
 A L'ENTORN
Abril del 2016

Núm. 100

Molts alumnes, mestres, 
personal administratiu, de 
manteniment, de neteja, 

monitors d'extraescolars, de 
menjador... han passat per 
l'escola des del primer 
número. 

"A L'ENTORN DE L'ESCOLA- 100" OBERTS AL 
FUTUR

Una escola amb canvis 
 d'avui, per apostar pel 
dema. 



EDITORIAL
Sempre que tenim nombres rodons estem molt contents i volem celebrar-ho. Així 
som les persones ens agrada compartir les bones coses amb tothom. 
Aquests és “A  l’entorn  de l’escola” núm. 100. Hi trobareu una visió  retrospectiva, 
emotiva,  potser poc raonada o elaborada, més intuïtiva que teòrica. És que volem 
que quedi constància que l’escola  és hi ha estat “per a tothom” un lloc de vivències, 
d’aprenentatges, de moments intensos, alguns difícils i d’altres més plaents. 
Això és el que volem compartir, per tal de poder mirar cap el futur amb il•lusió i 
optimisme, com  a cada primavera on tot es nou ,i tot recomença.  
Us volem donar les GRÀCIES per haver confiat en la nostra escola. 



RECORDANT 
Col•laborar amb l’associació em va 

semblar quelcom natural. Tot i que fa uns 

mesos que no pujo a l’escola perquè la 

meva filla ja va a l’institut, tinc molt present 

tothom amb qui he compartit la il•lusió per 

preparar els esdeveniments que 

s’organitzen des de l’entitat. 

Com a membre de l’associació on he 

tingut la gran sort de poder participar, la 

tasca que es realitza individualment, no 

comença ni acaba en un mateix sinó que 

suposa formar part d’un sòlid engranatge 

d’esforços, amb l’objectiu de que el 

resulat vagi a parar directament en 

l’esperit de l’escola, el que li dona sentit: 

l’alumnat. 

Ha estat molt gratificant escoltar la felicitat 

a través del so de les veus dels infants de 

l’escola. Per això voldria agraïr 

l’inestimable suport dels col•laboradors, la 

confiança de pares, mares i professorat i 

el recolzament de la meva família. 

Us tinc al cor  

                                             Rosa mª Lanaspa 

El meus records de l’ escola em porten a dos 
moments: els anys que vaig estar a l’escola com 
alumne , les vivències de nen , els amics , tot un 
món de records,... una escola molt diferent a la 
que vaig conèixer anys després. I aquí sorgeix 
l’altre moment, com a membre de l’AMPA i del 
Consell escolar. Els anys com a president de 
l’AMPA han significat una experiència molt 
enriquidora , poder participar i aportar el meu 
granet de sorra en el dia a dia de l’escola, viure 
la part més activa de  l’educació dels nostres 
nens i nenes i del funcionament de l’escola és 
una experiència que recomano a tots els pares i 
mares, realment val la pena l’esforç. 
T’emportes moltes vivències i un bon 
aprenentatge, que no oblides mai i que t’agrada 
recordar. 
                                                                        Pep Haro 

Empecé a ejercer de monitora en el año 1989. He 
visto a mis alumnos crecer, pasr a secundària, llegar 
a la Universidad y convertirse en adultos 
trabajadores. Me he alegrado e sus logros, del 
nacimiento de sus hijos y sobre todo ser ahora 
tambien monitora de ellos. 
Me considero muy afortunada por mi Trabajo. He
tenido grandes aliados: los professores, la curiosidad, 
la reatividad, la risa de mis alumnos y sobretotdo el 
apoyo de los pedres que me han concedio el gran 
honor de confiarme a sus hijos. A todos ellos os 
quiero dar las gràcies 
                                                     Rosario Leon 

Fa uns quants anys que imparteixo classes de dibuix 
a l’escola, tants que ara ja tinc el fills de exalumnes. 
Les classes han canviat, perquè abans hi havia molts 
alumnes, al no haver.hi gaires activitats, ara n´hi ha 
menys, i el tracte és més proper, i amb quatre 
indicacions els nens desenvolupen la seva 
imaginació. Per mi ha sigut una gran experiència. 
                                                   Fina VIcente 





