és l’espai que més permet el desenvolupament motriu i sensorial. Les nenes i els nens
descobreixen, exerciten i posen límit a la seva potencialitat motriu. Quan ells i elles parlen dels jocs
del pati que més els agraden ressalten aquests: buscar bitxos, el pont, jocs de córrer, concerts, el
sorral, pares i mares, pokemon i altres que van variant segons la temporada i la tendència.

I QUÈ EN PENSEN DEL JOC ELS NOSTRES NENS I NENES?
Els nostres petits i petites tenen molt a dir:

-Ens agrada jugar al pati o a la classe perquè ens divertim. Si no juguem ens avorrim. Els nens

que juguen es diverteixen. Si no jugues et quedes sense amics.

-Hi ha molts tipus del jocs. A vegades alguns jocs ens els ensenyen i podem fer proves.
-Però també ens podem inventar els jocs. Podem crear amb la nostra imaginació: fer una sala de
laboratori, fer coses amb cartró o fer veure que estem volant.
-Sí, n’hi ha molts de jocs. A alguns ens agrada el dominó, la oca, a altres pintar, a altres inventar.
Així tots tenim les nostres habilitats i oportunitats.
-A mi m’agraden les construccions. A la sala hi ha més jocs de construccions. Jo sempre vaig a
aquest racó.
-A la sala m’agrada disfressar-me d’Spiderman, de Superman.
-Jo em poso sempre que puc un vestit blau i llarg que m’agrada molt.
-També juguem amb les coses que hi ha a les matetes viatgeres i amb els contes de la bibliopetita.
-Soldadito inglés, la mamba, l’aranya peluda, l’escondite i picaparet són jocs de córrer i d’estàtues.
Hi juguem al pati.
-Podem jugar al pati dels grans, al bosquet a fer equilibris i jugar amb els germans. Ens agrada
jugar amb els nens i nenes més grans.
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-A mi m’agrada fer aquells jocs que fan els nens de l’institut.
-El pati dels petits és el que més m’agrada. A mi m’encanta jugar a ninjas.
-Ens agrada molt jugar. Treballar una mica, però més jugar.
-I si un dia tot el dia estem treballant?
-“Bueno”, treballar també es divertit a vegades. També juguem amb el Joan Ramon a psicomotricitat,
perquè fem exercicis de jugar. Treballem i juguem. Ho fem per divertir-nos però també per tenir
energia, per ser àgils i més forts. I també va bé pels ossos i per tenir rapidesa.
-I a música, a música també juguem.
-Quan juguem a pintar, aprenem com pintar més bé.
-I quan fem mates també estem jugant.
-A mi, quan llegeixo, també em sembla que jugo.
-Quan fem les activitats del menjador, també estem aprenent jugant.
-A ciències juguem a baldufes, a bitlles, al globus i a la corda i aprenen coses de gravetat, on hi
ha aire i on no hi ha aire.
-Això sí, ens agrada jugar amb amics i amigues perquè és més divertit. Per jugar a molts jocs,
pares i mares, pilla-pilla,
necessitem amics, perquè si
no, no es pot fer el joc.
-Encara que a vegades
també m’agrada escollir jocs
que podem fer sols.

Equip de parvulari

33

Finestra oberta a primària
JUGUEM AMB ELS CONTES.
En el torn d’escriptura creativa, un grup de nenes i nens de 2n, elegeixen a l’atzar 3 contes amb diferents paraules i
inventen els nous contes.
Caputxeta
(caputxeta vermella)
llop
àvia
caçadors
mare hippy
apartament
màquina d’escriure
mòbil
bosc de flors

Els tres gatets
(els tres porquets)
casa de muntanya
bungalow
casa de paper
sofà
televisió
ciutat
un gos
llana

La Beyoncé i el drac
(la bella i la bèstia)
palau
s’enamoren
dinar
cita
mòbil
príncep
cotxe elèctric
diners.

ELS TRES GATETS.
(MARIA G., TXELL, LAIA, PAULA)
Hi havia una vegada 3 gatets que passejaven. Un va decidir que es volia fer una
casa a la muntanya, el segon volia un bungalow a un càmping de platja i el petit
una casa de paper-cartró a la ciutat.
Tots tres tenien un amic: el gos. Aquest aprofitava les vacances per visitarlos. Quan estava a la muntanya es queixava que tenia fred, a la platja que feia
massa calor i a la ciutat que hi havia massa gent. Així doncs, va marxar a casa
seva.
Els gatets s’avorrien si no tenien al gos i van decidir viure tots junts 4 mesos a
cada casa. Després de dinar sempre miraven la tele asseguts al sofà mentre es
feien una bufanda amb la llana que tenien.
I conte contat ja s’ha acabat.
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LA BEYONCÉ I EL DRAC.
(MIREIA, MARIA F, JUDIT, NOA I XÈNIA)
Hi havia una vegada una noia que era molt bonica i es deia
Beyoncé.
Passava per allà un drac molt elegant, amb corbata, mirant el seu
mòbil. De sobte van ensopegar i així es van conèixer.
El drac enlluernat per la noia li va demanar una cita.
Ella va acceptar i es van enamorar.
Van anar a viure a un palau.
Ella feia molts concerts i guanyava molts diners.
El drac l’acompanyava volant.
Un dia es van donar un petó i el drac es va convertir en un
príncep fascinant.
En un dinar familiar la noia li va regalar un cotxe elèctric (així no calia cansar-se) i ell li va donar un diamant.
Així doncs, van viure feliços amb tres fills molt bonics.

