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El maltractament entre alumnes no és un fenomen nou. Ara bé, darrerament els mitjans de 
comunicació treuen periòdicament a la llum pública casos particulars que s’han produït en 
centres educatius, aconseguint que el tema tingui un ressò mediàtic important. El terme bullying 
ha passat a formar part del vocabulari habitual. A partir d’aquest moment, el nou vocable 
passa a ser de domini de la població que l’utilitza i, de forma inevitable, es diversifiquen les 
accepcions del mot.
Entrem en detall. A l’escola hi ha problemes de relació entre companys, però tots els conflictes 
que hi ha a les aules o al centre no poden tenir la consideració de bullying. I amb això no volem 
menystenir la gravetat i les greus repercussions que pot tenir el maltractament puntual d’un 
alumne en concret i sobre el clima de convivència del centre. D’aquesta manera, un infant està 
patint bullying quan està exposat repetidament i al llarg del temps a accions negatives per part 
d’un o més companys que són:
• deliberadament hostils
• provocadores de danys
• en absència de provocació per part de la víctima
• i clarament en situació d’indefensió.
Aquest maltractament pot prendre diverses formes però sempre provoca patiment i trastorns 
relacionats amb l’estrès en la persona que el pateix.
L’escola és responsable de garantir la seguretat i el benestar de tots i cadascun dels infants i 
vetllar perquè tothom tingui reconegut el seu dret a ser ben tractat.
La tasca de vetllar per la bona convivència en el centre i per la reparació quan sigui necessari, 
sigui quina sigui la situació que la vulneri, requereix de coneixements, habilitats i aptituds que 
capacitin l’equip docent i l’alumnat per a la convivència positiva. En aquest sentit, l’escola 
prioritza l’adquisició de les competències socioemocionals, la gestió positiva dels conflictes 
i de les relacions personals com a mitjà per avançar en el coneixement propi i dels altres, i 
per millorar la manera com ens relacionem. El desenvolupament de les habilitats, actituds i 
competències socioemocionals permet que els infants gestionin de manera positiva les seves 
emocions i les dels altres i actuïn des de l’empatia i l’assertivitat i també els ofereix eines per 
evitar que puguin ser vulnerables a patir assetjament i que permetin aquest tipus d’actuacions 
o tinguin conductes agressives o assetjadores.
Si bé a l’escola l’equip de mestres té un paper rellevant en la convivència i en la prevenció, 
detecció i intervenció davant possibles situacions d’assetjament escolar, és clau comptar amb 
la col·laboració permanent i activa de les famílies com a responsables primeres de l’educació i 
la formació dels fills i les filles.
El departament d’Ensenyament posa a l’abast de la ciutadania un PROTOCOL PER A LA 
PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ DAVANT L’ASSETJAMENT ESCOLAR que aporta a 
docents i famílies elements que ajuden a comprendre el maltractament entre iguals i propostes 
didàctiques, orientacions i guies per treballar des l’escola i també per a les famílies (link).

editorial

#aquíproubullying# 



Desenvolupament de l’experiència 
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L’apadrinament lector és una activitat cooperativa que hem 
realitzat en parelles formades per alumnes de sisè, que fan de 
“padrins” de lectura, i els alumnes de primer de primària que fan 
de “fillols”. Aquesta activitat està pensada per fomentar l’hàbit 
i l’aprenentatge de la lectura i millorar el procés lector, donant 
responsabilitat a ambdues parts i establint un compromís seriós 
de col·laboració i d’ajuda, tot creant uns bons lligams afectius.
Els padrins de lectura ajuden a aprendre a llegir, alhora que miren 
d’encomanar el gust per la lectura tot engrescant els fillols. 
Amb aquesta activitat pretenem dinamitzar l’aprenentatge 
de la lectura, apropant el text als infants a través de la tutoria 
entre iguals i en contextos significatius d’aprenentatge (és a dir, 
es llegeix perquè algú m’entengui, es llegeix per a algú que vol 
escoltar-me).
Els darrers cursos hem anat desplegant aquesta activitat 
progressivament i ha estat enguany que hem destinat un espai 
fix dins l’horari lectiu per fer-la. Vam començar l’activitat a principi 
de gener tot tornant de les vacances de Nadal, i l’hem finalitzada 
el passat 12 de maig amb una sessió especial “d’apadrinament 
a la fresca” al pati.

