
Vam portar als nostres petits i petites el primer dia
d’escola  un  Setembre  fa  nou  anys,  i  aquell  dia  ,
veient als alumnes de sisè ja comentàvem quantes
coses havien de passar fins a arribar on eren ells. 
I  ja som a sisè.  I  l’acabem. I  és el moment de dir
adéu  fent  un  balanç  en  el  qual  volem  destacar
aquelles  coses  que ús  puguin  servir  a  les  famílies
que us quedeu.

Volem  transmetre  la  nostra  agradable  sensació  després  d’aquesta
experiència a Sant Josep el Pi, on hem trobat professors i direcció amb les
portes obertes a les nostres propostes, queixes i  consideracions. On hem
valorat molt que fos una escola tan participativa per tots els alumnes, per
sentir-se constructors del dia a dia del seu futur. Ells hi han crescut, s’hi han
relacionat tant amb els companys de la seva classe com amb la resta de nois
i noies de l’escola. Sant Josep el Pi els ha creat valors perquè comparteixin el
joc, el riure i el treball.
A  les  famílies  que  seguireu  aquí  els  anys  vinents,  us  animem  que  hi
continueu participant per transmetre als vostres fills que amb moltes mans,
s’aconsegueixen moltes coses. Ens hem adonat que el paper dels Delegats
de classe i de l’AMPA és molt important perquè l’escola sigui de tots i com
tots volem. Que el vostre apropament a l’escola fa sentir  als vostres fills
encara més una part d’aquest projecte i de la seva maduració.
Els nostres fills faran ara un altre pas, començant a l’institut i esperem que
sigui justament un camí de continuació on trobem els valors que aquesta
escola  els  hi  ha aportat.  Agraïm a  tots  els  que han estat  part  d’aquesta
experiència durant aquests anys.

Gemma Adell (Mare de l'Isaac de sisè)

No  sé  vosaltres,  però  jo,  des  de  que  tinc  fills  em
preocupo  més  per  què  fer  els   caps  de  setmana;
abans era pizza i pel·li el dissabte i diumenge per la
tarda fer migdiades mooooolt llargues tirada al sofà....
Tot això ha canviat, ara tinc dos nens, tenen 7 i 9 anys,
i des de fa uns anys em demanen marxeta els caps de
setmana,  ja  no  val  quedar-se  a  casa  a  veure  què
fem.... 
Per tal de no repetir sempre el mateix: zoo, Cosmocaixa o Caixaforum, fa
temps  que  faig  servir  internet  per  agafar  idees.  Existeixen  un  munt  de
pàgines on fan propostes per a famílies amb fills i que en molts casos són
gratuïtes o low cost. Una d’elles és www.petitexplorador.com. Ells mateixos
es defineixen es tracta d’una guia gratuïta a Barcelona d’activitats infantils i
juvenils  per sortir  amb nens durant les vacances, casals d’estiu,  colònies,
caps de setmana...  però també inclou una agenda infantil  per gaudir del
temps lliure amb els nens a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona; i es poden
reservar entrades per anar al  Teatre,  buscar un bon restaurant,  un hotel
familiar o triar la millor oferta per a les teves vacances, tot amb els nens. 
Així, un cap de setmana qualsevol, podeu trobar propostes com: una visita
guiada a la  muntanya de sal  de Cardona per  2 euros,  fer un passeig en
catamarà ecològic pel Port Vell de Barcelona, fer un taller de cuidador de
ponis a una Granja a Navàs per 6 euros o assistir a una actuació de Màgia
Junior al Teatre del Raval de Barcelona que costa 10 euros. 
Com veieu hi ha moltes propostes i de tots els gustos i preus, animeu-vos a
visitar el web del Petit Explorador!! També els podeu seguir per twitter com
a @PetitExplorador. No us ho perdeu!!!

Ana López (Mare del Daniel de primer i l'Òscar de tercer)