LA CAPUTXETA .
(DÍLAN, ADRIÀ A, ELIAS, ÈRIC)
Hi havia una vegada una caputxeta que mai feia cas a la seva mare que era molt hippy.
Sempre fumava i i posava moltes olors a la seva casa.
Un dia va manar a la seva filla que portés el mòbil a la seva àvia, doncs se li havia descarregat.
L’apartament de l’àvia era al mig de la ciutat, però calia passar per
un bosc molt gran ple de flors.
Va trobar a l’àvia escrivint amb una màquina d’escriure al costat de
la finestra. Es va posar molt contenta i li va fer un whatsapp a la seva
filla dient que la caputxeta ja havia arribat.
Van dinar juntes i a la tarda, la nena va recollir moltes flors per
portar-les a la seva mare.
Els caçadors també en volien i rondinaven molt, però el llop els
va regalar un cistell ple de flors a cadascun. Supercontents van
convidar a la caputxeta i al llop a berenar a un bar.
Abans que es fes fosc la Caputxeta va arribar a casa seva.
I conte contat, la caputxeta ja ha arribat.
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O ARA O MAI ! Salvem la Terra!
CADA VEGADA HI HA MENYS VIDA,
HEM D’ARREGLAR LA QUE TENIM.
O NO HI HAURÀ VOLTA ENRERE…

Els nens i nenes de 4t després d’estudiar el riu Llobregat ens hem adonat que estem contaminant massa
els rius i cal que ho canviem. Fa molt però molt temps els rius no estaven contaminats.
Els nens i les nenes de 4t volem conservar els nostres rius nets. Per això hem fet un decàleg sobre
consells per a no contaminar els rius, que siguin sostenibles i no fer mal als animals que hi habiten. Per a
fer realitat això, si us plau llegiu aquest decàleg i intenteu respectar aquestes normes per millorar l’estat
dels rius.
Evitem entre tots i totes desequilibrar l’ecosistema dels rius!

DECÀLEG SOBRE COM EVITAR LA CONTAMINACIÓ DELS RIUS
1. Conservar i respectar la vegetació i evitar la tala d’arbres reciclant paper i reutilitzant els fulls sempre
que sigui possible.
2. Si tirem les deixalles no orgàniques al riu, el contaminem i això perjudica l’ecosistema del riu.
3. Utilitzar més envasos de paper o tela perquè quan els plàstics van a parar al riu es desintegren i
contamina el riu i afecta als animals que hi viuen.
4. Si t’agrada pescar respecta les normes i els límits de pesca sinó trencarem l’ecosistema.
5. Si tens un animal d’un hàbitat diferent deixa’l als llocs especialitzats, perquè si el llencem al riu
podem perjudicar a les espècies autòctones.
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6. Hem de tirar la brossa al contenidor que correspon i no al vàter perquè sinó li costen molt a les
depuradores depurar l’aigua i podem embossar el clavegueram.
7. Tirar els productes tòxics i els olis als contenidors corresponents perquè si els llencem per l’aigüera
va al clavegueram i contaminen molt l’aigua i pot contaminar els
rius i el subsòl .
8. Les piles s’han de llençar al contenidor de les botigues
especialitzades perquè contaminen 500 litres d’aigua amb una sola
pila.
9. Si vas per la natura i produeixen brossa, te la guardes per tirar-la
més endavant on hi hagi un contenidor.
10. Quan ens rentem les dents o ens dutxem hem de tancar l’aigua quan no sigui necessària així
estalviem aigua, perquè no és infinita.
I tres consells…
-

No fer cases ni edificacions a prop dels rius i si ho fan que tinguin depuradora
pròpia.
Evitar la tala d’ arbres.
El detergent de la roba conté molts fosfats que perjudiquen l’ecosistema del riu.
Hem d’intentar comprar detergents lliures de fosfats.
Nens i nenes de 4t
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THE CLAPPING HAND GAMES

