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Agraïments
L’equip del Fem escola vol agrair l’esforç a tots
els que ens heu dedicat temps, paciència i dedicació
en la realització d’aquest número. Sou brillants i valents!

Gràcies!

Anima’t a participar en l’elaboració de la revista
Fem Escola o a fer-nos qualsevol suggeriment a:
revista@ampafortpienc.org

www.ampafortpienc.org

Gràcies, artistes!
Ja fa temps que la redacció del Fem escola ens plantegem com incorporar
a les nostres files els nois i noies de l’escola. La portada d’aquest any
té aquest com a màxim objectiu això mateix. Hem proposat als nens i a la
professora de l’activitat extraescolar de Dibuix Artístic que ens facin una
portada i aquest és el fabulós resultat!
Esperem que hagin gaudit fent-ho i que vulguin repetir l’any que ve!

Moltíssimes
gràcies a:
Èlia Plana
Joan Zamora
Ian Rodriguez
Nicolás Hoyos
Maria Riutort
Professora
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Junta de l’AMPA
2018/2019
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El bolet

coneguem-lo!

Dibuixos:

Teia i Roc Santanach
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Rovelló, cep, camagroc, cama-sec, moixernó...
De tots els tipus de bolet que existeixen, avui us hem
de parlar d’un que coneixerem l’any vinent de ben a prop.
És la línia addicional de P3 pel curs 19-20.
Coneguem el bolet!
Fa molts anys que des del consorci d’educació es respon amb un bolet i/o ampliacions de ràtio davant el decalatge que hi
ha entre l’oferta i la demanda a l’escola
pública. Cada any hi ha més gent que tria
l’educació pública pels seus fills/es, és una
tendència a l’alça i sembla que el consorci
continua amb les solucions pedaç. És evident que la falta de places públiques és un
problema estructural i demana solucions a
llarg termini. Mentre tothom busca aquestes solucions, aquest any han decidit que el
“bolet” ens toca a nosaltres. Però, sabem
què implica una línia addicional a l’escola?
• Els bolets impliquen una pèrdua de la
qualitat de l’ensenyament del centre,
malgrat els esforços dels/les docents.
• Massifica l’escola, amb els inconvenients que això comporta: sobresaturació als patis, pèrdua d’aules d’especialitat (música, anglès, plàstica...)
• Haver d’adaptar espais no adequats
per ser utilitzats com a aula (amb ventilació deficient, manca de llum, dificultat
d’accés)
• Adaptar projectes educatius a causa
de la pèrdua d’espais.
• Manca de recursos humans suficients
per atendre les necessitats d’infantil.
• Sobreesforç (sense contraprestacions)
dels i les mestres per tirar endavant el
projecte educatiu de l’escola.
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• Tots els perjudicis afecten durant 9 anys
i a tota l’escola, hem de ser conscients
que no afecta només a P3 sinó a tots els
cursos.

“És evident que la falta
de places públiques
és un problema estructural
i demana solucions
a llarg termini.“
Us hem explicat la part negativa del que
representa un bolet, no ho podem obviar.
Ho hem de tenir present per, entre tots i
totes, assegurar-nos que aquesta línia
addicional vindrà acompanyada de recursos suficients per minimitzar l’impacte que suposa. És responsabilitat de
tots i totes vetllar perquè així sigui. Si això
es compleix, el “bolet” pot ser també
una font d’oportunitats.
• Podríem tancar la ràtio a 22 en lloc de
25, esquivant la matrícula viva durant els
9 anys, per tant no estaríem parlant de
grups saturats.
• Podria suposar millores en l’edifici: accelerar el projecte de remodelació del terrat de l’escola per utilitzar-lo com a pati.
• Poder comptar amb el pati de la ludoteca cada dia.

• Ampliar la cuina.
• Moure la porta d’entrada d’infantil.
• Ampliació de la barana del vaixell pirata de la plaça Anna Lizaran.
• Mitja dotació extra de mestre/a.
• I, per descomptat, més gent a la nostra
comunitat educativa amb la riquesa
humana que això sempre comporta.

“I esperem, sobretot,
que les famílies que arriben
se sentin com a casa
i sàpiguen que ens alegrem
que s’hagi acabat la seva
angoixa i els donem
la benvinguda a la nostra
escola, si és que hi ha
escoles d’algú.”
Hem de deixar clar que des de l’AMPA mai
ens hem negat a acollir el bolet. Només
vam exposar el contrasentit que era massificar una escola quan quedaven places
lliures a escoles properes com Pere Vila o
Ramon Llull, cosa que alimentava la segregació des del mateix consorci. Se’ns
va dir que era l’escola més demanada en
segona opció i hi vam accedir immediatament fent un exercici de responsabilitat
i en solidaritat amb les famílies. Després

vam saber que només eren 7 les famílies
que ens havien triat de segona opció i
quan vam mostrar la nostra sorpresa, van
dir que si no l’omplien, no el farien. No
només no l’han omplert sinó que, a més,
hi han assignat places d’ofici. Us expliquem això perquè entengueu la nostra
indignació en la poca transparència de
la gestió del consorci i perquè ens adonem de la importància d’exigir-los el que
demanem.
Esperem que el consorci compleixi amb
els seus compromisos, us animem a implicar-vos en el seguiment d’aquest
procés. Esperem també que s’acabi
d’una vegada per totes amb la segregació escolar i que el consorci d’Educació
i el Departament d’Ensenyament aconsegueixin fer atractives TOTES les escoles
públiques. I esperem, sobretot, que les
famílies que arriben se sentin com a casa
i sàpiguen que ens alegrem que s’hagi
acabat la seva angoixa i els donem la
benvinguda a la nostra escola, si és que
hi ha escoles d’algú.
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Formació

a tres

bandes
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Comissió de Formació

A les components de la comissió de Formació
ens agrada jugar al billar, sobretot al billar
a tres bandes, i això serveix per explicar-vos
què hem aconseguit aquest curs.

Fins ara proposàvem xerrades o accions formatives només adreçades a les famílies. Però si
pensem que l’educació és un procés que comença a casa, amb la família, però que després
compartim amb l’escola, i que ambdues parts som necessàries per aconseguir un desenvolupament ple i integral dels nostres infants, és normal que haguem començat a canviar de
paradigma. Hi ha molts més agents que influeixen també en la seva educació i aprenentatges
(el grup d’iguals, la televisió, Internet, el barri, etc.)... però anem pas a pas.
Ja fa tres anys que vam iniciar la coordinació d’unes sessions de primers auxilis a l’escola per a
famílies, en col·laboració amb la Línia Pediàtrica Pare Claret; i en fa dos que les sessions s’han
fet extensives i s’han adaptat als grups de 5è. A això li podríem dir formació a dues bandes.
Però aquest any hem aconseguit una altra fita!