El primer que fan els mestres és decidir les parelles de lectura, 
una decisió que es basa en el nivell de competència lectora 
del que parteixen els participants. Aquestes parelles treballen 
juntes tot el temps que dura l’activitat.

CLAUS PEDAGÒGIQUES

L ’apadrinament lector
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L’activitat es desenvolupa durant mitja hora a la setmana. 
Divendres al matí, cap a les 10 h, els padrins van a buscar als seus 
fillols a la classe i en petits grups es distribueixen en diferents 
espais per tal d’afavorir un ambient tranquil i relaxat  (espai de 
la biblioteca, la classe i l’aula de mestres). Cadascun d’aquests 
petits grups és acompanyat per un mestre.
És el padrí el que porta el llibre, aquest ha estat escollit entre una 
selecció que el tutor ha realitzat, classificant-los en diferents 
nivells de complexitat. En la selecció d’aquests contes es té 
en compte la qualitat i la varietat de les obres, considerant  la 
presència de diferents gèneres i tipologies textuals.
Cada fillol té un carnet o llibret “d’Apadrinament lector” on consta 
el seu nom i el del seu padrí. En aquest llibret va anotant la data 
i el títol del conte que s’ha llegit.
A mesura que avança el curs la lectura va sent cada vegada 
més compartida, de manera que arriba el moment que durant la 
sessió llegeix tant el padrí com el fillol. El padrí pot fer preguntes 
de comprensió sobre la lectura, ja siguin literals o interpretatives 
i, si cal, llegeix també el text per fer de model i que a continuació 
el repeteixi el fillol. S’intenta que el padrí ajudi el seu fillol en 
aquelles paraules en les quals mostra més dificultat. Així, els 
padrins tenen una gran responsabilitat en el seguiment de la 
lectura del seu fillol, el qual ha d’esforçar-se per ser un bon lector 
i saber-ne gaudir.
És una activitat molt satisfactòria tant per als padrins com per 
als fillols. Els nens i nenes l’han acollit amb il·lusió i entusiasme. 
Nosaltres també la valorem molt positivament perquè pensem 
que:
– Els fillols milloren en les seves competències lingüístiques
– Els padrins milloren en els seus aprenentatges i especialment en 
la lectura i domini del codi i també en l’augment de responsabilitat 
personal, ajuda i cooperació més enllà de l’aula
– Es millora la convivència al centre.



Ainhoa Martínez pons 
alumnA de 1r

Jo faig Binding amb la meva mare a casa i amb en Manel a l’es-
cola. M’encanta molt el Binding perquè fas jocs i llegim paraules. 
M’agrada molt quan surt el dibuixet de pensar, quan has de dir 
quina és la correcta. He après molt amb el Manel i amb la meva 
mare. Gràcies.  

Eric Palacios
alumne de 1r

Faig Binding amb la meva mare, el meu pare, a vegades amb 
la meva iaia i un dia amb la meva “tita”. Sempre em diuen que 
ho faig molt bé i sempre poso 10 en com estàs de motivat. He 
après moltíssim a llegir. Estic molt content. 
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Des del curs 2015-2016 la classe de 1r participa en el pro-
grama Petit Binding per treballar la velocitat lectora. El pro-
jecte consisteix en realitzar unes sessions de treball a l’es-
cola i unes altres a casa amb el suport de les famílies. Els 
nens realitzen tres sessions setmanals a l’escola fent servir 
el projector de l’aula i diferents PowerPoints amb els quals 
fem activitats relacionades amb la lectura (lectura de lletres, 
problemes visuals, classificació semàntica de mots, memòria 
visual...). A més a més, a casa realitzen 1 o 4 sessions set-
manals online amb diferents activitats que serveixen per a 
un entrenament de la velocitat lectora.
 