A the beginning of this course, Anna proposed us (the children of 6th grade) an activity. We had to invent a
clapping hand song in pairs. The idea was that the song that every pair invented had an audience. In this
case, the audience would be the children of 2nd grade!
So, we were going to be teachers for some days!!!!! It was really motivating. So, we had to start thinking
and creating!
First, and after pairing up, we started inventing the song and thinking about the movements. This process
took us some lessons.
After finishing the song and movements, we recorded a video for teaching our clapping hand game to the
class of second grade.
After that, the children of second and us met some days to practise together our clapping hand game. We
displayed in several rooms of the school so that every couple of pairs could work in a better atmosphere.
Finally, both classes met in the same room (Music/English class) and a video with the creation of every
clapping hand game was recorded.
The videos are on our school web (English) and we really recommend you to visit and, if you feel like, learn
some clapping hand games. You are going to enjoy them. Sure!!!!
https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-lleida/general/teachers-of-6th-grade/
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RECORDS DE CASA ESTANT...
Diuen que sovint fa falta aturar-nos i allunyar-nos d’allò que ens envolta per prendre consciència del seu
valor. La distància ens desvela allò més íntim, els llaços més profunds, les subtileses de la quotidianitat i
ens dóna perspectiva de la trajectòria de vida més imperceptible.
“A vegades, no coneixem el valor vertader d’un moment fins que es converteix en memòria.
(Dr. Seuss)
Els records són imatges del passat que s’arxiven a la memòria. Són els ponts que uneixen el passat amb
el present i que ens marquen el futur. Es defineixen com la reproducció d’alguna cosa que hem après
o viscut. Surten de la nostra experiència i, a la vegada, exerceixen una forta influència en les decisions
que prenem, la manera com estimem, la forma com vivim... En definitiva, la nostra identitat es construeix
a base de records. A més, la capacitat d’emmagatzemar-los està molt lligada a les emocions i, com més
fortes i intenses són aquestes, més duradors són els records.
“La vida no es lo que uno vive, sino lo que recuerda y cómo lo recuerda para contarla”
(Garbriel García Márquez)
Els humans tenim la capacitat extraordinària d’emmagatzemar records i el poder de recuperar-los i evocarlos a la nostra ment. Si ens centrem en ells, som capaços d’experimentar de nou les emocions reals. Els
alumnes de cinquè hem tancat els ulls i hem recordat l’escola.

I vosaltres, quins records en teniu?
Tanqueu els ulls...
https://youtu.be/tRSEWevmGZA

Cliqueu damunt la imatge.
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QUI ÉS LA LAURA BERNIS?
Una jove escriptora de Lleida que va venir a
l’escola Sant Jordi per explicar-nos què fa i com ho fa.
La Laura Bernis Prat és una escriptora de llibres infantils
i juvenils. Té 26 anys i ja ha publicat quatre llibres:
Les històries de Labepra , Les històries de Labepra
2, El misteri de la biblioteca i Capità 47. La Laura ha
guanyat el premi Funde 2013. És de Lleida però viu a
Barcelona. De petita va anar a l´escola Joc de la Bola i
va fer la secundària a L’I.E.S. Ronda.
De professió, la Laura Bernis es periodista i treballa a
TV3, de substituta. Va trigar 1 any en escriure el seu
primer llibre: Les històries de Labepra. També ha fet un
llibre musicat, Capità 47. El va fer perquè l’orquestra
simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida li
va proposar per apropar la música clàssica d’Albert
Guinovart a les escoles.
Si no hagués fet periodisme la Laura hagués fet alguna
carrera relacionada amb el cinema, la història, la
comunicació audiovisual o l’art. Només ha viatjat per
Europa, tot i que reconeix que li agradaria viatjar més.
La Laura viu en un pis, per això no pot tenir mascota.
De petita, tenia peixos.
Diu que no pot triar entre llegir i escriure, llegir la
transporta a diferents mons i històries que mai viuríem,
escriure li permet crear les seves pròpies histories. La
Laura assegura que no s’ha sentit discriminada per ser
dona, tot i que de vegades l’han tractat com una nena,
però diu que això va millorant.
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Racó Literari
L’emergència climàtica ha irromput en la literatura amb molta força, fins i tot en els contes d’edats
primerenques. Aquí teniu una relació de les propostes més interessants, presentats de menor a major
edat i finalment les propostes per a adults. No hi falten tampoc obres que ja tenen uns anys però que estan
més que de moda. Espero que us agradin!

Contes infantils

Rescat planeta, PatrickGeorge,
Ed. Juventud, 2019
ISBN:978842614570-3
A partir de 3 anys
Residus plàstics? Contaminació?
Estalvi d’energia? Com explicarho als nens i nenes? Aquest és
un llibre de petits gestos, divertits i
pràctics, que ajudaran a fer que el
nostre món sigui un lloc més verd.
Gira les pàgines transparents per
a veure els beneficis de cada gest.
Rescat Planeta és un llibre
magnífic per a qualsevol mestre,
pare o organització mediambiental
que vulgui ensenyar a les nenes i
els nens a respectar el planeta i

