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En aquests temps poc convencionals no volem deixar de presentar-vos una nova edició de 
l’AMPERE, la revista de l’escola, aquesta vegada en format digital. 

Com tots els anys, hem començat aquest curs amb molta il·lusió. Quan es va formar 
la nova junta, confiàvem a poder continuar la bona feina de l’antiga i afegir-ne nous 
projectes i idees amb molta energia. Hem pogut donar la benvinguda a les noves 
famílies, hem participat de les festes internes de l’escola (Santa Cecília, Castanyada…) 
i hem compartit estones molt boniques tots junts al dinar de tardor i als patis oberts de 
cada dia. La temporada de Nadal l’hem viscuda amb una preciosa decoració, tan única i 
creativa com la dels darrers anys. Hem pintat el pati i l’hem posat més verd. 

El tancament de l’escola ha sigut per a tothom un fre a la normalitat. No obstant això, 
des de l’AMPA hem continuat en contacte permanent amb l’escola. L’equip directiu, els 
mestres i tota l’escola ha seguit treballant. No només ha donat suport als nens en l’àmbit 
educatiu segons les directrius del consorci, sinó també ha posat tota la seva força en el 
suport a les famílies.

Ens han fet un regal molt emocionant! (si no ho heu vist encara, entreu en la web de 
l’escola i “Somriurem”), hem viscut un Sant Jordi molt especial i les famílies que ho 
necessitaven han pogut rebre material escolar que els ha permès continuar el tercer 
trimestre des de casa. Per tot això, nosaltres no podem sinó donar les gràcies tant a 
l’equip directiu com als mestres que ens han acompanyat amb molta dedicació durant 
aquests mesos.

Encara ningú sap com seran els mesos que vindran, però esperem poder veure-us al casal 
i poder dir-vos de nou “benvinguts i benvingudes” al nou curs, tant amb les fantàstiques 
“Entrades musicals” com amb la idea de poder obrir la biblioteca a les famílies. No us 
perdeu els articles que tracten aquests temes!

Des de l’AMPA esperem poder continuar amb la nostra feina segons els plans de la nova 
normalitat que hi haurà. Us recordem que a part d’oferir-vos activitats extraescolars i el 
servei d’acollida diari, l’AMPA posa al vostre abast una gran varietat de tallers, xerrades, 
activitats esportives, culturals i lúdiques i sempre informacions d’interès sobre el 
funcionament de l’escola i temes educatius relacionats. 

Per a qualsevol idea i suggeriment, ens podeu contactar fàcilment a través de la web de 
l’AMPA.

Us desitgem un bon estiu i esperem que gaudiu d’aquest número de la revista.

AMPA Pere Vila
Juny 2020 

FAMÍLIES
benvolgudes

https://agora.xtec.cat/escolaperevila/general/us-volem-fer-un-regal/
https://agora.xtec.cat/escolaperevila/general/us-volem-fer-un-regal/
http://www.ampaperevila.org
http://www.ampaperevila.org
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El romero del sorral
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El dijous 12 de Març va ser un dia molt 
estrany, va ser el dia al qual tot va 
començar. Feia temps que sentíem a parlar 
d’un virus anomenat COVID-19, però fins 
aquell dijous molts de nosaltres pensàvem 
que era una cosa molt llunyana i molts 
no ens havíem preocupat gaire. Molts 
pensàvem que aquest virus seria un fet 
anecdòtic i que la nostra vida i la nostra 
salut no es veuria gaire afectada.
Ens vam equivocar. 

Aquell dijous el Departament 
d’Ensenyament ens va comunicar que les 
escoles de tota Catalunya havien de tancar 
degut a la pandèmia mundial provocada 

pel COVID-19. Dies més tard, es va 
decretar a nivell nacional l’estat d’alarma 
i amb ell el confinament com a mesura de 
protecció. Semblava una pel·lícula, però 
no, era molt real. 

Com a escola ràpidament vam reaccionar. 
Aquell mateix dijous vam preparar 
material que l’alumnat es va emportar 
a casa. Dies més tard, vist que l’estat 
d’alarma s’anava allargant i que volíem i 
necessitàvem preparar coses per fer més 
fàcil la situació de l’alumnat, vam crear la 
web de recursos (SITES). Per nosaltres el 
més important era garantir que les famílies 
i els i les alumnes estiguessin bé, tant 

confinament
mestres, alumnes             i famílies

en
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físicament com anímicament. 

Unes setmanes més tard, vam saber que 
hauríem de començar el 3r trimestre 
confinats. Donat això, vam començar a 
preparar material i mesures per atendre 
l’alumnat i a les famílies. El classroom, el 
SITES, les trucades, el Sant Jordi confinat, 
els vídeos, les feines setmanals i els reptes, 
són alguns exemples de tot allò que hem 
fet durant aquests mesos. 

Un temps després, vam saber que el 
trimestre acabaria com va començar: des 
de casa. Tot i les dificultats i els dubtes 
que ens han anat sorgint, com a escola ens 
hem esforçat per superar els obstacles, per 
reinventar-nos a nosaltres mateixos i per 
donar resposta a les necessitats de tots i 
totes. Hem posat tot de la nostra part per 
garantir el benestar d’alumnes i famílies i 
per assegurar la continuïtat i l’estructura 
en els aprenentatges. 
Per nosaltres no ha estat una feina fàcil, 
no estàvem preparats per aquesta situació 
i hem hagut d’aprendre a ser “mestres 

confinats”. Tot i que ha estat dur, el saber 
que estàvem contribuint en el benestar de 
l’alumnat ha estat la nostra força, ha estat 
el motor que ens ha ajudat a continuar 
avançant amb il·lusió i ganes dia rere dia. 

Som conscients que no ha estat fàcil per 
ningú. Una cosa que volem destacar és 
el paper de les famílies. Ens hem sentit 
molt recolzats i ajudats. Mares, pares, avis, 
àvies, tiets, tietes, germans, germanes... 
Tots vosaltres heu estat els veritables 
“mestres confinats” i no tenim paraules 
per agrair-vos la feinada que heu fet! 
En poques paraules, el confinament ens 
ha servit per aprendre i, anant més enllà, 
ha estat una oportunitat per conèixer-nos 
millor, tant a nosaltres mateixos com als 
altres. La vida ens està donant una segona 
oportunitat i ara és el moment de decidir 
si l’aprofitem o no. A l’escola Pere Vila ho 
tenim molt clar i lluitarem per aconseguir-
ho!

Aitor Díaz
Biblioteca i cotutor de 1r
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“ No perdre el contacte amb alumnes i famílies m’ha ajudat a seguir 
connectada, a sentir-los a prop. Valoro molt el fet de poder compartir 

situacions més o menys complicades, saber que tothom està bé, dedicar una 
estona exclusivament a aquell alumne/a... ser mestra tot i la distància.” 

Anna Ch., tutora de 6è

“El confinament ha estat per mi un temps d’introspecció que m’ha servit 
per posar-me a prova, per trobar a faltar persones, vivències i situacions

a les que no donava la importància que mereixien perquè sempre estaven 
allà. M’ha fet valorar per sobre de tot, la llibertat.” 

Sònia, tutora de 4t

“ En el cas del SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) i en molts 
altres casos de l’escola, l’èxit en la nostra tasca ha tingut molt a veure amb la 
implicació de l’entorn de l’alumne i amb la bona comunicació entre família 
i escola. A vegades, aquesta implicació és intrínseca a les famílies i, d’altres 
vegades, la nostra fe en les possibilitats dels alumnes i en les tasques que 

proposem fan que engresquem i creguin a casa.”
Jordi M., SIEI i cotutor de 6è

“A l’inici vaig tenir dificultats per aprendre a editar vídeos 
per als més petits de l’escola. Amb la pràctica i alguns errors, vaig 

aconseguir preparar vídeos decents i ho vaig acabar gaudint.“ 
Gemma C., E.E. 

“Aquesta situació social i emocional no ha estat un camí fàcil, però poder 
intercanviar missatges, emoticones, salutacions, feines i activitats tant boniques 

amb els meus nens i nenes, ha estat llum i ànims en els dies més foscos.” 
Laura P., tutora de 5è

“Voldria aprofitar per agrair i fer un fort aplaudiment a totes les famílies
que han estat allà, a l’altre costat del telèfon, del classroom, del correu... 
amb els seus fill@s. S’ha notat que han estat i s’ha fet molt evident que 

l’educació és a dues bandes: casa-escola. M’anima a seguir treballant 
saber que podem comptar amb ell@s.”