Per tal de poder observar la incidència d’aquest programa, 
passem una prova inicial a principi de curs i una altra al fi-
nal. Igualment és important poder comptar amb el retorn 
de les famílies i els alumnes ja que poden valorar l’aplicació 
d´aquest programa de diferents maneres.
 
Per a més informació sobre l’evolució del projecte podeu ac-
cedir a: http://www.binding-edu.org/
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eduard cots
tutor de 1r



El  Binding potencia la relació entre el que fan a l’escola els nos-
tres fills i el que es fa a casa.  Està bé poder veure què fan a 
l’escola, i poder apreciar les eines utilitzades a l’aula. Fèiem les 
sessions a casa i la nostra filla també a l’escola. Així, quan ella 
parlava de Binding, nosaltres ja sabíem de què es tractava. 
Hem vist que el  Binding millora la utilització d’eines informàtiques. 
Es potencia que l’infant comenci a familiaritzar-se amb aquestes 
eines. Un altre aprenentatge associat és el fet de començar a fer 
exercicis per a l’escola a distància, cosa que per la generació dels 
nostres fills i filles, cada cop serà més freqüent. Segurament, en 
algun moment de la seva vida acadèmica, hauran de fer treballs 
i entregar-los online. 
Vam trobar però, amb el temps, una manca de reptes nous i mo-
tivadors, una manca d’equilibri entre repeticions i innovacions. 
Vam veure també que les freqüències dels exercicis  s’haurien 
d’ajustar durant el curs. Vam considerar al principi que a la nos-
tra filla li anava bé el fet de fer quatre sessions a la setmana. Li 
agradava, s’ho passava bé i vèiem una notable millora. Durant el 
tercer trimestre es va començar a fer feixuc i, tot i que hi havia 
millora en la lectura i rapidesa, no es va reduir el nombre de ses-
sions a la setmana. 
Però fer el Binding ha estat positiu en l’aprenentatge lector de  la 
nostra filla. Ens ha agradat poder participar en aquest nou pro-
jecte. 
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Verònica Godoy i Jordi Pallàs
 pares de l’Adriana (1r) i la Valèria  (P4)
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Els nostres últims dies a l’hort
Aquest tercer trimestre hem continuat anant a l’hort, treballant 
de valent perquè el nostre hort es mantingui i ens doni verdures 
i hortalisses.
Per grups, cada setmana hem anat fent les feines que ens han 
encarregat la Tere, la Joana i el Quim.
Havíem de plantar maduixeres, va ser una feina molt llarga i com-
plicada. Al costat de la caseta vam preparar un espai per posar-les. 
Primer vam picar molt per remoure la terra, vam afegir terra del 
bosquet i compost perquè poguessin créixer millor. Per delimitar 
i protegir l’espai vam posar unes fustes al voltant. Finalment ja 
estava tot llest per plantar les maduixeres.
Per plantar els carabassons vam fer quatre forats bastant sepa-
rats a la terra i allà hi vam posar la petita planta que la Joana ens 
havia donat en un gotet. Fa tres setmanes que els hem plantat i 
no han crescut gaire encara, però estan vius.
Vam fer el mateix amb les albergínies, eren més plantetes i no 
s’havien de posar tan separades.
Vam clavar canyes perquè s’enfilin les tomaqueres.
Vam plantar més ginesta al bosquet afegint una mica de com-
post, també alguna alzina i les vam protegir de les trepitjades.
Aquest curs algun dia han vingut els nens i nenes d’infantil a plan-
tar enciams i escaroles, ho hem fet junts.
Ens ha agradat molt anar a l’hort, hem après moltes coses de 
com cultivar, plantar i veure créixer les plantes.
Les persones que se n ’ han encarregat són molt amables i en 
saben molt. És divertit portar aigua, regar i fer compost. Pensem 
que encarregar-se de l’hort és una feina de responsabilitat.