treballar conjuntament per a crear
un món més verd d’una manera
interactiva i divertida. Comença
amb una senzilla pregunta: què
podem fer per a ajudar a salvar
el planeta?, que respon en cada
doble pàgina amb gestos que
persegueixen aconseguir diferents
objectius mediambientals, com
mantenir l’aire net, l’aigua pura
i abundant, les plantes i la vida
silvestre pròspera o la sostenibilitat
i la minimització de residus.
És un llibre ple d’il·lustracions
clares i acolorides, amb infinitat
de detalls divertits i una àmplia
gamma de personatges.
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¡Entre todos podemos! Salvar
nuestro
planeta,
Emma
Brownjohn, Combel, 2019
ISBN: 978-84-9825-219-4
Edad: A partir de 4 años
Dos libros que ofrecen ideas para
que nuestro planeta sea más
verde, más saludable y un lugar
mejor para vivir. Incluyen consejos
sobre cómo reciclar, y preservar
nuestros bosques y ríos, y sobre
la protección de los animales
y su hábitat. El Juego del final
del libro ayudará a reforzar el
mensaje ecológico para que los
más pequeños puedan aportar su
grano de arena.

Lota, la catxalota, Roser Rimbau,
Col·lectiu Rosa Sardina, Takatuka
àlbums, 2019
ISBN: 978-84-17383-54-1
A partir de 4 anys
Al mar cada vegada hi ha més
residus. La Lota, la catxalota,
vol saber d’on ve tota aquella
brutícia. Amb el seu amic Malacu,
el cranc, decideixen començar
una investigació que els porta,
primer, a un vaixell ple de turistes
i, després, a un port. Allà veuran
com els plàstics envolten la vida
dels humans... Conseqüentment,
els animals marins decideixen
emprendre una operació de neteja
del mar.Un llibre sobre el medi
ambient en què els animals tenen
la paraula.

El jardí curiós, Peter Brown,
Editorial Takatuka, 2009
ISBN: 978-84-92696-24-6
Un dia, un nen curiós anomenat
Liam descobreix un jardí en
dificultats mentre explora la seva
ciutat monòtona i grisa. Decideix
ajudar a fer créixer les plantes,
sense ni tan sols imaginar-se el
que està a punt de provocar. Amb
el pas del temps, el jardí pren vida
pròpia i s’escampa per la ciutat,
canviant tot al seu pas.
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Nuestro planeta en peligro, Donald
Grant, Editorial Juventud,
A partir de 5 años
ISBN:978842613638-1
El clima de nuestro planeta
permite a millares de seres,
incluidos los hombres, vivir en su
superficie. Pero su equilibrio está
amenazado.
«Nanook, Aventura en el Ártico»,
«Toco, la selva herida» y «Sathu,
un paraíso inundado» son tres
cuentos que ilustran los problemas
ecológicos causados por el
calentamiento de nuestro planeta:
En el polo Norte, Nanook, el
osezno blanco, explora el mundo
de la banquisa, maravilloso pero
frágil.
En el interior de la selva
amazónica, el hogar de Toco el
tucán, de pronto de ve invadido
por los bulldózers.

El gran libro-juego para salvar el
Planeta, Gaëlle Bouttier-Guérive,
Edebé, 2019
ISBN: 978-84-683-3604-6
¡Curioso de pequeño, curioso de
por vida!
A través del juego, el libro
conciencia a los niños de la
importancia de cuidar la Tierra y
de cómo el cambio climático está
afectando a los océanos, al clima
y a las energías, a las cadenas
alimenticias, a la vida salvaje y a
los bosques.
El libro contiene:
• 4 piezas para jugar al gran juego
de los animales.
 5 viñetas para adoptar hábitos
ecológicos en casa.
 9 grandes juegos para ser un
pequeño ecologista profesional.

SALVAR EL PLANETA TIERRA,
María Mañeru, LIBSA, 2019
ISBN:978-84-662-3910-3
¡Ciudades llenas de coches y
malos humos! ¡Plásticos flotando
en el mar! ¡Los polos se derriten!
Necesitamos voluntarios para
que el planeta Tierra esté más
contento. Si eres un buen amigo
de las plantas y los animales,
puedes convertirte en un súper
héroe de la ecología. Con este
libro vas a comprender cosas que
parecen complicadas (pero que no
lo son), como el cambio climático,
el agujero en la capa de ozono,
qué son las energías renovables
o la movilidad sostenible. Y, por
supuesto, vas a leer un montón de
ecoconsejos para que el mundo
llegue a viejo.
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Cuentos para niños y niñas que
quieren salvar el mundo, CAROLA
BENEDETTO
I LUCIANA CILIENTO, EBOOK,
2019
ISBN:978-84-177-3638-5
16 vidas extraordinarias de
personas que luchan cada día
por salvar el medio ambiente.
16 historias para los pequeños
héroes que salvarán nuestro
planeta.
¡Somos la última generación que
puede cambiar el mundo!
Nunca se es demasiado jóven
para salvar el mundo. Este es el
mensaje que transmiten los 16
cuentos de este libro. 16 vidas
extraordinarias de personas que
luchan cada día por salvar el
medio ambiente. 16 historias para
los pequeños heroes que salvarán
nuestro planeta.
De Leonardo di Caprio a Emma
Watson, pasando por supuesto
por Greta Thunberg o Pierre Rabhi
(considerado como el Gandhi
de la ecología), el libro cuenta
dieciséis historias ejemplares de
personas que luchan por el medio
ambiente y, por lo tanto, por salvar
el planeta.