María M., E.E. i cotutora de 6è
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A l’inici d’aquest curs 2019-2020 tenint 
present el moment actual en el que vivim, 
volíem continuar construint un entorn 
adaptat a les necessitats dels nostres 
infants. Durant anys i anys d’història 
l’escola ha anat patint diferents canvis 
per donar resposta a aquestes necessitats. 
Enguany hem engegat un nou canvi de 
caire metodològic que ha nascut d’una 
profunda reflexió a nivell de claustre i 
acompanyada per la formació conjunta 
amb el projecte Tàndem Palau de la Música 
i la Fundació la Pedrera (2017-2020).
L’equip de professionals de l’escola Pere 
Vila compartim el parer que la funció 
de l’escola és acompanyar als infants en 
la construcció de nous aprenentatges 
oferint-los totes les eines necessàries per 
assolir-los. Creiem en una educació global i 
integradora, entenent la diversitat com un 
fet profundament enriquidor.

Des de l’escola hem de crear contextos 
rics, rellevants i globalitzats que despertin 
en l’alumnat el seu instint natural de 
descoberta ja que els continguts per si 
mateixos, avui, estan a l’abast de tothom. 
Basant-nos en aquestes evidències i 
analitzant les característiques del nostre 
alumnat ens veiem en la necessitat de 
canviar la nostra manera d’apropar-los els 
diferents entorns d’aprenentatge per tal 
que aquests resultessin més significatius i 
motivadors.

Aquests canvis que hem volgut proposar 
passaven per tota una reestructuració 
horària. Així doncs per atendre aquests 
entorns eficaços hem organitzat els 
aprenentatges al voltant de tres eixos 
bàsics: teranyina d’aula (infant, 
currículum i comunitat), posem fil a 
l’agulla (aprenentatges específics-
currículum) i ambients d’aprenentatge, 
equips de treball i art (currículum i 
comunitat).

teranyina d’aula 
(Infant, curriculum i comunitat)

Realitzada durant la primera franja del 
matí de dues hores abans de l’esbarjo on el 
treball de grup s’ha centrat en: dinàmiques 
de descoberta del jo i dels altres, tineraris 
personals: tutories individuals, activitats 
de grup plaents: sentiment de pertinença 
(esforç, reptes, reconeixement) i avaluació 

Canvi metodològic
    i franges horàries
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formativa (emocional, cognitiva i 
conductual). Autoregulació. 

És el punt de trobada dels infants d’un 
mateix grup i el seu mestre referent i el co 
tutor figura que hem inclòs aquest any. En 
aquesta franja donem gran importància 
als projectes de recerca, on creem espais 
de diàleg i conversa, de participació i de 
reflexió. L’infant és el protagonista i el 
líder del seu aprenentatge i l’adult és un 
acompanyant, un facilitador i un guia. 

posem fil a l’agulla 
(aprenentatges específics-currículum)

És la franja que correspon al temps de 
després de l’esbarjo fins l’hora de dinar i 
que correspon al treball dels aprenentatges 
sistemàtics, específics i les estructures 
comuns de les llengües i conceptes 
matemàtics. 

La tutora d’aula treballa amb grup reduït 
d’una manera més individualitzada ja que 
entren en acció les especialitats de música 
i educació física que atenen ½ grup de 
cada nivell. L’àrea de llengua estrangera 
anglès també partirà el grup directament 
amb la mestra responsable del grup classe.

ambients d’aprenentatge, equips 
de treball i art
 (currículum i comunitat)

És la franja que fa referència a les tardes on 

ens focalitzem en el treball per ambients 
(cicle 1 i cicle 2), equips de treball (cicle 3), 
xarxa i comunitat amb protagonista, caixes 
de vida i maleta viatgera (cicle 1) i tarda 
artística (cicle 3) i tarda compARTir (cicle 
2 i cicle 3).

És la franja on donem pas a les arts 
plàstiques, escèniques, musicals i de 
comunitat intercicle i també familiars. On 
aprenem gaudint.

Formem els nostres alumnes perquè 
siguin capaços de desenvolupar-se com 
a persones competents i equilibrades i 
ciutadans responsables en una societat 
plural, diversa i canviant.
 
Mar Fargas
Cap d’estudis
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Com ja sabeu, a l’escola Pere Vila sempre 
estem innovant i cercant diferents 
maneres de treballar de manera activa i 
significativa. Aquest curs ens hem iniciat 
en el tema del treball per projectes i al 
grup dels climàtics de 4tB, ens agradaria 
compartir amb vosaltres la nostra 
experiència amb el treball del primer 
projecte titulat: “Com podem ajudar al 
clima?” 

Us posem en antecedents! El treball per 
projectes ens ajuda a aprendre a aprendre, 
ens motiva a descobrir i afavoreix que el 
nostre aprenentatge sigui significatiu, i 

per tant, tingui sentit. Treballar d’aquesta 
manera ens ha suposat un canvi de 
filosofia, hem hagut de canviar una mica 
el “xip” a l’hora de treballar ja que ho hem 
fet de manera diferent al que estàvem 
acostumats. Nosaltres, els alumnes, hem 
estat els protagonistes, el rol dels mestres 
ha estat diferent, ens han fet de guies 
i ens han potenciat l’autonomia, hem 
treballat amb diferents metodologies 

d’ensenyament i aprenentatge i hi hagut 
canvis en l’avaluació, entre d’altres. 
Un projecte neix d’una pregunta, d’una 
inquietud, d’una passió i té tres fases: 
inicial, de desenvolupament i final. 
Dit això, així s’ha cuinat a foc lent el 
nostre projecte ja que, molt important, un 
projecte no té una durada determinada, 
dependrà del seu procés i de com 
evolucioni. 

En una primera fase, vam fer propostes 
individuals en forma de repte, de 
preguntes, sobre temes dels que ens 
agradaria saber més, temes que ens 

motivaven, sobre els 
que teníem curiositats, 
etc.. Aquests temes els 
vam haver de defensar 
amb bons arguments ja 
que es va dur a terme 
una primera votació. 
Dels quatre temes amb 
més vots de la classe, es 
van fer quatre grups de 
treball (per interessos de 
cadascú) i es va preparar 
una campanya per tal de 
fer una exposició oral 
per grup i així, entre tots, 

decidir el treball del nostre projecte. El 
resultat, com ja sabeu, va ser: “Com podem 
ajudar al clima?” 

A les exposicions orals vam treballar molt 
la competència comunicativa oral, entre 
d’altres. Parlar en públic no va ser fàcil i 
vam veure la importància de la pronúncia, 
la expressió corporal, el to de veu, el 
contingut del que dius, etc.. 

PROJECTEStreball 
per
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Un cop decidit el tema, vam definir entre 
tots el concepte “clima”, i vam escollir el 
nom del nostre grup: “els climàtics”. A més 
a més, vam votar el disseny del cartell que 
més ens agradava per col·locar a l’entrada 
de la classe i que ens ha representat al llarg 
del curs. Per últim, i no menys important, 
vam treballar sobre què és un logotip i vam 
dissenyar i escollir el logo dels climàtics, 
que va acabar sent una fusió entre dos que 
ens agradaven molt! 