4t Vayreda
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Un any més, els nens i nenes de la classe de segon han pro-
tagonitzat una cerimònia d’allò més protocolària que certifica 
que han finalitzat el seu procés d’aprenentatge inicial de la lec-
tura.  
En un espai del menjador ben habillat per a l’ocasió, tots els as-
sistents a l’acte van poder gaudir d’una lectura ben acurada del 
llibre La llista d’aniversari de l’Anna Manso, a càrrec de tots els 
alumnes de la classe Ceràmica. Tots els assistents a l’acte van 
poder comprovar que l’adquisició de les habilitats lectores ca-
pacita plenament a tots i cadascun dels infants per gaudir de la 
màgia de la lectura i del gran potencial que suposa com a porta 
d’accés a l’adquisició d’aprenentatges.
Els pares, mares, germans, avis i la resta de participants, van 
compartir amb els infants l’emoció del moment i van ser els en-
carregats de recollir amb tota classe de dispositius mòbils les 
imatges per al record. 
L’acte va comptar amb la presència del conseller de Cultura del 
districte d’Horta Guinardó, Fernando Marín, i de la tècnica dels 
Serveis Educatius del districte, Montse Tarrés, que van lliurar 
un diploma commemoratiu a tots els participants.

“JA SÉ LLEGIR”!
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L’abordatge de l’urbanisme com a eina pedagògica ha estat un 
dels eixos de treball que ha generat la descoberta de Montbau 
com a tema transversal d’aquest any amb els alumnes més 
grans de l’escola. 
Gràcies a la col·laboració desinteressada d’en Fidel Vàzquez, 
arquitecte i urbanista, veí de Montbau, hem pogut generar 
consciència del fet urbà i fer conèixer la importància dels ele-
ments paisatgístics i urbanístics en la creació de la ciutat. 
D’una manera pràctica i senzilla, en Fidel va fer una xerra-
da als alumnes de les classes de 4t, 5è i 6è per introduir  els 
conceptes generals i  bàsics de l’urbanisme, i alhora donar a 
conèixer la singularitat i caràcter propi del nostre entorn urbà. 
Com a complement del projecte desenvolupat amb els alumnes, 
en Fidel va oferir a famílies i equip docent de l’escola una magní-
fica xerrada  conferència al voltant dels aspectes més rellevants 
del nostre barri. La seva gran habilitat comunicativa, carregada 
d’una bona dosi de passió i implicació en allò que explicava, va 
fer que tots els assistents a la xerrada augmentessin un xic més  
(si encara és possible) el coneixement del nostre entorn proper i 
el seu sentiment de pertinença i estima envers Montbau. 

Educar en urbanisme i amb urbanisme
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Durant el passat mes de maig es van iniciar les sessions del 
grup de criança, format per 13 pares i mares de l’escola i amb 
l’acompanyament de l’Elisabet Rodríguez. A continuació podeu 
llegir la valoració d’alguns dels participants i de la pròpia Elisa-
bet, que ens explica l’objectiu de les sessions.

Què diu la formadora?

El grup d’acompanyament a la criança de l’escola Baloo va fer 
la seva primera trobada el 31 de març. Es va donar lloc per 
plantejar els temes que generaven més interès. A partir d’aquí 
vàrem elaborar un pla de sessions que inclou temàtiques com 
la gestió emocional, la relació entre germans i germanes, els 
límits o la regulació de l’ús de noves tecnologies.  
Aquest és un espai per poder compartir, elaborar experiències 
del dia a dia i on trobar noves eines i recursos per a l’acompa-
nyament d’infants i adolescents. 
Considero que cada família és única. I el respecte cap a aquesta 
creació és una de les bases del grup. Reflexionem i compartim 
des del ‘no judici’. De manera que les idees i teories plantejades 
tenen com a objectiu reforçar la pròpia saviesa interna, la re-
visió del que ja no volem o no ens serveix, i l’afirmació d’allò que 
creiem com a més adient en el nostre rol com a mares i pares. 
A través de diverses dinàmiques, visualitzacions, reflexions i 
jocs fem un treball d’auto observació, d’alliberació de creences 
limitants i de recerca de noves propostes. 