GRETA - LA LLUITA D’UNA NENA
PER SALVAR EL PLANETA,
Jeanette Winter, JUVENTUD,
2020
ISBN: 978-84-261-4642-7
La Greta Thunberg tenia quinze
anys quan va faltar a escola per
primera vegada per a fer vaga pel
clima davant del Parlament suec
d’Estocolm. La seva solitària crida
a l’acció va generar un moviment
estudiantil que va iniciar les
vagues dels ‘divendres pel clima’
a molts països fins a convertirse en una mobilització mundial.
La guardonada autora Jeanette
Winter ens relata en aquest àlbum
la història de la Greta, la jove
activista climàtica que exigeix
accions als líders mundials que es
neguen a abordar el canvi climàtic.

SOS
Monstres
de
veritat
amenacen el planeta, Marie G.
Rohde, Zahorí Books, 2019
ISBN: 978-84-17374-44-0
A partir de 6 anys
Hi ha monstres voltant pel planeta:
volen sobre el teu cap, viuen a
les profunditats del mar i fins i
tot s’amaguen a les clavegueres.
Provoquen tempestes, assequen
llacs i espanten els animals.
L’immens
Brossakong,
el
desagradable
Boirum,
l’enganxós Greixodont o l’invasiu
Urbanosaure faran que els
monstres que hi ha sota el teu
llit semblin simples peluixos. I és
que aquests monstres existeixen
realment!
Només herois com mediambientals
com tu poden derrotar-los! Fes-te
petit activista i ajuda’ns a vèncer
aquestes malvades criatures!
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L’arbre de l’escola, Antonio
Sandoval (text) Emilio Urberuaga
(il·lustració),
Teresa
Durán
(traducció), Editorial Kalandraka
ISBN: 978-84-8464-264-0
A partir de 6 anys
Al pati d’aquella escola hi havia
un arbre. Només un. A en Pere li
agradava córrer prop de l’arbre
a l’hora del pati. Però quan li
passava pel costat només se’l
mirava de reüll, per no topar-hi.
Un dia es va aturar i s’hi va fixar.
Era un arbre esquifit, amb unes
branques com de filferro i quatre
fulles seques. En Pere s’hi va
acostar i li va acariciar el tronc
Acostar-se a ell, acaronar el seu
tronc, regar-lo, fer-li abraçades,
llegir-li poemes... Tant de bo la
llavor d’aquest arbre viatgi a
moltes altres escoles.

Quan el glaç es fon, Rosei Eve,
Zahorí Books, La tempesta
s’apropa, el clima està canviant.
El sol està fonent el casquet polar.
Hi ha massa aigua i no hi ha prou
glaç.
ISBN: 978-84-17374-12-9
A partir de 6 anys
La tempesta s’apropa, el clima
està canviant. El sol està fonent el
casquet polar. Hi ha massa aigua i
no hi ha prou glaç.
En un Àrtic alterat pel canvi
climàtic, un os polar emprèn un
viatge èpic i ple d’esperança per
retrobar-se amb la seva mare.
Un àlbum il·lustrat amb pinzellades
de novel·la gràfica que ens fa
prendre consciència sobre el canvi
climàtic a través de l’evolució d’un
paisatge en canvi constant, de
la mà de l’animal més icònic de
l’Àrtic.

A casa, ISBN: 978-84-17137-441, Vegueta ediciones, 2019
ISBN: 978-84-17137-44-1
A partir de 6 anys
A CASA ha estat reconeguda pels
Premis Creative Conscience de
Regne Unit.
“Aproximadament 8 milions de
trossos de plàstic van a parar als
nostres oceans cada dia.”
Una tortuga ens convida a
conèixer la seva llar en les
profunditats del mar i l’impacte que
està tenint el plàstic en els nostres
oceans. L’única manera d’aturar la
contaminació per plàstics és que
tots ens impliquem. Necessitem
canviar les coses.
A CASA és una colpidora història
sobre l’impacte que té en les
tortugues els centenars de residus
i desfets de plàstic que acabem
llançant a la mar.
Victoria Furze ens mostra, a través
d’aquesta
bellíssima
història
il·lustrada, la realitat que assota la
vida en la mar i els nostres bells
fons marins i ens motiva a buscar
una solució entre tots.
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Basura, Todo sobre la cosa más
molesta del mundo de Gerda
Raidt, Lóguez Ediciones, 2019
ISBN: 978-84-120521-3-8
Edad: Desde 7 años
Pronto estaremos enterrados en
la basura, ¿por qué? ¡Destapa el
cubo, arroja dentro los desechos
y ya no hay basura! Los niños
saben muy bien que las cosas
no son tan sencillas. Han oído
hablar de montañas gigantes de
residuos y de islas de plástico
en el mar. Están preocupados. Y
quieren hacer algo al respecto.
Gerda Raidt anima a los niños
a participar activamente. Con
muchas imágenes y textos, la
autora describe a dónde van los
desperdicios cuando los recogen
los camiones de la basura, por
qué viajan alrededor del mundo e
incluso se mueven velozmente por
el espacio, por qué producimos
toneladas de residuos y cómo
podemos cambiar las cosas
empezando por nosotros mismos.
“Los abundantes dibujos, en
grafito y con retoque digital,
aportan luminosidad y alegría en
una narración amena y concisa,
con rigor científico, que puede
ser especialmente útil en el
ámbito escolar o para incitar al
debate sobre nuestras actitudes
cotidianas en el hogar” (Canal
Lector)

