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quants soM?

aluMnes

Organitzant la nova secundària

una Fundació i una 
Associació d’escoles.

qui soM?

L’any 1995, davant la nova reforma 
educativa en què s’estructurava la 
primària i la secundària actuals i, 
per tant, el conseqüent pas dels dos 
últims cursos de l’antiga EGB (7è i 8è) a 
la secundària, la directora de l’Escola 
Nausica d’aquell moment, Maite 
Gesa, proposa al director d’Estudis 
Ribot, Ramon Ribot, la possibilitat 
de donar una continuïtat a l’escola 
dels estudis primaris, solucionant 

d’aquesta manera les inquietuds i les 
incerteses de les famílies. L’escola 
Nausica proposa aquesta iniciativa 
a les escoles d’infantil i primària 
Bellesguard, Lys, Peter Pan i Reina 
Elisenda, de característiques molt 
similars: escoles petites i de barri, i 
d’una línia pedagògica activa amb una 
tradició de més de 50 anys. 

És d’aquesta manera que l’antiga 
escola Estudis Ribot amb parvulari, 
primària i secundària passa, l’any 1996, 
a ser Escola Els Arcs, on s’hi impartiria 
la secundària de 1r a 4t d’ESO.

Les reunions dels dos primers anys van 
ser importants i intenses, per tal de 
poder organitzar aquest nou projecte 
i garantir-ne així el funcionament i la 
continuïtat. Calia assegurar la línia 
pedagògica i metodològica, que havia  
d’incloure compartir professorat, 

espais... per tal de familiaritzar i evitar 
canvis bruscos entre la primària i la 
secundària; garantir el tractament 
de la diversitat amb grups partits o 
desdoblaments a la primària, i amb 
paral·leles a la secundària, entre 
d’altres aspectes.  

La incertesa dels primers dos anys, 
sembla calmar-se quan els alumnes 
arriben a 3r d’ESO, en què es pot fer 
una valoració positiva del projecte, 
amb uns bons resultats. 

Aquell il·lusionat projecte és una 
realitat avui, amb més de disset anys 
d’experiència. L’Associació d’escoles 
de primària Lys, Nausica, Peter Pan 
i Reina Elisenda amb una escola de 
secundària comuna, Els Arcs, aposten 
per una escola concertada i de 
qualitat, i duen a terme un objectiu 
comú: una  educació basada en el 

rigor intel·lectual, en l’esforç personal 
i en l’autoexigència.

Aquesta és la nostra escola, la Nausica, 
amb “Més de setanta anys educant i 
estimant els infants” 

L’escola Nausica som una petita gran 
família, formada per 116 nens i 131 
nenes. L’Educació Infantil compta amb 
93 nens/es, dels quals 32 són a llar 
d’infants i 61, a parvulari. L’Educació 
Primària compta amb 154 nens i nenes. 

Aquestes són les xifres del curs 
2012-2013 de l’escola Nausica.P1=4+10

P2=10+8
P3=10+9
P4=2+18
P5=13+9

1r=13+14
2n=11+14
3r=15+10
4t=11+15
5è=11+12
6è=16+12

som 167 famílies
96 famílies tenen 1 fill a l’escola 

62 famílies tenen 2 fills a l’escola
9 famílies tenen 3 fills a l’escola

247
classe=nois+noiesclasse=nens+nenes

Recompte anual de la Nausica. 



Enguany, una vuitantena de nens i nenes 
amb les seves famílies han participat 
en la 28a gimcana de Nausica al Parc 
de l’Hostal del Fum de Palau-Solità 
i Plegamans, el passat 25 de maig. 
Després d’un bon esmorzar, els 
diferents grups de nens i nenes han 
mostrat un cop més l’enginy i  l’humor 
en  les divertides proves de la gimcana. 
La participació i les ganes de passar-
ho bé han estat la clau de l’èxit. Un dia 
increïble! I una molt bona companyia!
Els detalls que pares i mares ens heu 
fet arribar han estat un bon obsequi 
per als nens i nenes participants en 

aquesta edició. Moltes gràcies! 

aquest any  
amb l’escola,  
hem participat... 

la cantània

gimcana

les Més
PoPulars

Un altre any, gràcies a la col·laboració 
de tots plegats, ha estat possible la 
celebració de la diada de Sant Jordi al 
pati de l’escola, on les històries de nans, 
cavallers, animalons ben increïbles, 
entre d’altres es passejaven i  omplien 
l’emblemàtic espai. 
Els 1.677 euros recaptats amb els llibres 
de segona mà (aportats per les famílies), 
amb la venda de roses i de punts de llibres 
dels alumnes de 5è i 6è, serviran per 
ajudar el Casal d’Infants del Raval (600 
euros) i per subvencionar  la propera 
esquiada dels més grans, de 5è i 6è. 

Gràcies a tothom!

sant Jordi

En aquesta pàgina, us detallem la relació 
d’activitats extraescolars que, com 
ja sabeu, s’organitzen i es gestionen 
per l’AMPA, així com algunes de les 
activitats, festes i finals de curs que 
celebrem, any rere any, amb totes les 
famílies de l’escola.  

La Diada de Sant Jordi commemora la 
mort d’aquest sant, el 23 d’abril de l’any 
303. És un dia en què tradicionalment 
a Catalunya, és el dia dels enamorats, 
essent el costum tradicional (des del 
segle XV) regalar una rosa vermella 
«com la sang» a l’estimada. A inicis 
del segle XX el costum es popularitza 
i a finals del primer terç d’aquest segle 
s’hi afegeix el costum de regalar un 
llibre al noi, en motiu del dia del llibre.

cantata f. [FLL] [MU] Composició de 
text profà o religiós, estructurada 
en diversos moviments, per a ésser 
cantada, especialment a diferents veus, 
amb acompanyament musical.

cada any els alumnes de 4t participen en la cantània que organitza 
l’auditori de Barcelona. aquesta activitat té com a objectiu la realització 
d’un acte per als alumnes des de 4t fins a 6è de Primària que, per les 
característiques globals, pensades exclusivament per a ells, per la qualitat 
i per la implicació personal i col·lectiva, es converteix en una vivència 
musical important i inoblidable per a tothom. són moltes les escoles 
d’arreu de catalunya que hi participen. És una emocionant i emotiva 
experiència veure cantar i bellugar gairebé un miler de nens i nenes alhora. 
compareu, doncs, què en diuen els nens i nenes de 5è, que van tenir  
l’oportunitat de participar en l’edició de la cantània del curs passat, i quina 
experiència destaquen els/les alumnes de 4t, que hi aniran ben aviat. la 
infinitat de sensacions abans i després de la cantània ens emocionen...

cantània 2013 
La cantata d’aquest any es diu Ha 
passat un àngel, i tracta d’una nena 
que no pot dormir a causa del soroll 
d’una gota d’aigua.
Des del primer dia, vam dir “quanta 
feina que hi ha, no sabem si ho podrem 
fer tot!” Portem dos mesos treballant, 
és molta feina i ens està costant molt. 
No sabem si el dia del concert ho 
recordarem tot, si no, farem playback.
Encara hem de fer les manualitats i 
acabar de repassar els moviments. 
Els de cinquè van fer una cantata 
l’any passat amb unes cançons molt 

divertides, però la nostra Cantata és 
bastant xula.
Ens fa molta il·lusió perquè és una cosa 
que no hem fet mai, serà súper divertit i 
ens ho passarem molt bé. Ens imaginem 
l’Auditori gegant, perquè hi ha molts 
nens alhora cantant.
Ja tenim ganes d’acabar les cançons 
i anar a cantar. Però pensem que ens 
posarem molt nerviosos i tindrem una 
mica de vergonya quan cantem davant 
dels pares. De tota manera, creiem que 
ens sortirà molt bé.

