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Després d’aquest any ple d’incerteses, de nou a les nostres mans allò que roman perenne a la nostra escola des de fa tant de 
temps, i que tant ens agrada realitzar, la revista.  I precisament en un any on els canals de comunicació, participació i les formes 
de compartir s’han hagut de reinventar, aquest mitjà guanya molt de valor. Sense transmutar en significat, el fet d’arribar a 
les persones és més important que mai. Ja que com a escola la nostra voluntat i la nostra necessitat, malgrat el desafiament 
d’aquest any, és la de continuar apostant pel treballar colze a colze, frec a frec amb vosaltres, les famílies i els vostres infants. 

Un any
cosint incerteses,
apagant cotxes,

assimilant canvis,
desembolicant núvols,

retallant horitzons,
creant pors,

evaporant esguards,
dibuixant fronteres,

cridant indiferències,
glaçant apetències,

passejant paciències,
treballant deshores,
resignant clamors,
vivint quarantenes,
embolcallant hores i

ofegant llibertats.
 

Un any,
de portes tancades, de nits de plom,

ruixats de solitud, ferits de mort.

Un any, 
generant vincles,
movent músculs,

escoltant històries,
llegint llibres,
pintant relats,

exprimint família,
menjant casolà.

Sentint cadència,
prenent consciència,

experimentant resiliència
reinventant idees,
valorant persones i

aplaudint humanitat.

I per sort, de nou, 
escoles obertes,
 infants corrent, 
pares contents,

mestres il·lusionats,
 mirades que brillen, 
abraçades que calen, 

petons de lluny,
emocions a flor de pell,

 moviment de gent, 
somriures al cor i
 esglais de vida. 

La vida ens ensenya, quan menys ho 
pensem. 

La vida ens prepara sense que ho sapiguem.
La vida ens diu que ho tenim tot i res i

que sense els altres no som res.

La pandèmia ens ha confrontat amb el què Jacques Lacan va designar com l’horror al saber; aquesta empenta a ignorar el que 
preferim desconèixer: la precarietat social, la desigualtat, la desescolarització, el consumisme, la precarietat sanitària, el canvi 
climàtic, l’egoisme, l’envelliment o la mort. Per això, per limitar aquesta passió per la ignorància, convé aprendre alguna cosa 
del que ha passat i que la frase “de tot se n’aprèn” adquireixi realment significat. Però ho veiem complicat... ja que un nou 
estudi neurològic realitzat per l’Institut de Tecnologia de Massachusetts a Cambridge revela que el cervell aprèn dels èxits i no 
dels fracassos potser per això la frase Errare humanum est (és humà cometre errors) revela el seu sentit. Què podem fer per no 
tornar a equivocar-nos?

Quan una crisi important ens toca de prop descobrim la maquinària invisible que feia girar allò que resulta essencial en les 
nostres vides. Aquesta vegada han estat els sanitaris, els transportistes, els agricultors i ramaders, els treballadors del sector 
alimentació, els policies, els serveis socials i els mestres. Molts d’ells comparteixen una situació de precarietat laboral, altres 
d’una pressió assistencial i un descuit greu en la cura d’aquesta funció essencial que exerceixen.

Tot i així, ens meravella l’allau d’iniciatives de cooperació: en la investigació sobre el virus i les vacunes; en la unió d’esforços i 
voluntats a les escoles; en la col·laboració ciutadana per auxiliar els més vulnerables; en les xarxes socials com a instrument de 
participació social col·laborativa.

Es fa palès doncs, que ens necessitem els uns als altres perquè només junts tindrem opcions de sortida. És allà on la presència 
cobra tot el seu valor.  On la <<bondat humana>> i la idea de  <<jo soc el que soc per allò que tots som>> és més necessària 
que tot.

Com sempre i amb l’ideal d’escola i amb el recolzament familiar hem de continuar impulsant en els nostres infants els sentiments 
de benestar: SOLIDARITAT, IGUALTAT, RESPECTE,  GENEROSITAT, BONDAT i TOLERÀNCIA perquè aquest món caòtic necessita de 
persones disposades a crear, donar OPORTUNITATS i aportar SOLUCIONS des d’una ÈTICA CONSTRUCTIVISTA i HUMANA. 

La direcció
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AFATITZA’T
Pensa globalment, actua localment. Aquesta expressió segurament l’has 
sentida alguna vegada, doncs indica que cadascú de nosaltres en la nostra 
quotidianitat i en les petites accions que fem en el nostre redol podem 
contribuir en situacions que afecten el nostre planeta.
Les Nacions Unides (pensem globalment) han establert accions per assolir 
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, conegudes com l’Agenda 
2030 i els ODS. D’aquests objectius, ambiciosos, n’hi ha que se centren en 
eradicar la pobresa i en sectors econòmics, en el foment de la pau, d’altres 
en aspectes del medi ambient, n’hi ha orientats als infants i l’educació, en 
consum responsable… En definitiva, objectius per a què la vida en el món 
sigui saludable i, inevitablement, sostenible.
Amb els valors que transmetem des de l’escola, a les famílies i en el barri 
(actua localment) establim maneres de fer i hàbits que, de mica en mica, 
ens identifiquen com a societat. Aquesta influència de la tribu determina, 
condiciona, la nostra salut i la de la nostra família. La influència de les relacions socials, les polítiques públiques, 
l’accés a recursos saludables com parcs o zones àmplies de joc, però també la disponibilitat d’una oferta adreçada a 
persones amb pocs recursos, la seguretat ciutadana… són alguns del que s’anomenen Determinants Socials de Salut. 
Què són? Són elements ben identificats que influeixen la teva salut i la dels teus, de la societat. És a dir, la teva salut 
depèn no només de factors biològics com la teva genètica, edat o sexe, no només depèn del teu estil de vida, és a 
dir, les decisions que prens de no fumar, beure amb moderació, fer activitat física de manera habitual… sinó que la 
teva salut també depèn de les condicions de vida i treball i altres socioeconòmiques. Potser has sentit algun cop “la 
teva salut depèn més del teu codi postal que del teu codi genètic”, en el sentit que les possibilitats del teu entorn 
poden afavorir que tinguis un estil de vida saludable i puguis accedir a opcions més saludables en comparació que 
si haguessis nascut, per exemple, en un barri amb una taxa molt alta de criminalitat. Disposar de més recursos 
econòmics o tenir poques càrregues familiars també condicionen, determinen, la salut que pots tenir.
Tots aquests fets són complexes, però cadascú de nosaltres pot usar una eina senzilla que ajuda a millorar la salut. 
La teva i la dels teus. Una eina que gairebé tothom pot utilitzar en qualsevol moment. Econòmica. Accessible. Una 
eina que tan sols requereix de temps i de voluntat. Es pot fer anar en grup o de manera individual. De dia o de nit. 
En estiu i en hivern. A casa i fora. Sense perill. És una eina que tothom té però ens oblidem de fer anar. Com més 
jove és la persona, més la utilitza. Com més gran és la persona més la vol utilitzar. És l’activitat física. És el moviment 
del teu cos que fas voluntàriament i que activa el teu metabolisme, fa que el cor bategui més ràpid, et contrau la 
musculatura. Depèn de com sigui aquesta activitat física fa que et concentris en aquí i en ara, fa que deixis enrere 
maldecaps, fa que comparteixis moments amb els teus, fa que et diverteixis. Et permet mantenir en bona condició 
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física i, tot i que costa imaginar-nos-ho, és essencial per a tenir un envelliment saludable i amb autonomia. Clar, això 
és molt difícil de projectar quan ets jove i estàs ple/plena de joia i vitalitat. Però pensem amb la gent gran de la tribu.
També podem pensar en els moments on usar aquesta eina. N’hi ha que troben el millor moment en el seu temps 
d’oci tot fent activitats en algun centre, en una piscina, en grups, de manera dirigida, fent partides d’algun esport. 
N’hi ha que el seu moment és com a mitjà de transport, anant en bicicleta o caminant. N’hi ha que el seu moment 
és en caps de setmana o festius per fer activitats de turisme actiu. O en competició. O a l’hort. Requereix de temps. 
Requereix de voluntat. Requereix de disponibilitat: poder disposar del teu temps i que l’entorn afavoreixi que puguis 
fer ús d’aquesta eina (actua localment).
Que tu puguis fer activitat física, i en facis, significa que deixes enrere un factor de risc de malaltia cardiovascular, és 
a dir, la gent físicament inactiva té tant de risc de patir un infart com la gent fumadora, per exemple. Dit d’una altra 
manera, l’activitat física està relacionada amb els determinants de salut que abans s’han mencionat. Però és que 
a més, el foment de l’activitat física, és a dir, que les polítiques públiques afavoreixin que tu, i la tribu, feu activitat 
física està relacionat amb els ODS. Sí, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 (pensa 
globalment).
Perquè l’activitat física ajuda a disminuir l’aparició de moltes malalties no transmissibles (com la diabetis tipus 2, 
obesitat, alguns tipus de càncer…), la possibilitat d’usar la bicicleta o caminar com a mitjà de transport està vinculat 
amb la mobilitat sostenible i la reducció de l’ús del cotxe (menys accidents de trànsit, millor qualitat de l’aire). 
L’educació física permet el desenvolupament d’habilitats motrius fonamentals, actituds i valors de convivència amb 
el grup, la gestió dels conflictes i a fomentar l’esforç també important per l’estudi. L’activitat física inclusiva i accessible 
pot afavorir pràctiques d’equitat en matèria de gènere i de diferents capacitats, pot afavorir la inclusió social. La 
promoció responsable del turisme actiu pot contribuir a conèixer i apreciar l’entorn, a dinamitzar economies en 
zones poc industrialitzades.
El batec d’una papallona…