Superherois contra el plàstic,
Martin Dorey, Estrella Polar, 2020
ISBN: 978-84-9137-973-7
A partir de 7 anys
Tens 2 minuts per canviar el món?
Aquesta guia pràctica et proposa
50 missions per lluitar contra el
plàstic i salvar els oceans.
Una manera fàcil i pràctica per
reduir l’ús de plàstic a casa, a
l’escola i en el teu entorn més
proper. Martin Dorey és un dels
líders de la lluita contra el plàstic al
Regne Unit. Va fundar el moviment
global #2minutebeachclean per
mantenir les platges netes.
Un llibre pràctic amb missions que
els nens i nenes han de complir
dia a dia.

La Nenúfar i la Matoll a... Operació
tortuga, Gerard Hausmann |
Cristina Jiménez Carbó, Estrella
Polar, 2020
ISBN: 978-84-18134-23-4
A partir de 7 anys
La família del Super3 passarà
les vacances al Supercreuer del
Karaoke. Una gran tempesta,
però, fa naufragar el vaixell i van
a parar a l’Illa de les Tortugues, on
viuen aventures flipants mentre
intenten que l’oceà no quedi
envaït pel plàstic que hi vol llençar
el malvat Capità Foc.
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Un mar de plàstics, Kirsti Blom i
Geir Wing Gabrielsen, Traducció:
Meritxell
Salvany,
Editorial
Takatuka, 2018
ISBN català: 978-84-17383-18-3
A partir de 8 anys
Un mar de plàstics explica com
l’oceà s’està convertint en un
abocador que afecta greument la
salut de la fauna i la flora marines.
La història d’un fulmar boreal, una
au marina que habita les costes
de l’Atlàntic Nord, es converteix
en el fil conductor que serveix
per exposar les conseqüències
de l’ús massiu i irresponsable del
plàstic i la necessitat de limitar-ne
dràsticament el consum. Amb un
llenguatge senzill, el llibre també
aborda les solucions tècniques
que s’han proposat per afrontar el
problema dels residus plàstics al
mar i com hi pot contribuir cadascú
en el seu dia a dia, per tal d’ajudar
el fulmar boreal i la resta d’animals
marins.

NON STOP, Tomi Ungerer
(il·lustració), Kalandraka, 1998
ISBN: 978-84-16804-83-2
Mentre el caos s’apodera de tot,
una ombra marca el camí segur.
Una obra per a la reflexió: no hi ha
marxa enrere en la (re)construcció
d’un món millor.

La història de la Greta, No ets
massa petit per fer coses grans!.
La biografia no oficial de la Greta
Thunberg, Valentina Camerini,
Estrella Polar, 2019
ISBN: 978-84-9137-854-9
A partir de 9 anys
Va ser un matí d’agost a Estocolm
que la Greta Thunberg va decidir
que no podia seguir ignorant més
la situació del planeta: el canvi
climàtic era molt preocupant i
tothom actuava com si no fos el
seu problema! Des d’aleshores
res va tornar a ser igual. La Greta
va començar a fer vaga tots els
divendres per cridar l’atenció
de les autoritats sobre el canvi
climàtic. A dia d’avui ha inspirat
tot un moviment que ha sortit
al carrer per demanar mesures
mediambientals urgents. I tu, t’hi
uneixes?
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TÚ
PUEDES
SALVAR
AL
MUNDO, 38 héroes de la Tierra
inspiradores y 12 retos para frenar
el cambio climático , ANGELA
GREEN, RAQUEL TRAVÉ, Ed.
Duomo, 2010
ISBN: 9788417761912
La tierra es sabia, respira vida y
está ansiosa por ofrecer muchas
más maravillas de las que ya
nos regala cada día. Y nuestro
deber es cuidarla para que siga
haciéndolo.
Únte a Greta Thunberg y a millones
de niñas y niños. Tu misión: salvar
el mundo.
Aprende de estos 38 personajes
inspiradores y conviértete tú
también en un héroe de la tierra,
como ellos. En el libro encontrarás
12 retos para aportar tu granito de
arena en la lucha contra el cambio
climático. Recuerda: no hay un
planeta b. ¡Tienes 12 meses para
proteger el nuestro!