Alumnes de quart

cantània 2012
El curs passat vam fer una cantata que 
es deia 50 milions de segons, que és el 
temps que passem a l’escola des de P3 
fins a la fi de l’ESO.
Quan la Teresa ens va donar les lletres 
ens va semblar impossible saber-les 
totes en tan poc temps, però era fàcil i 
s’enganxaven les cançons; al cap d’uns 
mesos de treballar-la a l’escola, ho 
vam aconseguir.
Les cançons anaven acompanyades 
d’unes coreografies molt divertides. 
Quan ja faltava poc per fer el concert 
vam preparar les manualitats. N’hi 
havia una de molt xula que imitava 
els ulls de polls, feta amb globus al 

damunt del cap.
El mateix dia del concert vam assajar, 
a l’escenari, juntament amb les altres 
escoles, músics, presentadors i director 
abans del concert. Feia molta impressió. 
Ens va tocar l’escenari central que era 
el millor. Tots estàvem molt emocionats 
i molt nerviosos.
Després van començar a entrar els 
pares i mares, tots amb les càmeres 
de fotos amb el flash i el vídeo. Tothom 
buscava els seus pares, però primer no 
els vèiem ja que hi havia uns nens molt 
alts al davant (eren de sisè). Hi havia 
molt públic: pares, germans, avis... i 
teníem una mica de vergonya.
Quan vam començar a cantar semblava 

que les cançons sortien soles. N’hi 
havia de molts tipus diferents: alegres, 
avorrides, tristes... Alguns mestres i 
molts pares van plorar. Els presentadors 
(en Víctor i la Rita) ho feien molt bé, 
i feien molta gràcia.
Ens va fer molta pena quan va acabar, 
però també vam estar molt contents 
perquè tot va ser genial, en part gràcies 
a la Teresa que ens va ajudar molt. Ens 
ho vam passar molt bé!
Al final, quan vam sortir, vam córrer a 
abraçar els nostres pares, que ens van 
felicitar perquè els havia agradat molt.
Ens agradaria molt tornar-la a fer!!!!

Alumnes de cinquè

festa de pares  
i mares

Quina festassa! Un matí ple de 
magnífiques interpretacions al teatre 

de l’Institut d’Estudis Nord-americans, 
que han fet embogir les càmeres de pares i 

mares que no hem volgut perdre’ns cap detall 
dels nostres actors i actrius preferits. Ens agrada 

veure com aquests petits i petites omplen de rialles, 
de crits, de dubtes i d’il·lusió els escenaris. Any rere any, 

la interpretació avança de tal manera que l’últim any, a 6è, els 
petits actors i actrius gosen a fer un musical; la força i l’energia 
juguen dalt de l’escenari sense pors ni vergonyes. Felicitats a 

tothom per la feina!A la tarda, al vestíbul de l’escola, hem pogut 
visitar l’exposició de treballs del taller de costura. Quines 

meravelles! Al pati, la gresca, la xocolatada i la música no 
hi han faltat i, és clar, tampoc, les corregudes, els crits 

i la xerrameca. És una bona diada per trobar-nos i 
fer-la petar. La música i els tallers de braçalets, 

d’origami, entre d’altres, han entretingut. 
La diversió no hi manca, quan les ganes 

hi són. Gràcies per la companyia! 

1 de Juny

23 d’aBril
25 de Maig 

teatre

escacs

costura

dansa

des de finals de maig i fins al 8 de juny, han tingut 
lloc les diferents exhibicions de les activitats 
extraescolars. Pares i mares han gaudit d’una 
petita, però gran mostra de la feina feta al llarg de 
tot el curs. la festa esportiva esdevé la cloenda 

a totes les portes obertes d’aquest curs.
aquest any, 164 nens i nenes de P4 a 6è s’han 
inscrit a alguna de les activitats extraescolars, 

organitzades des de l’aMPa. 

activitats 
extraescolars 

2012-13 aluMnes 
inscrits!

164
i s’han apuntat a...

teatre 114
futbol 53
escacs 41 

costura 37
dansa 11

Jocs motrius 8 
gimnàstica esportiva 8

futbol
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quines són les teves arrels?

Jo vinc d’una casa molt humil, d’una casa de 
pagesos.  El meu pare va acabar treballant 
en una fàbrica perquè no es podia viure de 
la terra. A part, a casa, també hi teníem un 
taller de modistes que dirigia la meva tieta. 
Jo, de molt petita, ja m’hi passejava. Allà hi 
vaig aprendre destreses manuals. Era ben 
petitona quan vaig començar a ensenyar 
a enfilar la màquina i a fer manualitats 
de cosir. 

el que vivim de petits  
ens construeix? 
ens marca?

Doncs, potser sí. Al taller, hi vaig sentir 
una frase d’una parvulista molt maca, 
la Senyoreta Martínez, que va venir a 
casa a fer-se un vestit i va dir a la meva 
tieta: “Aquesta nena seria una molt 
bona mestra.” Després, de més gran, 
a batxillerat, vaig decidir fer magisteri. 
Suposo que  aquella frase d’una persona 
que, per a mi, era un referent tan 
important i que ho va dir tan convençuda, 
em va fer pensar sobre el meu futur. 

una frase que dibuixa un destí...

Sí. Vaig decidir fer magisteri a Lleida. 
En acabar, una mestra del poble es va 
posar malalta i li vaig fer la substitució 
a l’escola pública del poble. Hi vaig anar 
amb totes les il·lusions del món i em 
vaig trobar amb una realitat contrària 
a les meves expectatives com a mestra.

què et vas trobar?

Tot estava molt establert i molt marcat. Per 
exemple, em deien que no calia sortir al 
pati amb els nens, tot era “còpia i dictat”, 
res experimental. Jo tenia unes altres idees 
sobre l’educació i volia fer coses diferents. 
Em sentia cohibida. 

quines expectatives  
no es complien?

Crec que, en l’ensenyament, els nens han de 
ser els protagonistes, i que s’ha de despertar 
la seva curiositat. Aquella manera d’educar 
la veia molt tancada i pensava que hauria 
de fer un esforç molt gros per intentar 
canviar tota aquella manera de fer.
 
Per algú que té tantes il·lusions 
és dur haver d’acceptar una  
realitat tan rància

Sí, perquè pensa que estem parlant dels anys 
70 on la fita a aconseguir pels estudiants de 
magisteri estava molt pautada. Et treies les 
oposicions o mentrestant feies l’interinatge 
per diferents pobles i anaves acumulant 
punts. Finalment, es guanyava una plaça 
i això volia dir quedar-se allà apoltronats. 
La majoria ho veien com un final, per a mi, 
estava encara tot a mig fer.

tu no t’hi vas quedar gens 
d’apoltronada...