Seguit a això, vam formar grups de treball 
(especialistes en contaminació, en plàstics, 
en altres materials, en canvi climàtic i en 
curiositats sobre el tema) i vam repartir 
rols: portaveu, el corrector/a, el secretari/a, 
etc... Cada cop que finalitzava la sessió 
de treball en grup havíem de valorar com 
havíem fet la nostra tasca i què podíem 
millorar, l´èxit de cadascú és l’èxit del grup. 
Cada grup va haver de fer-se preguntes 
sobre el seu tema en concret, elaborar 

els propis reptes,organitzar-se i dir de 
quina manera aconseguirien la informació 
necessària: cercant en Internet, en llibres, 
llegint articles de revistes, fent entrevistes, 
etc... Vam treballar de manera específica 
i acurada la selecció d’informació. 
Actualment hi ha excés sobre alguns temes 
i necessitàvem saber quina era necessària 
i quina no. Va ser important veure si la 
informació era fiable, d´on venia, qui 
escrivia els articles, etc... no tot val. 
Un cop vam tenir tota la informació 
recollida i organitzada ens vam iniciar en 
el disseny de presentacions (PowerPoint) 
amb els ordinadors portàtils, tauletes, 
i l’ ús del Drive, incidint el treball de la 
competència digital. 
Posteriorment a això, vam fer les 
exposicions orals finals, amb uns criteris 
d’avaluació compartits prèviament, per 
tal que la informació arribés a la resta de 
companys/es. 
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Com podeu veure hem estat treballant 
de manera cooperativa, els grups són 
especialistes i després comparteixen la 
informació amb la resta de grups, com si 
construíssim un puzzle entre tots/es. 
També vam fer una reflexió sobre com 
podíem ajudar al clima des de l’escola 
i ens vam dedicar a fer uns cartells de 
conscienciació amb diferents programes 
d’ordinador, informar i arribar a tothom 
de l’escola és important. A més a més, va 
venir un grup d’experts de l’ajuntament 
a fer-nos una activitat a l’aula sobre 
reciclatge, que vam compartir amb els 
nostres companys/es de 4tA. 
Un cop el projecte es va donar per liquidat, 
vam fer un test sobre coneixements que 
havíem après i una autoavaluació final. 
Ens ha semblat una manera molt 
motivadora de treballar i d’aprendre. 
A banda de les investigacions del grup, 
analitzàvem notícies, com una que es 

titulava “Greta Thunberg: la nena sueca 
que hi veu clar i que té pànic al canvi 
climàtic” treballant diferents tipologies 
textuals, veiem i reflexionàvem sobre 
vídeos de coneixement, entrevistes, etc... 
També vam disposar un espai a l’aula on 
anàvem col·locant tot el material, fèiem 
exposicions, deixàvem llibres per consultar 
que vam trobar a la biblioteca de l’escola, 
la de l’aula i alguns que vam portar de 
casa, etc. 
Ha estat una experiència molt bonica i 
enriquidora amb la que hem après tots 
de tots, on tothom ha tingut cabuda i ha 
treballat al seu ritme i en funció de les 
seves necessitats. Tothom ha pogut aportar 
per construir el que ha estat el nostre 
primer projecte i estem molt orgullosos/es. 
Seguim endavant! 

Sònia Roca 
Tutora 4tB 
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Aquest curs hem començat a l’escola la 
tarda compARTir. Aquesta ha estat una 
proposta conjunta de l’àrea artística per 
contribuir al desenvolupament integral dels 
nostres alumnes.
Ja fa uns anys que a l’escola treballem poc 
amb llibres de text i cada cop anem fent 
un treball més cooperatiu i competencial 
sabem que des de l’educació artística 
podem donar un ventall molt més ampli pel 
desenvolupament emocional i crític dels 
nostres nens i nenes. Així doncs, a través 
de l’art els nostres infants desenvolupen 
diferents habilitats emocionals, abstractes i 
creatives molt necessàries per a l’adquisició 
d’altres coneixements. L’art ens ajuda a 
pensar, ser crítics, empatizar i ser més 
tolerants. 
Quan vam iniciar el projecte Tàndem amb el 
Palau de la Música Catalana vam veure que 
era molt interessant incloure les arts en 
el nostre projecte educatiu i ho havíem 
de fer de manera que els nostres infants 
se sentissin còmodes i poguessin tenir 
una vivència propera. La tarda compARTir 
vol contribuir a descobrir el món des d’un 
altre punt de vista i al mateix moment 
deixar l’alumne escollir a través de quina 
disciplina ho vol fer, la música o la plàstica.
Si ens centrem en les arts plàstiques, durant 
molts anys s’ha tingut com a únic objectiu 
fer coses boniques, sense tenir en compte 
la gran frustració que pot resultar per un 
infant amb poques destreses manuals, no 
arribar a allò que s’espera. La plàstica no 
són treballs manuals, ni seria just avaluar a 
un alumne segons si retalla bé, enganxa bé 
o si el que ell fa a nosaltres ens agrada o no.
Per aquesta raó, a la tarda compartir d’arts 
plàstiques, vam iniciar una metodologia 

de treball en la qual els 
alumnes viuen l’art com un 
mitjà d’expressió, on ells 
són els creadors del seu art 
i on també hi ha una part 
molt important d’educació 
visual, ja que l’art també 
és una eina, una forma de 

mirar, de mirar des d’un altre punt de vista 
i de flexibilitzar la mirada. De fixar-nos més 
enllà de l’evident i de deixar finals oberts.
A plàstica volem que l’alumnat s’emocioni 
amb allò que veu, sent o fa i que empatitzi 
amb el que veuen, senten o fan els 
altres. Que adquireixin seguretat, que es 
descobreixin a ells mateixos i s’expressin 
lliurement. Que desenvolupin la seva 
imaginació, creativitat, sensibilitat i 
flexibilitat de pensament. Que gaudeixin del 
procés i que siguin ells els que decideixin 
què és maco o no segons el seu criteri de 
l’estètica. Que tinguin opinió d’allò que 
veuen. Volem que creïn, que experimentin 
i que confiïn en ells mateixos i en les seves 
creacions.
La vessant musical, ens permet explorar 
moltes dimensions. A través de la música 
ens podem expressar, representar idees 
sensacions, pensaments... Així la música 
esdevé vital, no només per la seva bellesa i 
valor sinó també com a suport a partir del 
qual ens podem comunicar amb els altres i 
amb nosaltres mateixos. 
Així doncs, com a escola, amb la 
tarda CompARTir volem contribuir al 
desenvolupament personal de l’alumne 
amb tots els beneficis que l’educació 
artística pot aportar-nos.
Creiem que la tarda compARTir, ens ha 
permès començar a treballar de manera 
diferent la vessant artística del nostre 
alumnat, donant-los la possibilitat 
d’expressar-se de manera més lliure i 
íntima i intentant que gaudissin de tot el 
procés creatiu.

Gemma Arnau, Anna Queralt 
i Mar Calvet

compARTir
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el cançoner

Un infant aprèn abans a cantar i a ballar, 
que a parlar i a caminar. La música és 
inherent a l’ésser humà i per això és una 
eina educativa transversal. La cançó ofereix 
un excel·lent mitjà d’expressió musical i 
n’esdevé l’eix vertebrador. Hi conflueixen 
molts aspectes que la fan insubstituïble, 
com poder fer música a l’abast de qualsevol 
infant, treballar la sensibilitat, exercitar 
ritmes, mètrica, melodia, fraseig..., 
transmetre cultura, aprendre llengua i 
construir grup i identitat.
Emmarcat dins el projecte de Música de 
l’escola, enguany hem aconseguit construir 
un cançoner d’aula adaptat a cada nivell, 
que s’ha anat actualitzant periòdicament 
amb noves cançons. Això s’ha fet 
mitjançant el cançoner com a objecte (un 
àlbum) que a cada classe és diferent perquè 
tothom hi pot incorporar noves cançons 
o poemes s’hagin treballat. Cada cançó 
ocupa una pàgina del repertori i recull el 
títol, la lletra, la música, l’autoria i alguna 
imatge. Els infants tenen el cançoner al seu 
abast. El poden tocar, remenar i compartir 
durant qualsevol estona de joc lliure. I 
certament, ho fan. 
Cantar ha de constituir una acció 
quotidiana perquè és una activitat 
integradora, d’equip i que ajuda a crear 
un bon clima. També és un bon punt de 
partida per enllaçar amb altres activitats, 
o viceversa. A més a més, que seria de les 
festes i dels moments de lleure sense poder 
cantar tots junts unes bones cançons? Així 
que canteu molt i molt!

Joana Cifre-Mas
mestra de música 

ambient de mini mons
Aquest curs vam engegar un nou ambient 
de lliure circulació, que juntament amb la 
resta, permet als infants aprendre jugant,  
respectant els seu ritme i interessos.
Els Mini Mons són una proposta de joc 
lliure, desestructurada i sense cap direcció, 
en la que l’infant pot crear a través de les 
peces soltes petits mons imaginaris i reals.  
S’ofereix als infants personatges diversos 
(ninos, animals...) i un material que no 
té un propòsit definit (pinyes, petxines, 
pedres…), i és l’infant qui en busca totes 
les seves possibilitats, desenvolupant 
així la seva imaginació i enriquint la seva 
creativitat. Creatius en tots els sentits, no 
només en la part més artística, si no també 
en com el cervell treballa: assaig-error, 
pensament matemàtic, el tot i les parts...