Servei inicial
Hi havia un tema que volíem tractar des de
feia temps: la prevenció de l’abús sexual.
Per a formar a les famílies vam contactar
amb la Fundació Vicki Bernadet (entitat referent en la prevenció dels abusos sexuals
a menors) que ens va oferir un munt de
possibilitats.
I ens vam trobar preguntant-nos si només
érem les famílies qui hi havíem d’estar
conscienciades o també es podia fer partícip d’aquesta formació a la canalla? Per
descomptat que ells i elles n’havien de

ser destinataris també, havien d’aprendre
a identificar situacions o comportaments
sensibles de ser considerats abusius i a
tenir eines per prevenir-los.
I si hi implicàvem també l’equip docent,
responsables dels nostres fills i filles durant
una bona part de la jornada? Seria viable?
Ho va ser! La direcció de l’escola va facilitar
que trobéssim un espai i l’equip docent va
oferir el seu temps per fer la sessió formativa. Vam posar guix al tac i ja podíem tirar.
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Comissió de Formació

Desenvolupament de la jugada
Al novembre, un gran nombre de famílies
vam assistir a una xerrada amb la mateixa
Vicki Bernadet, on ens va conscienciar sobre la dimensió d’aquesta problemàtica.
Vam aprendre com posar límits pel que fa
a la intimitat de les nostres criatures, el seu
cos, l’expressió de l’afecte, etc. I a detectar quins indicis evidenciaven una possible
situació d’abús.
Una tarda de finals d’abril, l’equip de mestres va gaudir de la xerrada sobre prevenció de l’abús; xerrada que van valorar molt
satisfactòriament i molt aplicable. Van millorar les seves competències per preparar
els grups que farien les activitats sobre el
tema, i van aprendre recursos per prevenir
situacions abusives, dins o fora de l’escola, i saber com intervenir en cas de detectar-ne alguna.
Entre els mesos de maig i juny, els grups
de tercer, cinquè i sisè van fer les activitats previstes, adaptades a la seva edat.
Els de tercer van tractar el tema mitjançant un conte i van parlar de la importància de la intimitat; i als de cinquè i sisè
se’ls van explicar eines per a la protecció
i per fer front a situacions que podien ser
considerades d’abús i on es podien sentir
vulnerables.

Quin efecte ha tingut aquesta formació? Què en destacaríem? Famílies, mestres i alumnes ens ho
han explicat:
“La charla me pareció muy interesante e
instructiva. De hecho, hemos aplicado en
nuestros hijos algunos consejos que nos
dio Vicki Bernadet. ¡Muy recomendable!”
(Maica, mare de p3).
“La xerrada (...) va posar sobre la taula
un d’aquells problemes que sembla que
no afectin ningú i que resulta que el tenim
molt més a prop del que mai pensaríem, i
com pot arribar a marcar aquest fet durant
tota la vida. Vaig trobar molt encertada la
forma com detectar la problemàtica, com
encarar-la i com prevenir-la.” (David, pare
de 2n i de 5è).
“La formació (...) va ser molt interessant
i necessària. Ens van parlar de les estadístiques, que són demolidores, i sobretot
ens van donar molta informació i eines
per poder detectar qui pot estar en una situació de risc. Considero que va ser molt
revelador que se’ns parlés de situacions
reals per poder prendre més consciència sobre el tema i entendre que és una
realitat que envolta a tothom. Definitivament se n’ha de parlar a les escoles i a
casa per poder protegir els nostres infants
i ajudar-los a saber com actuar.” (Maca,
tutora de 5è ).
“Em va semblar una formació molt necessària tan pels mestres com pels infants.
Els mestres vam rebre diverses eines i directrius per aprendre a observar i detectar
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Formació a tres bandes

possibles casos. I, mitjançant diversos jocs
de rol i molta reflexió, els infants van rebre informació molt important que els pot
ajudar (tan a ells mateixos com a amics i
companys) a afrontar aquestes possibles
situacions i, sobretot, a no quedar-se mai
en silenci.” (Ferran, tutor de 6è).
“Jo crec que hem après molt sobre aquest
tema ja que és seriós i actual. Ha sigut bastant interessant i ens emportem més seguretat i tranquil·litat respecte el tema. Hem
après que la gent ha de respectar-nos tal
com som i al nostre cos. Ha sigut una xerrada molt útil.” (Aina Z., alumna de 6è).

“La xerrada sobre els abusos ha sigut
molt interessant. N’he après molt; també que cadascú ha de fer el que vulgui
amb el seu cos i que si ets abusat ho has
d’explicar al més aviat possible.” (Jan S.,
alumne de 6è).
Considereu que hem aconseguit fer una
bona carambola? Trobeu que aquesta mirada a tres bandes té cabuda amb altres
temàtiques en què voldríem formar-nos
com a famílies?
Estarem encantades de rebre els vostres
suggeriments... Però ja després de l’estiu.
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(Repensem i)
Donem la volta
a la moda!
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Comissió
Social

El dia 24 d’abril de 2013 l’edifici Rana Plaza a Bangladesh es va esfondrar
i 1.138 persones van morir-hi, majoritàriament dones joves, i 2.500 van
resultar-hi ferides. Arran d’aquest desastre industrial, el quart més gran
de la història, va néixer la iniciativa mundial Fashion Revolution per tal
d’impulsar una reflexió sobre les pràctiques de la indústria de la moda
i una reacció cap a una moda més ètica, sostenible i lliure d’estereotips.
En el marc d’aquesta iniciativa el barri del Fort Pienc, inclosa la comunitat de famílies de la nostra AMPA, participa anualment al festival Donem
la volta a la moda. Es tracta d’un esdeveniment per ajudar a repensar
la moda actual i alhora plantar cara als cànons de bellesa de la societat actual, tot promovent termes igualitaris de gènere, origen, orientació
sexual i edat.

Un dels eixos de treball de la Comissió
Social de l’AMPA és promoure la cohesió
de tota la comunitat educativa (alumnes, famílies, professorat i barri), amb
una mirada igualitària, inclusiva i diversa. Així doncs aquest any no vam dubtar
ni un moment a tornar a integrar-nos a la
3a edició del festival Donem la volta a la
moda, celebrada el divendres 26 d’abril a
la plaça del Fort Pienc. Moltes entitats del
barri, amb l’impuls de l’Associació de Comerciants de l’eix Fort Pienc, van participar
en aquest esdeveniment convençudes que
una altra moda és possible i que cal ser
crítics i proactius per viure la moda d’una
manera més ètica, sostenible i lliure dels
estereotips imposats a la societat.
La nostra implicació va començar enguany
participant en una primera reunió preparatòria amb el conjunt d’entitats participants
(comerciants, dissenyadors, associacions,
famílies, etc.), fruit de la qual en va sortir
un conjunt d’aportacions pel festival. L’AMPA en va proposar quatre:
En primer lloc, des de la Comissió Social
en coordinació amb la direcció de l’escola,

vam articular una visita als alumnes de
cinquè i sisè per part d’Eva Maciocco,
mediadora intercultural i dinamitzadora del
Projecte Xeix (Ajuntament de Barcelona),
que els va explicar la iniciativa Donem la
volta a la moda. Els alumnes van poder
conèixer la motivació i la feina desenvolupada en relació amb aquesta acció i apreciar la riquesa de la diversitat d’entitats involucrades: Accem Barcelona (assistència
a immigrants i refugiats), Associació de
Dones de Bangladesh, Centre Cívic Ateneu Fort Pienc, Grupo Artistas Huaxing,
Institut Fort Pius, Mercat dels Encants,
Projecte Xeix - Ajuntament de Barcelona
(integració comunitat xinesa i pakistanesa), Teixint vincles, Arpilleres Sagrada
Família i diverses perruqueries, botigues,
escoles de maquillatge i tallers de roba reciclada i de segona mà del barri.
En segon lloc, fruit de la bona receptivitat
per part dels alumnes de l’escola, va sorgir el compromís de quatre alumnes de
sisè de participar en una lectura coral del
manifest Fashion Revolution, llegit durant la desfilada de moda, acte central del
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Comissió Social