Gens ni mica. Em va arribar una  proposta 
des de Barcelona d’una companya amb 
la qual havia estudiat magisteri. Deia que 
hi havia una escola a Barcelona que havia 
crescut una mica, que es traslladaven i que 
necessitaven gent amb titulació de magisteri 
per poder-la legalitzar. La vida em va mostrar 
dos camins: fer aquest interinatge, que 
he comentat abans, per tenir una plaça 
assegurada, o bé començar una gran 
aventura en una escola de Barcelona. 

quina gran oportunitat i quina elecció 
més difícil! 

Sí, sí... la meva àvia li deia al meu pare: 
“No la deixis marxar pas, que farà aquesta 
criatura tota sola a Barcelona?...” Tot i que 
tenia els meus dubtes, vaig insistir bastant 
perquè el que havia provat no m’agradava. 

sé que tens una anècdota que il·lustra el 
teu primer dia a l’escola nausica  

I tant! Recordaré sempre l’impacte que 
em va fer el primer cop que vaig entrar a 
l’escola i vaig trobar la senyoreta Maria amb 
el seu monyo i el seu vestit, tot negre... alta 
i grossa... i una mirada, tan i tan directa... 
em va dir: “Mira nena hi ha molta feina a 
fer... Tu organitza’t i tu mateixa.” Va obrir la 
porta d’una classe on hi devien haver uns 
45 nens d’edats entre 4, 5 i 6 anys,  i em va 
dir: “Tu seràs la senyoreta d’aquesta classe.”  
Hi havia una noia que es deia Carme, molt 
jove i que no era mestra, que gestionava la 
classe molt bé i li vaig demanar que fes la 
classe tal i com la faria si jo no hi fos, que 
jo l’observaria. Volia que em deixes uns dies 
per veure com anava tot.

coneixent-te segur que ja vas començar 
a pensar i pensar...

Ha, ha!... Doncs, sí. Vaig començar a demanar 
partions de grup, i vaig començar a posar en 
pràctica tot allò que a mi em semblava que 
volia dir ser mestre/a. Jo vaig sentir que el 
que jo proposava a la senyoreta Maria i a la 
Maite que, després de la Senyoreta Maria, 
va ser qui va dirigir l’escola durant més de 
vint anys, se m’acceptava. Se’m deixava fer 
molt i així vam començar.

què et sembla que vol dir  
ser bon mestre?

Un bon mestre ha de ser un bon observador 
i un gran escoltador. Ha de ser capaç de 
despertar la curiositat dels nens, sigui a 
l’edat que sigui. La curiositat és el tret de 
sortida perquè se sentin motivats i aquesta 
motivació l’ha de generar l’educador. També 
s’ha de tenir un criteri ben format i iniciativa 
pròpia i sobretot no intentar passar per 
davant d’un altre company.

un mestre neix o es fa?

Potser sí que ja neixes amb una predisposició 
a analitzar allò que hi ha al teu voltant, 
a fixar-te amb les coses que passen. Per 
exemple, la meva mare, jo sempre l’he 
considerat una pedagoga excel·lent, 
sense estudis, però una pedagoga. Sense 
enfadar-se, aconseguia que fessis allò que 
era correcte. Et deia sempre “tu mateixa” i, 
més tard, t’explicava les raons del perquè. 
El respecte que, en aquella època, es tenia 
dels fills cap als pares, et feia callar i rumiar; 
tenies temps per poder pensar. Després, 
et valorava l’esforç que havies fet per haver 
callat i reflexionat. La meva mare ha estat 
un gran referent per a mi. 

què és un nen per a tu?

És un llibre en blanc o una bola de plastilina. 
El començament de la vida, l’escriuen 
els pares. Hi posen moltes coses i, quan 
arriben a l’escola, hi comencem a escriure 
els mestres. La feina del mestre ha de ser 
molt objectiva i, sobretot, ha de treballar 
de manera conjunta amb els pares. Quan 
escrivim aquest llibre en blanc, hem 
d’anar amb molt de compte amb quines 
coses diem, ja que cada nen és diferent i 
condiciona molt posar etiquetes.

els nens d’ara són  
diferents als d’abans?
 
Un nen sempre és un nen. El que passa 
és que ens arriben uns inputs de fora 
diferents dels d’abans. Els ritmes han canviat 
moltíssim. El món digital que tenim, l’ha de 
saber gestionar l’adult. Els hem d’ajudar 
i orientar una mica. Ells saben utilitzar 
l’instrument, però no gestionar-lo, perquè 
els falta maduresa. La nostra tasca és fer-
ho. Així i tot, de vegades, la part emocional 
queda desatesa.

la docència es veu obligada a 
concentrar molta energia en la formació 
tecnològica. i la part emocional?

Hem de formar persones competents amb 
les exigències que els toca viure: Aprofitar la 
part bona de la tecnologia, però cuidar els 
valors i les emocions. Tots els aprenentatges 
van molt lligats a l’estat d’ànim de cada nen. 
Per això, és molt important que l’escola 
estigui molt lligada amb la família. Quan hi 
ha algun canvi diferent en el nen, en l’àmbit 
familiar... l’escola ho hauria de saber per 
poder interpretar aquesta part emocional, 
aquest moment que està passant el nen. 
Parlar amb la família és bàsic. De la mateixa 
manera que els nens, els docents han de 
tenir les emocions ben recol·locades per 
gaudir, per aprendre i per ensenyar.

després d’estar anys i anys abocada als 
nens i a les famílies... arriba un moment 
de transició i, per tant, de canvi per a tu 
i per a l’escola...

Sí, recordo com si fos ara, un matí de 
Carnestoltes. Els nens de segon anaven 
disfressats de Quixots i jo anava de 
Cervantes. La Maite tenia la malaltia molt 
avançada, es va aixecar i amb un somriure 
d’orella a orella em va dir: “A partir d’ara 
hauràs d’escriure tu la història de la 
Nausica.”

et va escollir com a directora quan ella ja 
no hi fos... què li vas dir?

Que acceptava la responsabilitat, però 
que jo tenia tota la intenció de formar un 
equip directiu. Volia que el forméssim tres 
persones i que totes tres estiguéssim al 
mateix nivell. Em va respondre: “Tu mateixa! 
T’entenc… com tu vulguis... Sé que l’escola 
tirarà endavant perquè sé que te l’estimes 
molt.” 

Moments complicats...

Una mica. Vaig convocar una reunió amb 
la Fundació i el claustre per parlar de la 
situació d’aquell moment. En aquella reunió, 
ho vaig passar malament. Em vaig adonar 
que la responsabilitat fa molta por a tothom. 
Es diuen moltes coses i, quan s’ha d’agafar 
la vara de la responsabilitat fa por, però 
el suport de tot l’equip de persones que 
hi havia, em va donar força. La Maite va 
tenir una visió de futur associant-se amb 
Els Arcs. Sabíem que el cicle quedava ben 
format per dalt, però teníem molt clar que 
faltava encara consolidar la llar d’infants...

i t’hi vas llençar...

Sí. Els membres de la Fundació també em 
van ajudar molt i, finalment, vaig pensar 
que no eren unes cadenes que em lligaven 
per sempre. Em feia molta por, però també 
tenia molta confiança. Així doncs, vam tirar 
endavant.

el primer equip directiu 
qui el vau formar?