Laia Bellaubí
tutora P4B

novetats d’infantil
del curs 2019-2020
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aniversaris saludables
Aquest any seguint amb les propostes 
de dur a l’escola un esmorzar saludable, 
s’ha proposat celebrar aniversaris 
saludables. D’aquesta manera, hem pogut 
veure esmorzars d’aniversari, a part de 
beneficiosos per a la salud, molt originals. 
Amb el tracte del menjar i la seva elecció 
estem fomentant que els nens i nenes de 
l’escola vetllin per a la seva salud menjant 
allò que més li convé al cos i poder tenir 
una vida saludable.

Silvia Climent
tutora P3B

capsa de vida
Aquest curs, a P4, hem introduït una 
proposta familiar a l’aula. Es tracta de 
“La capsa de vida”. És una activitat que 
comença a casa, on cada infant juntament 
amb la seva família busquen, decoren i 
omplen una capsa amb els seus tresors 
més estimats. Aquells objectes, fotografies, 
joguines, que tingui un significat especial 
per a ells, que d’alguna manera formin 
part de la seva vida de manera especial. 
Aquesta activitat està pensada per a 
treballar l’autoestima, que els companys 
es coneguin més entre ells i es reforci el 
vincle. La participació de la família és clau, 
ja que el fet d’haver treballat juntament 
amb els pares també fa que es reforci 
l’aferrament i la seva visita a l’aula per 
explicar què han posat dins la capsa els 
fa sentir molt bé i protagonistes únics 
d’aquell moment.
Mariona Capera
tutora P4A

maleta viatgera
Aquest curs a P5 hem introduït una nova 
proposta anomenada la maleta viatgera.
Consisteix en una bossa que conté la 
mascota de la classe i una llibreta. Cada 
divendres un infant es porta la bossa i 
la torna dimecres, durant aquests dies 
incorpora a la mascota en les seves 
activitats. Després a la llibreta fa un petit 
recull (ja sigui amb fotografies, dibuixos...) 
de coses que han fet junts durant aquests 
dies per presentar-les  a l’aula a la resta 
de companys. Es una manera de que les 
famílies participin de la vida de l’escola, 
de que els infants es sentin protagonistes, 
perdin la por a parlar en públic i 
comparteixin amb els seus companys i 
companyes una mica de casa seva!

Naira Meneses i Raquel Juan
tutores P5
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En aquest any de tants canvis a l’Escola 
Pere Vila, l’espai i estona de pati també 
demanava d’una revisió que oferís noves 
experiències a les nostres i els nostres 
alumnes de tots els nivells. 
Dos van ser els principals objectius que ens 
vam posar per començar a decidir quins 
canvis faríem:
 • Oferir nous materials i jocs per gaudir 
durant l’estona de pati.
 • Potenciar les relacions personals entre 
els alumnes.

Però... Quins materials i jocs escolliríem? 
I... Com ho faríem per afavorir aquestes 
relacions? La resposta la teníem en 
l’organització i en els propis jocs que 
oferiríem.

A infantil, on els patis ja funcionaven molt 
bé, vam afegir nous materials per als nens 
com una pissarra, cubells de cautxú, una 
caseta de fusta, uns troncs aportats per 
una família i les papereres de reciclatge per 

conscienciar en la cura del medi ambient 
les nostres nenes i els nostres infants des 
de ben petits. 

A primària vam aplicar les mateixes 
mesures per a totes i tots, de 1r a 6è. 
Primer de tot, vam escollir els jocs que 
oferiríem als nostres alumnes amb 
la premissa que s’haguessin de jugar 
acompanyat. D’aquesta manera afavoríem 
la interacció entre infants des dels seus 
interessos en el jocs i no tant des de 
l’amistat o el ser companys d’aula.

Els jocs que vam escollir van ser jocs com 
l’UNO, Mikado, quatre en ratlla, escacs, 
parxís, domino, guixos, cordes per saltar, 

“Si donem als estudiants la
possibilitat de parlar amb els

altres, els donem marcs per pensar 
per ells mateixos.”

Lev Vigotski, psicòleg de Rússia 
(1896 - 1934)

“És el nen la font de la seva 
originalitat i creativitat, i el 
pati és el mitjà òptim per al 

desenvolupament de les seves 
capacitats i talents.”

Eric Hoffer, filòsof d’Estats Units
(1898 - 1983)

PATISConstruïm
uns

diferents
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Per últim, vam introduir gràcies a 
l’oferiment de la Mar i el Xavi, mestres 
d’educació física de l’escola, la presentació 
d’un nou joc tots els dilluns on tots aquells 
alumnes que volguessin participar podien 
acostar-se en qualsevol moment al pati 
central. Durant tota l’estona de pati la 
Mar i el Xavi feien de dinamitzadors de 
l’activitat.

Per acabar, després de tants canvis i 
novetats, valorem molt positivament el 
nou funcionament del pati. Veiem a infants 
de diferents nivells relacionar-se pels seus 
interessos en el joc i com aquestes noves 
relacions es traspassen i mantenen als 
passadissos. Ens agrada veure els nens 
molt més motivats de cara l’estona de 
pati i com cuiden els nous materials, ja 
que se’ls senten seus i els agraden. Ens 
encanta la seva predisposició i respecte 
pels jocs nous que se’ls proposen totes les 
setmanes. 

Des del claustre de l’Escola Pere Vila estem 
convençuts que l’espai i estona de pati és 
un moment tan important com qualsevol 
altre del centre i seguirem treballant per 
fer d’aquest una experiència millor i més 
enriquidora per totes i tots els infants de 
l’escola.

Jordi Mur 
Mestre del SIEI (Suport Intensiu per a 
l’Escolarització Inclusiva)

gomes elàstiques, discs voladors i/o bitlles. 
Tot d’un volum més gran per tal de fer-ho 
més vistós.

La segona mesura i potser la més 
important a nivell d’organització és que 
ens vàrem adonar que fer el pati tots junts 
dificultava tant el joc com les relacions per 
manca d’espai. Així doncs, vam decidir fer 
dos torns de pati, un per Cicle 2 i un altre 
per Cicle 3. D’aquesta manera, el nombre 
d’alumnes passava a ser la meitat. Totes 
i tots tenien ara més espai per jugar al 
pati i evitàvem també les aglomeracions 
d’infants esperant el seu torn per jugar als 
jocs nous.

En tercer lloc, encara relacionat amb els 
jocs, vam decidir que la cura i la gestió 
dels jocs havia de ser una responsabilitat 
de l’alumnat. Per això, cada dia un 
grup diferent de cada nivell, s’havia 
d’encarregar de treure els jocs al pati 
i tornar-los a guardar i recollir havia 
de ser una feina de tots. Tanmateix, la 
cura i restauració dels jocs havia de ser 
responsabilitat dels infants, sempre que 
fos possible. 

“La veritable compassió no 
consisteix en desitjar ajudar a 

aquells que són menys afortunats 
que nosaltres, sinó en adonar-nos 
de les nostres semblances amb 

tothom.”
Pema Chödron, monja budista

d’Estats Units (1936 -)

“Poques coses poden ajudar 
més a un individu que donar-li 

responsabilitats i fer-li sentir que 
confies en ell.”

Booker T. Washington, 
polític d’Estats Units (1856 - 1915)