Grup de criança
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Algunes de les meves bases són l’Antropologia, la Teràpia 
Humanista, les Constel·lacions Familiars i l’Educació Lliure. A 
través del que compartim durant la sessió ofereixo una sèrie 
de conclusions i propostes. Posteriorment envio alguns apunts 
i referències sobre la temàtica treballada.
El grup de persones amb el que hem iniciat té ja un recorre-
gut fet i desprèn molta autenticitat. Hi ha ganes de treballar, 
de mirar-se internament, de plantejar-se idees, de reflexionar, 
d’elaborar, de compartir i de nodrir-se conjuntament.
Feliç de formar part de l’escola Baloo en aquest espai d’acom-
panyament a la infància i l’adolescència.

Elisabet Rodríguez, formadora del Grup de Criança de la Baloo

Què diuen els participants?

Què és el grup de criança per a mi? Un espai tranquil i càlid on 
compartir neguits i cabòries sobre com ho estem fent com a 
pares i mares. Sentir les teves temences en boca d’algú altre 
t’allibera.  Els membres del  grup de criança i la nostra guia 
tenen la destresa d’aconseguir, en una hora i mitja, relaxar 
patiments i angoixes que feia dies que em rondaven, amb una 
actitud de comprensió i estima, sense jutjar. Surts en pau.

Berta Caballero, mare d’en Jordà (P3)

La voràgine del dia a dia no facilita el compartir les vivències 
de la criança dels fills, ni tampoc el rebre un suport tant físic 
com emocional en un moment tant intens de la teva vida. El 
grup de criança m’ha suposat un espai de trobada per com-
partir dubtes i reflexionar sobre experiències quotidianes, 
també el descobrir l’empatia creada amb diverses famílies 
amb les quals mai m’havia relacionat a l’escola.

Lucía Escobedo, mare d’en Dídac (P3) i d’en Biel (2n)
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Després de les primeres dues sessions del grup de cri-
ança, la meva valoració és molt positiva. M’ha sorprès 
(encara que no sé per què, si ho penses és obvi!) que 
freqüentment els pares tenim unes preocupacions i in-
quietuds similars, però com no acostumem a parlar 
d’aquests temes, sovint no ens n’adonem.  De vegades el 
treball ha sigut intens, però hem rigut molt tots plegats, i 
hi ha sempre molt bon ambient, amb ganes de compartir 
i escoltar. Les sessions es queden curtes, això sí! 

Rebecca Macauley, mare de la Lily (1r)

Tot i que tres sessions no són moltes, sí que són sufi-
cients per adonar-me que deixem enrere una part molt 
important de nosaltres mateixos quan esdevenim pares i 
mares. Moltes vegades ens oblidem de la importància de 
tenir el nostre propi espai i temps, dedicar-nos una esto-
neta a fer allò que ens agrada i desconnectar de la rutina 
del dia a dia. Sembla un punt de vista egoista, però és al 
contrari, quan estàs bé amb tu mateixa i tranquil·la, el teu 
entorn està més relaxat i tranquil. Per altra banda, com-
partir amb altres persones les meves inquietuds m’ajuda 
a treure ferro a moltes coses. 
Agraeixo a l’Elisabet l’acompanyament que ens fa, a 
través del joc i de visualitzacions arribem a fer unes re-
flexions que m’ajuden en el dia a dia. I a les companyes 
i company del grup per la seva sinceritat (això mai és 
fàcil!) i les estones divertides que hem passat (i espero 
continuar passant). I tot sense jutjar.

Herena Eixarch, mare d’en Pol (1r) i la Laia (P3) 
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En ple exercici de les seves funcions, el Consell Escolar de la 
nostra escola ha tractat temes de contingut divers: informació 
sobre el procés de preinscripció, nivell d’implementació de 
l’aplicació Dinantia, seguiment del treball de les comissions i 
quines perspectives hi ha de plantilla docent i definició de llocs 
específics per el proper curs.
S’ha aprovat, també, l’horari i el calendari del curs 2017-18 i 
les primeres actuacions en relació amb la celebració del 50è 
aniversari de l’escola.