Quan jo vaig començar amb la direcció 
de l’escola. L’Anna Bayó va entrar amb mi. 
S’estima molt l’escola. En aquell mateix 
moment també va entrar la Isabel, que ha 
estat un puntal per a l’escola. En el moment 
de jubilar-se, va deixar de formar part de 
l’equip directiu i va entrar la Dolors, també 
amb moltes ganes i il·lusió.

tothom vol saber qui serà la 
persona que entrarà a formar 
part de l’equip directiu?

Junt amb l’Anna Bayó i la Dolors entrarà a 
formar part de l’equip directiu la Marta Farrés, 
que actualment és la tutora de sisè.

quin criteri has seguit per formar aquest 
nou equip directiu?

El criteri que he seguit ha estat formar un 
equip directiu ple de colors. Un equip que 
treballa per l’escola ha de ser un arc de 
Sant Martí; sobretot, que tothom que hi 
formi part, tingui ganes de fer moltíssimes 
coses, que sigui positiu i miri endavant. El 
claustre té un pes vital, i també vull ressaltar 
la figura de la secretària, l’Anna Salietti, que 
sempre hi és, i que està al dia de tot i de 
l’AMPA de l’escola. Amb la il·lusió de tots, 
la feina surt sola i ben feta.

tots tenim moltes 
ganes de tirar l’escola endavant...

Estic convençuda que tothom hi ha posat 
i hi continuarà posant el seu gra de sorra. 
Un gra de sorra de cadascú és una platja 
immensa i això és la nostra escola. L’esforç 
petit de cadascú fa que aquesta platja tan 
bonica sigui de tots. Aquest 70è aniversari 
que vam celebrar l’any passat ha estat la 
representació d’aquesta feina. L’escola 
és una tasca feta per totes les persones 
docents i no docents, pels pares i, sobretot, 
pels nens. Jo estic super convençuda 
que amb aquest panorama l’escola tirarà 
endavant. Em fa molta il·lusió. Això és un 
bombó d’escola!

és un bombó que has  
compartit amb una persona  
molt important tant a l’escola  
com a la teva vida personal...

I tant que sí! En Josep Maria, el meu marit, 
“el profe”, com li diem tots nosaltres. Durant 
molt temps l’únic professor que hi havia. 
En Josep Maria ha compartit amb mi tota 
la vida a l’escola, des del principi hem estat 
junts en aquest projecte de vida. La diferent 
visió que tenim cadascú ens complementa i 
això ha estat molt enriquidor. Hem establert 
uns lligams molt forts, basats en la llibertat 
i en la confiança, que també hem intentat 
transmetre als nostres fills. He de dir que 
sense el fort suport de la meva família, 
tanta implicació no hagués estat possible.

desitges transmetre algun 
missatge a l’escola?

Que tothom aprengui a treballar en grup. 
Treballar en equip i saber-se escoltar els uns 
als altres és bàsic per al bon funcionament 
de l’escola. I també tenir molt clar que tot 
el que fem, perquè surti bé, necessita d’un 
esforç i d’una dedicació. El gran secret és 
fer que allò que fas t’agradi.

no t’imagino marxant

Ha, ha, ha!... Crec que s’acaba una etapa de 
la meva vida i en comença una altra. Jo no 
em sé desvincular de res, però és cert que 
la presència física impedeix avançar. No vull 
ser una ombra, que condicioni ningú. Que 
destorbi. Vull que tothom tingui la llibertat 
per fer i desfer. M’he de retirar perquè 
tothom tingui la seguretat i la tranquil·litat 
necessàries per fer el que cregui més adient. 
Ara, la meva vida s’encarrila amb la meva 
família. Jo sento que sempre formaré 
part de l’escola. Sóc molt feliç perquè la 
meva vida laboral ha estat llarga, intensa 
i gratificant.

Va començar amb les butxaques plenes d’idees, il·lusió i força per  navegar sense 
fre. incombustible i tenaç, va estar sembrant, podant, regant cada bri de vida que 
creixia al seu voltant. es volia jubilar mestra, destí que no s’ha acomplert, ja que el 
seu tarannà lluitador l’ha dut a capitanejar el vaixell, on s’hi ha deixat la pell per dur-
lo a bon port. ni els cants de les sirenes ni el Polifem més afamat l’ha despistat mai 
del seu rumb. agraïda a tota la tripulació, ens anuncia que deixarà anar la mà de la 
nausica per afrontar nous horitzons. ara que marxa, intueixo que duu a les butxaques 

tantes idees, il·lusió i força com quan va començar.  

De 1970 a 2013
educant els

nostres fills i filles

 Entrevista i text 
      Sònia Farré Biarnès

43 anys a la nausica
35 anys com a mestra
8 anys com a directora

Tingues sempre al cor la idea d’Ítaca. 
Has d’arribar-hi, és el teu destí, 
però no forcis gens la travessia. 
És preferible que duri molts anys, 
que siguis vell quan fondegis l’illa, 
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, 
sense esperar que et doni més riqueses. 

Ítaca t’ha donat el bell viatge, 
sense ella no hauries sortit. 
I si la trobes pobra, no és que Ítaca
t‘hagi enganyat. Savi, com bé t’has fet, 
sabràs el que volen dir les Ítaques.
 
Ítaca, Konstandinos Kavafis

Bon viatge, núria! 
Moltes gràcies!
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Bona 
sort!

01

02

03

04

05
06 

07

09

08
10

11 12

13

15

14

17

16
20

23

18

19

21

22

24

25

27

26

28

estem contents de desitjar molt bona sort a 
la colla de sisè, que ben aviat començaran un 
nou viatge, a través del qual coneixeran nous 
horitzons i noves experiències. i, en aquest nou 
camí, tot allò que han viscut i que han après a 
la nausica, els acompanya per sempre. 

01. Guillermo nasarre
02. Marc castro
03. salvador sans
04. Jordi tarrats
05. Maria lansac
06. cristina icart
07. lili ruiz
08. Mar aiguadé
09. adriana solana
10. beth Font
11. anna Mallol
12. anna robles
13. Jordi albert
14. Jana Vives

15. Àlex Fariñas
16. Martí claver
17. david Kumerz
18. timur romero
19. Juli busquets
20. alexandre cirici
21. clàudia ros
22. anna llobet
23. Jan Granell
24. clàudia Fernàndez
25. laia Padrós
26. Paola soto
27. Patricia lúquez
28. Maria Gasull



carnestoltes
L’escola Nausica està plena de 
promeses alegries i sorpreses.

Ha arribat el Carnestoltes
ple de caramels i notes.

el Carnaval a la Nausica
per nosaltres és un regal,

ja que és molt original.
Cantem, ballem i saltem,
i al Parc moragues anem.

Als Carnavals
ens ho passem genial!

Visca les disfresses,
que són molt originals!

Peix, peixet
Ai! Que t’ enganxo

i et fico 
dins del sarronet

els més petits,
però més eixerits,

de peixets
aneu vestits!

els mussols són molt bufons 
i són molt petitons

per la nit obren els ullassos
per caçar uns bons ratolinassos

els mussols de P-dos
tenen uns ulls molt rodons,

grossos i bufons.

els gegants del Pi
ballen com un molí

i, al seu vestit, porten un pi

Ai gegants, gegantins!
Que bufonets!

