
Tanquem el curs… imaginem futurs 
S'acaba el curs 2020-2021, tot té un final i aquest l’esperàvem tots. 
Sobretot per deixar enrere un curs estrany i singular, el curs dels 
grups bombolla i les restriccions, el curs que ens ha limitat les 
relacions i les interaccions, els somriures a cara descoberta. Però en 
aquest curs peculiar també hem obert una finestra al debat 
pedagògic i al debat sobre el futur de l’educació pels nostres fills. 
Hem parlat de l’institut escola o de l’escola institut i hem obert la 
possibilitat d’una opurtinitat nova que no teníem i que no vol 
menystenir les existents que continuaran essent una bona opció. Ara 
hem de traçar els camins que pot prendre aquesta nova iniciativa i 
continuar avançant per fer-ne també una bona opció pels que 
l’escullin. 
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Energia renovada! 

INSTITUT ESCOLA 
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Pels més menuts! 

Les receptes de la Lili  

Vedella a la jardinera amb 
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L’entrevista flash! 
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Aquest any la Comissió de Pati i 
Pollancreda s’ha renovat amb noves 
mestres, mares i pares. Hem anat 
treballant al llarg del curs per  tal 
de millorar el pati de davant 
l’escola i la Pollancreda. Vam 
elaborar dos projectes que s’han 
anat redefinint i concretant a 
mesura que hem anat consultant 
als agents implicats: AFA, Equip de 
mestres i Ajuntament.  

Així hem arribat a final de curs amb 
la proposta de fer una Bricojornada 
per portar a terme algunes de les 
propostes. Ens ha estat molt difícil 
trobar una data per la Bricojornada: 
a final de curs tothom va ple de mil 
coses i amb ganes de sortir del 
poble ara que ja podem.  

Finalment, una tarda de la setmana 
del 28 de juny al 2 de juliol ens hi 
posarem els de la comissió. Si us ve 
de gust de participar-hi cal que us 
p o s e u e n c o n t a c t e a m b e l 
responsable de l’AFA del vostre 
curs.  

Pel què fa al pati... 

… tenim la intenció de construir 
una cuineta i 3 caixes hort amb 
palets al pati dels petits. 

Altres millores les durà a terme la 
brigada de  l’Ajuntament amb els 
joves que fan voluntariat a l’estiu. 
Es farà una plantada de plantes 
aromàtiques i arbustos per tal de 
crear una separació entre el sorral i 
la zona d'herba i evitar així que la 
sorra envaeixi l’espai més verd.  

Tres mares voluntàries amb grans 
dots artístiques ens ajudaran a 
dissenyar i pintar jocs al terra del 
pati. Falta concretar la data..  

Fina lment esperem que pel 
setembre podrem instal·lar dues 
estructures, una de vertical i una 
d’equilibris. Estem acabant de 
decidir quines comprem.  

Pel què fa a la Pollancreda... 

...de moment hem pogut iniciar el 
projecte “Oasi de Papallones” que 
s’acabarà de realitzar el curs vinent. 
Es tracta d’adequar una zona de la 
pollancreda amb plantes concretes 
per atreure diferents tipus de 
papallones i assegurar així la seva 
supervivència i poder-les cuidar i 
estudiar amb els alumnes de 
l’escola. Per fer-ho ens estem 
assessorant amb l'Asociación 
Zerynthia, podeu consultar la seva 
web a https://www.asociacion-
zerynthia.org/oasis.  

Comissió de pati i Pollancreda

Recordem que si voleu col·laborar amb la Bricojornada que tindrà lloc a la setmana del 28 de juny al 2 de juliol, 
us hi podeu apuntar posant-vos en contacte amb el representant de l'AFA de la vostra classe!!!

https://www.asociacion-zerynthia.org/oasis
https://www.asociacion-zerynthia.org/oasis
https://www.asociacion-zerynthia.org/oasis
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Comissió de menjador  

Tenint en compte que el menjador és, amb 
diferència, el projecte de més envergadura i al qual 
s’acostumen a esmerçar el major volum d’esforços 
de tots els que gestiona l’AFA, podríem dir que 
aquest tercer trimestre ha estat un trimestre 
tranquil. 

