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P U B L I C AC I Ó  A N UA L  E D I TA DA  P E R  L’A S S O C I AC I Ó  
D E  M A R E S  I  PA R E S  D ’A LU M N E S  D E  L’ E S C O L A  NAU S I C A .



QUANTS  
SOM?

NOIES 121 NOIS 133

117 tenen 1 fill a l’escola
58 tenen 2 fills a l’escola
07 tenen 3 fills a l’escola

FAMÍLIES

ALUMNES
Aquestes  
són les xifres  
del curs 2015-2016  
de l’escola Nausica.

JUNTA DE L’AMPA
Ricard Nasarre, president 
— Anna Nasarre, 5è
Mònica Alonso , secretària 
— Bernat, 4t; Guillem 2n, i Oriol Layola, P4
Ricard Ochoa de Echagüen, tresorer 
— Marc, 4t i Laia Ochoa de Echagüen, P4 

VOCALS
Lídia Carretero 
— Marcel de Carreras, 5è
Juliana Roca
— Laia, 5è i Marieta Casasayas, 3r
Roser Feliu 
— Mariona Albert, 6è
Maria Vila
—Aïna Busquets, 6è
Nora Sala
—Toni i Gina Barnadas, P5
Marisa Aguilar
—Hugo Martínez, 5è

SUPORT DE L’ESCOLA NAUSICA
Anna Bayó, directora
Anna Salietti, secretària

MONITORS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Agnès Esquerra, Sandra Amadé, Paula Lacorte, 
Marta Fíguls i Patrícia Paisal, titelles, contes i teatre
Manel Arellano i Rafael López, escacs
Bibi Barenys, jocs motrius i gimnàstica esportiva
Elisabet Ginebra, anglès
Karel Voller, Carla Santaló, Clara Ventosa  
i Bernat LLuc vòlei
Manel Hurtado, Roger Caño i Carles Canades, Futbol
Manel Hurtado, Iniciació a l’esport

REVISTA JUNTA DE L’AMPA

COORDINACIÓ, TEXTOS I CORRECCIÓ 
Roser Feliu

DISSENY GRÀFIC 
Andreu Gallart, Elisa Cianferoni & Fabián Vázquez. 
Talking Design Studio

ESCOLA NAUSICA
Muntaner, 309 - 313, 
08021 Barcelona
Telèfon: 93 200 43 40
email: escolanausica@escolanausica.cat
www.escolanausica.cat

P1=10
P2=9
P3=12

P4=9
P5=12
1r=10

2n=3
3r=15
4t=14

5è=12
6è=15

P1=4
P2=5
P3=16

P4=9
P5=11
1r=10

2n=21
3r=18
4t=12

5è=16
6è=11

Un Sant Jordi ben lluït! Divendres, 22 d’abril, el pati va quedar farcit  
de llibres i d’encuriosits ulls que fullejaven i passejaven a la recerca  
del millor cavaller i de l’heroi etern. Mentrestant, una mica més enllà, 
no es parava de traginar amunt i avall! Una carona angelical i un sisplau 
com cal feien impossible defugir la compra dels acurats punts de llibre 
o de les magnífiques roses vermelles de 5è i 6è!

El dissabte, 23 d’abril, els nens i nenes de 5è i 6è repeteixen l’operació! 
Emprenedors i incansables superen amb escreix la venda de roses!  
La feina ha valgut la pena, com sempre!

Aquest Sant Jordi s’han recaptat 1.267,50€ amb el mercat de llibres  
de 2a mà i la venda de roses i punts de llibres... que es destinaran al 
Casal dels Infants del Raval i a subvencionar les convivències de 5è  
i 6è del curs vinent. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

SANT 
JORDI  
2016

GIMCANA 
 
28 DE MAIG 2016 
Un any més hem acomplert l’objectiu de passar una bona estona en 
contacte amb la Natura i la incondicional bona companyia! 