Sebastià Mas. Educador Físic Esportiu (Col·legiat 12.201)

Per saber-ne més:
Agenda 2030 i ODS a Catalunya. 
http://mediambient.gencat.
cat/ca/05_ambits_dactuacio/
educacio_i_sostenibilitat/
desenvolupament_sostenible/
agenda-2030-ods/
Determinants de Salut. https://
salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/
promocio_salut/determinants_
de_salut/
Declaració de Bangkok sobre 
l’activitat física per a la salut 
mundial i el desenvolupament 
sostenible (en castellà). 
https://ispah.org/wp-content/
uploads/2019/08/BKK_
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(Aquest article ha estat redactat gràcies a la col·laboració de les famílies que han respost a l’enquesta 
enviada des de l’escola)

“Aprenents de pandèmia”
Més d’un any després, qui més qui menys ha après alguna cosa en temps de pandèmia, “segurament 
el trasbals més impactant i sobtat des de la Guerra Civil” ara fa ja 83 anys. Tots recordem com si fos 
ahir aquella tarda prèvia al tancament de les escoles. I què farem ara amb els nens i nenes 15 dies a 
casa? Dues setmanes per davant durant les quals ho vam voler fer tot, cremar tots els cartutxos de les 
manualitats, els esports, els reptes, les aplicacions educatives, els dolços casolans... El que no sabíem 
llavors és que tindríem per davant temps, molt temps, més d’un any per aprendre sobre això i per explorar 
moltíssims racons de la nostra vida, la nostra família i el nostre entorn. Perquè tots, en major o menor 
mesura, ens hem convertit en aprenents de pandèmia i hem fet un stop, un ‘reset’ per poder veure la vida 
amb una altra perspectiva i velocitat i amb tot l’optimisme possible. “Sempre anem corrents: de l’escola 
a les extraescolars i cap a casa a sopar i dormir ràpid perquè l’endemà tornem a començar. Però això es 
va parar de cop, ja no hi havia pressa i ens va anar molt bé com a família”. Això reconeixen i recorden 
famílies de l’escola que asseguren haver après, amb l’emergència sanitària, a parar el temps, a conviure, 
gaudir de la família i entendre millor els fills, treballar la paciència i la comunicació, meravellar-nos amb 
la capacitat d’adaptació dels més petits o relativitzar la importància de les coses materials en la nostra 
felicitat. “Hem hagut de sobreviure amb el que tenim i hem apartat coses supèrflues per adonar-nos que el 
que realment és important són les petites coses del dia a dia. La pandèmia ha estat un gran toc d’atenció 
que la societat en general necessitava”. Necessitàvem aprendre, i tant de bo no hagués calgut tot això, 
a saber gaudir de la companyia dels nostres sense tantes presses, sense mirar contínuament el rellotge. 
“Hem guanyat temps, temps per a la família, per a un mateix, la parella, els germans...”.

En definitiva, un aprenentatge de cara als altres, però també a un mateix. Perquè la pandèmia ens ha 
portat de retruc un viatge cap a l’interior. “Tenim més serenitat i ara sabem prendre les coses amb més 
calma”. “Hem après a escoltar-nos molt més” i a valorar “amb més intensitat” la nostra llibertat com a 
individus per fer coses, a priori tan banals com passejar, compartir moments amb els altres, abraçar-nos... 
Això que en diuen la tan necessària vida social. “Amb la distància hem pogut aprendre que tenir-nos a 
prop és el millor regal i, probablement, hem descobert que les ulleres de la vida que portàvem posades no 
eren les més encertades, ja que tot allò que ens amoïnava del dia a dia impedia poder veure tot allò que 
ens feia més feliços”.

LA VEU DE LES FAMÍLIES
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‘Encara més de l’oest’
Temps, temps i més temps amb els nostres hem valorat en pandèmia, però també natura, natura i més 
natura. Aire pur, però confinat. I tot i que per saber que ens estimem Lleida i els seus racons no ens calia 
un nou virus, aquest maleït Covid19 i els confinaments que ha comportat sí que ens ha fet descobrir 
encara més tresors de la terra. “Hem valorat el lloc on vivim com mai i l’hem descobert!”. Ens ha portat 
a valorar de nou l’amor al camp i al conreu de les nostres pròpies hortalisses i a redescobrir allò que 
tenim a prop i que suposadament coneixíem: els aiguamolls de Rufea, la Mitjana, els museus de Lleida, 
l’Horta, inclús el cementiri! “No l’havíem visitat mai. Va ser un moment de pau, de respecte i d’agraïment 
a la vida”. I quan les restriccions ho van permetre, visita al molí de Rosselló, escapades en bicicleta per 
Les Garrigues, Sant Llorenç de Montgai, l’estany d’Ivars i Vila-sana, el poblat de les Besses, el pantà de 
l’Albagés, Prades, la Val d’Aran, el pantà de Barasona, el Barranc de la Gabasa... 

“Moure’t dins un municipi durant força temps ha permès que poguéssim valorar la necessitat, almenys, de 
sortir a prendre l’aire i a respirar. Hem descobert que de rutes n’hi ha d’incalculables, ja que hi ha molts 
camins que poden portar-te al mateix lloc, però que realment el millor dels llocs és la llibertat”.

Rebeca Ríos Solsona 
Famílies de l’Escola Sant Jordi
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Famílies amb opinió
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QUÈ SÓN ELS ODS?
ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, 

A LA RECERCA D’UN MÓN MÉS JUST I SOLIDARI!
El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 
de Desenvolupament Sostenible, una agenda basada amb els objectius d’eradicar la pobresa, lluitar 
contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre molts d’altres, i que pretén assolir 
un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible, millorar la vida de tots, sense deixar a ningú 
enrere.
L’Agenda 2030 es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a 
través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi 
climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau ... i descriuen els principals reptes als que 
s’enfronta tota la humanitat: garantir una vida sostenible, pacífica, pròspera i equitativa arreu del món per 
a tothom, ara i en el futur.

La cullerada
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Aquest Objectius són l’evolució del que abans coneixíem com Els Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni (ODM), uns objectius que es marcaven aconseguir resultats l’any 2000 i que no van tenir 
l’èxit esperat. Es dona una segona oportunitat amb els ODS i es redacten amb una peculiaritat: són 
integradors (reconeixen que les intervencions en una àrea afectaran els resultats de l’altra i que, per tant, 
el desenvolupament ha d’equilibrar la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social). 
Podem dir que són una ambiciosa iniciativa impulsada per les Nacions Unides (ONU) que enmarca un 
compromís conjunt, en l’àmbit mundial, per assolir l’eradicació de la pobresa, la protecció del planeta, 
garantir la pau universal i un futur desenvolupament sostenible, i en definitiva, la transformació del nostre 
món.

El valor dels ODS està en el seu assoliment real, que en aquest cas, significa aconseguir un futur 
més just i sostenible, basat en la justícia social; per tant, no és suficient amb que fer que els ODS siguin 
famosos o simplement expressar un compromís sinó que és important lluitar per la seva implementació. 
Per assolir-los, la nostra forma de viure, de consumir i de produir haurà de canviar radicalment en els 
propers anys. I aquest és el nostre màxim repte com a comunitat educativa, com podem treballar plegats 
per incorporar els ODS a la nostres vides?
En aquest punt és important que tant el professorat com la família comprenem que la pobresa i les 
desigualtats entre els països enriquits i els empobrits, així com entre les persones, no són fenòmens 
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casuals, sinó que hi ha relacions d’interdependència, passades i presents, que s’han d’identificar amb 
claredat per poder erradicar-les i avançar cap a la justícia global. Perquè el món és injustament desigual 
i hem de visibilitzar les causes d’aquesta desigualtat.