(Repensem i) Donem la volta a la moda!

festival. Així doncs, juntament amb representants de totes les
entitats participants, abans de la desfilada, aquests alumnes
van ser protagonistes al llegir una part d’aquest text que reivindicava una altra moda possible. Després d’aquesta lectura la
música va tornar a sonar ben fort i va acompanyar nombrosos
i diversos models –nens, persones grans, de diferents orígens
i orientacions sexuals– que van fer del festival un cant a una
moda més responsable, lliure d’estereotips i sostenible.
Durant tota la tarda famílies de l’escola i gent de tot el barri
vam poder gaudir de la desfilada, així com de diferents tallers
temàtics organitzats per diferents entitats. En particular, la
Comissió Social de l’AMPA de l’escola va organitzar un taller
de confecció de pancartes sota el lema “Revolucionem la
MODA”, orientat a animar els infants a fer la seva pròpia pancarta tot inspirant-se en consignes com: Qui decideix com em
vesteixo? Qui fa la roba que porto? La industria de la moda
és sostenible? Podem repensar els cànons de bellesa? Som
lliures dels estereotips? Tot plegat va donar lloc a la participació
de molts infants i adults que van confeccionar nombroses pancartes úniques i ben creatives.
Per acabar, i atès que el festival va ser en divendres, els alumnes de sisè també van participar-hi tot preparant un berenar
temàtic, decorant oportunament els pastissos i la seva parada, la qual va quedar integrada entre les de la resta d’entitats
i col·lectius que van ser presents a la plaça. Tots vam poder
gaudir d’un berenar boníssim i solidari amb el viatge de fi de
curs dels alumnes de sisè.
Fashion Revolution és una iniciativa mundial que s’esforça
per orientar-se a l’acció i centrar-se en la solució. En lloc de fer
que la gent se senti culpable, té com a objectiu ajudar la gent a
descobrir que té el poder de promoure un canvi positiu al món
de la moda, un món que impacta sobre la vida de totes les persones i també sobre la natura. El festival Donem la volta a la
moda del barri del Fort Pienc n’és un bon exemple! Estem molt
satisfets de la consolidació d’aquesta acció lúdica i col·lectiva,
amb la qual esperem haver contribuït a despertar l’esperit crític
i a repensar la moda, així com a enfortir la cohesió d’un barri on
hi conviuen diferents realitats i cultures.
Esperem que seguiu la propera edició
i us animem a participar-hi!
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Informació
d’interès:
Fashion Revolution:

www.fashionrevolution.org/

Vídeo Donem la volta
a la Moda 2018:

https://www.youtube.com/
watch?v=i4I3_DHJhPY

Comissió de
Dinamització

Ping-Pong al Fort Pienc!
Amb la voluntat de seguir sent una entitat al
servei de la comunitat educativa i de mantenir una relació de benefici mutu amb l’escola –concepte conegut com a Win-Win en
l’actualitat- l’AMPA, a través de la comissió
de dinamització, ha pogut contribuir a millorar l’equipament del centre amb dues taules
de ping-pong, que en aquests moments ja
les utilitza l’alumnat als migdies.
La proposta d’aportar aquest material a
l’escola ha volgut complir amb dos objectius: fomentar l’atenció a la diversitat durant
les estones de lleure amb esports d’àmplia
accessibilitat i no polaritzats de manera
profunda en qüestió de gènere–com és el
cas del ping-pong-, i contribuir a generar
alternatives de diversió a les diferents propostes que es fan des de l’AMPA –festes,
futurs campionats...- des de l’Escola.
Des que les taules són aquí i les vam muntar, el Gerard ha dissenyat una proposta

d’activitat per a l’estona d’esbarjo dels
migdies, que agrupa l’alumnat per edats
similars a partir de 2n i en funció del seu
interès per participar a l’activitat. La idea
és treballar també el compromís de participació en funció de l’interès per la pròpia
tasca. Actualment ja hi ha diversos grups
que una hora a la setmana jugaran a pingpong de manera organitzada i dirigida pel
Gerard, de manera que no us preocupeu,
que tot segueix un criteri premeditat.
La presentació oficial de les dues taules de
ping-pong es va fer a la Festa de Final de
Curs del passat dissabte 25 de maig. Allà
les vam utilitzar com una activitat lúdica
més que totes i tots vam poder gaudir per
celebrar que al curs li queda mig telediari. Esperem que els nanos i nanes puguin
gaudir del recurs i desitgem que tingui una
llarga vida útil a l’escola.
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Seguim endavant!
Aquest curs ha estat el segon any d’existència
de la Comissió d’Igualtat i Gènere de l’AMPA
de l’escola i hem tingut molta feina!
Comissió de Génere

Hem treballat conjuntament amb les
mestres i la direcció per donar un nou
enfocament al projecte del tercer trimestre, sobretot a infantil. Estem pendents de
fer-ne la valoració perquè els finals de curs
són molt atabaladors i encara no ens hem
pogut asseure a parlar-ne, però la nostra
primera sensació és positiva. Hem deixat
de posar el focus en el model de família
tradicional per poder incorporar tota la
diversitat de famílies que configuren la
nostra escola: famílies heteroparentals
amb una sola criatura o amb més canalla;
famílies separades, reconstituïdes, homoparentals, monoparentals..., per tal que
totes les criatures sentissin que el seu entorn afectiu està recollit en el projecte de
centre.
Un altre dels nostres motors ha estat
16

celebrar el 8 de març, el Dia de les Dones. Primer que res, fem autocrítica i volem disculpar-nos amb totes les famílies
que van secundar la vaga i que després
estaven dolgudes perquè no havien pogut
participar de les activitats que organitzem.
A partir d’ara, si hi ha convocatòria de
vaga, programarem les activitats per al dia
anterior o posterior. Promès!
Per celebrar el Dia de les Dones, al matí
vam fer una gimcana amb l’alumnat de
cicle mitjà i superior i a la tarda vam tornar a comptar amb la col·laboració d’unes
quantes mares de l’escola i d’algunes altres amigues que treballen en professions
masculinitzades que ens van venir a explicar les seves feines i els reptes als quals
s’havien hagut d’enfrontar pel fet de ser
dones. Moltes gràcies a totes!! També va

venir un infermer a explicar la seva experiència en una professió feminitzada, però
tenim pendent que se’ns animin més homes mestres, ballarins, cuidadors, etc. que
ens vinguin a explicar la seva experiència.
A veure si l’any que ve ens en sortim!
Aquella mateixa setmana vam empalmar
amb la celebració del festival de primavera, que enguany, sota el nom de «Printempa lila», també incorporava la perspectiva
de gènere. Agraïm la col·laboració de totes les altres comissions de l’AMPA, que
es van implicar perquè la jornada festiva i
reivindicativa fos tot un èxit.
I, finalment, per Sant Jordi també vam estar molt actives. D’una banda, vam fer una
selecció i recomanació de lectures per
a totes les edats. I, d’una altra, hi va ha-

ver la polèmica (nascuda fora del nostre
centre) sobre si s’havien de retirar alguns
títols de les biblioteques escolars, d’obres
que tinguessin un marcat contingut sexista. La nostra comissió, que es partidària de
fer lectures crítiques i no de retirar títols,
va poder expressar la seva opinió en una
entrevista a El País; en una altra, en directe, a l’emissora de ràdio BBC Word, i en el
programa Els matins de TV3, que ens van
venir a gravar a l’escola.
Així doncs, hem intentat ser presents i actives perquè l’educació de l’escola incorpori
cada cop amb més naturalitat la perspectiva feminista, tan necessària per fer una
societat més justa i igualitària.