Un dissabte diferent! Un dia excepcional. Un sol espatarrant, que 
surt ben entrat el dia, perquè les quatre gotes matineres no hi han 
faltat. Superem el centenar de persones. Junts, al Parc de l’Hostal 
del fum de Palau-Solità i Plegamans, hem començat amb un bon 
esmorzar, que ha facilitat l’energia necessària per emprendre amb 
força totes les proves de la gimcana. Els més grans de l’escola han 
ajudat a superar les proves als més caganius. Junts, han aconseguit 
batre els millors rècords: participar, divertir-se i fer grans i petits 
amics. 

Descobrim i coneixem nous pares i mares, nous nens i nenes. És un 
bon moment per xerrar amb calma i relacionar-se amb la resta de 
famílies que formem l’escola Nausica. 

Descobrim i coneixem 
nous pares i mares, nous 
nens i nenes. És un bon 
moment per xerrar amb 
calma i relacionar-nos 
amb la resta de famílies 
que formen l’escola 
Nausica. 
fotos: Mariona Gibert



GIMCANA
NAUSICA
2016

SAMARRETA  
GIMCANA

EL RESULTAT DE LES 
VOTACIONS ÉS EL SEGÜENT:
Disseny núm. 1  115 vots
Disseny núm. 2  56 vots
Disseny núm. 3  20 vots
Disseny núm. 4   15 vots  

Moltes gràcies a tothom per la vostra participació! Us emplacem  
a la propera gimcana; mentrestant, aneu pensant en nous dissenys!

En els darrers anys, la samarreta 
oficial de la gimcana ha estat 
dissenyada per pares i/o mares 
de l’escola Nausica, de manera 
desinteressada, la qual cosa 
aprofitem per agrair molt 
enormement. 

Aquest any, us hem demanat, des 
de l’AMPA, la vostra participació 
en el disseny de la samarreta de 
la gimcana, creant i presentant 
les vostres propostes... I ha estat 
un gran èxit. Del total de les 24 
propostes presentades, exposades 
al pati el dia de Sant Jordi, tothom 
ha pogut votar la que més li ha 
agradat. La vostra participació 
ha estat magnífica; els esbossos, 
extraordinaris, i la col·laboració a 
la nova proposta és molt d’agrair! 

Futbol Voleibol Anglès Escacs Gimnàstica 
esportiva Jocs motrius Iniciació

esport Titelles Contes Iniciació
al teatre Teatre

P4 11

P5 9 10 14

1r 7 11 9

2n 11 8 6 10

3r 4 1 3 4 2 14

4t 11 10 6 9 5 15

5è 10 9 9

6è 5 8 3 19

total 38 29 9 33 24 20 10 14 19 29 28

AQUEST CURS, HI HA UN TOTAL 253 INSCRIPCIONS EN LES 
11 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUE ORGANITZA L’AMPA. 
A FINAL CURS, US FEM ARRIBAR LA BUTLLETA AMB LES 
PROPOSTES PER AL CURS VINENT, I US DEMANEM QUE FEU 
UNA VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
DEL CURS ACTUAL. L’AMPA AGRAEIX ENORMEMENT ELS 
SUGGERIMENTS I PROPOSTES QUE ENS PUGUEU FER 
ARRIBAR, PER TAL DE MILLORAR-LES EN QUALSEVOL DELS 
ASPECTES QUE PUGUEU REFERENCIAR. LES ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS ESTAN PENSADES PER FACILITAR OFERTES 
EXTRAESCOLARS MÉS A L’ABAST PER A LES FAMÍLIES. LES 
ACTIVITATS S’OFEREIXEN DES DE P4 FINS A 6È DE PRIMÀRIA.

POSEM  
EN MARXA 
L’HORT 
Anna Vardero i Mercè Hernández

L’educació medioambiental, 
basada en el respecte, la cura,  
el coneixement i la defensa  
de la natura, és fonamental  
per als nens i nenes. Per aquest 
motiu, el proper curs, l’escola 
Nausica iniciarà el projecte 
interdisciplinari, i molt 
engrescador, l’Hort de  l’Escola 
Nausica. Al llarg d’aquest any, 
un equip de mestres s’ha format 
per tal de conèixer les principals 
tècniques de conreu, de promoure 
l’aprenentatge cooperatiu i 
de poder oferir als alumnes la 
capacitat d’observar la natura des 
de ben a prop, per tal de treballar 
conjuntament, petits i grans, 
compartint aquest nou espai.