Aturem la invasió, No ens deixem
dominar pel plàstic, RAÜL
HURTADO , JOSÉ IBÁÑEZ ,
CLAUDIA MOSQUERA, Editorial
Andana, 2019
ISBN978-84-17497-51-4
Atenció, emergència: Estem patint
una invasió silenciosa. Fins a 12
milions de tones de plàstics van
a parar als nostres oceans cada
any i ofeguen els ecosistemes,
provoquen danys a la fauna i
entren en la cadena alimentària.
Un llibre informatiu per a que els
més joves siguin conscients de les
conseqüències de l’ús abusiu dels
plàstics.
Els
protagonistes
d’aquest
àlbum informatiu, Greta i Aldo,
han descobert aquesta invasió i
necessiten la nostra ajuda. És el
moment de passar a l’acció!
Amb aquest llibre podrem saber
com va arribar el plàstic a les
nostres cases fa 150 anys per
facilitar-nos el dia a dia, i com
la producció desmesurada i el
consum indiscriminat de productes
d’un sol ús està generant un
perillós monstre que acabarà amb
la vida al nostre planeta.

OFF, Xavier Salomó, Flamboyant,
2019
ISBN: 978-84-17749-28-6
OFF és un àlbum sense paraules
sobre els riscos de l’energia
nuclear. A través d’un seguit
d’imatges evocatives, l’àlbum
narra com una nena aconsegueix
retornar la vida a un paisatge erm
i monòton, fruit dels efectes de
l’energia nuclear.
Aquest projecte emana de
l’experiència subjectiva de l’autor,
de com va viure la tragèdia de
Txernòbil quan tenia deu anys i
com la va recordar vint-i-cinc anys
més tard després del desastre de
Fukushima.
Un llibre que destaca per la
qualitat estètica de les seves
il·lustracions, amb influències
del còmic i del cinema. Una
història molt personal que dona
peu a moltes lectures i permet
reflexionar sobre el potencial dels
humans per canviar el món que
ens envolta.
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Los asombrosos trabajos del
Planeta Tierra, Rachel Ignotofsky,
Nórdica libros,
ISBN: 978-84-17651-79-4
Nos invita a conocer y a cuidar
nuestro planeta.
Os invitamos a un paseo ilustrado
para explorar los ecosistemas
grandes y pequeños. Desde los
arrecifes, los desiertos y las selvas
hasta una simple gota de agua. A
través de ilustraciones, mapas y
gráficos, Los asombrosos trabajos
del planeta Tierra explica cómo
funciona nuestro mundo “y cómo
podemos protegerlo”. Iremos
desde los distintos ecosistemas y
los seres que los habitan hasta los
niveles ecológicos, la importancia
de la biodiversidad, los ciclos de
la naturaleza y mucho más. Los
lectores amantes de la ciencia y
la naturaleza de todas las edades
disfrutarán con esta deliciosa guía
del asombroso mundo en que
vivimos.

Llibres per a adults
global sean ya irreversibles.
Solo contamos con una década
de emergencia climática para
reaccionar y conseguir una
transición ecológica que cambie
de arriba abajo nuestro modelo
de producción y de consumo.
Debemos transformar nuestra
caduca economía fósil en una
nueva economía solar. Debido
a su intensidad y a su urgencia,
descarbonizar la economía es
simplemente el mayor reto al que
se haya tenido que enfrentar la
humanidad.

Per què les dones salvaran el
planeta, VVAA, Raig verd Editorial,
2019
ISBN: 978-84-16689-85-9
L’empoderament de les dones
pot transformar les possibilitats
d’aconseguir
la
sostenibilitat
ambiental? Aquest llibre pretén
respondre afirmativament a la
pregunta amb assajos i entrevistes
que no només volen provocar una
reflexió, sinó també una acció
col·lectiva per canviar-ho tot.