Avui dia, en ple segle XXI, les desigualtats continuen estant presents, entre els diferents països però 
també entre les persones. Sabem que l’1 per cent de la població amb més ingressos rep el doble que 
el 50 per cent més pobre (Alvaredo, et al., 2018).  Que el nombre de persones que pateixen fam al món 
continua augmentant (al 2017 va arribar als 821 milions), però alhora, prop d’un terç dels aliments produïts 
al món per al consum humà (aproximadament 1.300 milions de tones anuals) es perd (es llença o es 
malgasta). Cada any, els consumidors dels  països rics malgasten gairebé tants aliments (222 milions de 
tones) com la producció d’aliments neta total de l’Àfrica subsahariana (230 milions de tones) (FAO, 2018)

Les desigualtats entre homes i dones continuen existint en els nostres dies i a tot el planeta. Assetjament, 
salari menor, “sostre de vidre” per accedir a llocs de treball amb majors responsabilitats, explotació sexual, 
violència familiar i majors taxes d’analfabetisme són algunes de les cares més visibles de la desigualtat 
de gènere.

Tot i això, sovint la població tenim concepcions errònies o poc profundes pel que fa a les realitats en altres 
països o, fins i tot, en el nostre propi país i inclús en la nostra pròpia ciutat. La població no solem ser 
conscients ni de les causes de les desigualtat, ni de la nostra pròpia responsabilitat en la situació de les 
altres persones. 

És per aquest motiu que conèixer els ODS és important, són difícils d’aconseguir, però només amb la 
col·laboració de la població podrem seguir caminant cap a un món més just, més solidari, un món on 
posem les persones al centre, 
i per fer-ho necessitem que 
els nostres infants, els nostres 
joves creixin desenvolupant el 
pensament crític i actuïn per 
corregir les desigualtats globals.

Perquè el que passa localment, 
afecta globalment.

Sandra Espada 
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Life has different stages in which people live different 
and unique moments. 
Every of these stages has a beginning and an end.

This school year, 2020-2021, is gonna be the end of a 
long professional and personal career of someone who 
has been really important in the life of Sant Jordi school.

Yes! We are talking about Joan Ramon Morreres.
He is close to leave us and children of CS wanted to 
know more about him so they decided to ask him some 
questions and here you are the result.

PERSONAL LIFE

• When were you born? And where?  
In 1961 and in Tremp but I lived in  Pobla de Segur.

• What about your studies? 
Did you like studying? 
I liked to study.

• When you were a kid, 
which was your favorite 
subject? 
My favourite subject was 
Maths and Science.

• Did you have other 
jobs before becoming a 
teacher? Which one/s? 
No. 

INTERVIEW JOAN RAMON

DESPULLA’T



14

• Why did you decide to be a teacher? 
It was the career that my family could afford.

• Do you have any son or daughter? How 
many? 
Yes. I have a daughter.

• Are you married? 
Yes, I am. 

• Do you have any siblings?   
Yes, I have one sibling. 

• What’s the most important thing that you 
have learnt of working  with children during 
all these years? 
To be a teacher means that you have to 
answer the children’s ability.

SPORTS AND FREE TIME

●	Do you practice any sports?
 Yes 
●	Which one/s?
 Hiking, badminton, cycling, snowshoeing, 

alpinism...
●	Do you like all the sports in general?
 Yes 
●	Which is/are your favorite sport/s?
 All of them 
●	Do you  have any hobbies? Which one/s?
   Yes, read books, travel…
●	Do you like books?
  yes
●	What kind of books do you prefer
  Mystery,  novels.  
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 LIKES AND DISLIKES

What do you prefer…
●	…Football or basketball?-Basketball
●	 ...Coke or pepsi?-Pepsi
●	 ...Mountain or beach?-Mountains
●	 ...Maths or science?-Science
●	 ...Face mask or total face mask?-Face mask
●	 ...Yogurt or jelly?-Yogurt
●	 ...Apple or pear?-Apple
●	 ...Apple or Samsung?-Samsung
●	 ...Pasta or pizza?-Pasta
●	 ...Reading or writing?-Reading
●	 ...Bike or car?-Bike
●	 ...Netflix	and	HBO?Netflix
●	 ...Summer  or winter?-Winter
●	 ...Monster or red bull?-None of them
●	 ...Flat or house? -House
●	 ...Watch TV or reading books?-Reading books
●	 ...Twitter or Facebook?-Facebook
●	What is your favorite color?-Red
●	What is you favorite food?-Vegetables 
●	What is your favorite sport?-Alpinism

 TRAVELLING

●	Have you travelled out of Spain?
 Yes
●	When?
 In summer

●	Where?
 To Italy, Greece, Germany, France, Ireland, 

Cuba, Croatia, Scandinavia...                                                                                                
●	Which means of  transport do you normally 

use ? 
 Car
●	Have you traveled to another continent?
  Yes
●	Which continent?
 Central America
●	Which city did you like to visit?
 London
●	Which city would you like to visit?
 I would  like to visit Canada and Lisbon  

PROFESSIONAL CAREER

●	When did  you come to Sant Jordi school?

  In 1993

●	How long have you been teaching in this 
school?

 27 years

●	Did you teach in other schools?   

  Yes, in four schools: Enric Farreny (Lleida), 
Guillem Isarn (Àger), La Fuliola

●	Which moments have you enjoyed the 
most in Sant Jordi school?  
When we celebrated the 50 years of Sant Jordi 
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●	What about bad moments?
 The  death of another teacher of the school 
●	Have you always been a PE teacher?
 No 
●	What is/are the most important contents that 

you take into account when you teach PE with 
children?

 That children are happy doing sports and that 
they learn to take care of  themselves

●	Do you think that children practice enough 
sports nowadays?

 No, because there isn’t enough space to do 
exercise 

●	 If you had to give advice to children for 
keeping healthy, what would it be? 
First: sleep 8 hours 
Second: eat healthy food  
Third: practice different sports as much as 
possible 

FUTURE

• Is	 it	 difficult	 for	 you	 leaving	 the	 school? 
No and yes. It’s not  difficult to leave the school 
because it is the process of life and yes because 
I like to stay here.

• What will you do when you retire?    
Learning English, traveling, and participating in 
an ONG.         

• Are you going to visit us? 
Yes, I will visit you.

Alumnat de 6è
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Comencem a parlar dels ODS  
(Objectius de Desenvolupament Sostenible)

A final de trimestre iniciem un petit context de 
treball amb els nens i nenes de P5 dels diferents 
grups, per tal de parlar dels OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. Ens 
sembla molt interessant i necessari que els infants 
siguin coneixedors i conscients de la situació actual 
del món, podent aportar una visió crítica i proposant 
petites accions que tots i totes podem dur a terme en el nostre dia a dia per tal de revertir-ho. 

Iniciem una conversa plegats al pati i els demanem 
com veuen el món, si creuen que hi ha injustícies, 
coses que no funcionen, que no els agraden o amb 
les que no hi estan d’acord. Totes les aportacions 
que fan parlen de la pobresa i de la contaminació, 
justament els objectius que ens havíem proposat per 
iniciar aquest treball de reflexió i sensibilització:  

- Vaig veure un noi a la Seu Vella que estava enfadat 
perquè la vida no li anava bé, no podia trobar feina i al final se’l va emportar la policia.

- De vegades surto de casa i trobo persones al carrer amb un llit i un coixí. Són pobres. No tenen res, 
perquè no han tingut sort a la vida. 

- Al carrer Major veiem un senyor que viu al carrer amb cartrons. S’estira i posa el cap al cartró. 
- Vaig veure un pobre al costat del supermercat i li vaig comprar carn. 
- Al carrer Major un noi tocava un instrument i li deixaven dinerets. 
- A la tele he vist nens que no tenen res. Són de l’Àfrica, o d’Estats Units o de la Xina i de Sud-Amèrica... 

Finestra oberta a parvulari

FINESTRA OBERTA A PARVULARI 
 

Comencem a parlar dels ODS 
(Objectius de Desenvolupament 
Sostenible) 
 
A final de trimestre iniciem un petit 
context de treball amb els nens i nenes 
de P5 dels diferents grups, per tal de parlar dels OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. Ens sembla molt interessant i necessari 
que els infants siguin coneixedors i conscients de la situació actual del món, podent 
aportar un visió crítica i proposant petites accions que tots i totes podem dur a terme en 
el nostre dia a dia per tal de revertir-ho.  
 
Iniciem una conversa plegats al pati i els 
demanem com veuen el món, si 
creuen que hi ha injustícies, coses que no 
funcionen, que no els agraden o amb les 
que no hi estan d’acord. Totes les 
aportacions que fan parlen de la pobresa i 
de la contaminació, justament els 
objectius que ens havíem proposat per 
iniciar aquest treball de reflexió i 
sensibilització:   
 
 
- Vaig veure un noi a la Seu Vella que estava enfadat perquè la vida no li anava bé, no podia 

trobar feina i al final se’l va emportar la policia. 
- De vegades surto de casa i trobo persones al carrer amb un llit i un coixí. Són pobres. No 

tenen res, perquè no han tingut sort a la vida.  
- Al carrer Major veiem un senyor que viu al carrer amb cartrons. S’estira i posa el cap al 

cartró.  
- Vaig veure un pobre al costat del supermercat i li vaig comprar carn.  
- Al carrer Major un noi tocava un instrument i li deixaven dinerets.  
- A la tele he vist nens que no tenen res. Són de l’Àfrica, o d’Estats Units o de la Xina i de 

Sud-Amèrica... N’hi ha a tot el món! Aquí també.  
 