CAMÍ  
ESCOLAR.  
ESPAI AMIC 
Marta Ribas i Judith Vendrell 

Durant el curs passat es va decidir tirar endavant un nou projecte,  
EL CAMÍ ESCOLAR. Al llarg d’aquest període ens hem format  
juntament amb altres centres que també inicien aquest camí. 

Aquesta iniciativa va néixer al districte Sarrià- Sant Gervasi fa 3 anys  
per fer a peu el trajecte de l’escola a casa. És un projecte que va més 
enllà d’un simple camí, ja que pretén desenvolupar l’autonomia  
dels infants i la seva seguretat, tot afavorint-ne la relació  
i un profund coneixement del barri, de les persones i de les entitats  
que el formen. Actualment, tal i com heu pogut observar i participar, ens 
trobem  a l’ inici del nostre camí, a la fase de desenvolupament i esbós.  
Agraïm la col·laboració rebuda per part de totes les famílies de l’escola  
i us seguim animant a fer-ho.  Del qüestionari respost per  94 famílies 
i de la concreció en un mapa del camí que seguiu per anar a l’escola,  
s’extreuen les següents informacions: un 87% veniu a peu perquè és 
més ràpid, més econòmic,  més saludable... un 70% trigueu menys de 10 
minuts, un 98% l’equipament més usat és el parc, sobretot el Moragas i 
els jardins  de la Casa Sagnier. Els problemes que trobeu més sovint són  
les voreres estretes.

FESTA DE 
PARES I 
MARES 
 
4  DE JUNY 2016 
Llum i color, sabor d’estiu, frescor, preàmbul de dies llargs i calorosos... 
arriba la festa de pares i mares a la Nausica! L’escuma obre les portes 
a l’estiu; la xocolata, a la tradició, i les ensaïmades i els melindros, a 
l’agradable dolçor!

Una tarda més, una festa més, i els nens i nenes han ballat i saltat sota la 
pluja divertida de l’escuma, que ha netejat cares i ha ofert escandaloses 
rialles. 
 
La bona conversa, les rialles i les coneixences han tornat a bellugar-
se pel pati, sense deixar indiferent a ningú! Una bona tarda amb una 
magnífica companyia!

fotos: Fabián Vázquez Savareikas

Mònica Subirà i Dolors Santiago

La Sinead és l’auxiliar de conversa 
d’anglès de l’escola. Voleu saber 
d’on va venir la idea de tenir un/a 
auxiliar de conversa nadiu/a 
perquè els/les  alumnes poguessin 
gaudir d’aquest ajut?

El projecte va sorgir de totes 
les escoles que formem part 
de l’Associació Els Arcs. Es va 
considerar que podria ser un gran 
avantatge poder gaudir d’una 
persona nadiua que els ajudés 
en l’apartat de l’expressió oral, 
speaking, ja que és una de les 
darreres skills o habilitats que els 
nens interioritzen. En definitiva, 
l’expressió oral fa mandra  o 
vergonya, i sovint es converteix 
en una missió difícil de fer arribar 
a bon port! L’Associació es va 
posar fil a l’agulla, assessorats per 
Els Arcs i el CIC, i  fa dos cursos 
vam enfilar el projecte  per tal 
gaudir d’un ajut força valuós. 
Vam contactar amb una empresa 
especialitzada, vam entrar al 
programa CAPS i aquest és el 
segon curs que tots/es els/les 
alumnes de les escoles de primària 
de l’Associació gaudeixen, dins 
l’horari escolar, d’1 hora de 
conversa en anglès. Concretament, 
a la nostra escola, aquesta hora 
és en grup partit, cosa que fa que  
augmenti l’efectivitat. L’escola 
Nausica comparteix l’auxiliar de 
conversa amb l’escola Lys. 

Les activitats que es fan amb 
l’auxiliar de conversa són força 
variades, depenent de l’edat, dels 
temes treballats o del moment. 
Es fan jocs, diàlegs, listenings, 
petites representacions, activitats 
destinades a reforçar les 
estructures treballades a classe, 
cançons, contes… i totes aquelles 
que se’ns acudeixen, que poden 
ser útils i engrescadores, ja que 
la Sinead i les mestres d’anglès es 
coordinen contínuament.