Bones vacances!!!
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Text: Alberto

Carrio

Potser el problema més preocupant de la
desigualtat de gènere és la falta de percepció. Normalment pensem en la igualtat com una qüestió formal, d’atribució de
drets. Però això no és més que una part
del problema. Fins que es resolgui l’altra
part, la manca efectiva d’oportunitats, no
n’hi haurà prou per assolir la igualtat real.
Si pensem en la diferència que hi ha entre
el llenguatge neutral dels drets i el que fem
servir en el dia a dia ens serà més fàcil adonar-nos dels biaixos que patim. Enguany
parlem amb admiració de les dones que
han trencat el sostre de vidre en un món fet
d’homes. Però encara reservem el femení
plural per referir-nos a les dones de la neteja, les infermeres i les mestresses de casa
que, és clar, netegen els despatxos dels jutges, cuiden els malalts que curen el metges
i governen la casa de tots plegats. Ells són
el cap de família; elles podran ser el que
vulguin però sempre portaran a sobre una
motxilla carregada d’obligacions que sembla que els pertoquen per una mena de loteria natural. Per això parlem de dones extraordinàries en femení singular alhora que
ens oblidem del problema genèric que es
conjuga en tercera persona del plural.

que són el model a imitar. Per això en el
nostre imaginari jugar com una nena encara és sinònim de jugar malament.
Aquesta imatge que teniu al cap és un bon
retrat de la desigualtat de gènere, de la falta efectiva d’oportunitats, malgrat la igualtat
formal. Torneu a mirar i fixeu-vos ara on teniu la resta de nens i nenes que no entren
al joc. És difícil trobar-los perquè mai no
ocupen l’espai central. Aquesta és la imatge de la realitat social que hem de canviar.
Potser algú vulgui ampliar el pati, però no
cal. L’única cosa que hem de fer és repartir
equitativament l’espai que tenim per jugar.
Sense excloure preferències ni opcions de
vida individuals. Sense tancar els ulls a la
diversitat. No ens oblidem que la igualtat de
gènere també ha d’incloure totes aquelles
persones que no es reconeixen en aquest
codi binari que sembla una mica artificial.
Al cap i a la fi el problema que patim és
la conseqüència de desdibuixar la realitat.
Però per sort tenim molts colors a la paleta,
només cal posar-nos a pintar.

Per comprendre millor els biaixos que patim, fem un exercici mental. Tanquem els
ulls i pensem en el pati de l’escola ple de
nens i nenes jugant. Segur que hi ha molts
nens i alguna nena corrent darrere d’una
pilota. Ja teniu una bona imatge de la desigualtat. Fixeu-vos que més de tres quartes parts del pati es reserven per a un joc
en el qual els nens són admesos de forma
natural. Òbviament les nenes també tenen
dret a jugar-hi, però per poder fer-ho han
de demostrar que juguem com els nens,
19
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Barcón

Fa temps que em trobo titulars que parlen de la contaminació i que resulten
molt preocupants: Barcelona supera els valors màxims de pol·lució que marca
la directiva europea i està molt per sobre del que recomana l’OMS. Barcelona,
la ciutat més contaminada pels creuers. Barcelona duplica els nivells de contaminació de Londres i París. Un informe de l’ONU diu que el 25% de malalties i
morts que es produeixen al món són per causes ambientals. L’aire contaminat
s’ha convertit en el quart factor de risc de mort, i s’ha calculat que ens escurça
la vida uns 9 mesos. No és que us vulgui espantar, encara que ho sembli! Però
hem de prendre consciència d’un problema que NO podem ignorar més. De tots
els titulars que em vaig trobar, un em va preocupar especialment: “Els nens que
van a escoles properes al trànsit mostren un menor desenvolupament cognitiu”
Per això vaig voler parlar amb la Laia Vicens Cabrera, investigadora d’ISGlobal, el centre que va fer aquest estudi. Aquí us deixo la conversa.

L’escola del Fort Pienc està justament davant de l’estació d’autobusos “Barcelona
Nord”. Quins perjudicis pot suposar això
pels nostres fills?
La infància és un període fonamental per a la
maduració del cervell i el desenvolupament
mental. Així doncs els nostres infants es troben en una situació de vulnerabilitat que no
podem obviar. Descobrir el nivell de contaminació a les escoles i comprendre el seu paper
en la salut infantil és un dels reptes i responsabilitats que cal assumir.
Breath, un estudi dirigit per Jordi Sunyer, Cap
del Programa d’Infància i Medi Ambient d’ISGlobal, mostra com el desenvolupament cognitiu dels nens i nenes que assisteixen a escoles
exposades a majors nivells de contaminació
de l’aire per la seva proximitat al trànsit es veu
alentit. L’estudi demostra com les regions del
cervell relacionades amb funcions executives,
com la memòria de treball i l’atenció, situades
en gran part de l’escorça prefrontal i l’estriat,
han mostrat respostes inflamatòries després
exposar-se a la contaminació de l’aire rela-

cionada amb el trànsit. Els nens de les
escoles altament contaminades tenen un
menor creixement en el desenvolupament
cognitiu que els nens de les escoles poc
contaminades.
Altres estudis demostren com l’impacte
dels contaminants atmosfèrics en infants
pot tenir un efecte en el desenvolupament
pulmonar assenyalant un augment del
risc de patir problemes respiratoris quan
creixin.
Moltes escoles estan situades en les proximitats dels carrers més transitats, amb
pics de contaminació de l’aire just quan
els nens són a l’escola. Això ens porta a
una situació d’alerta que s’hauria de tenir
en compte quan parlem de control de la
qualitat de l’aire.
Què podríem fer a l’escola per provar de
revertir-ho?
Primer, reclamar als polítics, perquè
només ells tenen el poder de poder canviar aquesta situació. I vosaltres podeu fer
21
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un mur vegetal a l’escola, al pati. Com més
plantes, arbres, com més verd hi tingueu,
més revertirà la situació i no només pel
que fa a contaminació sinó també acústicament! A més, us beneficiareu de l’efecte
“Greenspace” que està demostrat que redueix els nivells d’estrès.
Hauríem de reclamar a les institucions algun tipus de canvi? Què ens recomana?
No hauríem, Hem de. Ens trobem amb el
compromís de fer-ho.
Es constata que avui dia Barcelona supera
els límits de concentració en mitjana anual
d’NO2 establerts per la UE per a la protecció de la salut i les recomanacions de
l’Organització Mundial de la Salut.
Diversos estudis, aquí i arreu d’Europa,
mostren com els nivells de contaminants
trobats a les escoles són més propis d’ambients al costat del trànsit que de fons urbà.
Hi ha moltes escoles amb nivells interiors
de contaminants semblants als del carrer
i cal tenir en compte, per exemple, que
molts patis de sorra són fonts de PM2.5,
un contaminant molt important provinent
del trànsit que pot acumular metalls.
Aquesta situació exigeix que s’hagin
d’adoptar estratègies d’actuació a tots
nivells –locals, nacionals, estatals i/o europees – per millorar la qualitat de l’aire
de les ciutats i les seves Àrees Metropolitanes. És imprescindible que la ciutat de
Barcelona abordi de manera urgent un paquet de mesures que assegurin una disminució dels nivells mitjans d’NO2 i PM10,
per tal de fer front a aquesta situació.
Cal doncs una actuació sobre l’espai públic
que tingui en compte tots aquests parà22