Quan va arribar el moment d’ haver de decidir a quina escola portar  les
nostres filles, no ho vaig dubtar pas,  la meva experiència personal a l’escola
no deixava dubtes, aquí vaig créixer i em vaig formar com a persona,  molts
dels  mestres  continuaven  sent  els  mateixos  que  estaven  en  els  meus
records, i  el tret diferencial continuava estant present.  I  haig de dir que
penso que no ens hem equivocat, estic segura que s’emporten un bagatge
molt important.
Haver tingut l’oportunitat de implicar-me i  formar-ne part ha estat  molt
important per a mi,  entre aquestes parets he viscut grans experiències, de
vegades molt positives i d’altres no tant, però de totes elles he après alguna
cosa  i  m’ha  donat  l’oportunitat  de  conèixer  grans  persones  que  de  ben
segur portaré dins i que m’han fet més gran com a persona.
Us enyoraré molt, primerament perquè això  vol dir que les meves  filles
s’han  fet  grans  i  perquè  hem  estat  convivint  tots  junts   col·laborant,
compartint i participant de la gran tasca que aquí es fa amb les persones
que estan, han estat i les que estaran fent  possible que aquesta escola sigui
una mica millor cada any que passa, i així els nostres fills i filles,  granet a
granet,  es poden endur  d’aquí  una muntanya de coneixements i podran
seguir els camins per on la vida els porti amb la confiança, seguretat i els
valors que mica en mica han anat assolin sense gairebé adonar-nos . 
Ha arribat l’hora de tancar aquesta porta i apagar els llums, però  amb la

il·lusió  de  seguir
obrint-ne  d’altres.  M’
emporto  a  la  motxilla
de la  vida,  molts  anys
de  implicació,  dedi-
cació,  treball,  riures,  i
fins  i  tot  alguna  que
altra  llàgrima,  però
sempre amb la il·lusió
de  tirar  endavant  els
projectes  d’aquesta,
nostra, vostra i  que jo
sempre  sentiré  com  a
meva,  escola. 

Marta Quiroga

La  Asociación  Educativa  Nou
Quitxalles  nace  para  recu-perar
el  espíritu  que  se  inició  con  el
esplai "Quitxalles", alrededor de
los años 70 y 80 en el barrio de
Bellvitge,  en  la  ciudad  de
Hospitalet  de  Llobregat.  Poco

tiempo después, un grupo de voluntarios y voluntarias vinculadas al mundo de la
educación rehicieron el esplai, primero organizando actividades para adolescentes y
jóvenes, y más adelante, desarrollando proyectos para la infancia y sus familias. Así
nació lo que es hoy en día, una entidad de acción social y educación en valores en
el tiempo libre de niños, jóvenes y adultos, así como una expresión de voluntariado
social.La Asociación Educativa Nou Quitxalles es una entidad sin ánimo de lucro,
declarada de interés social  y ubicada en los barrios de Bellvitge y Gornal,  en la
ciudad de Hospitalet de Llobregat. Está inscrita en la Dirección General de Derecho
y  Entidades  Jurídicas  con  el  número  de  inscripción  36609.  Los  objetivos  de  la
asociación son trabajar por una sociedad más justa, plural y democrática en la que
los ideales de libertad, igualdad y fraternidad estén presentes en todos los ámbitos
del cotidiano.

El petit explorador
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Marta Quiroga i Virtuts Pons al sopar de fi de curs.



Tens  a  les  teves  mans  un cop  més la  RAMPA,  la  revista  de l’AMPA...aquest
trosset de paper l’hem fet algunes mares de l’escola amb il·lusió i amb afecte, i
amb les ganes de poder plasmar sobre paper una mica de la gran família que
som l'ESJEP.  Estem orgullosos de pertànyer  a una comunitat  tan activa,  que
permet la interacció constant entre escola i  família,  en benefici  sempre dels
nostres petits. Una comunitat amb inquietuds on apostem per una educació de
qualitat i en valors, i amb la voluntat de tots plegats de poder oferir un món
millor als nostres fills i filles.
En aquest número hem volgut introduir una nova secció de temàtica més social.
El  moment actual ens traspassa a tots i volem aprofitar aquest petit canal per
poder expressar-nos i compartir no només les habituals experiències i activitats
que es fan  a l’escola,  sinó també preocupacions i  neguits,  i  posar  en comú
algunes propostes i alternatives més socials. Cal que ens conscienciem de que
no estem sols i  que l’ajuda mútua és la millor estratègia per millorar l’actual
situació.  Així  hem creat  un canal  d'informació  d'interès  per  a  "emergències
socials", perquè en feu difusió.
Tanmateix  us  hem volgut  explicar  la  feina que fan les  entitats  amb les  que
l'escola ha destinat les campanyes de solidaritat aquest any i amb les que heu
col·laborat moltes famílies de l'escola.
I per continuar amb les nostres joies culturals, volem agrair al Jaume Centelles
el regal que ens va fer amb el seu tradicional cafè i llibres, encisador i inspirador
com  sempre,  del  que també trobareu un  article  d'ell  mateix  sobre aquesta
activitat.
Per últim us convidem a participar d’aquest espai amb idees, articles i tot tipus
de  suggeriments.  Les  actuals  editores  de  la  revista  hem  elaborat  aquests
primers entrants, us animem a preparar els vostres propis menús i a compartir-
los a través de la nostra entranyable RAMPA.