- Les persones contaminen perquè tira la brossa a terra. També la tiren a l’aigua i els peixos i 

les tortugues es moren perquè mengen plàstics. Tampoc poden nedar perquè s’enganxen.  
- Un dia vam recollir molta brossa a Cappont, a prop dels arbres.  
- A les notícies vaig veure un tauró que es va quedar enganxat a una xarxa de filferro. 
- Si tirem brossa, la capa d’Ozó es trenca i el Sol ens cremarà més, el planeta està més calent 

i fa més calor.  
- El fum dels cotxes contamina molt i no sempre hem d’anar en cotxe.  
- El gasoil s’acaba.  
- Un cotxe elèctric no contamina. Quan s’espatlli el que tenim en comprarem un. Van amb 

electricitat, es carreguen.  
- Les fàbriques també contaminen.  
- Una vegada al bosc vaig veure una cabana plena de brossa.  
- A la platja vaig recollir brossa i plàstics i després ho vam llençar a l’apartament. 
- L’alcalde, el govern o el Rei manen, i de vegades no manen bé i diuen coses que no fan. 

També roben.  
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N’hi ha a tot el món! Aquí també. 

- Les persones contaminen perquè tira la brossa a terra. També la tiren a l’aigua i els peixos i les 
tortugues es moren perquè mengen plàstics. Tampoc poden nedar perquè s’enganxen. 

- Un dia vam recollir molta brossa a Cappont, a prop dels arbres. 
- A les notícies vaig veure un tauró que es va quedar enganxat a una xarxa de filferro.
- Si tirem brossa, la capa d’Ozó es trenca i el Sol ens cremarà més, el planeta està més calent i fa més 

calor. 
- El fum dels cotxes contamina molt i no sempre hem d’anar en cotxe. 
- El gasoil s’acaba. 
- Un cotxe elèctric no contamina. Quan s’espatlli el que tenim en comprarem un. Van amb electricitat, es 

carreguen. 
- Les fàbriques també contaminen. 
- Una vegada al bosc vaig veure una cabana plena de brossa. 
- A la platja vaig recollir brossa i plàstics i després ho vam llençar a l’apartament.
- L’alcalde, el govern o el Rei manen, i de vegades no manen bé i diuen coses que no fan. També roben. 

Dit això, ensenyem unes imatges que justament reflecteixen el que han anat dient: la pobresa i la 
contaminació. 

Els expliquem que hi ha uns quants països que es van ajuntar per pensar en uns objectius i 
accions de millora per contribuir a que totes les persones tinguem les necessitats bàsiques cobertes. 
La pobresa, la fam i l’acció climàtica en són tres. 

Objectiu 1 i 2: FI DE LA POBRESA i FAM ZERO

Per endinsar-nos a parlar de la pobresa mirem dos curtmetratges, un que ens parla sobre l’austeritat i 
l’altre sobre la generositat. Això ens porta a replantejar-nos què significa ser pobre. Coneixem algú que ho 
sigui? Què necessitem per viure?
També mirem fotografies de Peter Menzel que ha fotografiat famílies de diferents països amb allò que 
mengen. Observem les diferències: quantitat de menjar, per quantes persones, si és saludable, etc. I 
plantegem amb quina de les fotos ens identifiquem nosaltres. 
Definim què pensem què és necessari per viure (les necessitats bàsiques) i quines coses ens agraden 
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però veiem que no són necessàries i concretem petites accions a fer: 

Necessitats bàsiques
Aire

Aigua
Roba i sabates

Natura
Escalfor
Menjar

Una casa

Ens agrada però no ho necessitem

Moltes joguines
Molt menjar

Viatjar
Un cotxe molt car

Consola
Llaminadures

Petites accions que podem fer
Donar roba i sabates que no necessitem.
Donar joguines perquè en tenim moltes. 
Comprar menys coses innecessàries. 

Regalar menjar i fins i tot una gallina enlloc de només els ous. 

 
Dit això, ensenyem unes imatges que justament reflecteixen el que han anat dient: la 
pobresa i la contaminació.  
 
Els expliquem que hi ha uns quants països que es van ajuntar per pensar en uns 
objectius i accions de millora per contribuir a que totes les persones tinguem les 
necessitats bàsiques cobertes. La pobresa, la fam i l’acció climàtica en són tres.  
 
 

Objectiu 1 i 2: FI DE LA POBRESA i FAM ZERO 
 
Per endinsar-nos a parlar de la pobresa mirem dos curtmetratges, un que ens parla 
sobre l’austeritat i l’altre sobre la generositat. Això ens porta a replantejar-nos què 
significa ser pobre. Coneixem algú que ho sigui? Què necessitem per viure? 
També mirem fotografies de Peter Menzel que ha fotografiat famílies de diferents 
països amb allò que mengen. Observem les diferències: quantitat de menjar, per 
quantes persones, si és saludable, etc. I plantegem amb quina de les fotos ens 
identifiquem nosaltres.  
Definim què pensem què és necessari per viure (les necessitats bàsiques) i quines 
coses ens agraden però veiem que no són necessàries i concretem petites accions a 
fer:  
 

Necessitats bàsiques 
Aire 

Aigua 
Roba i sabates 

Natura 
Escalfor 
Menjar 

Una casa 

Ens agrada però no ho necessitem 
 

Moltes joguines 
Molt menjar 

Viatjar 
Un cotxe molt car 

Consola 
Llaminadures 

 
Petites accions que podem fer 

Donar roba i sabates que no necessitem. 
Donar joguines perquè en tenim moltes.  
Comprar menys coses innecessàries.  

Regalar menjar i fins i tot una gallina enlloc de només els ous.  
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Objectiu 13: ACCIÓ CLIMÀTICA

Iniciem la sessió explicant un conte del llibre: Contes per salvar el planeta. Aquest ens parla de la 
immensitat de plàstic que va a parar al mar i de quina manera això afecta a tota la flora i la fauna marina 
i posa en perill el planeta sencer. 

Què podem fer?

Reduir
Intentar anar a comprar amb bosses de roba o carro.
Comprar els aliments que no portin gaires envasos.

Continuar portant l’esmorzar a la carmanyola, així no fem brossa.
Aprofitar bé el paper que fem servir quan fem un treball.

Reutilitzar
Aprofitar les ampolles que ja tenim reomplint-les (millor si no són de plàstic)

Reciclar
Llençar la brossa al contenidor que toca. Així no es barreja i es pot tornar a aprofitar.
 

 
Objectiu 13: ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Iniciem la sessió explicant un conte del llibre: Contes per salvar el planeta. Aquest ens 
parla de la immensitat de plàstic que va a parar al mar i de quina manera això afecta a 
tota la flora i la fauna marina i posa en perill el planeta sencer.  
 

Què podem fer? 
Reduir 

Intentar anar a comprar amb bosses de roba o carro. 
Comprar els aliments que no portin gaires envasos. 

Continuar portant l’esmorzar a la carmanyola, així no fem brossa. 
Aprofitar bé el paper que fem servir quan fem un treball. 

 
Reutilitzar 

Aprofitar les ampolles que ja tenim reomplint-les (millor si no són de plàstic) 
 

Reciclar 
Llençar la brossa al contenidor que toca. Així no es barreja i es pot tornar a 
aprofitar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En acabar, demanem als nens i nenes que somiïn 
en com els agradaria veure el món quan 
siguin grans. 
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Objectiu 13: ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Iniciem la sessió explicant un conte del llibre: Contes per salvar el planeta. Aquest ens 
parla de la immensitat de plàstic que va a parar al mar i de quina manera això afecta a 
tota la flora i la fauna marina i posa en perill el planeta sencer.  
 

Què podem fer? 
Reduir 

Intentar anar a comprar amb bosses de roba o carro. 
Comprar els aliments que no portin gaires envasos. 

Continuar portant l’esmorzar a la carmanyola, així no fem brossa. 
Aprofitar bé el paper que fem servir quan fem un treball. 

 
Reutilitzar 

Aprofitar les ampolles que ja tenim reomplint-les (millor si no són de plàstic) 
 

Reciclar 
Llençar la brossa al contenidor que toca. Així no es barreja i es pot tornar a 
aprofitar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En acabar, demanem als nens i nenes que somiïn 
en com els agradaria veure el món quan 
siguin grans. 
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Aquest només ha estat l’inici d’un camí de llarg recorregut que cal anar treballant a l’escola i concretar en 
petites accions diàries que puguin contribuir al canvi. Siguem el canvi que volem veure en el món! 

Infants de P5 
Equip de parvulari

Eli Antillach (col·laboradora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest només ha estat l’inici d’un camí de llarg recorregut que cal anar treballant a 
l’escola i concretar en petites accions diàries que puguin contribuir al canvi. Siguem el 
canvi que volem veure en el món!  