El Consell Escolar es reuneix en
dues ocasions aquest trimestre

El passat dia 1 de juny va ser un dia especial per a la classe de 
4t Vayreda. Teníem una trobada de Spiribol amb les escoles del 
nostre districte: Heura Fedac-Horta, El Carmel i la Immacula-
da, 200 alumnes en total. 
El Spiribol és un esport en el que has de procurar enrotllar la 
pilota al pal que està lligada. Jugàvem en grups de 3, cada grup 
amb una sola raqueta, dos tocs i a canviar. 
La sorpresa va venir quan ens van dir que després de cada par-
tit ens havíem de donar la mà i que un membre de cada equip 
canviava de companys, i així a cada partit. 
Va ser un matí d’esport, intercanvi i convivència.

Diada d’Spiribol
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P4/P5: Lectura a la fresca

Amb l’arribada de la calor i quan Sant Jordi treu el cap, els 
nois i noies de 5è i els nens i nenes d’Infantil gaudeixen d’una 
activitat ben engrescadora tots plegats: lectura a la fresca.
Dos dies a la setmana a l’hora del pati els nois i nois de 
Puig i Cadafalch són els encarregats de muntar un racó ben 
agradable de lectura per tal de compartir-lo conjuntament 
amb les granotes, els conills i les genetes. Els grans expliquen 
contes als més petits. Els petits llegeixen sols o busquen la 
complicitat amb els grans establint així relacions que en-
riqueixen a grans i petits.
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el racó dels infants
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3r: Llegim a Infantil

Avui, la meitat de la classe de 3r hem anat a llegir contes als de 
P3. 
Hi havia cinc grups formats cada un per una parella i cinc nens i 
nenes de P3 . 
També vam anar tota la classe a llegir a la classe de P5 i ara 
ens falta anar a llegir als de P4.
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5è: Projecte sobre l’explotació infan-

Hola Baloonians! Som la classe de 5è, Puig i Cadafalch, i 
hem preparat un projecte sobre l’explotació infantil. Tot va 
començar quan vam anar a una antiga fàbrica tèxtil de Ter-
rassa. Que sapigueu que aquesta informació no ens l’hem 
inventat, és real. Voleu saber de què es tracta?

En què consisteix l’explotació infantil?

El treball infantil consisteix que nens i nenes de ben pe-
tits treballen en fàbriques, mines, al camp i altres empre-
ses que tots coneixem com ara Nike, Zara, Nestlé... Són 
nens que no juguen, la seva infància és com la d’un home 
o d’una dona gran. Es passen el temps construint pilotes 
sense poder-hi jugar.

Quines són les condicions laborals d’aquests nens?

Els nens comencen a treballar als sis o set anys en part 
obligats pels seus pares perquè no tenen diners o tenen 
deutes i això fa que no puguin estudiar. Si un nen es fa mal, 
ha de seguir treballant i, si no pogués, la fàbrica el canviaria 
per un altre nen. Per tant, estan obligats a fer treballs 
perillosos com per exemple treballs pirotècnics, que impli-
quen el risc de cremades, exposar-se al fum de les fàbri-
ques que provoca problemes respiratoris, problemes de 
vista, problemes ossis, infeccions, problemes higiènics,  
d’alimentació... 
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La seva vida laboral és molt breu, acostuma a acabar als 
divuit o vint anys, perquè ja són més grans.

Per què hi ha explotació infantil?

Les empreses, per fer diners, fan treballar nens de països 
pobres perquè estan més indefensos. Els nens no tenen 
drets laborals i, per tant, els obliguen a fer treballs peril-
losos sense cap mena de seguretat i que ningú de nosal-
tres voldria fer. A més a més, els paguen uns salaris molt 
baixos i així les empreses guanyen més diners.

Com podem ajudar?

Podem ajudar a través d’ONG. Si construïm escoles perquè 
puguin estudiar i de grans tenir una feina, si aconseguim 
canviar la roda i fer que tinguin feina els pares, els nens no 
hauran de treballar i podran estudiar. 
El dia 12 de juny és el dia mundial contra el treball infantil.
També existeix la plataforma comerç just, que té com a fi-
nalitat que els països productors guanyin més diners per la 
seva feina. A més a més,  també es preocupa de la millora 
de les condicions de treball:
• Assegurar un salari digne
• No acceptar mà d’obra infantil
• Igualtat entre homes i dones
• Ser respectuós amb el medi ambient.