“Sempre hem cregut que el pati 
era una estona compensatòria 

de les activitats escolars, però en 
realitat és un espai educatiu, tant 

com la resta.”
Jordi Puig, doctor en pedagogia 

i president del Consell Social del Col·legi 
de Pedagogs de Catalunya
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No descobriré la sopa d’all si dic que els final de curs són dies força atrafegats, una mica 
estressants i molt , però molt, intensos. I si li sumes el fet de ser tutora de 6è, hi apareix 
un grau molt elevat d’emoció.
Aquest final de curs tot és diferent. Massa diferent.
Fa mesos que la distància física no ens permet viure moments que havien de ser nostres. 
Les colònies és un d’aquests grans moments que m’hagués encantat compartir amb 
vosaltres. L’altre és la vostra festa de comiat de 6è, quin moment més especial! Però no 
ens quedem amb el que no podem fer.
Durant aquests mesos he pensat cada dia en vosaltres. D’una manera o altra hem estat 
contínuament en contacte. A l’inici va ser dur a nivell emocional. M’explicàveu que 
estàveu avorrits, cansats d’estar tancats, teníeu ganes de tornar a classe. Alguns i algunes 
fèieu veus apagades, eren moments difícils. La incertesa de què passaria ens inquietava a 
grans i joves.
Tot i així, haver tinguts aquelles petites o grans converses telefòniques (depenent de 
les ganes d’explicar-me coses de cada moment) , ens han mantingut units. M’ha permès 
continuar sentint-me tutora i, tot i no poder abraçar-vos, ens hem enviat molts petons i 
abraçades virtuals.
I no només he pogut parlar amb vosaltres, la prèvia la feia amb les vostres famílies. 
Els adults també hem necessitat compartir tot allò que estàvem vivint. Cada trucada 
començava amb el “com esteu?” desitjant que la resposta fos “tots bé, gràcies!”. I així 
era, i llavors continuàvem parlant del que convenia a cada moment. La distància no ha 
aconseguit que em sentís lluny de vosaltres.
Aquest final de curs no tindrem l’oportunitat de fer allò que ens hagués agradat. I sí, sap 
greu. Però el que hem viscut és tan excepcional que mai ho oblidarem. Per molts anys que 
passin, m’acompanyareu sempre en els meus records sobre aquest curs.
I ara, s’obre un altre món. Cadascú seguirà el seu camí, aquesta vegada no serà junts, i us 
desitjo de tot cor que sigui apassionant. Sabeu que hi haurà moments bonics i moments 
complicats, però sabeu que amb esforç i demanant ajuda quan sigui necessari, us en 
sortireu.
Jo continuaré estant aquí pel que necessiteu. 
I recordeu que SOM UN EQUIP!

Anna Chillida
tutora de 6è

noies i nois de
Per vosaltres,  6è!



19



20

Fa temps que la música és ben present al 
Pere Vila!

El 2018 l’Escola Pere Vila va iniciar un 
projecte fent tàndem amb el Palau de la 
Música que va enfortir el treball coral 
que ja es feia a l’escola i va afegir energia 
al grup de Batucada i la Coral de Mares i 
Pares que condueix la Mónica Sánchez.
A més, els darrers anys s’han iniciat nous 
projectes musicals que van agafant força i 
embranzida. I, podríem dir que la música 
es respira a les parets de l’escola.

El curs passat, les professores de música 
de l’escola, l’Anna Queralt, la Mar Calvet 
i la Joana Cifré, van iniciar les entrades 
musicals aprofitant la instal·lació del fil 
musical a tot l’edifici de l’escola. Aquesta 

proposta va tenir un èxit rotund i totes 
les classes des de primer de primària 
fins a sisè podien escollir la cançó que 
s’escoltaria durant una setmana sencera 
tant en l’horari d’entrada com de sortida 
de l’escola. D’aquesta manera, al llarg 
del curs, vàrem poder gaudir d’una gran 
varietat d’estils de música que proposava 
l’alumnat.

Però les possibilitats de fer més música en 
viu van venir quan el Palau de la Música va 
regalar a l’escola un piano! Un piano ben 
bonic i afinat que van posar a l’entrada i 
que estava disponible per a tothom que 
el vulgues fer sonar. Així, la secretaria de 
l’escola sempre estava acompanyada de 
música en viu i això ens permetia gaudir 
d’estones familiars agradables.

  Música en
al Pere Vila! VIU
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I, com que al Pere Vila tot sona, els pares i 
mares dels alumnes que també gaudim de 
la música ens hi vam voler afegir. 

L’AMPA Pere Vila va crear una comissió de 
música i va descobrir que l’escola és plena 
de persones a qui agrada cantar i tocar 
instruments, i va decidir aprofitar aquesta 
energia per crear espais on fer-ho. D’aquí 
van néixer dues iniciatives: El conjunt 
instrumental Pere Vila Sound i els matins 
musicals amb música en viu. 
El conjunt instrumental Pere Vila Sound 
va fer la seva primera presentació al 
tradicional dinar de tardor que organitza 
l’AMPA a l’Octubre, i va comptar amb 7 
mares i pares que van estar amenitzant 
la sobre taula del dinar amb música de 
The Beatles i altres cançons. I els matins 
musicals amb música en viu van començar 
al gener del 2020 amb la col·laboració 
de pares i mares i alumnes que oferien, 
un cop al mes,  4 o 5 cançons en directe 
durant l’entrada dels nens a l’escola; a les 
8.30 h i a les  9h perquè tant els alumnes 
més petits com els més grans en poguessin 
gaudir.

Dins d’aquesta iniciativa vam poder 
escoltar jazz amb el Lluís, la Lola i el seu 
avi. Després va seguir el matí de música 

popular catalana a càrrec de la Tomoko 
i la seva gralla. Malauradament, a causa 
de l’alerta sanitària, ens vam quedar amb 
les ganes d’escoltar música colombiana a 
càrrec del Yoskley, la Victoria, l’Edwin i en 
Marçal i d’escoltar el matí líric a càrrec de 
la Diana, la Mònica i en Diego.

En fi... Quina passada que els alumnes 
siguin tant musicals i que les famílies 
s’estiguin contagiant d’aquesta energia 
i s’hi estiguin sumant. Animeu-vos-hi i 
veniu a compartir la vostra música amb 
tots nosaltres.  Que el curs 2020-21 estigui 
ple de música i alegria! Això ens farà 
encara més forts!

Anaïs Oliveras 
Comissió de música AMPA Pere Vila 

Mares i pares membres de la comissió: 
Tomoko Sakamoto, Diego Linares, Diana 
Franov, Edwin García, Nando Muñoz, 
Victoria Castaño, Andrew Codd, Pere 
Carlos, Mònica Sánchez, Jordi Torrent, 
Lluís González, Dolors Payà, Yoskley, 
Marcela Pernetti, Giulia Manenti, 
José Borda, Yann Christin, Anaïs Oliveras 
i la Coral de Mares i Pares (Esther, Maria, 
Patricia, Raquel, Sara, Vicky, Sabrina, 
Virginia i Lupe.) 
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El Pere Vila y las familias tenemos la 
convicción de que cuando los espacios 
escolares mejoran, también mejora la 
calidad educativa.
Como parte de la iniciativa de transformar 
el patio, en cursos pasados realizamos un 
proyecto participativo para diseñar el patio 
que queríamos, en colaboración con el 
alumnado, las familias y el profesorado. 
El objetivo principal era dar respuesta a las 
necesidades de los distintos ciclos desde 
infantil hasta primaria teniendo en cuenta 
el uso del patio para las familias tras la 
salida de cole (patis oberts) y la ejecución 
de las extraescolares que se proponen, 
como alternativas de desarrollo para los 
niños y niñas, y que buscan la conciliación 
familiar y laboral.
Para dar respuesta a todo esto planteamos 
una intervención con espacios naturales 
y educativos siendo éstos más atractivos, 
inclusivos, acogedores y participativos.
Entre ellos se destacaba interés por tener 
un arenero, juegos de equilibrio, de trepar, 

eliminación de la valla de madera de 
manera que el huerto quedara dentro de 
la zona del área infantil, rehabilitar las 
pistas y la diversificación de las mismas, 
inclusión de vegetación que nos ayudaría 
a generar sombra y oxígeno en todas las 
zonas así como la reja perimetral del 
exterior, todo ello con riego automático, 
baños con acceso directo sin necesidad 
de entrar dentro de la escuela, eliminar el 
espacio de tipo jaula entre los espacios del 
área infantil, pista y porches, y proponer 
nuevas soluciones que aportarán y 
facilitarán un entorno más natural.
Este objetivo se ha ido concretando a 
medida que se han recibido los permisos 
requeridos (debido a que la escuela es 
un edificio catalogado) y los recursos 

proyectopatios
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económicos necesarios. 
Producto de ello, gracias al apoyo 
incondicional de la escuela y las familias y 
siendo dirigidos por un equipo externo de 
arquitectos, obtuvimos la transformación 
del área infantil con su arenal, cocinita y 
circuito lúdico. 
Para este curso teníamos previsto la 
colocación de un rocódromo y una serie 
de contribuciones en materiales para uso 
lúdico de los niños en la escuela hasta 
antes del confinamiento. 
La sorpresa es que el Consorcio dio 
confirmación a la adjudicación que 
perseguíamos de manera perseverante 
hace pocos días. El grueso de las obras 
comienza en este mes de junio y finalizará 
en septiembre.
Las actuaciones se centrarán en:

Patios y pistas deportivas 
• Regularización de la superficie con 

pavimento antideslizante. Retirada del 
elemento de ocultación existente en la 
valla perimetral de la Avda. Vilanova 
y saneado y poda de la vegetación 
existente.

• Incorporación de equipamiento 
deportivo (canastas, porterías, etc.) así 
como pintado de las líneas de los campos 
de fútbol,   baloncesto y voleibol.