No hi ha hagut cap canvi remarcable en relació al 
monitoratge o a la cuina i tot s’ha anat 
desenvolupant amb molta normalitat, dins, 
lògicament, de l’excepcionalitat que suposa 
l’adaptació constant a les mesures Covid. 

Sí que cal destacar, per una banda, que el 
divendres dia 11 de juny es va fer el sopar de final 
de curs que cada any es celebra amb les 
treballadores del menjador. Com a novetat 
sorpresa, s’hi va realitzar un taller de Risoteràpia a 
càrrec de Josep Cañete. 

Per altra banda, tot i que a última hora es va 
permetre que les escoles tornessin a celebrar les 
festes de final de curs, el poc marge de temps i les 
reticències que encara genera la situació sanitària 
van provocar que no es decidís recuperar la festa 
amb un format similar al d’anys anteriors. Tot i això, 
tant les monitores, com les cuineres s’han 
engrescat molt en la proposta alternativa de 
realitzar un pícnic a la Pollancreda per als i les 
alumnes de 1r a 6è per al dinar del dia 21 de juny. 
Les nenes i els nens que hi participin s’hauran de 
portar de casa el plat, la forquilla i la cantimplora 
amb aigua, i podran anar amb disfresses 
relacionades amb alguna temàtica que decideixin.

Casal d'estiu pels menuts 

Aquest any, com a novetat i a demanda de moltes famílies, es realitzarà un Casal d'estiu per als i les alumnes 
de 0 a 3 anys de l'Escola bressol. 

Com que el curs 20-21 de l'Escola bressol s'acaba el dia 21 de juliol, i el proper curs arrenca el 6 de 
setembre, s'ha intentat cobrir les setmanes entre el 22 de juliol i el 6 d'agost, així com l'últim a d'agost i la 
primera de setembre, tal i com podeu veure al cartell que s'ha adreçat a les famílies. Els horaris seran des de 
les 8 del matí fins les 3 de la tarda, i les monitores seran la Xènia Comas i la Judit Serradell. 
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Pregunta: En el cas que hi hagués un intsitut escola,a 
L'Esquirol hi portaríeu el vostre fill o filla?  
A continuació: Taula de respostes de cada curs. Pàgina següent, part 
superior: taula de participació i gràfiques de resultats.
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Us presentem els resultats de la consulta 
sobre la possibilitat que l'Escola El 
Cabrerès es converteixi, en un futur més o 
menys pròxim, en un institut escola. La 
consulta es va obrir el dilluns, 31 de maig i 
es va tancar el 7 de juny. Durant aquella 
setmana, les mares, pares i tutors dels 
nens i les nenes dels tres centres educatius 
del Collsacabra (Escola Bressol L'Esquirol, 
Escola El Cabrerès i Escola L'Agullola de 
Rupit) vam poder manifestar el nostre nivell 
de compromís amb el nou Institut escola si 
el projecte tirava endavant. Hi havia una 
butlleta per a cada progenitor de cadascun 
dels i les alumnes dels tres centres, la qual 
cosa suposava un total de 368 vots 
possibles. 

La consulta ha estat el punt culminant d’un 
procés de reflexió i debat que des de la 
Comissió de l’institut escola hem intentat 
facilitar i potenciar. En el procés de debat 
es va organitzar una taula rodona que va 
tenir lloc a la Coope el dia 19 de maig i que 
va comptar amb la direcció del Centre, 
l’Ajuntament, l'AFA i representants de la 
direcció i l’AFA de l’Institut escola Josep 
Maria Xandri de Sant Pere de Torelló. Es va 
convidar també la direcció de l’Institut 
Miquel Martí i Pol de Roda que va declinar 
la invitació, i tot i que n’entenem els motius, 
ens hauria agradat que poguessin aportar 
el seu punt de vista com a institut actual de 
referència de les nenes i nens del 
Collsacabra. 