CONVERSATION 
ASSSISTANT?

1. 2. 4.3.

ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS



DIBUIXA’M

Sona el despertador. L’empenta de llevar-se 
el dilluns està impulsada per la desitjada 
conquesta de colonitzar el castell. La veu del 
pare el dimarts ens obliga a posar-nos dempeus 
i la flaire del brou fumejant en entrar-hi, ens 
impulsa a córrer disparats cap a la cuina amb 
la fal·lera de treure el cap per saludar els homes 
de talent que alimenten tota la cort amb viandes 
suculentes. Dimecres, la intuïció ens obre orelles 
i ulls desperts a l’amistat i ens provoca sanes 
baralles i sòlides reconciliacions al pati. Un pessic 
a l’estómac ens posa en marxa dijous, que fem 
tard però sabem que tindrem el nostre moment 
de calma en contemplar el món aquós i enigmàtic 
que ens mostra la peixera que presideix el 
vestíbul. Divendres al capvespre, la façana de 
l’escola acluca els ulls i fa una pausa obligada per 
tornar a esdevenir el castell que tots haurem de 
tornar a conquerir la setmana entrant.

El dibuix és un mitjà d’expressió on l’infant 
desenvolupa la seva capacitat introspectiva  
i exterioritza idees i sentiments.  
Hoyuelos (2002).

El recull de les produccions realitzades  
per les nenes i els nens de cicle inicial i cicle 
superior són la seva visió particular de l’escola; 
la seva idea. Les creacions no deixen de ser 
una mostra del traç, de l’esbós, dels detalls, 
de les magnituds i dimensions o del pla, ben 
diferents, en funció de l’edat, dels interessos, 
dels valors més personals... Els detalls són 
indicadors; indicadors valuosos, divertits  
i reflexius.

Autors teòrics del dibuix infantil com  
Georges Henri Luquet, el 1972, considera  
que el realisme és una de les millors maneres 
per caracteritzar el dibuix infantil perquè 
l’infant sempre intenta gravar tot allò  
que veu i que sap de l’objecte dibuixat. 

Altrament, Víktor Lowenfeld considera  
molt important conèixer els dibuixos dels 
infants, atès que permeten de reconèixer  
els seus pensaments, sentiments i’ interessos. 
El dibuix sorgeix i es desenvolupa amb  
la maduració de la persona. Pintar, dibuixar, 
per a un nen, suposa un retrobament amb 
propi “Jo”, amb la seva experiència personal. 
El 1980, aquest autor classifica en sis etapes  
el desenvolupament del dibuix infantil:

Etapa del gargot: Entre 2 i 4 anys. Poc control 
del moviment motriu. Dibuix imaginatiu.  
No existeix l’espai. Ús dels colors per plaer.

Etapa preesquemàtica: Entre els 4 i 7 anys. 
Dibuixos amb més sentit. Es fan relacions 
segons els seu estat emocional. Ús dels  
colors per desig.

Etapa esquemàtica: Entre els 7 i 9 anys: 
repetició de formes que han vist o que 
coneixen. Inici d’aparició de l’espai amb  
la línia base. La diferència del tamany dels 
objectes n’indica la proximitat o la llunyania. 
Relació més definida entre color i objecte. 

Etapa prerealista: Entre els 9 i 11 anys.  
Desaparició de les figures geomètriques 
per crear els dibuixos. L’espai canvia. 
Desaparició de la línia base. Es comença  
a sobreposar figures i objectes. 

Etapa pseudorealista: Entre els 11 i 13 anys.  
Els dibuixos busquen assemblar-se a la realitat. 
Ús de la tècnica de canviar el tamany dels 
objectes per distingir-ne la importància  
i l’espai que ocupa. 

Etapa realista: Entre els 13 i 17 anys. Presa 
de consciència del dibuix. Autocrítics. Por a 
l’error. Més importància al resultat final que al 

procés. Aparició de llums, ombres, expressions, 
qualitats, relacions de valor.  
Ús dels colors per fer canvis emocionals. 
Crear, obrir la imaginació i projectar la idea  
en un paper. Un art sense límits, sense 
fronteres, que els nens saben fer molt bé.  
La llibertat els empara i els acarona. No hi ha 
prejudicis, no existeixen els límits. Són artistes 
nats i la seva producció no ha passat per cap 
més sedàs que la pròpia satisfacció de plasmar 
la idea, amb unes dimensions, unes línies,  
uns detalls... perceptibles als seus ulls. 