• Eliminación de las vallas metálicas que 
rodean las pistas deportivas y patios, y 
colocación de nuevas vallas en el fondo 
de la pista, conformadas por una malla 
de 4m de altura, seguida de un tramo de 
red de poliamida de hasta 6m de altura. 

• Colocación de banco jardinera continuo 
para evitar la entrada de arena en la 
pista deportiva. Este elemento se podrá 
utilizar como grada y tendrá un espacio 
con tierra vegetal para permitir la 
plantación.

Porches
• Ubicación de nuevos bancos hexagonales 

en el espacio del área infantil y de 
entrada a la escuela, y plantación de 

nuevo arbolado (moreras). 
• Colocación de un rocódromo, con base 

de pavimento de caucho.

Baños
• Nuevos lavabos con acceso directo 

desde el patio. 

Valla perimetral
• Arreglo, limpieza, reparación de 

grietas y reposición de ladrillos del 
muro exterior, así como raspado y 
pintado de la valla y puerta principal.

• Montaje del nuevo sistema de 
ocultación, que será anclado a la valla 
actual. 

• Disposición de vegetación trepadora 
tipo Clemátide o similar.

 Trabajos complementarios
• Arranque de palmeras y/o arbustos 

que o bien interfieren en el nuevo 
programa funcional o bien se 
encuentran muertos o en mal estado. 

• Últimos detalles como la inclusión del 
riego automático y rampa de acceso a 
la biblioteca están en conversaciones 
para su posible inclusión.

Nos vemos a la vuelta con muchas 
aventuras por disfrutar. 
A todos aquellos que mantienen la 
ilusión de trabajar en conjunto para 
mejorar las áreas de oportunidad, 
un gran GRACIAS y en especial a la 
Comisión de patios por estar y existir.
Forza Pere Vila!

Nadia Esparza
Comisión patios AMPA Pere Vila
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La biblioteca de la nostra escola forma 
part del grup escolar Pere Vila, un conjunt 
històric format per tres edificis: la nostra 
escola, l’IES Pau Claris i la biblioteca al 
mig. Aquests edificis d’estil noucentista 
van ser projectats per l’arquitecte Josep 
Goday cap a l’any 1931. 
La biblioteca, que es va inaugurar el 16 
d’abril de 1934, és avui un espai d’ús 
compartit entre la nostra escola i l’institut. 
Des de l’AMPA, juntament amb l’equip 
directiu i el claustre de mestres hem creat 
una comissió mixta entre família i escola 
perquè considerem que la Biblioteca és 
molt més que aquest preciós espai ple de 
llibres entre quatre parets. La Biblioteca 
és un espai de dinamització amb infinites 
possibilitats educatives i de cohesió entre 
la comunitat del centre. I com diria el 
Jaume Centelles, la «biblioteca és el cor de 
l’escola».

La biblioteca 
escolade l’

Entre l’equip de mestres i l’AMPA hem 
preparat unes recomanacions de 
lectures per als infants de totes les edats, 
i també per a joves i adults. Per facilitar 
la classificació ho hem dividit per cicles, 
però pensem que moltes lectures es poden 
gaudir a edats molt diferents. Els lectors 
i lectores decidiran quins són els seus 
llibres. Hi ha llibres pensats per aquells 
que no saben llegir, perquè a llegir se 
n’aprèn abans de saber llegir i perquè 
també és important aprendre a llegir 
imatges. Trobareu llibres per als qui volen 
llegir acompanyats, els que comencen a 
llegir sols, lectures per fer en veu alta i 
compartir, llibres de coneixement i alguns 
llibres per a joves i adults. 

Esperem que les gaudiu. 
Bones lectures!
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P3, P4, P5

Som aquí
Autor: Oliver Jeffers 

Il·lustrador: Oliver Jeffers 
Editorial: Andana
Extra: Booktrailer 

De què fa gust la lluna?
Autor: Michael Grejniec 
Il·lustrador: Michael Grejniec 
Editorial: Kalandraka
Extra: Booktrailer

Anem a caçar un os
Autor: Michael Rosen 

Il·lustradora: Helen Oxenbury 
Editorial: Ekaré

Extra: Acaben d’estrenar la pel·lícula! 
El seu autor ho explica molt bé en anglès. 

Corb
Autor: Leo Timmers 

Il·lustrador: Leo Timmers 
Editorial: Animallibres

Extra: Pots llegir un fragment… 

La casa dels ratolins
Volum 1
Autora: Karina Schaapman 
Il·lustradora: Karina Schaapman 
Editorial: Blackie Books 
Extra: hi ha més títols dins la col·lecció
i material extra per jugar. 

El llop, l’ànec i el ratolí 
Autor: Mac Barnett 
Il·lustrador: Jon Klassen 
Editorial: Juventud 
Extra: Booktrailer amb els seus creadors

recomanacions de 
lectures

https://www.andana.net/libro/som-aqui_82718/
https://youtu.be/zU0VZjLWbtM
http://www.kalandraka.tv/es/video/sabelunabt
http://ekare.es/libros/anem-a-cacar-un-os/
https://www.ritalucafilms.com/anem-a-cacar-un-os/
https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds
https://animallibres.cat/albums-illustrats/7380-corb-9788496726642.html
https://animallibres.cat/tl_files/pdfs/fragments/9788496726642_FR.pdf
https://www.blackiebooks.org/catalogo/la-casa-dels-ratolins/116/
https://www.blackiebooks.org/catalogo/la-casa-dels-ratolins/116/
https://www.blackiebooks.org/catalogo/la-coleccion-de-la-casa-de-los-ratones/
https://www.editorialjuventud.es/el-llop-lanec-i-el-ratoli-9788426144966/
https://youtu.be/vJh3glKPOuo
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1r i 2n

El Grúfal i la filla del Grúfal
Autora: Julia Donaldson 
Il·lustrador: Axel Scheffler 
Editorial: Brúixola
Podeu gaudir de la pel·lícula en 
diferents plataformes. 

recomanacions de lectures

D’aquí no passa ningú!
Autora: Isabel Minhós Martins 
Il·lustrador: Bernardo P. Carvalho 
Editorial: Takatuka
Extra: podeu fer un tastet de l’interior.

Títol: El lladre de gallines
Autora: Béatrice Rodriguez 
Il·lustradora: Béatrice Rodriguez 
Editorial: Libros del Zorro Rojo 
Llibre sense text 
Extra: formen una trilogia juntament 
amb La revenja del gall i Un dia de pesca 

El lleó i l’ocell
Autora: Marianne Dubuc 

Il·lustradora: Marianne Dubuc 
Editorial: Tramuntana 

Llop gran i llop petit
Autora: Nadine Brun-Cosme

Il·lustrador: Olivier Tallec 
Editorial: Ediciones Jaguar

Extra: podeu veure el tràiler del 
curtmetratge.

https://www.brunolibros.es/libro/personajes/el-grufal-i-la-filla-del-grufal-edicio-de-luxe/
https://www.ritalucafilms.com/el-grufal/
http://www.takatuka.cat/llibre.php?otro_idioma=cat&id_otro_idioma=155
http://www.takatuka.cat/pdf/D_aqui_lo_passa_ningu_mostra_web.pdf
http://librosdelzorrorojo-infantil-catala.blogspot.com/2016/01/lladre-de-gallines.html
https://librosdelzorrorojo.com/ca/cataleg/la-revenja-del-gall/
https://librosdelzorrorojo.com/ca/cataleg/un-dia-de-pesca-2/
https://tramuntanaeditorial.com/ca/cataleg/el-lle%C3%B3-i-locell
http://https://www.edicionesjaguar.com/titulos_detalle/221-llop_gran_i_llop_petit
https://vimeo.com/291687213
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3r i 4t

Off
Autor: Xavier Salomó 

Il·lustrador: Xavier salomó 
Editorial: Flamboyant 

Llibre sense text
Extra: material complementari 

que aporta l’editorial

Hilda y el trol
Autor: Luke Pearson

Il·lustrador: Luke Pearson 
Editorial: Barbara Fiore

Extra: hi ha més títols dins la col·lecció. 

recomanacions 
de lectures

Gos pudent
Autor: Colas Gutman 

Il·lustrador: Marc Boutavant 
Editorial: Blackie Books

Extra: altres títols de la sèrie: 
Gos pudent s’enamora i Gos pudent 

va a l’escola

Petita & Gran. Amelia Earhart
Autora: María Isabel Sánchez Vegara 
Il·lustradora: Mariadiamantes 
Editorial: Alba Editorial
Extra: col·lecció de llibres sobre 
personatges de la història explicats a 
mode de dietari