No es tractava d’un referèndum per al qual 
calgués un 51% dels vots a favor d'una o 
altra opció. En realitat, i és important deixar-
ho clar, ni tan sols es plantejava com una 
pugna entre dues opcions, sinó com la 
possibilitat que s'obrís una nova opció que 
a dia d'avui no existeix. Per aquest motiu, 
que el projecte d’institut escola a LEsquirol 
tirés endavant requeria una participació 
molt alta i un nivell de compromís de les 
famílies prou gran com per a garantir-ne la 
viabilitat. I sense cap mena de dubte s’han 
assol i t ambdós requisi ts: amb una 
participació del 83,70% de mares i pares 
(308 butlletes entregades), prop del 90% 
s’han mostrat favorables a portar la canalla 
al nou centre, la majoria de les quals 
(72,73% del total) amb una certa seguretat, 
i la resta (16,56% del total) de forma 
probable.

 Institut escola - Resultats de la consulta

Amb l’opinió de les famílies ben definida, aquesta consulta no 
deixa de ser un punt de partida. Amb el nou Govern de la 
Generalitat acabat de constituir, caldrà veure si l’aposta pel 
model d’instituts escola es manté amb la mateixa empenta. 
Si, com és previsible, aquesta aposta es manté, Escola, 
Ajuntament i Departament hauran d’anar definint el camí a 
seguir. Caldrà estudiar projectes (educatiu i constructiu) i 
definir terminis. Caldrà dedicar-hi molts recursos, molt temps i 
molta energia. Esperem que les famílies puguem acompanyar 
aquest camí i donar-hi tot el suport que calgui.
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Alumnes de secundària 
Si haguessis pogut escollir on anar a fer l'ESO 

hauries escollit L'Esquirol? (13 respostes)
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Alumnes de primària 

En una escala del 0 al 5, t'agradaria quedar-te a fer 
l'ESO a l'institut escola de l'Esquirol? (68 respostes) 

En una escala del 0 al 5, t'agradaria anar a l'institut de 
Roda de Ter per fer l'ESO? (69 respostes)

Si poguessis escollir realitzar l'ESO a L'Esquirol 
o a Roda de Ter què escolliries? (69 respostes)

Consulta als i a les alumnes 
Dins del procés per la consulta, des del Centre es va recollir l'opinió d'alumnes de cicle mitjà, superior i 
exalumnes que fan l'ESO a l'Institut de Roda. Aquestes són algues de les respostes que es van recollir:
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Comissió d’extraescolars 
Com ha anat succeint durant tot el curs, aquest tercer trimestre ha vingut totalment marcat per l'evolució de 
les mesures que el departament anava imposant per fer front al Covid 19. 

Ja el 7 de gener es van haver d'anul·lar provisionalment totes les activitats extraescolars amb l'excepció de 
l'activitat d'Anglès, ja que es realitzava dins del centre educatiu i mantenint els grups bombolla estables. 

A mitjans de gener El Consell Esportiu d'Osona va llançar l'activitat Som bombolla, una extraescolar 
multiesportiva (hoquei, atletisme, esgrima..) amb la qual es respectaven els grups bombolla de cada classe, 
per la qual cosa es va decidir tirar-la endavant fins que es poguessin reprendre la resta d'activitats. En un 
principi es va decidir agafar un pack de 4 setmanes a un cost de 12 € per persona. La resta de l'activitat va 
estar subvencionada per l'AFA. A conseqüència de l'èxit en la inscripció i de la bona valoració que se'n va fer, 
es va decidir allargar-la fins a final de curs. 

Paral·lelament, a mitjans de gener es va decidir reactivar Expressió artística i Dansa per als grups d'educació 
infantil, respectant els grups bombolla de P3, P4 i P5. 

El dia 1 de març es van reprendre les activitats habituals de 1r fins a 6è, respectant sempre els grups 
bombolla. Tot i la possibilitat que es produïssin nous canvis que obliguessin a reduir les activitats, es va 
preveure que des de llavors i fins a 31 de maig es realitzessin les següents extraescolars: Multiesport, 
Expressió artística, Dansa, Dibuix i pintura, Teatre, i fins i tot es va poder realitzar l'activitat Enfanga't amb els i 
les alumnes de 6è. 
Les úniques activitats previstes que no es van poder arrencar van ser Cuinetes i Natació.  
Per a Natació es va valorar que les limitacions que s'imposaven des de la piscina, sobretot pel que fa a la 
reducció dels grups, feien molt complicat de poder tirar endavant l'activitat. 