Planeta titanic, Jsús Linares,
Última línia, 2019
ISBN: 9788416159888
Planeta Titanic es una “road
movie” literaria que invita a
recorrer con el autor una hoja de
ruta a través de 23 “campamentos
base” en 15 países diferentes
para aprender qué es el cambio
climático a través del encuentro
con grandes líderes mundiales,
como Obama, Al Gore, Edmundo
Phelps,
Bernardo
Kliksberg,
Ségolène Royal, Ray Kurzweil,
Kathleen Kennedy, Miguel López
Alegría
Planeta Titanic es un libro de
lectura urgente. La situación
es dramática: la ONU informa
que tan solo nos quedan diez
años, hasta el 2030, para que
los efectos del calentamiento
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Stop al canvi climàtic, Com podem
ser més sostenibles?, Francesc
Mauri, Cossetània, 2017
ISBN: 978-84-9034-467-5
Sovint parlem de canvi climàtic i
ens fa la sensació que queda lluny,
que això no fa per a nosaltres, que
des de casa no hi podem fer res.
Doncs no, tot el contrari. Aquest
llibre demostra que sí que podem
incidir, i molt, en la manera com
funcionem energèticament en
l’espai domèstic, a la feina, en els
comerços o en el transport que
utilitzem. A través dels consells
que us oferim, millorarem el nostre
entorn, segur, el del planeta també
i, de passada, podrem estalviar
força diners sense gaire esforç.
La sostenibilitat i l’eficiència
energètica són a les nostres mans.
Alguns dels exemples que
us presentem ho evidencien
clarament i posen de manifest
que molta gent a Catalunya ja ho
practica amb èxit.

Encara no és tard, Andreu Escrivà,
Edicions Bromera, 2017
El canvi climàtic és el major
problema ambiental del segle xxi,
però... sabem què implica això
realment? Prendre’n consciència
és posar en qüestió allò que
sabem i pensem. És parlar de
canvi i d’incertesa. Aquesta obra
parteix de la preocupació evident
pel que significa l’escalfament
global, però també del fet que
el coneixement que en tenim
és fragmentari, parcial i sovint
incorrecte. Això provoca, en gran
mesura, que no s’adopten les
accions necessàries. Aquest llibre
ens ajuda a entendre com està
canviant el món que ens envolta,
i quin és el nostre paper en el
canvi, però també en les possibles
solucions, combinant un missatge
esperançador amb advertències
realistes
perquè
s’impulsen
accions. Res està perdut. Perquè
encara no és tard i un món millor
no només és necessari, sinó
també possible.
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El pequeño libro del cuidado del
planeta, Harriet Dyer, Editorial:
Zenith, 2019
SBN: 978-84-08-20949-2
Una obra reveladora llena
de trucos y gestos que todos
podemos hacer para poner
nuestro granito de arena y cuidar
de nuestro entorno.

d’aquest fenomen en l’àmbit de
l’arc mediterrani. I no només
parlarem de meteorologia i de
l’evolució dels gasos d’efecte
hivernacle, sinó que també
analitzarem
les
activitats
humanes que, a casa nostra,
ja estan generant autèntiques
modificacions del clima que ens
afecten en el dia a dia.

¡Ahora! El desafío más grande
de la historia de la humanidad,
Aurélien Barrau, Editorial: Espasa,
2019
ISBN: 978-84-670-5657-0
Nos enfrentamos a una situación
límite, el reto es inmenso. El
planeta Tierra se muere. En los
últimos cuarenta años, más de
cuatrocientos millones de pájaros
europeos han desaparecido,
alrededor de la mitad de la
población de fauna salvaje
ha muerto, la contaminación
mata cada año tres veces
más personas que el sida, la
concentración de CO2 en el
aire no solo ha aumentado, sino
que se ha acelerado, una buena
parte de la Gran Barrera de Coral
está abocada a desaparecer, el
calentamiento global llevará al
colapso del precario equilibrio
planetario, los incendios forestales
se han multiplicado por 4,5 en las
últimas décadas El futuro está en
peligro. Hay que hacer algo ya.
¡Ahora!

El canvi climàtic a casa nostra,
Maria Josep Picó, Bromera
edicions, 2007
ISBN: 9788498242393
L’ascens del nivell de la
Mediterrània destruirà les nostres
platges; l’Albufera de València i
el Delta de l’Ebre desapareixeran
engolits per la mar; patirem
més sequeres i incendis, i
l’increment de les temperatures
potser ens obligarà a viure en
un estiu constant. Així veiem (i
viurem) el canvi climàtic. Però
els efectes de l’augment de la
temperatura a la Terra són incerts.
El futur dependrà del l’ús que
fem ara de l’energia, del territori
i dels recursos hídrics, perquè el
consum abusiu d’aquests agreuja
els desequilibris ambientals.
L’escalfament
global
genera
una enorme preocupació, però
també molts dubtes. En aquesta
obra abordem les claus bàsiques
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Tu consumo puede cambiar el mundo. El
poder de tus elecciones responsables,
conscientes y críticas
Brenda Chávez, Ediciones Península,
2017
ISBN: 978-84-9942-565-8
Este libro nos concierne a todos, ya que
con cada acto de consumo emitimos un
voto de confianza, apoyamos una forma
de producción y activamos una cadena de
abastecimiento con la que beneficiamos a
empresas que tal vez estén contribuyendo
al
abuso
social,
medioambiental,
económico, laboral, cultural y/o político.
Millones de ciudadanos en todo el mundo
pueden, si quieren, ayudar hoy a construir
un planeta mejor para todos y generar un
efecto mariposa de bienestar individual y
global.
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