metres i vetlli per a una mobilitat sostenible. Per exemple en el cas de les zones
escolars, reduint els màxims de velocitat
permesos, limitant l’entrada de vehicles
sobretot en les franges d’entrada i sortida
dels escolars, regulant l’aparcament, etc.
Realment, una estació d’autobusos davant
l’escola no és gens recomanable.
Hi ha alguna manera de contrarestar els
perjudicis que els pot ocasionar?
Lamentablement quan parlem de contaminació no hi ha nivells segurs. Passem tant
de temps en àrees urbanes que contrarestar-ne els efectes negatius és difícil. Per
descomptat, passar temps en zones rurals
menys contaminades, amb menys soroll,
fer més exercici, menjar més bé i dur una
vida més relaxada tindrà beneficis sobre el
conjunt de la nostra salut, però la manera
que compensarà el mal que fa la contaminació és qüestionable i difícil d’avaluar.
Personalment m’agradaria pensar que les
petites escapades dels caps de setmana
que fem per respirar un aire més net tenen
algun efecte positiu. Aquestes sortides no
només eviten inhalar els nivells elevats de
pol·lució de la ciutat sinó que també permeten aprofitar els múltiples beneficis que
el contacte amb la naturalesa té en la salut.
Tampoc no hem d’oblidar que aquestes
recomanacions o actituds són tant o més
indicades com més petit és el nen perquè
aleshores els efectes de la contaminació
en el seus òrgans són més elevats.
Des de casa, què podem fer per lluitar
contra la contaminació?
El sector de la mobilitat és el principal causant dels problemes de qualitat de l’aire a

Montse Barcón

la ciutat, tant pel que fa a emissions com
d’immissions, sobretot a l’Eixample. Per
això ser conscients de com ens movem per
la ciutat és primordial. Cal doncs que fomentem hàbits que afavoreixin una reducció significativa i duradora del trànsit rodat.
Evitar l’ús del vehicle seria la resposta. El
problema és que tots volem conduir els
nostres cotxes i la majoria de la gent no
està disposada a renunciar-hi.
Com podem explicar als nostres fills,
de manera senzilla, què és la contaminació i per què és tan important el canvi
climàtic?
La millor manera crec que és amb l’exemple. Més enllà d’intentar transmetre la gravetat del problema a través de l’educació
i conscienciació a les escoles i promoure
una divulgació mediambiental, la manera
més efectiva i responsable és mostrant
la nostra actitud, les nostres conductes i
hàbits del dia a dia. Pot semblar poc important però que el nostre fill vegi que ens
movem amb bicicleta o transport públic per
anar a fer l’activitat extraescolar d’aquella
tarda o anar a comprar el pa un dia que
mig plou, potser és més significatiu del que
ens podem imaginar. Tenim una responsabilitat molt important davant del tema i no
en som prou conscients.

disminucions significatives de la contaminació atmosfèrica, soroll i temperatura
relacionats amb el trànsit al centre de les
ciutats. Per exemple, s’ha registrat una reducció del 40% en els nivells de NO2 en
els dies sense cotxes.
Cal, doncs, centrar els esforços en impulsar mesures que permetin una reducció
de les emissions estable i permanent durant tot l’any. Per aquest motiu és urgent
abordar mesures estructurals que tinguin
efectes a curt termini i se sostinguin en el
temps.
Per aconseguir-ho és imprescindible abordar un canvi del model de ciutat que incrementi l’espai per a la mobilitat no motoritzada. Per tant, les mesures orientades a
la creació de zones de vianants i la pacificació del trànsit, més enllà dels seus efectes sobre la recuperació de l’espai públic i
l’habitabilitat de la ciutat, tindran un efecte
significatiu en la reducció de la contaminació atmosfèrica. Com per exemple limitant
la circulació de vehicles, regulant l’aparcament, la velocitat màxima permesa, potenciar la xarxa d’autobusos, els vehicles amb
alta ocupació, etc.

Així que, famílies, ja ho sabeu…
Reflexionem-hi!

Què hauria de fer Barcelona, l’Eixample
concretament, per reduir els índexs de
contaminació?
Moltes ciutats de tot el món estan començant a canviar les seves solucions de
mobilitat tot descartant els cotxes privats
i acollint mitjans de transport ecològics i
centrats en la ciutadania. Els efectes més
probables d’aquestes polítiques són les
23

Famílies pel futur
Parlar de canvi climàtic ja no té sentit.
La situació és d’emergència climàtica.
Fa temps que la comunitat científica
avisa de les nefastes conseqüències
de l’augment de la tempreatura a tot
el món i de la degradació de la natura,
mentre que els poders polítics i econòmics miren cap a un altre costat. La
realitat és que estem lluny de complir
l’Acord de París, adoptat per 195 països en el marc de les Nacions Unides,
en què es limitava l’augment de la temperatura global per sota dels 2 graus, i
en els últims mesos han coincidit un seguit d’estudis amb dades alarmants: els
ecosistemes naturals s’han reduït a la
meitat, hi ha un milió d’espècies en risc
d’extinció o la temperatura dels oceans
augmenta més ràpid del previst.
24

Però aquest curs les coses han canviat, gràcies a una estudiant sueca de 16 anys, Greta
Thunberg, que ha aconseguit moure els joves de tot el món per posar la crisi climàtica a
l’agenda política, amb els moviments Fridays
for Future i Joventut pel Clima, del qual formen part estudiants de secundària i universitaris. “Estem davant d’un desastre mundial.
Ara és el moment de parlar clar”, diu aquesta
jove, que ha confessat que el canvi climàtic li
provoca pànic. Com que encara no pot votar,
la seva lluita va començar a peu de carrer,
amb pancartes, davant del parlament suec.
Però el seu discurs, clar i tràgic, ja s’ha sentit
en diferents auditoris, a Davos, a Brussel·les
i a les Nacions Unides. Viatja a tot arreu en
tren, perquè no hi ha res més convincent que
ser coherent amb el missatge.
A la nostra ciutat, el moviment també ha
arribat, encara que amb menys seguiment

Text: Mar

que en altres països. Tot i això, Catalunya
és la primera comunitat espanyola on el
Govern ha declarat l’emergència climàtica.
Però les declaracions van començar abans
a la universitat, concretament a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a la
que va seguir la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Ara, però, cal passar a
l’acció. Catalunya ja té una Llei de canvi
climàtic, aprovada el 2017, que de moment
s’ha quedat al paper, i s’ha compromès a
elaborar una llei de transició energètica.
Els estudiants no estan sols. En els últims
mesos, altres parts de la comunitat educativa també s’han implicat en les seves reivindicacions amb denominacions com Famílies pel futur, per implicar en aquest repte els
alumnes de primària, i Professors pel futur.
A més, hi ha altres col·lectius que han posat
el planeta com a centre de la seva causa,