Els dibuixos parlen del sentir i de la visió 
personal i intransferible que tenen de l’escola, 
com la viuen i com la senten. Cadascú té  
la seva, una mostra més de la inexistència  
de la veritat absoluta. Tenim veritats, tantes 
com persones som. La percepció és l’ingredient 
que mai no hauríem de desestimar quan 
pretenem conèixer i estimar alguna cosa o 
algú. Tot i que sabem que cada edat acompleix 
unes característiques pròpies que s’evidencien 
en el transcurs de cada etapa, també podem 
observar com cadascú té una percepció única 
i personal, meravellosa, plena de sentit i 
comunicació. Tant sols hem de desitjar entrar-
hi i el misteri de cada nen esdevindrà lúcid i 
clar. És el poder del dibuix. 

Tots perceben i reflecteixen aspectes 
ben diferents, però hi ha quelcom que ha 
esdevingut coincident per a tots:  
que la nostra Nausica és un llogaret petit, 
acollidor, integrador i màgic, i aquesta màgia  
no és gratuïta, generada pels mateixos  
que l’han dibuixada, els nens.

Tenim de genis allò que conservem de nens.
C. BAUDELAIRE

SÒNIA FARRÉ- ROSER FELIU

Anaïs. 6è

Claudia. 5è

Iu. 2n Tania

Ferran. 6è

Laia. 5è

Nanuk. 2n

Lex. 1r

Marta. 6è

Marta. 5è

Oriol. 2n

Pol. 1r

Paula. 6è

Max. 6è

Uriel. 1r

EL DIBUIX ÉS UN MITJÀ 
D’EXPRESSIÓ ON L’INFANT 
DESENVOLUPA LA SEVA 
CAPACITAT INTROSPECTIVA  
I EXTERIORITZA IDEES I 
SENTIMENTS.  
HOYUELOS (2002).
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AMBIENTS 
LLAR D’INFANTS, EDUCACIÓ INFANTIL  
I 1r DE PRIMÀRIA

Mestres de Llar d’infants,  
d’educació infantil i de primer

Els nens i nenes de l’escola Nausica obren  
les portes de l’aula per embarcar-se en una 
nova aventura. Des de la llar d’infants, passant 
per l’educació infantil fins arribar al primer 
curs de primària, els alumnes s’han barrejat 
per gaudir, aprendre, compartir i viure  
els ambients proposats. 

Els petits de l’escola es van adonar que eren 
grans artistes i especialistes en la construcció 
de cases i castells fantàstics; que poden 
començar a plantar el seu  propi hort, i que  
els encanta jugar a cuinetes i cotxes. A més 
a més, van descobrir la màgia de la llum i les 
ombres. Per últim, van comprovar que saben 
fer uns pastissos boníssims.

Els nostres cuiners van convidar a tots els 
alumnes que van participar en els ambients  
a un berenar de germanor per acabar el dia 
ben animats.

LES CORRANDES
 
5È DE PRIMÀRIA

Teresa Sala i Raúl Salguero

Enguany, els alumnes de 5è han treballat  
les corrandes i s’ho han passat d’allò més bé. 
Voleu saber què han fet? Doncs, apa...
Les corrandes són una varietat de cant típic 
de molts indrets dels Països Catalans que 
consisteix en quartetes d’heptasíl·labs on 
rimen, com a mínim, el segon i el quart vers, 
al ritme d’una música concreta. Cada regió té 
la seva varietat (garrotins, nyacres, corrandes 
de Beget...). El públic assistent repeteix, tot 
cantant, un o diversos versos del solista.
Durant el primer trimestre i fins al mes de 
gener, els alumnes de 5è van participar  
en un projecte on es treballaven les 
particularitats de les corrandes. El projecte, 
en el qual participaven set escoles més, 
va tenir com a resultat la primera trobada 
escolar de corrandes, que va tenir lloc el 9  
de febrer a la sala Tradicionàrius de la Vila  
de Gràcia. Si disposeu de connexió a Internet, 
podeu veure la filmació íntegra de l’acte amb 
el vostre ordinador o dispositiu electrònic 
escrivint la següent URL al navegador:
www.youtube.com/watch?v=pgCu9pTVQPg