Esperem que aquest article us hagi fet reaccionar i a 
l ’ hora de comprar productes mirem d’on provenen i qui ho 
ha fet. Us deixem amb un exemple que demostra aquesta 
desigualtat. Un paquet de cafè que a nosaltres ens costa 
1.95€, la persona d’Etiòpia que el fabrica només guanya 
0.19€. En canvi, si el compréssim a través de comerç just 
guanyaria 0.48€.
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“Guillem, comença a endreçar que aviat soparem. (Cinc minuts 
més tard:) Guillem, ja quasi tinc el sopar fet, recull l’escampall 
de joguines, que de seguida soparem. (Al cap de cinc minuts, 
cridant més fort:) Que m’has sentit, Guillem, que t’he dit que 
recullis, que és hora de sopar?!”. Si sou pares i mares que us 
reconeixeu en aquesta situació, us recomano llegir Educar sense 
cridar, un llibre que em va cridar l’atenció pel seu títol des de 
l’estanteria dels més venuts mentre feia cua a la llibreria i que 
em va atrapar quan, per casualitat, el vaig obrir per la pàgina de 
l’escena descrita, titulada “Coses que diem cinc-centes vegades” 
(a casa nostra acostumàvem a dir “mil”).
I si no us identifiqueu amb la situació del Guillem, perquè no alceu 
la veu (o perquè els vostres fills i filles recullen a la primera), us 
recomano igualment aquest llibre de l’Alba Castellví, sociòloga, 
mestra i mediadora de conflictes perquè, més enllà d’ensenyar 
a educar sense cridar, ensenya, com ella diu, a educar en la 
llibertat i en la responsabilitat.
Es tracta d’un manual de 160 pàgines, pràctic i farcit d’exemples, 
que ofereix claus aplicables a la convivència diària amb els 
nostres fills i filles que conviden a qüestionar-nos i replantejar-
nos algunes maneres de fer per ajudar-los a ser persones lliures, 
autònomes i responsables. I sense crits. 
Són, en molts casos, qüestions aparentment bàsiques, però que 
poden resultar transcendentals. Per exemple, no repetir mai 
més “T’he dit cinc-centes vegades” (o mil o cinquanta) perquè 
fent-ho donem carta de naturalesa a la nostra impotència; 

Educar sense cridar
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evitar el “no” quan donem ordres (en comptes de “No cridis”, 
“Parla més fluixet” és més efectiu); anticipar activitats quan 
cal que deixin de fer una cosa per fer-ne una altra (com la 
temuda hora de recollir joguines); convidar-los a triar entre 
dues situacions i vincular-les a conseqüències lògiques i que 
tinguin sentit (“Què t’estimes més, començar a sopar ara i 
tenir temps per explicar un conte, o sopar més tard i no tenir 
temps després?”); no donar ordres en va que sabem que 
segurament no les compliran (en lloc de “No corris”, diguem 
“Vés amb compte”) i, sobretot, reduir el nombre d’ordres que 
donem, perquè al cap del dia n’arribem a donar moltes sense 
adonar-nos-en.
Una altra qüestió és com dur a la pràctica totes les 
recomanacions del llibre, que també parla dels càstigs i 
els premis, els límits i les frustracions, les rebequeries, les 
disputes entre germans... Com diu l’autora a l’epíleg, “haver 
llegit Educar sense cridar us posarà les coses més fàcils, 
però no us farà perfectes; penseu que encara que us sentiu 
aclaparats els nens creixen sans i feliços quan senten l’estima 
i la confiança... i més si tenen pares que riuen”. Així que, si més 
no, a estimar, confiar i riure.

Judith Casals
mare d’en Jan (1r) i d’en Roc (P3)
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BIEL MUÑOZ ESCOBEDO, DE 2N, US RECOMANA EL JUDO

A tu també t’agradaria recomanar un espectacle? una ex-
cursió? una aplicació per a la tablet? un joc de taula?
Envia’ns la teva ressenya  al correu electrònic de l’AMPA i la 
publicarem!
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05/01

Hola, sóc el Pedro de 5è. Fa 
temps que porto jugant a un joc 
de construccions molt divertit, on 
utilitzes la imaginació, la creativ-
itat i l’habilitat, aquest joc es diu 
KAPLA; i per a les persones que 
no el tinguin o no el coneguin, jo 
crec que us agradaria i us el reco-
mano. 
El joc pot tenir més de 100 peces, 
depèn de si compres un pack
KAPLA gran o petit.
Les peces són d’uns 12cm i això 
fa que tingui menys inestabili-
tat; amb elles es poden fer mil-
ions i milions de construccions. 
La caixa conté una guia de com 
fer algunes construccions, però 
també tu pots fer la teva pròpia 
construcció.