Rocabert

com ara Rebel·lió o Extinció, nascuda fa un
any al Regne Unit, que també s’ha establert
aquí. Els veterans, com Greenpeace, Ecologistes en Acció, Climacció, Moviment per
la Justícia Climàtica o 350.org segueixen al
peu del canó, i més esperançats que mai
amb aquesta onada de joves.
I nosaltres, què hem de fer, famílies del
Fort Pienc? Mirar cap a un altre costat o
implicar-nos també en aquesta revolució
que està en marxa? Pensar que a nosaltres no ens tocarà o conscienciar-nos
que ens afectarà, i encara més, als nostres fills? Des de l’AMPA, algunes mares
i pares tenim al cap enarborar la bandera
verda i portar aquest moviment a l’escola.
Com i quan ho podem decidir entre tots.
Si voleu sumar-vos a les famílies pel
futur del Fort Pienc, escriviu-nos a:
comunicacio@ampafortpienc.org
25
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Després
de la festa,
comença
el viatge
Text: Ivet

Durán

El passat 25 de maig es va celebrar a l’escola Fort Pienc la tradicional
festa de fi de curs en què la comunitat educativa va acomiadar l’alumnat de sisè de primària i els docents que enguany es jubilen i passen,
finalment i merescuda, a la dolce vita.
Un any més, gràcies a la motivació incommensurable de l’AMPA, en
especial a la comissió de dinamització i a la col·laboració de mares i
pares voluntaris, es van programar tots els ingredients perquè la diada
fos un veritable èxit que ni tan sols la pluja va poder espatllar:
Per començar, a l’entrada de l’escola petits i grans van tenir l’oportunitat de tunejar-se als tallers de maquillatge i tatuatges per després
immortalitzar la seva disfressa al photocall i fer el salt a la posteritat
digital. Els més creatius van poder satisfer el seu enginy als tallers de
manualitats, molt originals. I com ja és habitual, tampoc hi va faltar la
gimcana de la cacera del tresor. Però la gran novetat d’aquest any
van ser les taules de ping-pong que van engrescar des dels més menuts als més veterans; un repte total per a la psicomotricitat. l tot això
acompanyat de la millor selecció musical com a teló de fons amb Dj.
Bepo & Dj. Toldo. Com va dir una mare: amb aquests m’hi hauria entès per anar de festa perquè punxen la música que m’agradava i que
encara m’agrada! I a la tarda, el grup d’exalumnes Ensemble 88 va
inaugurar el concert (fent gala d’un futur prometedor com a músics),
seguit de Shakti I&I, que va animar la festa a toc de reggae.
Amb tot, el plat fort de la festa va ser literalment el dinar. Gràcies a
totes les persones involucrades en la tasca de la cuina, del servei de
taules i de la barra es va gaudir d’un àpat memorable en família. No
sé pas com us ho feu per cuinar per a tants!
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Avui, però, ens volem dirigir als qui marxeu
d’aquesta gran escola amb una història,
una autèntica lliçó de vida d’un pilot que va
lluitar a la guerra de les Malvines:
Després de moltes missions de combat el
seu avió va ser derrocat per un míssil. El
pilot es va llançar amb el seu paracaigudes,
va caure en territori enemic i va anar a una
presó. Passats dos anys, ja lliure, va poder
tornar al seu país amb la seva família. A partir d’aleshores va començar a guanyar-se la
vida donant conferències i explicant la seva
experiència i allò que li havia passat durant
els dos anys de captiveri.
Una nit, mentre sopava en un restaurant,
es va acostar un home i li va dir:
-Bona nit, vostè és en Carlos, veritat? És
un pilot i va ser capturat durant la guerra
de les Malvines. No és així?
Ell, molt sorprès, es va girar cap a l’home i
li va preguntar:
-Com sap vostè tot això?
-Jo era qui plegava els paracaigudes a la
base aèria. Li va funcionar el seu, oi?
-És clar que va funcionar -va respondre
Carlos amb gratitud-. Si no hagués funcionat jo no seria aquí.
Aquella nit, en la solitud, en Carlos es va
preguntar quantes vegades hauria vist
aquell home. Mai no li havia dit bon dia.
Ell era un orgullós pilot i l’home, un simple
ajudant. Va pensar també en les llargues
hores en què aquest home havia passat a
les entranyes de l’hangar, enrotllant amb
28
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cura els fils de seda del seu paracaigudes;
tenint a les mans la vida d’un desconegut.
Ara en Carlos comença les seves conferències preguntant: “Qui ha plegat avui
el teu paracaigudes? Tots tenim algú que
treballa per tal que nosaltres puguem tirar
endavant. Calen molts paracaigudes al
llarg del dia: físics, mentals, emocionals i,
fins i tot, espirituals”.
A vegades, en els desafiaments del dia a
dia, perdem de vista el que és veritablement important, així com les persones que
ens salven en el moment oportú sense que
els ho demanem. Deixem de saludar, de
donar les gràcies, de felicitar, de dir alguna
cosa amable...
Vosaltres també heu plegat més d’una vegada el nostre paracaigudes. Per això us
donem les gràcies i desitgem que, sigueu
on sigueu, no perdeu mai la il·lusió, el respecte i la capacitat de descobrir i agrair a
tots aquells que pleguen també el vostre
paracaigudes perquè vosaltres pugueu seguir endavant.
Bé, estimats i estimades, us animem a seguir viatjant, a triar conscientment els vostres companys de trajecte i a fer bé l’equipatge. A vegades caldrà buidar la maleta.
Sovint, la notareu massa pesada i no us
permetrà tirar endavant. No tingueu por.
Buideu-la i feu-la de nou. Si no us agrada
la destinació, canvieu-la. Teniu el futur a
les vostres mans.

Fins aviat!
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Any 3
Sembla que va ser ahir i ja els tenim de nou aquí!
L’any que ve us prometem elaborar una mica més les preguntes, aprofitant que comencen 1r i pujar escales fa créixer, una cosa així un pèl
més madura, tot i que us confessem que, amb la senzillesa d’ara, no
diries mai que se’n pugui treure tant de suc. Si no que me’n dieu
del nostre bon amic León? Aquest any ens hem vist obligats
a ampliar-li l’espai perquè no hi cabien les seves respostes!
Nosaltres encantats, que consti, estem impacients esperant
que domini l’art de la escriptura i se’ns sumi a l’equip
de redactors, aleshores sí que anirem sobrats de continguts!
Coses per a fer abans que no s’acabi el curs:
Demanar-li al Teo que em faci “soy benon”
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Biel Fuentes
P5 B Peixos espasa

Les teves coses preferides:
Jugar a l’Uno.
El que més t’agrada de l’escola:
Jugar al pati.
El moment més agradable a la classe:
La rotllana, perquè expliquem les nostres
coses.
A què t’agrada jugar quan surts al pati?
A superherois.
Què et fa riure?
Les pessigolles.
Què et fa por?
Quan el Teo fa “soy benon”.
El teu conte preferit:
La revista “tatano”.
Una cançó:
El bugui bugui.
Què t’agradaria fer quan siguis gran?
Constructor.

Arlet Gàlvez
P5 B Peixos espasa

Les teves coses preferides:
Mirar la tele, perquè la veig poc.
El que més t’agrada de l’escola:
Jugar amb la resta de la classes.
El moment més agradable a la classe:
Quan fem massatges.
A què t’agrada jugar quan surts al pati?
A mares i pares.
Què et fa riure?
Les pessigolles.
Què et fa por?
Els monstres i els fantasmes.
El teu conte preferit:
Telma l’unicorn
Una cançó:
Caminem junts (Doctor Prats)
Què t’agradaria fer quan siguis gran?
Patinadora de gel.
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Maria Gomariz
P5
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Helena Gomariz
P5

Les teves coses preferides:
Hacer regalos.