RECORDANT 



PROGRAMES
Escoles Verdes 
Euronet 50/50 
Punt Edu 
Programa SI 

Programes per la sostenibilitat mediambiental

Escoles Verdes

Va ser presentat el 20 de gener de 2004. Des d’aleshores, cada curs  s’ha elaborat un pla d’actuació 

per part del Comitè Ambiental format per membres del Consell Escolar del centre. Una Comissió de 

Seguiment en fa el control i la valoració. Aquesta comissió la formen dos representants dels mestres, 

un representant de l’Ajuntament, un representant del Departament de Medi Ambient, un representant 

del Departament d’Ensenyament i un representant de la Societat Catalana d’Educació Ambiental. 

La nostra participació en el Programa Escoles Verdes requeria, inicialment, d’unes sessions de 

formació i de la posterior elaboració de tres documents bàsics: Diagnosi, Pla de Cohesió i Programa 

d’Actuació. 

Formació i diagnosi inicial 
Mitjançant un acord previ del Consell Escolar del centre i del Consell Escolar municipal, Miracle 

Vendrells i Jaume Barberà, dos mestres de l’escola, van rebre la formació pertinent en un seminari. 

Posteriorment, es va confeccionar una primera diagnosi del centre que fou contrastada per tot el 

claustre a través d’una enquesta amb la que es va constatar quins eren els aspectes assolits i, per 

mitjà d’un diagrama, entre tots els Mestres es va establir un ordre de prioritats dels aspectes a assolir 

en successius cursos. Tot això es va aconseguir des del mes d’octubre de 2003 fins al mes de febrero 

de 2004.



Va ser presentat el 20 de gener de 2004. Des d’aleshores, cada curs  s’ha elaborat un pla d’actuació per 

part del Comitè Ambiental format per membres del Consell Escolar del centre. Una Comissió de 

Seguiment en fa el control i la valoració. Aquesta comissió la formen dos representants dels mestres, un 

representant de l’Ajuntament, un representant del Departament de Medi Ambient, un representant del 

Departament d’Ensenyament i un representant de la Societat Catalana d’Educació Ambiental. 

La nostra participació en el Programa Escoles Verdes requeria, inicialment, d’unes sessions de formació 

i de la posterior elaboració de tres documents bàsics: Diagnosi, Pla de Cohesió i Programa d’Actuació.  

Formació i diagnosi inicial 
Mitjançant un acord previ del Consell Escolar del centre i del Consell Escolar municipal, Miracle 

Vendrells i Jaume Barberà, dos mestres de l’escola, van rebre la formació pertinent en un seminari. 

Posteriorment, es va confeccionar una primera diagnosi del centre que fou contrastada per tot el 

claustre a través d’una enquesta amb la que es va constatar quins eren els aspectes assolits i, per mitjà 

d’un diagrama, entre tots els Mestres es va establir un ordre de prioritats dels aspectes a assolir en 

successius cursos. Tot això es va aconseguir des del mes d’octubre de 2003 fins al mes de febrero de 

2004. 

Pla de Cohesió Ambiental del centre 

La proposta del Pla de Cohesió Ambiental comprenia diferents contextos: 

      - Context educatiu A: àmbit de la vida al centre, clima escolar, espais i recursos (ús dels recursos a  

         l’aula: paper, aigua, materials), edifici escolar (materials de construcció, neteja i manteniment,        

         energia, il•luminació, qualitat de l’aire interior, gestió dels residus, soroll. 

      - Context educatiu B: cuina, menjador, entorns del centre (patis, hort escolar, jardí). 

      - Context curricular: metodologia, equip docent, alumnes, recursos i material didàctic. 

Una placa identificativa d’Escoles Verdes testimonia la valoració positiva dels diferents plans d’acció.  

Des del curs 2002-03, els alumnes del cicle superior prenen dades de l’estació meteorològica del SMC, 

instal•lada dins del recinte escolar, acompanyats de Jaume Barberà, observador i mestre responsable, i 

les trameten a Barcelona.  

Periòdicament, tots els alumnes són convidats a contestar “les preguntes mediambientals del Blauet” –el 

Blauet és la mascota d’Escoles Verdes- i se sortegen instruments per a l’estudi de la natura entre els 

alumnes que encerten les respostes. 