I amb aquests pins
Arribareu fins els confins!

els pintors van pintant,
tot cantant i ballant,

ja que el Carnestoltes
estem celebrant.

els pintors de P-quatre
pinten un quatre

i s’inventen paisatges 
que semblen miratges

els delinqüents
són els lleons
i al moragas 

ens espanten a tots 

els lleons van marrons
quan passen pels carrerons,

 i van molt bufons
cantant cançons

Tots anem desfilant
i els pirates lluitant, 

mentre cantant i ballant
al parc anem arribant.

els pirates de primer,
amb els lloros,

passegen pel carrer muntaner
mentre s’ ho passen molt bé!

els de segon van pel món, 
però no saben on són

i, amb el seu abric de colors, 
van com  els bessons

A segon, ho vam passar molt bé
i ens vam disfressar de Geronimo  
i de tucans també. Aquest any es  

van disfressar de món,i era tan xula 
que va agradar a tothom

els animals de tercer
amb les bosses queden bé.

Si al zoo han d’ anar
per la rua han de passar.

Animals, animalets
koala, conill, tauró,

tot fent saltets,
arribem fins el turó.

Aquest any els de quart, de circ, van. 
De malabaristes, pallassos, mims i 
mags fan. en el circ ens ho passem 

genial, ja que és molt original.

Pallassos amb el nas vermell,
mims com de la presó anem,
malabaristes, malabars fem 

i fins i tot els mags amb la màgia  
ens engresquem.

michael jackson balla i canta
i els seus zombies no m’ espanten;

si amb el Thriller vas flipar,
entra a la rua i posa’t a ballar

metges, polítics, carnissers i núvies
quina por que feu! 

Zombies que de les tombes
sortiu com si res!

Gràcies als de sisè que s’ han esforçat 
el Carnaval ha començat.

el Carnestoltes no ha participat,
quan ha vist les disfresses s’ ho ha 

pensat i no ha estat cremat.

els més grans els de sisè
es pinten el cabell

canten i ballen
i pel carrer disfruten.

Les disfresses arreglades
estan ben acabades.
Totes són molt xules

i estan d’ allò més perfeccionades.

Per Carnaval
cada disfressa és un regal
per això anem fent fressa.

Cantem i ballem 
i per la rua passegem
i tot cantant i ballant

al parc anem arribant

La rua la celebrem en un dia molt 
alegre, fent molta gresca i xerinola

pels carrers de Barcelona

ens agrada molt el Carnaval
ja que les cançons són molt divertides

i també molt originals

Les cançons del Carnaval han molat.
i el Carnestoltes s’ ha quedat boca-

badat! el Carnestoltes no tornarà a fer 
soroll,i cantarà i ballarà sobre un toll.

Vine al Carnestoltes!
No hi pots faltar!
Així les cançons
podrem cantar!

Al Parc monteroles,
anem a berenar

i fem xerinola
per bé estar!

el Carnestoltes ha arribat al parc
i la gresca ha començat!

Nosaltres disfressats hem berenat i 
jugat i molt bé ens ho hem passat!

Al parc ens ho passem molt bé
juguem a pilota i al pi també!
mengem brioix amb xocolata
que ens omple molt la panxa!

esperem que l’ any que ve,
hi hagi Carnestoltes també

i que ens ho passem d’ allò més bé.

Sortim de l’ escola
per arribar al parc monteroles,

on ho passem molt bé
ja que hi anem quart i tercer.

Tots els que a dalt hem signat
en aquesta auca hem col·laborat

Fi

espectaculars i ben disposades han 
tornat a passejar per tot el barri les tan 
esperades disfresses de carnestoltes. 
tornem a reviure i recordar uns instants 
l’especial rua i les encertades cançons 
que ressonaven sense parar. Quines 
disfresses! no sabríem pas quina triar, 

l’enginy hi és ben present!

auca  
carnestoltes

No us perdeu l’auca de Carnestoltes que, amb passió, 
il·lusió i cura, han confeccionat en petits grups els 
nens i les nenes de 3r i 4t, de cicle mitjà. Ha estat 
un treball cooperatiu, on l’escola, les disfresses, els 
llocs... hi queden ben reflectits. No hi falta res ni 

ningú! Quina feinada! 



Petits 
tresors

Hem demanat als diferents sectors de l’escola nausica que ens il-
lustrin amb la seva particular saviesa, tot fent una petita reflexió sobre 
aquest fantàstic món de la lectura, que ens obre pas i fronteres... 
no us perdeu les encertades definicions de lectura ni les variades 
recomanacions de llibres.

Mestres i altres veus  
de l’escola apunten 

la lectura és …
capbussar-se en un món descone-
gut, en busca del tresor, que ens 
donarà les ales per volar ben lluny.

recoMano...
Narradores de la noche de Rafik 
Schami. Ed. Siruela

Perquè... 
precisament parla de la màgia 
de les històries. Un home humil 
de Damasc narra històries molt 
boniques, però per un encanteri 
es queda mut. Només tornarà la 
seva veu amb 7 històries úniques, de 
7 amics octogenaris que trencarà la 
maledicció. És una història plena de 
humanitat, amor i poesia

la lectura és... 
una estona on conflueixen les 
lletres amb la imaginació.

recoMano...
unos días para recordar de Marie-
Sabine Roger. Duomo ediciones 

Perquè... 
ens acosta a la tercera edat amb un 
somriure i des d’una visió ben original.

la lectura és …
l’única manera de viatjar a mons, 
viure èpoques i descobrir persones 
que mai no coneixeries d’una altra 
manera.  

recoMano …
Sostiene Pereira d’Antonio Tabuc-
chi. Ed. Anagrama, 1994 

Perquè …
és una novel·la àgil i interessant on, 
en poques pàgines, es narra una 
història que fa pensar, amb temes 
compromesos i des de un punt de 
vista poc habitual.

la lectura és …
la inquietud per saber què diuen, 
com diu Ana María Matute, 
“aquestes petites formiguetes.”

recoMano ...
L’Illa del tresor de Robert Louis 
Stevenson. Editorial Columna/ 
Vicens Vives

Perquè ...
és un clàssic amb un alt contingut 
d’aventures. El protagonista és un 
nen, molt fàcil d’identificar amb 
qualsevol de vosaltres, que us farà 
passar unes bones estones. És una 
meravella per tenir a la tauleta de nit.

els pares i mares 
consideren

la lectura és …
“La lectura d’un bon llibre és 
un diàleg incessant en què el 
llibre parla i l’ànima respon.”  
André maurois

recoMano...
el corazón helado de Almudena 
Grandes. Tusquets editores.