Les teves coses preferides:
Passejar els gossos.

El que més t’agrada de l’escola:
Dibujar.

El que més t’agrada de l’escola:
Jugar amb els meus amics.

El moment més agradable a la classe:
El patio.

El moment més agradable a la classe:
Quan estic amb la Martina.

A què t’agrada jugar quan surts al pati?
Al tobogan.

A què t’agrada jugar quan surts al pati?
M’agrada jugar a mares i pares.

Què et fa riure?
Els pets de l’arlet.

Què et fa riure?
El “xistes” del theo.

Què et fa por?
Quan un gos em llepa.

Què et fa por?
Els monstres.

El teu conte preferit:
El monstre de colors

El teu conte preferit:
El monstre del amor

Una cançó:
Thriller

Una cançó:
Roar- kate, de la Keith Perry

Què t’agradaria fer quan siguis gran?
Veterinaria.

Què t’agradaria fer quan siguis gran?
Doctora de nens - pediatra

Lia Llimós
P5 A Dofins

Les teves coses preferides:
Anar a piscina i jugar amb l’aigua.
El que més t’agrada de l’escola:
Dibuixar i pintar amb els colors.
El moment més agradable a la classe:
Aprendre música i cantar cançons.
A què t’agrada jugar quan surts al pati?
M’agrada fer ponts al sorral.
Què et fa riure?
Els “xistes”.
Què et fa por?
No em fa por res.
El teu conte preferit:
El Marcelí i la Marcelina.
Una cançó:
Els volcans de Buhos.
Què t’agradaria fer quan siguis gran?
No ho sé, no ho tinc clar.
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León Lacharmoise
P5 B Peixos espasa

Les teves coses preferides:

Ir al cine, ir a visitar a mis abuelos, ir a
hacer un picnic, ir con mis abuelos al
cine, que me den pastillas de menta,
ir a la ludo con Ian, ir a la playa a comer
un helado con mis primos y una amiga
de mis primos.
El que més t’agrada de l’escola:
“Fer feinetes”, aprender, ir al otro patio
a jugar, al de la “ludo”.

El moment més agradable a la classe:
Cuando salimos al patio y cuando hacemos “feinetas”.

A què t’agrada jugar quan surts al
pati?
Depende de a cuál voy. Al “pati de l’hort”
o al otro. En “el de l’hort” me gusta jugar
a los malos y a los buenos, como jugué
hoy. En el de la “ludo” me gusta ir a la
rampa con la moto. Y en el de infantil ir al
“sorral”.
Què et fa riure?
Cuando volvíamos hoy de música,
o cuando íbamos, no me acuerdo,
yo tenía agua en la boca y Martí me hizo
reír taaaanto que tuve que escupir, porque me reía tanto que se me salía... me
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estaba diciendo “me das agua,
me das agua, me das agua?” con una
voz así rara.
Què et fa por?
La oscuridad. Estar solo.

El teu conte preferit:
El libro de Sant Jordi y el libro que es
como mágico, ese del fondo del mar,
porque es imposible cómo se ve cuando
pasas la linterna... Ah, me parece que ya
sé por qué es mágico, porque las cosas
blancas aclaran las cosas, porque es
transparente y entonces cuando pasas
blanco es como usar una linterna dentro
del mar.
Una cançó:
Sofía, El Rey León.

Què t’agradaria fer quan siguis gran?
O inventor o poli, porque “podés mandar”
la carretera. Inventor para hacer una
escoba voladora o construir un robot que
haga lo que yo le diga; le digo: “quiero ver
la tele”, “toma “ el mando y enciende la tele.
Qué guay! .

Quart any de duets paterno-filials d’apassionats
per la música. Veient la selecció d’aquest any la
redacció pensa... i per quan una battle music
en directe a la festa de final de curs?
A que no hi ha c...?

BATTLE MUSIC PLAYLIST
Pare

FILL

RAIMON
PRATS

VS

ORIOL
PRATS

01/ Nirvana

01/ Luis Aguilé

02/ Zoo

02/ Henry Stephen

03/ Senyor Oca

03/ Los inhumanos

04/ Doctor Prats

04/ Miguel Bosé

05/ Senyor Oca

05/ Tom Jones

06/ Zoo

06/ Radio Futura

07/ Eminem

07/ El chaval de la peca

08/ Catarres

08/ Kool and the gang

09/ Frank T

09/ Orquesta Mondragón

10/ Massive Attack

10/ The Refrescos

Smells Like Teen Spirits
Ventiladors
La llavor

Caminem lluny
Pèndol

El cap per avall
Lose yuorself
Invencibles
La gran obra maestra
Angel

Pares i fills: us animem a presentar-vos
a la batalla musical del pròxim número
del Fem escola!

Es una lata el trabajar
Mi limón, mi limonero
Me duele la cara de ser tan guapo
Super superman
Sex bomb
Enamorado de la moda juvenil
A-BA-NI-BI

Get down on it

Viaje con nosotros

Aquí no hay playa

Amants de la música, escriviu-nos a:
revista@ampafortpienc.org
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Arriben...
Aquí tenim als nous fitxatges de l’escola,
els petits i flamants nous alumnes de P3,
i a la Raquel, que ha vingut a omplir
el gran buit que ens va deixar el Dani,
i que ens té encantats. Benvinguda Raquel!
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i se’n van!
Els grans ens deixen,
marxen a fer món, molta sort
i que tingueu un viatge ric
i ple d’aventures!
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Any nou xinès

ampafortpienc
Escola Fort Pienc

Printempa Lila

Dia de la dona

365
269

seguidors

seguits

286
135

Festa de decoració d’hivern

Segueix-nos!

616
498

publicacions
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Festa de decoració d’hivern

Printempa Lila / Antirumors

Festa de final de curs

Festa de decoració d’hivern

Printempa Lila

Festa de final de curs

Festa de final de curs

Printempa Lila

Festa de decoració d’hivern

Mostra d’extrescolars

Festa de final de curs

Festa de decoració d’hivern

Recomanacions de llibres
El único
e incomparable
Iván
Katherine Applegate
Editorial Océano
De 9 a 12 anys

La balada
del Petit Jack
Xavier Solsona
Editorial la Galera
De 5 a 8 anys

Em dic Ivan, soc un goril·la. No és tan senzill
com sembla. Jo era un goril·la salvatge que
vivia a la selva i encara conservo aquest
aspecte. Tinc la mirada tímida d’un goril·la i el
somriure murri. Tinc una zona de pelatge que
sembla coberta de flocs de neu, l’uniforme
d’una esquena platejada. Quan el sol m’escalfa l’esquena, projecta la meva ombra, la d’un
goril·la majestuós.

El Petit Jack és un porquet pintor que du una vida
tranquil·la en una granja. Massa tranquil·la, de fet.
Casualment, un dia arriba un homenot maleducat
i amb aspecte de pirata. El lloro que du a l’espatlla
el delata. En Jack, aleshores, té una idea: fer-se
passar pel lloro per viure aventures. Poc que
s’imagina que les aventures no surten com un vol.
Això sí, el que viurà mereix ser narrat ¡perquè és
una aventura extraordinària!
Una novel·la infantil fantàstica amb il·lustracions
magistrals!