Anualment, i de forma alterna, es participa en un fòrum o en un simposi, així com en seminaris, on 

s’intercanvien les experiències dels centres. 

Euronet 50/50 MAX Curs 2009-2010

Les nostres actuacions dins del Programa Escoles Verdes les vam complementar amb la participació en 

un altre programa amb objectius similars: Euronet 50/50, més tard Euronet 50/50 Max, programa a nivell 

europeu organitzat aquí per la Diputació de Barcelona. A través d’un conveni amb l’Ajuntament de 

Cardona, s’establia que el 50% dels diners estalviats amb les mesures per reduir les despeses 

energètiques passaven al centre per a despeses de funcionament.



Val a dir que vam ser seleccionats entre 72 escoles candidates per poder-lo dur a terme. 

Els primers passos van consistir en una sessió de formació que tingué lloc a l’Institut Intermunicipal del 

Penedès, a Sant Sadurní de Noia, al qual van assistir Elisabet Sánchez i Jaume Barberà. 

Personal de la Diputació va fer una auditoria energètica del centre (electricitat, gasoil i gas propà) dels 

anys 2007, 2008 i 2009. 

La primera edició de l’Euronet 50/50 va comprendre el període 2009-2012, seguint els següents 

passos: 

     1. Constitució de l’Equip Energètic 

     2. Reconeixement energètic 

     3. Coneixement i sensibilització 

     4. Recorregut / visita energètica 

     5. Presa de dades 

     6. Pla d’acció a l’escola 

     7. Definició dels resultats 

     8. Comunicació de mesures de baixa inversió 

     9. Utilització i comunicació dels diners 

El curs 2010-11 es va formar l’Equip Energètic integrat per: un representant de l’equip directiu, dos 

mestres, dos alumnes, un representat de l’AMPA, el conserge, un representant del personal de neteja i 

un representant de l’Ajuntament. 

Els resultats de la primera edició de l’Euronet 50/50, a nivell general, van ser els següents: 

     -Participació de 58 escoles de 9 països diferents 

     -6.900 alumnes, mestres, conserges i 43 ajuntaments 

     -40 (70 %) d’escoles aconseguien estalviar energia (entre elles la nostra) 

     -339 tones menys de gasos d’efecte hivernacle emesos a l’atmosfera 

     -Més de 1.100 MWh no consumits 

     -2.100 € estalviats per escola 

     -Creació de la xarxa europea d’escoles 50/50 (193 membres) 



Després dels successius plans d’acció es va celebrar una festa de cloenda del període corresponent, al 

que van assistir representants de l’Equip Energètic: 

     - El 15 de març de 2012, a l’Institut de la Dona, de Barcelona, es van exposar murals, i es va             

   comptar amb l’animació i  experiments d’energia, de la mà de Dani Jiménez. 

     - El 18 de maig de 2012, en el recinte del nostre centre, es feren tallers energètics, parlaments i         

   l’actuació de l’animador musical Oriol Canals Boix. 

     - El 2014, a les Reials Drassanes de Barcelona, es van realitzar accions lúdiques i tallers                   

   d’energia, i va actuar el popular divulgador científic Dani Jiménez. 

     - El 7 d’abril de 2016, a la Sala Ovidi Montllor de l’Institut del Teatre de Barcelona, es va posar           

   punt i final al Programa Euronet 50/50 Max. Va comptar amb un espectacle/xerrada de Marc               

   Boada i amb l’actuació de Pep Bou.

Programa SI

A principis de l’any 2008 es va convocar  totes les escoles de primària de Cardona a l’Ajuntament per 

proposar un projecte sobre hàbits saludables que patrocinava el cardiòleg  Valentí Fuster, la fundació 

Vila Medieval de Cardona i la fundació Alícia de Món Sant Benet. Es tractava d’un projecte que ja es 

duia a terme a Colòmbia i que, a nivell d’Espanya, es faria en una escola de Madrid i a Cardona (com a 

projecte pilot) i que, si es valora positivament,  s’aniria estenent a  altres poblacions.  Hi van intervenir 

diferents persones i estaments: Isabel Carvajal (executora del projecte, coordinadora general i directora 

de l’escola Sta. M. del Camino de Madrid),  Lluís Torres (fundació Vila Medieval), Antoni Maçanés 

(fundació Alícia) i Queralt Prat (coordinadora escoles de Cardona). L’any següent ja es va elaborar una 

programació per a cada curs d’educació infantil i cada any s’hi van anar incorporant els cicles inicial, 

mitjà i superior, fins arribar a secundària. 