Perquè... 
trobo que és un llibre preciós, 
interessant, emotiu i molt absor-
bent; d’aquells que es devoren i que 
fan tanta pena d’acabar.

la lectura és …
entrar en d’altres realitats que ens 
ajuden a reflexionar i a millorar  
la nostra.

recoMano ...
Frederik de Leo Leonni 

Perquè ... 
és un llibre preciós. És la història 
d’un ratolí que és diferent als altres. 
Ens parla de la funció de l’art en 
una societat en què allò que més 
importa és la productivitat.

la lectura és …
gaudir d’uns moments de tranquil·litat, 
evasió i immersió a altres mons; 
llegir em proporciona concentració i 
desconnexió del dia a dia; em permet 
endinsar-me en histories diverses, 
traslladar-me a altres realitats, a altres 
persones, a altres mons. 

recoMano ...
La pell freda d’Albert Sánchez Piñol

Perquè ... 
és un dels llibres que més m’ha 
impactat. Es tracta d’una història 
fantàstica que té lloc en una illa i 
relata la relació entre els dos únics 
humans habitants de l’illa que lluiten 
per sobreviure dels granotots... uns 
visitants misteriosos. És una novel·la 
tan i tan ben escrita que és capaç de 
transmetre tot tipus de sensacions 
i sentiments, angoixa,  por, neguit, 
curiositat, odi, amor, solitud, 
bogeria... és una novel·la que no et 
deixa indiferent... et fa reflexionar 
sobre el comportament humà en 
situacions difícils. 

la lectura és …
un viatge a la consciència a través 
de la imaginació.

recoMano ...
el concepto del continuum de Jean 
Liedloff. Editorial Ob Stare
 
Perquè... 
ens recorda que sempre som a temps 
a recuperar la felicitat perduda i a viure 
amb amor i tolerància. 

els nens  
i nenes de…

qui sóc i per 
què escric

la lectura és... 
entrar en un altre món i somniar.

l’ÚltiM lliBre...
Tina superbruixa i l’espasa d’Arena 
Verlag. Editorial Brúixola

la lectura és... 
una aventura.

l’ÚltiM lliBre...
Geronimo Stilton, Per mil mamuts 
se’m glaça la cua. Editorial Destino

la lectura és... 
un món de somriures.

l’ÚltiM lliBre...
Potosnàguel d’Enric Lluch. Editorial 
Bruño.

la lectura és... 
com si jo fos la protagonista i com 
si les històries em passessin a mi, I 
m’ho passo molt i molt bé. 

l’ÚltiM lliBre...
el diari d’una penjada de Rachel 
Renee Russell. 

3r diuen
la lectura és... 
molt guai. Primer de tot jugava 
només amb maquinetes i ara a casa i 
a l’escola llegeixo, a tot arreu llegeixo 
i a l’estranger.

l’ÚltiM lliBre...
Diari de Greg. Quina calda! de Jeff 
Kinney. Editorial Estrella Polar. 

 
la lectura és... 
molt guai perquè quan vaig a dormir 
i no puc dormir, llegeixo molt i no 
puc parar, i dic una mica més, una 
mica més, m’agrada molt. 

l’ÚltiM lliBre...
Nikki, una estrella del pop muy poco 
brillante de Rachel Renee Russell.

la lectura és... 
imaginació per persones, i també 
s’aprén. La lectura és fascinant, 
m’agrada llegir, em diverteix. La 
lectura és un gran plaer.

l’ÚltiM lliBre...
Las aventuras de “mano negra” de 
Hans Jürgen Press. Editorial Cometa

4t pensen

la lectura és... 
tot allò que l’autor pensa. A mi la 
lectura m’agrada molt perquè hi 
ha molts tipus de llibres diferents. 

l’ÚltiM lliBre...
Tintin i el secret de l’unicorn d’Hergé. 
Editorial Joventut

la lectura és... 
molt interessant, perquè pots 
aprendre moltes coses dels llibres.

l’ÚltiM lliBre...
jo,  elvis riboldi i tu, emma Foster: 
el musical de Bono Bidori. Editorial 
Destino.

5è creuen

el palacio de la medianoche 
Carlos ruiz Zafón

el diari d’una penjada 
rachel renee russell

la lectura és... 
el meu temps, quan desconnecto 
i no penso en res més que en allò. 
També puc imaginar el que vulgui, 
descansar i... tranquil·litat total.

l’ÚltiM lliBre...
el palacio de la medianoche de Carlos 
Ruiz Zafón. Editorial Planeta

la lectura és... 
descobrir un nou món on tot és 
possible.

l’ÚltiM lliBre...
yo y el imbécil d’Elvira Lindo. Editorial 
Alfaguara.

6è opinen

tintin i el secret de l’unicorn  
Hergé

las aventuras de “mano negra” 
Hans jürgen Press

que hi ha el repte de conèixer i explorar les 
pròpies habilitats i de donar-se a conèixer 
per contrastar la imatge que et fas de tu 
mateix amb la imatge que es fan els altres 
de tu. Exactament el contrari del que busco 
a aquestes altures de la vida. Ara, diria que 
llegeixo i escric per seleccionar i acumular 
una antologia personal d’imatges tretes de 
llibres, vivències, personatges, escenes, 
frases, paraules... que d’alguna manera 
exerceixen un poder de fascinació i tenen 
un significat especial per a nosaltres. 
/.../ crec en una col·lecció particular 
d’imatges essencials que anem recollint 
al llarg del viure, de fragments de ficció 
seleccionats i conservats amorosament a 

la nostra biblioteca interior. Són les imatges 
a les quals recorrem en certs moments per 
descobrir el significat de les nostres vides, 
com si la plenitud del viure es concentrés 
en aquest ram d’imatges precioses, com si 
només elles tinguessin el poder de concentrar 
en un tot perfecte les poderoses veritats i 
els fabulosos mites que ens il·luminen i ens 
proporcionen la força per tirar endavant. 
/.../ Aconseguir aquestes descàrregues 
imaginàries de diferent intensitat és el que 
em mou a escriure. I cal dir que depenen 
tant de la capacitat de l’escriptor com de la 
capacitat receptiva del lector. Però en els 
millors casos, en els millors llibres, escrits o 
llegits, sobretot en els llibres de la infància i 

primera joventut, trobem unes qualitats que els 
fa especialment preciosos per ser guardats a la 
memòria. Aquesta és una de les gratificacions 
d’escriure per a infants i joves. /.../

I per què escric, em demanen. Hi ha 
moltes raons. I, a més a més, suposo que la 
resposta seria diferent si aquesta pregunta 
me l’haguessin fet en diferents etapes de 
la meva vida. En un primer moment, el de 
la primera joventut, per exemple, suposo 

recordem l’entranyable emili Teixidor 
(1933- 2012), mestre, pedagog, periodista 
i escriptor en llengua catalana. Autor de 
novel·les com L’amiga més amiga de 
la formiga Piga (infantil), L’ocell de foc 
(juvenil), Pa negre (narrativa) i autor 
d’assaig com La lectura i la vida. 

 Text: Emili Teixidor



El menjador de Nausica sempre està ben 
ple; mai no hi falten nens i nenes amb ganes 
de xerrar, riure i, evidentment, menjar. És 
un lloc on el paladar s’exposa a la infinitat 
de gustos que diàriament preparen, amb 
delicadesa, en Rubén, en Quique i la 
Susanna, per als millors gourmets.

Aprenem i...

MengeM  
coM a casa

El menjador de Nausica sempre està ben ple; 
mai no hi falten nens i nenes amb ganes de 
xerrar, riure i, evidentment, menjar. És un lloc 
on el paladar s’exposa a la infinitat de gustos 
que diàriament preparen, amb delicadesa,  
en Rubén, en Quique i la Susanna, per als 
millors gourmets.