Nati Yesares

Gustavo Martín Garzo va escriure una vegada
“Pero lo más importante es que el niño vea a
sus padres leer. Discretamente, sin ostentación,
pero  de  una forma arrebatada y  absurda.  El
rubor  en  las  mejillas  de  una  madre  joven,
mientras  permanece  absorta  en  el  libro  que
tiene delante,  es la  mejor iniciación que ésta
puede  ofrecer  a  su  niño  al  mundo  de  la
lectura.”
Sabem que la implicació dels pares és un factor
determinant  per  l’èxit  escolar.  El  suport  que
podem  oferir  des  de  casa  és  bàsicament
afectiu, de proximitat, quotidià, de fer que els
nostres  fills  vegin  i  visquin  la  lectura  com
quelcom  necessari  per  al  seu  creixement

intel·lectual. No cal que ens agafi mala consciència si no som lectors, si el model
personal  que  podem  oferir  no  és  el  millor.  Simplement  es  tracta  de  donar
suport  emocional,  d’interessar-se  per  les  seves  lectures,  d’animar-los  a
esdevenir lectors competents.
Per parlar de llibres infantils i de lectura, el dijous 21 de maig es va celebrar una
trobada a la biblioteca. Sota el títol  Llegir es viure dues vegades, una dotzena
de mares i pares i alguns mestres vam gaudir d’una trobada prou estimulant i
profitosa.  Es  tractava  de  seguir  apostant  per  entendre  com  la  comprensió
lectora és útil  i  necessària en totes les  matèries  de l'escola i  que una certa
facilitat  en  la  lectura  (i  una  mica  d’interès)  ajuda  a  fer  descobriments,  a
conèixer-nos, a saber de les nostres preferències i a intuir el que ens pot arribar
a interessar o fascinar.

La  trobada,  com  sol  passar,  es  va  iniciar  parlant  de  tot  allò  que  envolta  el
fascinant món de la literatura infantil i juvenil i va acabar en una conversa sobre
educació, sobre el futur dels nostres fills i filles, sobre el que ens preocupa com
a pares i mares, sobre la vida.

Vam riure força, vam prendre un cafè i unes galetes i el temps se’ns va passar
volant.  Vam  quedar  emplaçats  a  repetir  l’experiència  el  proper  mes  de
desembre. Esteu convidats!

Jaume Centelles

Yolanda 
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Martín
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Què és el que més
t’agrada de 
l’escola?

La metodologia d'ensenyament.

Què t’agradaria 
millorar de 
l’escola?

Que tingués secundària.

En què treballes? Auxiliar de clínica.

Tens alguna 
experiència 
participant 
activament a 
l’escola?

Sí, vaig realitzar un taller 
d'odontologia preventiva als nens de la 
Leire el curs passat. Per les festes de 
Nadal, col·laboro amb la coral de pares 
i mares de l'escola, i sempre que puc, 
m'agrada participar als tallers de final 
de curs.

Quines són les 
teves aficions?

Ballar i fer esport.

Ens vols donar 
algun consell útil?

En general, el consell que donaria, per a
mi i per a tothom, que els pares i mares
s'impliquin activament a la vida escolar 
dels seus fills i filles, no només en 
l'àmbit acadèmic, sinó també social. I 
donar als nostres fills la motivació i 
consells necessaris per desenvolupar 
aquesta etapa de la seva vida.

¡¡Importante!!
Si tienes o crees que puedes tener problemas con la 

hipoteca o el alquiler o ya estás en proceso de 
desahucio... acude a  la PAH de L'Hospitalet

afectadoshipotecalhospitalet@gmail.com
afectadoshipotecalhospitaletdellob.blogspot.com.es

Twitter: @PAHLHOSPITALETL

Berenar i llibres
Maig 2015

Editorial

Mujeres pa'lante es una 
asociación que trabaja con 
mujeres en riesgo de exclusión 
social, la mayoría migrantes, 
muchas indocumentadas.
Ofrecemos servicios gratuitos de 
atención psicológica, asesoría 
jurídica, asistencia socio-laboral, 
formación ocupacional y ense-
ñanza de catalán, castellano  e 
informática (esto a bajísimo 
coste).  

L'entrevista

Tallers a la festa de fi de curs, els dies anteriors sprint pintant les columnes, 
ha quedat genial! Felicitats a tots i totes!
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