El programa es basa en la promoció integral de la salut i incideix en quatre components bàsics 

interrelacionats:

     • L’adquisició d’hàbits d’alimentació saludable 

     • El desenvolupament de l’activitat física 

     • El coneixement del cos i el cor 

     • Gestió emocional com a factor de protecció envers les addiccions 

El Programa SI!, amb el focus d’atenció posat en l’alumne, ofereix activitats d’aula i activitats en 

família, la formació de mestres i professors i el foment d'un ambient escolar saludable. 



Punt EDU

Seguint les pautes d’aquest projecte, es va adequar un espai de la biblioteca 

com a espai de lectura per als més petits. Durant l’horari de pati els alumnes 

van poder anar a la biblioteca a llegir, consultar, fer deures, etc. Es va 

pretendre dinamitzar l’ús de la biblioteca i crear un major hàbit lector en els 

alumnes.



Esclat!
Altres programes 
 Projectes 
Concursos 
Col·laboracions
... 

Revista “Els vuit daus”. 
Feta amb la col•laboració 

dels diferents cursos. 

Curs 1984-85 Curs 1985-1986

¡Programa “L’amic de Paper” 

A partir dels anys 80 la biblioteca escolar, que ja funcionava des dels 

inicis de l’escola, va prendre una bona embranzida. De 1987 a 1994, es 

va participar en el programa “L’Amic de Paper”, a través del qual es va 

poder dotar d’un important fons de llibres de lectura. Durant el curs 1986- 

87, el servei de préstec de llibres de la biblioteca va obtenir els resultats 

següents de llibres llegits: preescolar 194, primer 330, segon 258, tercer 

270, quart 177, ciinquè 500, sisè 53, setè 38 i vuitè 28. 

Any Internacional de la Pau 

L’escola hi va participar amb les següents activitats: 

-Cicle inicial: un minut de silenci, després d’una explicació sobre la pau; els alumnes van aprendre una 

cançó sobre la pau i la van cantar a l’hora del pati, tot fent una gran rotllana;  la composició  d’un colom 

utilitzant cada nivell diferents tècniques; i la composició d’un mural amb un gran colom, utilitzant la 

tècnica del col•lage. 

-Tercer-B: un dibuix sobre la pau.

-Sisè: un minut de silenci. 

-Setè: un dibuix sobre la pau. 

-Vuitè: van recollir notícies marcades per la violència i es van comentar,van contrastar les notícies 

anteriors amb altres notícies on apareixia la solidaritat humana i, finalment, també van fer un minut de 

silenci. 

Campanya “Un arbre per Catalunya” 

Es va col•laborar en aquesta campanya endegada per Acció Cívica amb la plantació de 500 llavors de 

pi i alzina. 

Nidificació d’ocells insectívors 

Es van col•locar caixes-niu i menjadores en diferents llocs del recinte escolar i se’n va fer un seguiment. 

Projecte Lingüístic de l’escola 

Tot seguint el programa d’immersió, aquell curs l’ensenyament en català es va portar a terme a P-4, P- 

5 i 1r. A 1r la Llengua Castellana es va impartir a nivell oral. A 2n es va impartir l’assignatura 

d’Experiències  en català. Al cicle mitjà l’assignatura que s’ensenyava en català era Ciències Naturals. 

A segona etapa (6è, 7è i 8è) es van impartir en català les Ciències Naturals i les Ciències Socials. Les 

comunicacions internes i externes, reunions, actes, registres de correspondència, rètols, etc es van fer 

en català. 



L'escola avui

ENS AGRADA EXPLICAR A LA REVISTA EL QUE FEM A L’ESCOLA I VEURE QUÈ FAN ELS ALTRES.