El menjador és un espai on s’aprèn a gaudir 
dels diferents gustos, aromes i textures que 
la combinació d’aliments ens ofereixen. És 
un espai on s’aprèn a cooperar i ajudar en 
els diferents torns que hi ha establerts... 

Actualment, el menjador de l’escola compta 
amb uns 180 nens i nenes des de llar d’infants 
fins a 6è, que són atesos per professorat de 
l’escola i monitores de suport, en alguns dels 
torns. Els més petits de la casa, els de llar 
d’infants, dinen sols ben aviat, en el primer 
torn, perquè els cal fer una bona migdiada. 
Una mica més tard, s’hi afegeixen els de P3, 
a qui cal fer un sontet per poder continuar 
la jornada. A partir de la una, en el primer 
torn, els nens i nenes de P4, P5, 1r, 2n i 3r ja 
fan fila per poder entrar a dinar al menjador, 
amb ordre i tranquil·litat. A tres quarts de 
dues, és el torn dels més grans de l’escola 

4t, 5è i 6è, i el del professorat i monitors/es. 
Ara bé, talment com un trencaclosques les 
peces del qual han d’encaixar a la perfecció, 
a l’escola Nausica també es canvia el torn 
de dinar d’aquells/es nens i nenes que fan 
alguna de les activitats extraescolars. 

L’estona del menjador és una estona més de 
sociabilització, d’aprenentatge, d’esbarjo, 
de noves sensacions...

sant JauMets 

ingredients

Pernil dolç
Formatge de barra

Farina de galeta
Farina/aigua  

Ou per arrebossar
Oli per fregir

elaBoració

agafeu un tall de pernil  
i poseu-hi el formatge a sobre.

Enrotlleu-lo, tot pressionant-lo  
una mica per evitar que se’ns obri.

Per a l’arrebossat,  
teniu dues opcions:

Feu una pasta suau de farina  
amb aigua i després arrebosseu-lo 

amb farina de galeta
o

Passeu el rotlle primer per farina,  
ou i farina de galeta.

Poseu oli abundant en una paella 
fins que estigui ben calent, 

Fregiu la vostra délicatesse   
amb molt de compte.

esPereM que  
us agradi!
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Aquí, a la Nausica, els/les alumnes 
ajudem al menjador a l’hora de dinar  i 
així  col·laborem amb els mestres, ens 
acostumem a les tasques quotidianes, 
en definitiva, aprenem.

Hi ha tres menjadors: el dels petits (P4 i P5), 
que és d’un torn, i els altres dos, de dos torns.

en el primer torn paren taula els nens/es 
de P5 i 1r. els mestres fan la llista  amb els/

les alumnes que es queden a dinar de 4t a 
6è per ordre de llista i diuen a qui li toca 
servir el primer torn o parar la taula en 
el segon, dos nens per torn i menjador. en 
general ens toca dues setmanes per torn, 
però hi algun cop que ens pot tocar més 
dies per algun motiu, com per exemple, 
és final de trimestre o no hi hagi hagut 
temps de preparar la llista... els alumnes 
de 3r fem les substitucions del nens/es que 
han d’ajudar en algun torn, però que no 
poden fer el servei perquè tenen activitats.
Tots els nens de 3r som voluntaris i ens 
agrada molt, perquè és la primera 
vegada que ho fem i és la novetat. els de 
4t comencem bé però, a final de curs, 
n’estem una mica cansats. I els de 5è i 
6è  ho fem sense gaires ganes, perquè ja 
ho coneixem, i la veritat és que preferim 
sortir a jugar al pati.

Abans els que ajudàvem al menjador 
podíem entrar a la cuina però ,ara, amb 
la nova normativa, això ja no ho podem 
fer; ens agradava i ens feia il·lusió!

 Al menjador hi ha la norma que al primer 
plat no es parla, perquè sinó no acabaríem 
mai, però tot i els esforços de les mestres 
no es respecta gaire... fins que els mestres 
es posen molt seriosos. Podem sortir del 
menjador quan els mestres ens diuen que 
ens podem aixecar si hem acabat, però 
abans hem de recollir i escurar el nostre plat.
el menjar ens agrada força, s’assembla al 
de casa, perquè els cuiners ho fan molt bé 
i s’hi esforcen molt. els menús són bastant 
iguals i, més o menys, sabem quin tipus 
de plat toca cada dia de la setmana i a 
casa va bé perquè com que ja s’ho saben, 
no repetim el menú per sopar.

els cuiners són molt amables i escolten 
les queixes o suggeriments que els fem 
arribar per mitjà dels delegats de 6è al 
Consell escolar. La quantitat està també 
força bé i es pot repetir, i si no ens agrada 
un plat, no ens en posen gaire.

  Alumnes de menjador 
      de 3r, 4t, 5è i 6è

els Plats  
que Més  
els agraden

què en diuen 
els nens  
i les nenes ?

Les estadístiques que han elaborat els 
alumnes de 6è  mostren els plats que més 
agraden als nens i nenes. I, és clar, no hi 
pot faltar la recepta del plat més exitós! 
els sant jaumets!



oBJectes  
de la nausica

Grans, menuts, poden semblar evidents 
o passar desapercebuts. Tots ells 
rememoren objectes viscuts a l’escola, 
originals i tendres.

MAR AIGUADÉ 
tamboret
Era marró, amb tres potes, i em semblava molt i 
molt avorrit. A ningú no li agradava, però per allà 
hi passaven tard o d’hora gairebé tots els nens i 
nenes. Avui, que ja sóc gran, quan hi sec recordo 
quan era petita i em porto molt bé.

JORDI ALBERT  
Dril
Si el busqueu, mai no el trobareu; ell arriba quan i 
on vol. Gràcies a ell, vaig aprendre a dibuixar una 
bonica casa amb vocals! Quan vaig saber que tenia 
núvia, vaig pensar que no tornaria, però, sí! ho va 
fer! Petons llargs i curts, sempre ens estimaria. 
Fa molt que no el veig, tot i així sempre serà com 
un “germà” per a mi, i mira que en tinc! Mai no 
l’oblidaré!

JULI BUSQUETS 
peixera
Sempre que portava les fotocòpies a fer, aprofitava 
per veure-la d’a prop. Era tan “xulo”! Hi ha un 
netejador que amb la boca ho deixa tot net i 
transparent.

MARC CASTRO  
corona
Era una mica gran, de cartolina i ple d’enganxines. 
Semblava un rei. Només ho podia tenir un cop l’any 
i era el meu dia. Portar aquest objecte volia dir que 
tindria molts dibuixos dels meus companys i un 
tros de pastís.

ALEXANDRE CIRICI 
orDinaDor
Aquella caixa prehistòrica que, quan l’engegàvem, 
feia un soroll estrany, “brooooooo”. Gairebé sempre 
es penjava. Quan anava a algun lloc i em trobava un 
objecte semblant, recordava el de l’escola. Ara, hem 
donat un pas endavant i l’hem renovat.