Fill de dracs 
Autor: Sébastien Perez 
Il·lustradora: Justine Brax 
Editorial: Baula

https://www.editorialflamboyant.com/ca/libro/off-2/
https://www.editorialflamboyant.com/wp-content/uploads/2019/09/OFF_Xavier-Salomo_CAT-1.pdf
https://www.barbarafioreeditora.com/editorial/luke_pearson
https://www.blackiebooks.org/catalogo/gos-pudent/
https://www.blackiebooks.org/catalogo/gos-pudent-senamora/
https://www.blackiebooks.org/catalogo/gos-pudent-va-a-lescola/
https://www.blackiebooks.org/catalogo/gos-pudent-va-a-lescola/
http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?shop.searchProds&nt=7455&tqry=4&ord=3&sen=0&cqry=698&pagout=0
http://baula.com/fill-de-dracs/


28

El peix número 14
Autora: Jennifer L. Holm  
Il·lustrador: Gustavo Roldán 
Editorial: Viena Edicions

5è i 6è
recomanacions 
de lectures   

Les bruixes 
Autor: Roald Dahl 

Il·lustrador: Quentin Blake 
Editorial: Estrella Polar (Grup 62)

Diari del Greg
Autor: Jeff Kinney 
Il·lustrador: Jeff Kinney 
Editorial: Estrella Polar (Grup 62)
Extra: si us agrada teniu més títols dins la col·lecció 
per continuar les aventures d’en Greg.

Oliver Twist
Autor: Charles Dickens 

Il·lustradora: Mónica Armiño 
Editorial: Anaya

Una adaptació del clàssic.
Extra: Podeu fer un tastet de les 

primeres pàgines en castellà.

Títol: Els futbolissims 1 
El misteri dels àrbitres adormits
Autor: Roberto Santiago 
Il·lustrador: Enrique Lorenzo Diaz 
Editorial: SM
Extra: Booktrailer. Web per als fans de la col·lecció.

La vida amorosa dels animals
Autora: Katharina von der Gathen 

Il·lustradora: Anke Kuhl 
Editorial: TakatuKa 

Llibre de coneixements
Extra: podeu veure l’interior del llibre.

https://vienaedicions.com/book/el-peix-numero-14
https://www.grup62.cat/llibre-les-bruixes/114378
https://www.grup62.cat/llibre-diari-del-greg-1-un-pringat-total/96200
https://www.grup62.cat/coleccio-diari-del-greg/G620001033
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/clasicos-a-medida/oliver-twist/
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/primer_capitulo/clasicos-a-medida-oliver-twist.pdf
https://youtu.be/jdl__LkKIKc
https://www.losfutbolisimos.es/?utm_source=los_futbolisimos_web_ficha_libro&utm_campaign=utm_campaign%3Dlos_futbolisimos_web_ficha_libro
http://www.takatuka.cat/llibre.php?id=179&La%20vida%20amorosa%20dels%20animals|Katharina%20von%20der%20Gathen|Anke%20Kuhl
http://www.takatuka.cat/pdf/9788417383220_interior_vida_amorosa_cat.pdf
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Malala Yousafzai
La meva història és la història de 

moltes noies 
Discurs d’acceptació del Premi Nobel 

de Malala Yousafzai 
Il·lustrador: Yael Frankel 

Editorial: Akiara
Altres discursos memorables per 

gaudir i reflexionar a la col·lecció Akiparla.

Les bibliotecàries. 
Diari de la biblioteca popular Pere Vila 1933-1939 
Autores: AAVV  
Il·lustradora: Elisa Pereza 
Editorial: Editorial Morsa
Recull els diaris de la Biblioteca de l’Escola Pere Vila, amb les 
vivències de l’època i les anècdotes del dia a dia del període 
històric comprés entre 1933 i 1939.

joves i adults
recomanacions de      lectures

Un mag de Terramar
Autora: Ursula K. Le Guin 
Editorial: Raig Verd
“No podríem tenir un Harry Potter si 
no hagués existit l’escola de mags de 
Terramar.” (Neil Gaiman)
Extra: podeu llegir un fragment.

Momo
Autor: Michael Ende 

Editorial: Bromera
Extra: podeu fer un tastet. 

També es va fer una pel·lícula.

La Maleta
Autora: Núria Parera 
Il·lustradora: María Hergueta 
Editorial: Babulinka
Extra: podeu mirar les primeres pàgines.

https://akiarabooks.com/llibre/malala-yousafzai-la-meva-historia-es-la-historia-de-moltes-noies/
https://akiarabooks.com/llibre/malala-yousafzai-la-meva-historia-es-la-historia-de-moltes-noies/
https://akiarabooks.com/llibre/malala-yousafzai-la-meva-historia-es-la-historia-de-moltes-noies/
https://akiarabooks.com/categoria-producte/akiparla/
http://www.morsa.es/les-bibliotecaries/
http://www.morsa.es/les-bibliotecaries/
http://www.raigverdeditorial.cat/cataleg/un-mag-de-terramar/
http://www.raigverdeditorial.cat/wp-content/uploads/2020/02/Extracte_Un-mag-de-Terramar.pdf
https://bromera.com/educacio/esfera/2749-momo-9788490260906.html
https://bromera.com/educacio/tl_files/pdfs/fragments/9788490260906_FR.pdf
https://www.imdb.com/title/tt0091537/?ref_=fn_al_tt_2
http://babulinkabooks.com/libros-y-regalo-descargas/la-maleta-catala/
https://issuu.com/babulinkabooks/docs/la_maleta_issuu-cat


foto: Jordi Puig
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ets?
L’Antoni i l’Oli són kiwis!

    I tu
d’on

Sabeu que ja segurament coneixeu almenys 
dues paraules maori? Com ara kiwi, o haka. 
L’Oli, a més a més de ser bomber de la P4b, 
és un kiwi. I jo en sóc un també. El kiwi és 
un ocell nocturn i no-volador, indígena de 
Nova Zelanda, i el nostre animal nacional. 
Som coneguts com a kiwis, molt més curt 
de dir i no tant formal com dir neozelandès. 

La fruita kiwi és un nom comú de la fruita 
que sembla un cos de l’ocell kiwi, ovalat 

amb el plomatge curt i marró. 
L’Oli te bons lligams amb les famílies i 
amics kiwis i italians, més a prop. De fet 
tot al món ho tenim més a prop que no 
pas la Nova Zelanda, que és a les nostres 
antípodes; la capital Wellington, al centre 
del país, és al punt contrari del món des de 
Barcelona. Sabeu que tenim el sol al nord, 
no al sud com aquí? Sabeu que l’aigua 
gira en sentit contrari d’aquí quan baixa 
pel desguàs? Ara mateix al mes de juny hi 
comença l’hivern, i els dies es fan curts. 
La vida a Nova Zelanda te moltes 
similituds a l’europea; és clar, si una 
bona part de la població te orígens ètnics 
europeus! Les primeres famílies europees 
hi van arribar a partir del 1840. Va ser 
l’últim gran terreny habitable de ser 
assentat pels europeus, tant lluny i aïllat 
que ho és, al mig de l’extensió massiva 
que és l’oceà del Pacífic del Sud. Però 
els europeus no hi eren els primers! Des 
de fa 800 anys immigrants polinesis van 
començar a establir-se a les illes i van 
desenvolupar una cultura distintiva com 
maori. Avui dia la cultura, llenguatge, 
tradicions, cuina i manera de ser kiwi són 
una barreja d’influències europees i maori, 
principalment, amb també influències 
menors d’altres nacions d’Oceania i sud-
est asiàtiques.

Aotearoa és el nom maori del 
nostre país. El va descobrir el 
navegant Kupe quan veia un 
llarg núvol indicant terra sobre 
l’horitzó; la dona de Kupe va 
anomenar aquest terra Aotearoa, 
que vol dir país del núvol llarg 
i blanc. Si el fet de descobrir 
un país desconegut navegant 
per les estrelles al Pacífic del 
Sud en catamarà fa 800 anys 
impressiona, penseu que el Kupe 
va fer el viatge tres vegades, 
per tornar al nou país amb més 
immigrants! I tot això quan els 
europeus encara tenien por de 

sortir del Mediterrani!
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Un altre prova de la gran competència 
navegadora maori és que a Nova Zelanda 
tenim el moniato, dit la kumara. Aquest 
prové de l’Amèrica del Sud i evidencia 
almenys una visita maori al continent 
12,000 km lluny d’Aotearoa.