Infants de P5 
Equip de parvulari 

Eli Antillach (col·laboradora) 
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A la nostra escola gaudim d’un pati ric en varietats vegetals i fins i tot animals. Una 
manera d’aprendre a valorar-ho és començar a prendre consciència, a conèixer el que 
tenim per respectar-ho i protegir-ho. L’alumnat de Cicle Mitjà vam dedicar bona part del 
primer trimestre a observar i investigar curiositats d’alguns dels elements que trobem al 
pati: es van elaborar uns tríptics amb informació sobre la fauna i la flora del pati i es va 
cercar curiositats sobre els arbres i arbustos que hi tenim plantats i altres elements que 
ens encuriosien.

Gràcies a la revista podem fer extensives les nostres troballes a tothom. 

CURIOSITATS
RESINA:

La resina és un grup de substàncies enganxifoses que normalment s’endureixen per 
l’acció de l’aire. Es forma als troncs dels arbres quan es fa una ferida o tal i serveix per 
protegir els arbres d’organismes patògens. Al pati en trobem als troncs dels pins. Se’n 
poden FER JOIES i és brillant.

MÈLIA: 

És un arbre de creixement ràpid i pot arribar a fer 15 metres. Les flors són 
petites i oloroses, agrupades en forma de raïm de color lila clar i els pètals 
en forma d’estrella. El fruit és rodó i de color verd i quan madura es torna 
groc; ÉS VERINÓS. L’arbre és de fulla caduca. El tronc és de color gris i 
esquerdat de dalt a baix.

EGAGRÒPILES

Són boles de material que no poden digerir i ho vomiten (regurgiten) principalment 
els mussols, les òlibes i els voltors per treure el que no necessiten de la presa 

INVESTIGUEM EL NOSTRE PATI
Finestra oberta a primària
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que s’han menjat. Acostumen a estar formades per PÈLS, PLOMES I OSSOS. Acostumen a ser negres 
o marrons. Al pati sempre en trobem i són de les ÒLIBES. Estudiant-les es pot conèixer quins micro-
mamífers viuen per la zona. Les òlibes s’alimenten de musaranyes, ratolins i 
rates.

MORERA: 

El seu origen és de la Xina. Les fulles tenen forma de cor i serveixen d’aliment 
dels CUCS DE SEDA. Floreix a l’abril i el maig. Es troben als parcs i jardins i 
poden arribar a tenir 10 metres. Els fruits són petits i estan agrupats  formant 
com una mora.

FALS PLATANER

És un arbre de creixement ràpid que pot arribar als 25 metres. Té les fulles 
caduques i palmades. Les flors són d’un groc verdós disposades en tires 
penjant. 
Les llavors del fals plataner les anomenem HELICÒPTERS perquè quan les 
tires de dalt a baix fan voltes com les hèlices d’un helicòpter. Això els permet 
dispersar-se amb el vent per a estendre l’espècie a llocs on no hi poden caure. 
L’escorça és llisa i de color gris.
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LLEDONER

És un arbre ornamental que pot viure en tota mena de terrenys i pot arribar a 
mesurar 25 metres. El seu fruit és el lledó i és negre i COMESTIBLE a la tardor 
quan madura. L’escorça és llisa i grisa. Pot viure 500 o 600 anys. Al pati n’hi ha un 
de molt gran i uns quants de petits que van plantar el curs passat.

GINESTA: 

És un arbust. Floreix a l’abril i al juliol; les seves flors són grogues i molt 
perfumades. És tòxica com el tabac. Els fruits són llegums. Les tiges es fan servir 
per fer CISTELLS I CORDES.

EL MÍLDIU I EL RAÏM

Aquesta tardor ens va sorprendre que el raïm estava tot 
sec, com malalt. Vam investigar i  vam descobrir que aquest any el raïm estava 
sec a causa d’un fong que ha afectat arreu del territori català i que es diu míldiu. 
ÉS UN FONG que es produeix quan plou massa pels ceps i es va descobrir 
per primer cop l’any 1834 a Amèrica. Com que al pati de l’escola no hi tirem res 
contra plagues i fongs, les abundants pluges han afavorit aquest fong.

Cicle Mitjà
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Groga

E. INFANTIL

Blau
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Verd

Taronja
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CICLE INICIAL

Lila

Taronja
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Taronja

Verd
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Lila

Verd

CICLE MITJÀ
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Taronja
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CICLE SUPERIOR

Lila

Taronja



34

Verd
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Nens i nenes de CI

Verd
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LA FAUNA I LA FLORA QUE TROBEM AL NOSTRE PATI 

CICLE MITJÀ LILA 
 

AUS 
COLOM: És un ocell 
que fa uns 33 cm de 
llarg. És de color 
gris amb dues 
bandes negres a les 
ales. El cap és gris fosc amb tonalitats 
verdoses. Menja llavors i grans. 

PARDAL: És un ocell molt comú que fa uns 
14 cm de llargada. És de color marró pel 
dors i els laterals 
del cap són grisos 
clars. 

MOL·LUSC 

EL CARAGOL DE TERRA: El podem trobar 
tant en horts com en conreus. Mengen 
fulles tendres i sucoses. Tot i que el 
cargol té dos sexes, cal que s’aparellin, 
per produir-se la fecundació. Les cries 
neixen un mes després i van creixent 
lentament. 

RÈPTIL 
EL DRAGÓ COMÚ: Nom científic: 
Tarentola Mauritanica. És de la família  
dels Geconids. 

El dragó comú és un 
rèptil petit, que fa uns 
8-9 cm des del cap fins 
al començament de la 
cua, la qual pot arribar 
a fer uns nou cm de 
llargada. Té el cos 
aplanat. És de coloració 
marronosa i grisosa, 
amb taques blanquinoses. Té el cos 
revestit d'una mena d'escates 
berrugoses que semblen espines. 

 

INSECTES 
 
EL POLL DE MORO O DIMONIET: És 
un insecte heteròpter, 
fa 9-12 mm. Menja 
llavors, sobretot de 
malves i també insectes 
morts. 
PAPALLONES: Les papallones mengen 
nèctar de les flors. Les papallones tenen 

6 potes. 
Tenen diferents dibuixos 
i colors segons les 
espècies.  Els ous de la 

papallona són petitíssims. 
ARÀCNID 
ARANYA: El seu cos és llarg, està 
recobert d'una pell dura i està dividit en 
cefalotòrax i 
abdomen. Fa 8mm el 
mascle i 9 mm la 
femella. 
Té 8 potes, 6 ulls 
repartits en 2 grups de tres. És de color 
gris marronós 
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LA FAUNA I LA FLORA QUE TROBEM AL NOSTRE PATI 

CICLE MITJÀ LILA 
 
L’AMETLLER: El seu nom científic és  
Prunus dulcius. Pertany a la família de les 
Rosàcies. El seu origen és asiàtic. 

L’ametlla està recoberta d’una pell que 
cau quan madura i s’asseca. Dins la closca 
hi ha la llavor, molt apreciada pel seu 
poder energètic i nutritiu. Hi ha 50 
varietats d’ametlles. 

EL PLÀTAN D’OMBRA:  

És de la família 
platanàcies. Els 
fruits són molt 
petits i arrodonits. 
La seva escorça és 
rugosa i llissosa, 
les seves fulles són molt petites i verdes 

 

L’OLIVERA:   
El seu fruit és l’oliva. Aquesta és una 
drupa que va canviant a negre quan 
madura. L’arbre 
floreix durant els 
mesos de maig i 
juny. 
Viu en zones de 
secà, però és 
sensible al fred i les 
gelades.  
 

EL LLEDONER: El seu fruit és el lledó, és 
un fruit petit, d’1 cm, rodó i llis format 
per petites llavors.  

La seva escorça és llisa. Les seves fulles 
són simples i punxegudes, tenen el marge 
serrat. És un arbre de fulla caduca.  

 

LIANES 

L’HEURA: El nom científic és Hedera 
Helix. Floreix durant el setembre i 
octubre. 

VINYA: Les flors són petites i verdoses. 
Floreix durant els mesos de maig i juny. 

HERBES 

EL PIXALLITS: Viu als prats i als marges 
dels camins fins als 2.000 m d’altitud 

ARBUST 

GRINYOLERA: L’arbust que 
hem trobat al nostre pati 
no és una gavarrera. Aquest 
es coneix com a “Espina de 
pescado” o “grinyolera”. És de la família 
de les Rosàcies. La grinyolera té fulles 
petites de color verdes fosc, les flors són 
petites i de color blanc o rosa. Els seus 
fruits son vermells.  
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Loly Muñoz (1976)  
Llicenciada en 
matemàtiques però 
els quadrilàters de 
boxeig  han estat 
casa seva durant  
bona part de la seva 
vida.  
Coneguda amb el 
sobrenom de Loly 
Sugar Muñoz, va ser 
una de les millors 
boxejadores del món 
durant els primers 
anys del segle XXI. 
 