PEDRO MARTÍNEZ GIL, DE 5È, US RECOMANA EL JOC KAPLA
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espai ampa

Arriba el final de curs i amb ell l’hora de fer valoracions. Per sobre de tot, volem 
destacar que estem molt satisfets d’haver assolit un objectiu important que 
ens vam plantejar el setembre passat: la participació de les famílies en les 
activitats organitzades per l’AMPA i per l’escola ha estat molt important aquest 
any, i gran culpa la té la millora en la comunicació amb les famílies. La jornada 
de manteniment, els tallers de l’escola de pares, les sortides a Sant Medir i 
nocturna… totes elles han estat un èxit de participació. Volem fer una menció 
especial al paper que han jugat els delegats, enviant als whatsapp de les 
classes tota la informació que els hem fet arribar, que no ha estat poca!  
De cara al curs vinent volem anar un pas més enllà: aconseguir que vosaltres, 
pares i mares, us engresqueu a col·laborar en activitats concretes, de forma 
contínua o puntual. Les sortides a la muntanya han tingut molt d’èxit, i ben 
segur que entre vosaltres hi ha grans coneixedors de Collserola que els 
agradaria fer de guia en alguna de les sortides que es proposin, qui s’anima?
Per altra banda, des de l’escola cada any s’ha col·laborat en la campanya 
solidària de venda de gorres de la Casa dels Xuclis, una activitat que es fa un 
cop a l’any i per la qual ens agradaria tenir la col·laboració de les famílies: 
prefereixes anar a buscar les gorres, muntar la paradeta o vendre-les?
Tria el que més et vingui de gust!
També és temps de comiats. Aquest és l’últim curs que la Junta de l’AMPA ha 
comptat amb la col·laboració de l’Andrea Senyé, mare de la Gisela i l’Ona de 6è. 
Ha format part de la Junta de l’AMPA durant 10 anys (que es diu aviat), així que 
li donem les gràcies per tota la feina feta i per la seva gran implicació amb 
l’AMPA, moltes gràcies Andrea i molta sort en la nova etapa a l’institut!
Per acabar, us avancem que les comissions de l’AMPA tindran un compte de 
correu electrònic cada una, que es publicaran a la pàgina web de l’escola quan 
estiguin disponibles.
Gràcies, pares i mares, per fer de la nostra escola una escola participativa!

Junta AMPA 2016-2018

2016-17: el curs de la participació
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Aquestes dates poden patir canvis d’última hora, dels quals us 
informaríem amb antel·lació.

Properament us farem arribar, a través del correu electrònic, 
la circular d’estiu amb informació important per a l’inici del nou 
curs.

agenda

Casal d´estiu

Bon estiu!

a partir del 22 de juny
(organitzat per l’AMPA Baloo)

dimarts 12 de setembre
Dia de venda de llibres: dijous 7 de setembre

Inici de curs

[ 27 ]BA-BA-LOO n.71 | 06/2017



Vols col·laborar amb l’AMPA?
Ho pots fer a través del correu 
electrònic: ampa@escolabaloo.cat, o 
de forma presencial tots els divendres 
de 16.30 a 17h a la sala de l’AMPA.

Tens suggeriments?
Vols explicar-nos una història? Vols compartir 
experiències? Ens recomanes alguna activitat 
en família?... Totes les col·laboracions són 
benvingudes!
Contacta amb nosaltres al correu de l’Escola: 
escola@escolabaloo.cat  o al de l’AMPA: 
ampa@escolabaloo.cat

bústia

www.escolabaloo.cat
twitter:@EscolaBaloo
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