Avui dia navegar, sigui per vela, canoa 
o motor, i d’altres esports d’aigua són 
molt practicats a Nova Zelanda, i hi ha 
una industria innovadora amb disseny i 
fabricació de barques.
Malgrat la manca d’empatia i l’aptitud 
d’ascendència dels colonitzadors anglesos, 
a Nova Zelanda s’hi va evitar l’adopció del 
sistema de classe social tant estratificat 
com a molts països del vell món. Atès 
la seva localització aïllada al món, els 
primers habitants havia de fer servir els 
recursos que hi havia a la mà. Degut a això 
i a un entusiasme positiu per fer-n’hi una 
nova vida, Nova Zelanda es va forjar com 
un país pioner. Doncs, hi havia oportunitat, 
molta feina per fer inevitablement i molta 
il·lusió col·lectiva; així va néixer la nació 
com la coneixem ara: la dels pioners, 

inventors, bon treballadors i treballadores, 
i gent autosuficient i adaptables.
Entre de tots d’aquests pioners i inventors 
alguns van aconseguir tenir impacte 
mundialment: 
La primera exportació de carn congelada 
se la va realitzar des del port de Dunedin 
el 1882.
El 1893 Nova Zelanda va ser la primera 
nació del món que va concedir a totes 
les dones el dret a votar i el 1894 va 
ser pionera en l’adopció de l’arbitratge 
obligatori entre empresaris i sindicats.
El neozelandès Ernest Rutherford va ser el 
primer de dividir l’àtom. Considerat el pare 
de la física nuclear, va ser guardonat amb 
el Premi Nobel de Química l’any 1908.
Sir Edmund Hillary va ser el primer en 
pujar el cim més alt del món, l’Everest 
el 1953, acompanyat pel xerpa Tenzing 
Norgay.
La soprano neozelandesa Dame Kiri Te 
Kanawa, activa des de 1965 fins al 2010, és 
considerada una de les grans exponents de 
la seva generació.
El 1968 Bruce McLaren va ser el primer 
pilot de guanyar un gran premi conduint 
un cotxe dissenyat i construït per ell 
mateix. 50 anys després el seu llegat creix 
encara amb una dinastia en F1 i com un 
dels millors innovadors de cotxes super-
esportius.
El 1984 el govern va declarar Nova Zelanda 
territori sense nuclears, que es va convertir 
en llei el 1987, prohibint tota la generació 
d’energia nuclear, armes, la fabricació o 
tinença d’aparells nuclears o l’abocament 
de residus radioactius al seu territori.
Reconeixeu algun d’aquests noms o fets? 
Els kiwis som pocs al món, dispersos, però 
capaços i grans sostenidors de la igualtat i 
l’oportunitat per a tothom. 
L’Oli i jo estem encantats de ser aquí entre 
tots vosaltres. Bon estiu!

Antoni Millson
pare de l’Oli, P4B

font: Viquipèdia

Nova Zelanda
capital Wellington
població 4.942.500
idioma maori, anglès
moneda dòlar neozelandès
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Hay muchas cosas que pasan en un colegio 
que uno no se puede imaginar. 
Como madre o padre tendemos a mirar 
las cosas primero desde punto de vista de 
los hijos/as. Es normal. Pero en Pere Vila 
somos casi 500 personas. Y el alumnado 
y las familias son solo una parte de la 
realidad diaria de nuestro cole.
La otra cara es que la carga burocrática 
crece. De repente es obligatorio reportar 

las horas exactas que hace cada alumnado 
-¡cada día!-, o tienes que enterarte de 
cómo llevar una licitación pública del 
comedor, cuando antes se hacía a nivel 
central…
Por el otro lado tienes que dirigir y 
coordinar el centro, liderar a TODO tu 
equipo de profesores y de administración, 
reunirte con los “pesados” del AMPA 
(je, je, je), cumplir con riesgos laborales, 
formaciones internas, externas, 

Carme
el viaje 

de profesora     
a directora
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colaboraciones tipo la del Palau de la 
Música, el consejo escolar, actualizar y 
liderar la dirección pedagógica, llevar la 
web, recordar a consorcio que la pista 
sigue sin arreglarse… y un gran etcétera 
que divide tu atención y te aleja de lo que 
más te emociona: el alumnado.
Aparte de toda esa lista, tienes que 
reunirte con familias cada dos por tres: 
«¡Carme! ¿La pista para cuándo? », 
«¡Carme! Mi hijo no…», «Carme! Solo 
hablo ingles! Carme… »
(¿Cómo tiene tanta disponibilidad para las 
familias? Teoría A: Gemela idéntica. Teoría 
B: Holograma).
Y cómo Carme y su equipo lo han llevado 
durante COVID ni me lo puedo imaginar. 
¿Qué haces el primer día cuando hay 
profesores que no tienen ordenador en 
casa? ¿O wifi? ¿O que no dominan muy 
bien los ordenadores? Y todas las familias 
a la espera… 

De Profesora a Directora
Lo que muchos quizá no saben es que 
Carme empezó en el Pere Vila siendo 
profesora (mira la página 8 aquí!). Cuando 
se fue la directora anterior, Carme 
se animó con Àngels y unos más y se 
presentaron como equipo para llevar 
nuestra escuela. 
En muchas áreas, empezaron un poco de 
«cero», re-imaginando el futuro. Había 
muchas cosas por mejorar, empezando 
por la situación económica, y solo medio 
verano para preparar todo de cara al 
primer día del cole. 
Ese año coincidió con el primer año de mi 
hija. De hecho, hicimos las puertas abiertas 
con la antigua directora sin saber que se 
iba, y nos preguntábamos cual sería el 
impacto. 
Pues el impacto desde 2013 ha sido 
profundo. 
En P3, nuestro feedback fue tipo «por qué 
los peques tienen que sentarse en una 
silla a leer nada más entrar?». «¿Por qué 

no dejarles jugar con los amigos, ya que 
entran con muchísima alegría y energía?» 
Un año más tarde, ese detalle, y muchas 
más cosas, ya se habían cambiado para el 
nuevo P3. 
Y así ha seguido. Año tras año.
Mirando detrás, hay muchas propuestas e 
ideas que se han ido aplicando. Realmente 
han logrado transformar nuestra escuela 
de una manera que creo que si es tu primer 
año, es difícil de apreciar. 
Además, siendo una entidad pública, las 
cosas no van tan rápidas como querríamos. 
Falta agilidad (y presupuestos públicos, 
je, je, je). No creo que nadie lo tenga más 
presente que Carme y su equipo. Y para 
colmo, la dirección de la escuela ni elige su 
equipo (imagínate esto en una empresa). El 
consorcio asigna el profesorado. 
Me acuerdo un año que a nuestra profesora 
le otorgaron la plaza 2 días antes del inicio 
del curso. Ella vino el día anterior, sin 
cobrar, para conocer el centro. ¡Wow!
El cambio positivo que hemos vivido 
realmente creo que ha sido gracias a un 
trabajo en equipo. Pero la que más da la 
cara, es Carme. 
Me imagino que lo que más le ha faltado 
estos días de COVID han sido los abrazos 
non-stop de nuestros hijos e hijas. Tanto 
durante el día, como en el patio al final de 
la jornada donde siempre aparece con su 
sonrisa generosa. 
Y esos abrazos espontáneos de los niños 
es en si mismo una nota que muestra que 
tenemos una directora cercana y apreciada.

¡Un abrazo virtual a Carme y su equipo!

http://xtec.cat/escolaperevila/album/classes/retratsclasse1112.pdf


La junta de l’AMPA us desitja un bon estiu!

Ampere equip

AMPA Oficina
Passeig Lluís Companys 18, 08018, Barcelona

www.ampaperevila.org
web@ampaperevila.org

 direcció Giulia Manenti, Cora Egger
 disseny Giulia Manenti   
 col·laboradors Gemma Arnau, Mar Calvet, Aitor Díaz, Nadia Esparza, Mar Fargas, 

Helena Garcia, Jordi Mur, Anna Queralt, Alexandra Sans, Rebecca 
Lundin, Antoni Millson, Anaïs Oliveras, Sònia Roca, Sabrina Werner, 
equip docent d’infantil.
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