Com hem
de parlar perquè
els fills escoltin
i com hem
d’escoltar perquè
els fills parlin
Adele Faber,
Elaine Mazlish
Editorial Rayo

Per: Laura
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Almazán

Un llibre de lectura obligada per a tots aquells
que pretenen fer de la comunicació, l’escolta
activa i la paraula el seu mitjà per a interactuar amb els altres i molt més amb els fills,
de manera respectuosa, pacient, pacífica i
gratificant, sobretot en moments de conflicte.
Una guia amb exercicis per a observar-nos i
posar-nos a prova, que està molt bé tenir-los
a prop per a poder-los anar refrescant.

Pel·lícules

Ernest & Celestine,
contes d’hivern

Moonrise
kingdom

2018

2012

2018 - Netflix

L’Ernest és un ós alt i gros al qual li
agrada tocar música i menjar melmelada. Des de fa un temps conviu amb
la Celestine, una petita i bonica rateta
a la qual va adoptar perquè era òrfena.
Amb l’arribada dels primers flocs de
neu, aquesta encantadora família haurà
de fer front a una sèrie d’esdeveniments
que ajornaran la hibernació de l’Ernest.
Es tracta d’una nova adaptació dels populars contes infantils, plena d’encant i
valors positius, que manté la bellesa de
les il·lustracions originals.

La història de «Moonrise kingdom»
està ambientada en una illa de la
costa de Nova Anglaterra a l’estiu
de 1965 i explica la història d’una
noia i un noi de dotze anys que
s’enamoren, fan un pacte secret
i s’escapen a terrenys selvàtics
i inexplorats. Quan diverses
autoritats intenten perseguir-los,
es forma una violenta tempesta
a la costa… i la comunitat de la
pacífica illa es veurà trastornada
irremeiablement.

Un descobriment fa que
dos prínceps humans forgin
un peculiar vincle amb una
assassina i emprenguin una
aventura èpica per aturar
la guerra entre els seus
regnes.

A partir de 3 anys

A partir de 7 anys

El Principe
dragón
A partir de 7 anys

Jocs

Sushi Go!
A partir de 7 anys
Sushi Go! és un joc fàcil d’aprendre,
ràpid de jugar i ideal per a tots els
públics. El guanyador serà el que
hagi aconseguit crear els millors
menús durant tres rondes i la mecànica és molt senzilla. A cada ronda,
es reparteixen les cartes, cada jugador en tria una i passa el pilot al
jugador assegut al seu costat. Amb
les cartes triades, cal aconseguir
la millor combinació per a tenir el
menú més complet.

Dixit

El Frutalito

Converteix-te en un narrador que tracta
d’explicar amb paraules una de les
precioses il·lustracions de les cartes
de Dixit. Per a jugar a aquest premiat
joc de cartes no n’hi ha prou a posar a
prova les teves capacitats d’expressió.
Has de posar-te en la pell de la resta de
jugadors i intentar descobrir quina carta
pot representar per a ells l’amor, l’alegria o l’amistat. Es tracta d’un joc per a
tota la família i perfecte per a qualsevol
edat, amb el qual petits i grans potencien les seves habilitats d’interacció
social posant-se en el paper de l’altre.

El joc consisteix a ajudar a
Pepa Peral a recol·lectar les
cireres. Però al petit corb
també li agraden les delicioses i vermelles cireres…

A partir de 8 anys

De 3 a 8 anys

Sereu prou ràpids per a
recol·lectar les cireres abans
que el corb arribi a l’arbre?
Regles senzilles per a una
ràpida diversió en el joc.

41

Recomanació d’una mare

5 cosas para hacer
con niños en verano
en Barcelona

Atenció
pares i nens!
Digueu-nos sommiadors,
però no ens cansarem
mai de proposar-vos que
ens envieu ressenyes
d’activitats, excursions,
tallers, películ·les, viatges... que hagueu
fet amb els vostres fills
i hagin tirumfat.
Ho podeu fer escrivint a:
revista@ampafortpienc.
org
Tant fàcil com escriure
un mail!
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1.

2.

Aprovecha
los parques
de la ciudad

Visita un museo

Barcelona está llena de parques y hay algunos tienen
algo especial ¿Conoces el
parque del Laberint d’Horta? Tienes que ir con cuidado
que no pierdas el camino en
el laberinto. Otro parque para
recomendar es el parque de
les Glòries. Aquí encuentras
toboganes enormes ¿Los has
probado alguna vez? No sólo
son divertidos para niños de
todos los edades, también los
adultos pueden pasárselo bien
aquí. En Barcelona también
encuentras un parque donde
puedes hacer una ruta en tren:
el parque de l’Oreneta.

¿Sabes que hay muchos museos que ofrecen entrada
gratuita durante algun(os)
momento(s) al mes? Así puedes hacer otro plan para un
día nublado o cuando quieras
escaparte del sol. Hay diferentes museos como el Museu
d’Història de Barcelona y
el Museu de Ciències Naturals que dan entrada gratis
el primer domingo del mes y
los otros domingos del mes a
partir de las 15.00h. Además
puedes visitar gratis el CosmoCaixa cada primer lunes
del mes. Contacta con el museo donde quieras ir y pregunta cuando tienen las puertas
abiertas para entrar gratis.

Text: Debby

Grooteman

Llega el buen tiempo, las vacaciones y un montón de tiempo para divertirse. No hace falta ir lejos, Barcelona ofrece muchas cosas para hacer.
Queremos compartir 5 cosas para hacer con niños aquí en Barcelona
este verano ¡Cosas que no exigen dinero, porque son gratis!

3.

4.

5.

Disfruta del
espectáculo de
la fuente mágica
de Montjuïc

Ven a las
fiestas mayores
en Barcelona

¡Vete a
la playa!

Música, agua, luces. Todo eso
y más espectáculo, encuentras con una visita a la fuente
mágica de Montjuïc. Espera hasta que se ponga el sol
y disfruta del panorama que
ofrecen las cascadas y estanques del Palau Nacional. En
verano puedes ir a ver la ceremonia de miércoles a domingo con un show a las 21.30h y
otro a las 22.00h.

La fiesta mayor del Fort Pienc
se celebra normalmente ya en
mitad de junio, pero también
en julio y agosto hay muchos
barrios que organizan las fiestas. La más conocida es probablemente la fiesta mayor
de Gràcia donde encuentras
todas las calles decoradas y
mucho espectáculo durante
una semana. Y para que el
verano sea un poco más largo, podemos disfrutar en septiembre de la fiesta mayor de
Barcelona: La Mercè.

Con la playa tan cerca sería
una pena no aprovecharla.
Una mañana o tarde en la playa es una buena opción para
este verano. Llévate un picnic
y disfruta del sol, el mar y los
castillos de arena.
¡Buenas vacaciones
a todos y pasároslo bien!
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Fem escola!
nº

16

juny’19

la revista anual de l’ampa
i les families de l’escola fort pienc

Participa amb l’AMPA i l’escola
en l’educació dels teus fills.
Tots som escola!
Tota la informació sobre l’AMPA al web
www.ampafortpienc.org
Si et vols adreçar a l’AMPA escriu a
correu@ampafortpienc.org
Seguiu-nos a:
facebook.com/ampafortpienc
@ampafortpienc
@ampafortpienc

Escola Fort Pienc
c/ Alí Bei, 75
08013 Barcelona
Tel. 932 462 999