Per altra banda, per a les dues setmanes de jornada intensiva a l'escola, s'han portat a terme les Jornades 
Ludicocreatives entre el 7 i el 18 de juny. S'hi han oferit activitats variades: Aventura i Olimpíades amb 
Anigami; Tallers artístics amb l'Alícia Casadesús i la Laia Sauret; també s'ha fet Papiroflèxia, un Torneig 
d'escacs amb l'Òscar Jiménez i jocs de taula molt variats. Totes les activitats s'han realitzat a l'Escola, la 
Pollancreda i el Pavelló i ha tingut molt bona acollida, amb una inscripció total de 80 alumnes. 

En els dies vinents rebreu una enquesta/sondeig per valorar quines activitats són més populars entre els 
alumnes, per engegar-les de nou. Pel curs vinent 21-22 aportarem algunes novetats que esperem que us 
agradin força!
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L’entrevista flash! de l’AFA

El que viu + 
lluny 
Una cançó... Torna, 
torna, Serrallonga 
Un llibre/conte... Un 
conte d'ocells 
Uns dibuixos... Els germans Kratt 
El teu menjar preferit... Les cireres 
El primer que fas quan t’aixeques 
del llit... Anar al sofà 
L’últim regal que t’han fet... Una 
menjadora per ocells 
El millor moment del dia... A la 
tarda quan vaig al corral 
Una mania... Anar descalç 
Un hobby... Anar amb el tractor de 
bateria 
El millor lloc de l’Esquirol... La Font 
de l'escudella 
El millor de l’escola... L'exposició 
del passadís 

La que hi porta + 
anys 
Una cançó… You're 
de Barry White 
Un llibre/conte… La 
catedral del mar d'Ildefonso Falcones 
Una pel·lícula… El metge 
El teu menjar preferit… Una bona 
crema de tomàquet amb guacamole 
El primer que fas quan t’aixeques 
del llit… Pujar a l'estudi a fer 
estiraments 
L’últim regal que t’han fet… Un llibre 
i un formatge pebrat d'Ossera 
El millor moment del dia… L'hora 
d'esmorzar, sobretot a l'estiu, a fora la 
terrassa 
Una mania… Prendre apunts quan 
miro programes de cuina 
Un hobby… cuinar 
El teu pitjor malson… Que faig tard 
a l'escola: són 2/4 de 4 i encara sóc a 
casa 
El millor lloc de l’Esquirol… 
Passejant prop de la Gorga 
El millor de l’escola… Depèn del dia 
i del moment, la classe, el gimnàs, el 
pati d'herba...

El que viu + a 
prop 
Una cançó... Joven 
para siempre 
Un llibre/conte... 
Males besties 
Una pel·lícula... Fast and furious 
El teu menjar preferit... M'agrada 
tot pero molt els canalons 
El primer que fas quan t’aixeques 
del llit... Parar el despertador 
L’últim regal que t’han fet... Un 
teclat per la play  
El millor moment del dia... La 
tarda 
Una mania... Tenir tot lo de la  moto 
ven posat 
Un hobby... Conduir 
El teu pitjor malson... Que entrin a 
robar a casa 
El millor lloc de l’Esquirol... Tot 
l'esquirol però el molí d'en Bertrana 
El millor de l’escola... El pati

Les receptes de la Lili - Vedella a la jardinera amb cuscús

Ingredients 
1000 g de carn de vedella per estofar 
2 cebes  
3 pastanagues  
3 grans d'all laminats 
2 fulles de llorer 
2 tomàquets madurs 
oli d'oliva 
aigua o brou 
sal 
pebre negre

Elaboració 
Primer tirem un generós raig d'oli d'oliva en una cassola i enrossim els alls. 
Salem i l'emprebrem la carn i la marquem.  Deixem que la carn es torri a foc 
fort una mica i la retirem, encara ben crua de dins. 
En aquest mateix oli, hi tirem la ceba i la pastanaga. Quan la ceba sigui ben 
transparent i la pastanaga cuita  afegim el tomàquet i el llorer.  Seguidament 
incorporem la carn de nou. 
Llavors, cobrim amb aigua o brou de carn. Rectifiquem de sal i deixem coure 
la carn a foc mig-baix durant una hora i mitja. 
A l’escola ho acompanyem amb cuscús  
Bon profit!
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