MALALA YOUSAFZAI ( 1997 ) 

Activista paquistanesa que va 
lluitar per l’educació de les nenes. 
Amb només 11 anys va fer una 
xerrada per parlar de la injustícia 
que imposa el règim talibà en el 
seu intent d’evitar que les nenes 
puguin accedir a una educació 
bàsica.  

La van intentar assassinar un dia 
que anava a l’escola. Als 17 anys va 
guanyar el premi Nobel  de la pau. 
Amb els diners del premi va fer 
construir més escoles de nenes. 

Escriptora, guionista, directora, productora i animadora nord-americana 
nascuda el 1962. Va ser la primera dona que va guanyar un Òscar per una 
pel·lícula d’animació, Brave. Va dissenyar una princesa, Merida, diferent a 
les clàssiques, més robusta, forta i valenta, que no va agradar a la 
productora. Ella es va negar adaptar-la als estàndards del moment i 
finalment Merida va ser tal i com ella l’havia concebut. 
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VALENTINA 
TERESHKOVA (1937) 

Astronauta russa que als 
26 anys es va convertir en 
la primera dona a viatjar a 
l’espai a bord de la 
càpsula Vostok 6. El seu 
nom clau durant la missió 
era “Chaika”, que en rus 
significa “gavina”. El seu 
viatge va durar 71 hores i 
va fer 48 òrbites al 
voltant de la terra. 

Alumnes de Cicle Superior 
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LA DECISIÓ 

-Nena, on està la meva sopa? Era el seu home, que la 
tornava a cridar. N’estava farta d’estar controlada pel seu 
marit.  
Es passava tot el dia de feina en feina; no parava de 
treballar. Feia la rentadora, netejava els plats, rentava la 
roba… 
En canvi, el seu home  estava com un arbre. N’estava fins 
als nassos. Un dia va decidir prendre una decisió. 
-Nena, on està la meva sopa? Eo! On estàs? Carme! On 
estàs? Va esperar una estona i al no trobar resposta, va 
soltar un crit esfereïdor. 

 LA PEL·LÍCULA 
Aquesta setmana he vist el cartell 
d'una pel·lícula de ciència-ficció i es 
deia... 

... EL MALSON DELS HOMES! 
Tracta que els homes fan totes les 
feines de casa, les dones treballen tot 
el dia, les nenes només juguen a 
futbol i els nens tenen moltes nines 
per jugar. Tot és perfecte, com ara… 

LA PENÈLOPE VOL TENIR 
LLIBERTAT 

La Penèlope volia tenir moltes 
coses i es va enamorar d'algú i 
van anar a viure junts. 
I ella treia la pols, rentava els 
plats, posava la rentadora… 
Però un dia va marxar. 

VISC COM UNA OBRERA 
Cada dia m'aixeco i el primer que faig és ficar-me a fer d’obrera 
mentre els abellots no estan fent res. Espero i sé, que algun dia al 
món arribarà  la igualtat.  
 

VULL TOCAR LA GUITARRA ELÈCTRICA 
A ella li agradava el rock i volia tocar la guitarra elèctrica  
però, cada vegada que anava a l’escola de música,  tothom es reia 
d’ella perquè tocar la guitarra se suposa que és cosa de nois.  
Però ella era diferent, no li agradava el ballet. 
 

UN MATÍ UNA MICA ESTRANY 
Era un dia d’estiu pel matí. La dona es va despertar i va 
veure que l’home seguia dormint. La dona va començar 
a fer les feines de casa fins que l’home es va despertar 
i va dir: et puc ajudar o no ? 
 

    MICRORELATS DE GÈNERE  
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UN MÈRIT POC MERESCUT 
Un científic amb molt fama, es va presentar a un concurs que li havia 
de permetre ser el millor científic de la història. La seva contrincant 
seria una científica molt intel·ligent però amb poca reputació. 
Quedaven deu segons per a que s'acabés el temps quan el científic es 
va adonar que tenia alguns errors i que no tenia temps de revisar-
los…Tot i així el mèrit i el premi se'l va endur ell. Sempre n’ha estat 
molt orgullós, tot i saber que no tenia tantes virtuts com ella. 

  
 

EL TEATRE 

El senyor Couglan i la senyora Scala van portar a la 
seva filla a veure un mag. Van arribar al teatre 
muntant en un cavall liderat pel seu pare. Quan va 
començar l’espectacle, a les noies els hi van 
regalar americanes i als nois vestits. Llavors, la 
roba es va desfilar i van quedar nus. En Couglan i la 
Scala van cridar d’espant, l’altra gent ni es va 
immutar. 

QUÈ SIGNIFICA SER UN MALTRACTADOR MASCLISTA? 

Un maltractador masclista és un home que utilitza la 
violència per sentir-se poderós. És algú que se sent 
superior a les dones i es pensa que són seves. Per això es 
creu que pot pegar-les, abusar d'elles, controlar-les, 
humiliar-les i, fins i tot, a vegades arribar a matar-les. 

I això és exactament el que soc jo. 

TINC CUA I QUÈ  

Quan em vaig despertar 
m’havia de pentinar perquè 
estava molt despentinat. 
Vaig agafar una goma de 
cabell i em vaig fer una cua 
perquè tenia molt cabell. 
Em vaig quedar al·lucinat 
perquè semblava una noia. 

VAIG A VENDRE  
Fa pocs dies que se m’ha mort l’esposa i he d’anar a vendre coses al 
mercat per guanyar una mica de diners.  
Al cap de pensar una mica, he decidit vendre la rentadora. Quan he 
arribat al mercat m’han dit que no la volen i sabeu per què?… Perquè és 
una SECADORA!!! 
 

Alumnes de Cicle Superior 
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Alumnes de Cicle Superior 
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Moments, accions  i  pensaments  
fent activitat física

-LA MANDRA
Fa dies que l’equip de la revista m’ha demanat que escrigui un article. Uff ! Un article per la revista, quina 
mandra pensar el què he de dir; no sé ben bé què volen que expliqui i el que digui, a més del que ja podeu 
llegir a l’entrevista. 
Arriba el divendres i a l’hora del pati faig conversa amb una aprenent i la seva tutora sobre el model 
d’entrenament basat en la repetició de jugades i tàctiques apreses de memòria sense saber quina raó 
hi ha al darrera. Una mica més tard faig conversa llarga amb el meu aprenent sobre l’enfocament a 
l’escola de l’educació física. Resultat, ja estic escrivint el segon paràgraf per a parlar de com provo de fer  
l’educació física.
Els que ens envolten, la gent de l’equip, els que volen mesurar les seves habilitats amb les nostres, ens 
fan superar la mandra de no realitzar activitat física, d’activar el cos i poder gaudir del cansament que 
acompanya a la superació d’un repte. 

-NO PUC, NO HO SÉ FER
Aquestes paraules que ens paralitzen davant d’un nou 
repte, un nou moviment del nostre cos o  un nou material 
de joc, sovint surten de la boca dels alumnes a les sessions 
de psicomotricitat. Permetent que s’apropin al punt elevat 
per a saltar, que es deixin caure  de diferents maneres, 
que notin com es mou els cos i sobretot parlant de quina 
part està movent, del que està notant  i proposant petites 
o grans  variacions els alumnes, arriben al “Jo puc saltar i 
fer una tombarella” al seu ritme.
El com poder ajudar a cada alumne  partint de  les 
seves característiques físiques, de la seva gestió de les 
emocions, de la seva capacitat d’aprendre i de com es 
relaciona amb la resta de companys i companyes, és el que més hores m’ha fet, i em fa, ballar el cap a 
l’hora de preparar i desenvolupar les classes.

-HA MARCAT PUNT ELL I JO NO HE TOCAT PILOTA
Hi podem afegir a les paraules anteriors una cara trista o enfadada i  tindreu una bona foto d’un moment 
que es repeteix molt sovint en les sessions d’educació física.
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A partir de cicle inicial, podem començar a treballar que en una tasca en grup, en un partit, qui aconsegueix 
l’objectiu és el grup en el que cadascú hi té un paper. 
Per a que jo marqui hi ha d’haver un o dos companys que distreguin als defenses, que busquin forats per 
a llençar, que el porter estigui vigilant a qualsevol contraatac...
Però cal anar més lluny, aquesta tasca en equip ha de ser valorada en el resultat final en l’esport educatiu, 
no confondre amb l’esport espectacle. Als punts per guanyar, empatar o perdre, cal sumar-hi si tot l’equip 
ha participat, si s’han respectat entre ells, si han respectat als contraris (no hi ha partit sense ell) i a 
l’àrbitre i si s’han valorat les bones accions dels contraris. El que acabo de dir ho estem aplicant a l’escola 
en el torneig per aprendre diferents esports al llarg de la primària.  