MARTÍ CLAVER 
l’arbre Del pati
Allò que tenia tants braços, de tacte rugós i de color 
marró, tan gran com un elefant, tan pesant que no 
podies aixecar-lo, dins un forat sense fons, allà, 
palplantat, sense moure’s ni un pèl. Té cap i peus, 
però no és una persona.

ALEX FARIÑAS  
noms secrets
És més que un dibuix. A mi me’n van dedicar 
un quan era molt petit. Era en forma de sol i 
m’agradava molt. Cadascú tenia el seu secret 
i podia representar el seu nom amb un dibuix. 
Encara no sabíem escriure, però sí dibuixar.

CLÀUDIA FERNÁNDEZ  
tapa Del terra
És un rectangle platejat a sisè. En dies de pluja pot 
ser que tingui unes flaires de camp. Recordo un dia 
en què van passar pel damunt i el van arrencar del 
seu lloc, un altre dia va vomitar aigua i més aigua 
fins que gairebé s’inunda la classe. Gairebé sortim 
flotant fins el gimnàs.

BETH FONT 
conte
Quan em posava malalta, anava a secretaria i 
m’estirava al sofà. Llavors l’Anna me’l donava, em 
tranquil·litzava i ja no em trobava tan malament. 
Allà hi havia una entretinguda aventura. Quan 
anava cap a casa tenia ganes de tornar a estar 
malalta per gaudir d’aquells moments.

MARIA GASULL  
piano
Mai no pot faltar aquest instrument musical. Així, 
amb ell, el nostre talent podem alliberar. Dins seu 
sembla que tingui mil i una cordes vocals. Per fora 
el seu color és negre com el carbó. Les tecles són 
blanques i negres com les peces d’escacs. Amb 
plena harmonia el do-re-mi podem cantar.

JAN GRANELL 
la font Del pati
Sempre ha estat en el pati gran. L’aigua era bastant 
bona. A vegades sortia a propulsió i no podíem 
beure. Recordo que fa temps vaig mullar l’entrepà.

CRISTINA ICART 
tauleta
És blava i blanca, quadrada i no massa gran. És 
al vestíbul de l’escola. Allà, hi he passat moltes 
estones; és més, quan era petita cada dia hi 
acabava allà el dinar. Ara, de tant en tant, també 
hi vaig, però menys sovint. M’hi asseia i acabava 
“la bola” mentre observava l’ambient.

DAVID KUMERZ 
peça D’escacs
És una peça que utilitza molta gent, és molt bona, 
forta, àgil de moviments. Està molt vella i des que 
la vaig veure hi vaig jugar. Quan tinc aquesta peça a 
la mà, em sento segur perquè em dóna sort.

MARIA LANSAC  
cotxet vermell
És un objecte que m’agrada molt. És de color 
vermell, sempre tirat a la cantonada. M’agrada 
perquè està pintat, és únic. A les hores del pati, 
agafo l’esmorzar i hi sec al damunt mentre parlo 
amb les meves amigues. Abans sempre relliscava i 
queia enrere, perquè porta rodetes. 

PATRÍCIA LÚQUEZ 
la cistella De bàsquet
Té un tauler, un aro i una xarxa i és força gran. 
M’agrada molt aquest objecte perquè em recorda 
quan vaig arribar a l’escola Nausica. Jugant-hi, 
vaig anar coneixent els nens i nenes de la classe 
de forma divertida.

ANNA LLOBET 
llitet
Tenia rodes, era còmode, però mentre hi era no 
aconseguia tancar els ulls, fins el dia en què em 
vaig quedar “roque”... visca! Ara, cada cop que el 
veig, m’hi vull estirar i dormir-hi la migdiada, però 
no em deixen.

 ANNA MALLOL 
regle 4t
Quan alçàvem la veu  a classe, el profe agafava 
aquest objecte i picava contra la taula perquè 
féssim silenci, tres o quatre cops. Era un soroll 
estrident, que quedava suau comparat amb la 
nostra xerrera. Allò ens feia molta gràcia. 

GUILLE NASARRE 
charlie
És un objecte que normalment el trobàvem 
quan fèiem naturals. Anava canviant de classe 
en classe i diguem que era dur i esquelètic. 
M’agradava perquè era un bon company  i molt 
calladet. Era de l’alçada del professor i una mica 
pàl·lid.

LAIA PADRÓS
banc Del pati
Allà era el meu primer dia a l’escola Nausica. Jo, 
amb cinc anys, asseguda, sola i espantada. Marró 
i allargat, any rere any, m’ha acompanyat. Fèiem el 
pi al damunt, els profes s’hi acostaven per veure’ns 
jugar, l’hem escalfat i despintat, compartint 
converses, somriures, plors, esmorzars, jocs. Forma 
part del meu passat i del meu present. 

ANNA ROBLES 
teDDy
Recordo aquell personatge com un amic meu des 
que era petita. Era marró, pelut i petit i el més 
important és que em va ensenyar anglès i me 
l’estimava molt!!!

TIMUR ROMERO 
sant JorDi
Veure la seva imatge em produeix una reacció molt 
forta. Era allà on juguem a fet i amagar. Em recordo a 
mi, picant la rajola del valent molt fort i dient “salva”.

CLÀUDIA ROS 
gravaDora
Aparell que quan “el profe” s’adonava que no havia 
funcionat, dissimuladament, ens feia preguntes 
sobre el llibre que explicàvem per agafar un trosset 
del nostre discurs. El més divertit era, després, 
escoltar la pròpia veu. Semblava que no fossis tu 
mateix. 

LILI  RUIZ 
ventilaDor
Ai, quina calor! Anem ràpidament a obrir-lo. Té tres 
ales, sembla a punt  de caure damunt dels nostres 
caps, però el cert és que resisteix. Tremola, però no 
de fred. Sempre que s’engega és motiu de diversió.

SALVA SANS
termÒmetre
Aquell aparell de color groc, que permet avaluar la 
temperatura. Deien que era perillós si es trencava 
pel mercuri que contenia; ara  ha estat substituït 
pel d’alcohol.

ADRIANA SOLANA
altaveus
Té forma de cilindre aixafat, amb un punt negre 
al mig i que mirar-lo no té cap sentit perquè no 
t’ofereix cap imatge, només et mostra so. N’hi ha  
un a cada classe, fins i tot al gimnàs. Et dóna 
notícies o avisos amb ensurts o dolçament.

PAOLA SOTO
teclat
És un objecte de forma rectangular amb 
quadradets dintre. Està ple de paraules, les nenes 
i jo a 5è ens dèiem: “Em demano l’ordinador de les 
«tararà», era aquell que ens agradava molt pel seu 
soroll !!!!

JORDI TARRATS
rellotge De sol
És al pati gran des de l’any 1924. Mai no n’he vist 
un altre de similar, només a les  pel·lícules. Quan 
hi toca el sol, a vegades aconsegueixo veure l’hora 
que és.

JANA VIVES 
tv
La conec des que portava bolquers a P1. Hi 
miràvem, atents o no, el Pingu, més tard el GGB. 
Quan fèiem algunes permanències la podíem mirar 
i ens posaven a tots assegudets al davant. Es podia 
moure perquè té rodes i quan la volien amagar 
baixaven la persiana.

els nens de 6è ens diuen adéu amb els seus 
objetes preferits. N’hi ha de ben curiosos! 