-VULL JUGAR AMB ELS GRANS
En el món de l’esport tot està ordenat per categories i gèneres, 
però la realitat és que amb una mirada diferent es poden fer 
curses entre un de pàrvuls i un de superior. Si es confecciona 
un equip on hi hagi corredors i corredores de diferents edats, 
que l’objectiu sigui fer els relleus el més ràpid possible ajudant-se 
els uns als altres,  ja tenim els elements que permeten realitzar 
les curses de Sant Jordi i que sigui una de les activitats en que 
gaudim tothom.
Si la família a través de l’AFA  s’implica, es poden realitzar 
caminades per la natura de diferents nivells de dificultat i fins i 
tot una matinal de jocs en família, on no hi pot faltar la fruita o la 
coca amb xocolata.

-EM COSTA QUE ELS I LES ALUMNES ESTIGUIN CONCENTRATS
Aquesta és una quimera que ens neguiteja als i les mestres. Els alumnes s’esveren en grup i costa que es 
tornin a centrar en la tasca malgrat manifestin que els agrada el que estan fent. A les sessions d’educació 
física també passa, aleshores cal esbrinar si hi ha quelcom que els preocupa i abordar-ho. Ja fa temps 
que hi ha professionals que recomanen realitzar una estona de relaxació, o d’activitat física moderada per 
aconseguir centrar-se. 
En algunes reunions de claustre, prèviament a començar ho hem fet, i ha donat bon resultat. Penso que 
cada dia en les estones prèvies a un treball que requereixi atenció, caldria realitzar alguna activitat física 
que prepara la ment i al mateix temps el cos segrega les hormones que donen sensació de benestar. 
Aquesta és una proposta que segurament haurà de dur a terme algun altre mestre.
Espero que les meves paraules les hagueu pogut captar els lectors i les lectores habituals de la revista, i 
que  la meva fama d’enrevessat no tingui una justificació en aquest escrit.

Joan Ramon
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COMUNICACIÓ NO VIOLENTA. De què es tracta?

Objectiu 16: promoure societats pacífiques…

La Comunicació no violenta (CNV a partir d’ara) és una metodologia senzilla i clara 
amb l’objectiu de compartir eines que ens permeten expressar-nos i escoltar-nos des 
del cor.

Un llenguatge enfocat a cuidar	la	relació	amb	mi	mateixa (parlaré en femení referint-
me a les persones, sense distinció de gènere) i amb les altres, que té el propòsit 
d’apropar a  les persones i d’afavorir la connexió, tenint en compte els sentiments i les necessitats de totes 
elles, i que permet aprendre per enfortir les relacions.

La CNV és un model desenvolupat fa més de 60 anys per Marshall Rosenberg, doctor en psicologia. Parteix 
de la idea de que totes les nostres accions el que pretenen és satisfer necessitats que són genuïnes i 
legítimes. L’objectiu principal  de la CNV és que puguem satisfer totes les nostres necessitats sense anar 
en detriment de les persones que ens envolten.

Violència en aquest context és tot allò que fem o no fem, que diem  o no diem, que genera mal a una altra 
persona (molt o poc), que fa que l’altra persona del nostre voltant (fill, parella, amic, company...) se senti 
dolguda, es posi a la defensiva, es tanqui i s’allunyi de nosaltres. Rosenberg assenyala la importància de 
les paraules i del llenguatge en les nostres relacions: les paraules, el llenguatge i l’energia que posem en 
l’expressió poden alimentar l’allunyament o la proximitat amb les altres.

Tots satisfem les nostres necessitats de la millor manera que sabem (no sempre encertadament). Totes 
les persones en situacions tant agradables com no, el que necessitem és que la persona del nostre costat 
ens miri i ens  acompanyi  amb calidesa. La CNV ens ensenya a trobar aquesta energia de calidesa i a 
expressar-nos des d’allí.

La CNV és una eina per comunicar-nos de manera més efectiva utilitzant l’empatia i per resoldre els 
conflictes sense violència ni coacció.  Comporta canviar la nostra mentalitat basada en judicis i normes 
estàtiques, en el què està bé i què està malament, per un mètode basat en l’expressió honesta i l’escolta 
empàtica, buscant la satisfacció de totes les parts i la millor manera de satisfer les nostres necessitats i 
viure en harmonia.

Afirma que la causa última de la violència està en la nostra manera de pensar, de comunicar-nos i de 
gestionar les relacions de poder. La nostra manera de pensar basada en judicis i en obligacions és el 
resultat de la societat jeràrquica en què vivim. Sovint aconseguim que algú faci el que volem per por, culpa 
i o vergonya; és probable que això creï ressentiment.

Ens proposa un procés que consta de 4 passos:
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1- Observem els actes concrets que afecten el  nostre benestar. 
Aquesta ha de ser una observació fidel als fets, al que veiem i 
escoltem. L’observació ha de ser com una gravació en vídeo dels 
fets, sense jutjar, qualificar, comparar, suposar ni distorsionar el 
que ha passat. No hem de confondre observar amb avaluar ja que 
davant d’aquesta barreja l’altra persona se sentirà criticada.

Exemples: “Has parlat tres vegades sense tenir el torn de paraula 
durant la sessió” enlloc de “No ens deixes parlar” (interpretació dels 
fets) o “Sempre interromps” (generalitzem); “Has arribat a les 9.30 
h” enlloc de “sempre arribes tard”; “La roba bruta està al terra” enlloc de “tot està desordenat”.

2- Identifiquem	 els	 nostres	 sentiments	 en	 relació	 a	 allò	 que	
observem. Consisteix en centrar-nos en què està viu en nosaltres 
en aquest moment, en quines emocions sentim en relació amb els 
fets que observem. 

Com que tenim un vocabulari molt més ric per etiquetar les altres que 
per descriure els nostres sentiments, no ens resulta fàcil aquest pas. 
Per això s’ha elaborat tot un llistat de sentiments també en format de 
cartes amb dibuixos que ens poden ajudar(a nosaltres i als infants).

És important aprendre a diferenciar els autèntics sentiments dels falsos sentiments que són en 
realitat judicis emmascarats. Per exemple, si li dic a algú: “Quan no em saludes em sento ignorat”, 
no estic expressant un autèntic sentiment sinó que es tracta d’un judici emmascarat ja que en 
realitat estic interpretant l’acció de l’altra persona.

Els falsos sentiments sempre depenen d’un factor extern, necessiten d’algú que els faci possible. 
Per exemple: per sentir-nos rebutjats/ignorats/enganyats ens cal una altra persona. Si en canvi 
em sento frustrat, trist, enrabiat, estressat, alegre, etc., no necessàriament ha d’intervenir una altra 
persona per a què em senti d’aquesta manera.

3- Identifiquem	les	necessitats	no	satisfetes	que	originen	aquests	
sentiments. No són les altres les que provoquen les nostres 
emocions, sinó que s’originen pel que pensem i interpretem. Les 
nostres necessitats es manifesten per mitjà dels sentiments: si 
estan satisfetes són plaents, quan no són agradables és perquè 
ens estan avisant que ens hem d’ocupar d’alguna necessitat no 
coberta. 

Hi ha llistats de necessitats humanes (també en format cartes amb 
dibuixos) que ens poden ajudar a identificar-les. 
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Exemples de necessitats poden ser: Acceptació, amor, coherència, companyia, compassió, 
comunicació, confiança, consideració, empatia, estabilitat, inclusió, intimitat, proximitat, respecte…

Hi ha un munt d’estratègies per solucionar una necessitat. Les necessitats no són incompatibles 
entre sí, però les estratègies per satisfer-les sí que poden arribar a ser-ho. Per exemple: si jo vull 
anar al cinema i la meva parella es vol quedar a casa, les estratègies poden ser incompatibles 
però les necessitats que les motiven no ho són (descans, esbarjo, etc.). Prendre consciència 
que una necessitat no està lligada necessàriament a una sola estratègia ens aportarà llibertat 
tant a nosaltres mateixes com a les persones que ens envolten. Per exemple, la necessitat de 
“tranquil·litat” pot ser coberta amb diferents estratègies: meditar, llegir, escoltar música, cuinar, 
conversar, passejar, etc.

4- Demanem clarament a l’altra persona el que ens agradaria que 
fes.  Després d’haver pres consciència de com ens sentim i d’haver 
identificat clarament les nostres necessitats és el moment de formular 
les peticions. 

Les peticions han de reunir una sèrie de requisits per intentar garantir 
que allò que demanem sigui eficaç i ben rebut per part de l’altra 
persona. 

Concreta. Tendim a formular peticions de forma molt abstracta i amb 
un llenguatge ambigu i això genera moltes confusions. 

Podries reservar 15 minuts per a que pugui donar la meva opinió a la reunió? enlloc de: podries 
tenir-me més en compte a les reunions? 

Podries preguntar-li a la meva mare què li ha dit el metge? enlloc de: podries ser més considerada 
amb la meva família… 

Realitzable. Sovint el context o el moment no permet o dificulta allò que estem demanant i, per 
tant, la petició no és realista. És vital que tinguem en consideració les necessitats de l’altra. 

És realista demanar-li a un/a fill/a adolescent que vagi a dormir a les 20.30 del vespre? Avaluable. 
Pots tenir l’informe llest demà? enlloc de: pots treballar més ràpid? Pots deixar la roba bruta a la 
rentadora?, enlloc de: pots ser més ordenat? 

En positiu. Les peticions formulades en negatiu és més probable que generin resistències o que no 
s’entenguin. Parla-li amb un to més baix a la teva germana, enlloc de: no cridis a la teva germana. 

Negociable. Accepto que l’altra em pugui dir no i em faci una altra proposta. El repte serà arribar a 
un punt intermedi on es cuidin les necessitats de tothom. Podries fer? seria possible per a tu? com 
ho veus si tu? tindries cap problema en? enlloc de: vull que. 
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L’escolta empàtica:

Quan rebem un missatge, tractem d’identificar observacions, sentiments, necessitats i peticions de 
l’altra persona encara que ens parli amb judicis i exigències. Podem tractar d’endevinar com se sent i 
preguntar per verificar-ho. Dedicar el temps necessari a escoltar, mostrar que la comprenem, no jutjar-
la, ni formar-nos una opinió sobre el que diu. Algunes coses que fem habitualment, com donar consells, 
restar importància o explicar el que pensem sobre el que ens expliquen, dificulten la connexió empàtica.

Educar sense violència:

Els sistemes de recompenses i càstigs fan que els/les nens/es aprenguin a estar pendents de les 
avaluacions externes i no a ser autònoms/es i responsables. Com  a adults podríem tractar que les nenes 
i els nens aprenguin a satisfer les seves pròpies necessitats i també mostrar-los les necessitats de les 
persones adultes. 

Donar les gràcies:

Expressar i rebre agraïment sincer ens connecta amb les altres, amb l’alegria de contribuir al benestar de 
les altres i que elles contribueixin al nostre. 

No agrair per influir en la conducta de l’altra persona, sinó per celebrar: esmenar l’acció concreta que ha 
millorat la nostra vida, la necessitat que ha estat satisfeta i els sentiments agradables que ens produeix. 
També podem donar-nos les gràcies a nosaltres mateixes per les coses que ens alegrem d’haver fet.

Com a model resulta fàcil d’entendre i tenim a la nostra disposició un munt de material que ens pot ajudar 
(bibliografia); si més no hem de tenir present que requereix més temps desaprendre i deixar anar els 
nostres hàbits tan arrelats, que aprendre des de zero. El primer pas és prendre consciència de com ens 
relacionem i sobretot de com fem servir el nostre estatus de poder amb els nens i les nens. Tot un repte 
com a adults i models en l’educació dels fills i filles i de l’alumnat. 

Tanmateix, si lamentem haver comès una acció, recordem les necessitats que tractàvem de cobrir quan 
la vam emprendre i tractem d’aprendre per trobar estratègies millors.

Per continuar aprenent: Recursos que he fet servir per escriure aquest article

Rosenberg, M.B “Comunicació No Violenta, un llenguatge de vida” Gran Aldea Editores. En aquesta 
obra l’autor presenta la CNV com un model de vida.

Rosenberg, M.B (2018). Educar a niñas y ninos desde el corazón”. Barcelona: Acanto. Ens explica 
com l’educació amb empatia pot ajudar a crear una dinàmica familiar i escolar enriquidora, fomentada en 
el respecte mutu, on impera una comunicació clara i sentida.

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/una-comunitat-educativa-
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restaurat iva- i - res i l ient /comunicacio-
noviolenta-cnv/Comunicacio-NoViolenta_
PE.pdf  Aquí podeu trobar les idees clau de 
la CNV i activitats per treballar a l’escola i a 
casa.

https://simple.cat/shop/  Aquí podeu trobar 
jocs de cartes, contes i llibres per adults i 
infants

https://simple.cat/enlaces/ Aquí uns quants 
enllaços amb més informació

https://www.
asociacioncomunicacionnoviolenta.org/
videos-cnv/  Aquí un munt de vídeos d’en 
Rosenberg

I buscant per Youtube també hi ha moltes 
xerrades  sobre el tema i “tutorials” de com 
utilitzar les cartes a nivell personal per adults.

Mercè Llaquet 

J VIARBUS.COM
L E a ; ., 1 
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Aquest curs, amb els i les alumnes de Cicle Mitjà (Saül, Mireia, Maria, Ona, Elías, Janisse, 
Carla, Judith, Max, Ricard, Xènia, Judith, Clàudia, Enar), hem abordat la reflexió sobre els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible que, en la cimera de l’any 2015, varen acordar 
diferents països (no tots) que formen part de l´ONU. La idea central és que els països, amb 
independència del seu nivell de desenvolupament o riquesa, es comprometin a promoure 
la prosperitat i a protegir el medi ambient. D´entre els 17 objectius que constitueixen 
l´Agenda 2030, els vostres fills i filles han decidit tractar els següents:

Objectiu 4. Educació inclusiva
Objectiu 5. Igualtat de gènere
Objectiu 10. Desigualtat en i entre països

Partint de la creació i representació d´unes escenes de Teatre Imatge, hem reflexionat 
conjuntament sobre la problematització d´unes situacions perfectament plausibles en 
qualsevol context social, temporal i econòmic.

Títols sorgits: IRA I POR, GUERRA, MASCLISME

Altr(a)veu 2021: ODS
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Títol sorgit: POBRESA

P: On creieu que podria estar passant aquesta 
situació?

R: “Al carrer de qualsevol lloc del món”

P: Quan podria estar passant?

R: “Ara mateix”, “ En aquests moments”

P: Creieu que és real aquesta situació que estem 
representant?

R: “Sí”

P: Per què està passant?

R: “Perquè hi ha bastants homes masclistes que 
si les dones no fan el que ells volen, s’enfaden i 
les peguen”, “Els homes que fan això es creuen 
superiors o més importants, i no tenen respecte per 
les dones”, “Ho porten al cap des de petits”, “Algú 
de la família els ho ha ensenyat”, “Hi ha països 
masclistes on a les dones les hi diuen des de petites 
que no valen per a res”

P: On aprenen els homes que fer això està bé?

R: “Al carrer”, “A la família”, “Amb els amics”, “A 
l´escola”

P: Veieu alguna relació entre la igualtat de gènere, 
l´educació inclusiva i la desigualtat entre països?

R: “Hi ha països pobres en què no poden anar a 
l´escola perquè no tenen diners”

P: Qui no pot anar a l´escola?”

R: “Ni els nens ni les nenes”, “Normalment les 
nenes”

P: Com es podria solucionar això?

R: “Que les nenes aprenguessin a casa”, “Que 
anessin tots junts a l´escola”, “Jo em faria passar 
per nen”, “Que busquessin un altre lloc per anar a 
l´escola”, “Que fessin una llei per a què les nenes 
poguessin anar a l´escola”

P: Qui fa les lleis?
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R: “Els governs”, “Els polítics”

P: Qui tria als polítics?

R: “Nosaltres”, “La gent”, “Els ciutadans”

P: Sabeu com s´anomena aquesta manera d´elegir 
als polítics?

R: “Votar”, “Eleccions”

P: Us sona la paraula “democràcia”?

R: “Síiii” (unànime)

P: Creieu que en tots els països del món els 
ciutadans poden elegir als polítics?

R: “No”, “A la dictadura de Franco hi havia 
desigualtat de gènere perquè els nens i les nenes 
anaven separats a l´escola, i Franco agafava diners 
de tota la gent i això creava pobresa”

P: Aquests problemes dels què estem parlant, 
penseu que passen a la nostra societat?

R: “Sí” (unànime)

P: Quin sistema penseu que és millor per resoldre les 
qüestions que ens afecten a tots, una democràcia 
o una dictadura?

R: “Una democràcia” (unànime)

P: A part de triar els polítics, nosaltres podem fer 
alguna cosa en el nostre dia a dia per intentar que 
les coses funcionin millor? 

R: “Buscar solucions entre les persones”,“Que 
entre els polítics i els ciutadans féssim les lleis”, 
“Manifestar-nos...però no ens fan cas”, “Incomplir 
la llei”

P: Quines conclusions en traieu del què hem dit?

R: “Necessitem un món millor”, “Amb tot el que hem 
parlat, ho podríem canviar”, “Hi ha un problema: 
a la nostra societat passen coses que ni ens 
n´adonem, perquè hi estem acostumats”, “Tot 
això que hem parlat, després ho hem de fer”, “A 
mi m´agrada compartir les coses amb els altres 
perquè m´expresso i, ara que ja ho he tret tot, hem 
sento més relaxada”.

Si voleu visualitzar el vídeo sencer del debat que 
es va generar, ho podeu fer clicant a aquest enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=WK1vFmqKLvE

Sergi Arbó
Alumnat de cicle mitjà
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PROPOSTES LITERÀRIES infantil i juvenil
Llibres en català o castellà que parlen sobre els objectius o que conviden a la
reflexió.

Racó Literari
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Frieda és un conte que té com a
objectiu sensibilitzar sobre els ODS
de forma divertida. Per a nens i nens
d' entre 3 i 11 anys. 
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