L’interès pedagògic del projecte és la 
possibilitat d’abordar un ampli ventall  
de continguts didàctics de diferents  
àrees al voltant d’un mateix tema, lúdic  
i engrescador. Hi intervenen continguts  
de l’àrea d’educació artística (música, cant, 
ritme...), de llengua catalana (mètrica, rima, 
figures literàries,...), coneixement del medi 
social (tradicions artístiques, patrimoni 
cultural del nostre país...), etc.

L’actuació va ser tot un èxit! Els alumnes de 
les escoles participants ens van delectar amb 
composicions que havien preparat a classe  
i amb altres d’improvisades. Precisament aquí 
rau la dificultat més gran de les corrandes: 
generalment els cantants no coneixen la lletra 
de la cançó sinó que la improvisen a partir 
d’un tema donat o responent a la corranda 
d’un altre cantant. Es diu ràpid!

QUINS JOCS 
PINTEM JOCS  
AL PATI?
Anna Bayó

Tot llegint una mica, en César Bona ens diu: 
“Un nen està fet d’il·lusió, creativitat  
i curiositat, i tot això no ho ha de deixar  
a la porta de l’aula”. No, quan un alumne/a 
entra per la porta de l’Escola Nausica, 
els mestres i tots els que en formem 
part, treballem en aquesta direcció. 

Quins jocs pintem al pati? És un projecte 
dissenyat en aquest sentit. A cada classe 
han parlat, s’han escoltat i han consensuat 
uns jocs que uns representants de cada grup 
han traslladat a la direcció. S’han analitzat 
cadascun pensant en la globalitat, en els 
grans i en els petits, en els espais de què 
disposem, en temes de seguretat... I també 
hem pensat les seves diferents localitzacions.

El fet de compartir fa que uns transmetin  
les seves inquietuds, els seus coneixements,  
i és així que l’aprenentatge adopta un valor 
profund i per sempre. El fet de portar  
a l’acció i executar un projecte dissenyat  
en comú ajuda a crear futurs emprenedors. 

LA 
PRIMERA 
AMPA,
1979
AQUEST ANY, LA REVISTA CAPICUA VOL HOMENATJAR TOTES  
LES AMPA QUE HAN FENT CAMÍ, PARTICIPANT I COOPERANT AMB  
L’ESCOLA, APROPANT-HI LES FAMÍLIES, FENT-NE MÉS FÀCIL LA 
INTEGRACIÓ I LA COMUNICACIÓ, VIA QUE CONVÉ MANTENIR SEMPRE 
VIVA, BASE PER A L’ENTESA I EL CONEIXEMENT D’AMBDUES PARTS. 

Alguns exalumnes de l‘escola, que avui sou pares i mares de l’escola, 
potser recordeu i teniu molt presents algunes de les persones que van ser 
els pioners a formar part de la primera AMPA de l’escola, avui fa 37 anys. 

En Josep Maria Porta, antic pare de l’escola, ens explica la constitució 
d’aquella primera AMPA. Gràcies per obrir camí!

Era l’any 1979, quan un grup de pares i mares varen constituir 
formalment l’Associació de Pares de l’Escola Nausica, l’AMPA,  
amb la sana intenció de col·laborar amb l’escola en la tasca de 
l’educació dels nostres fills i, a la vegada, organitzar activitats culturals,  
i lúdicoesportives, que ajudessin a la formació integral del alumnes.

Es va constituir la primera junta presidida pel Dr. Joan Ripoll,  
de la qual en van sortir la formació de dues comissions, anomenades, 
de cultura i  esports, que iniciaren l’encàrrec de tirar endavant les 
diverses iniciatives que donessin sentit a aquesta inquietud, i a les 
quals, ben aviat, es varen incorporar un bon nombre de pares i mares.

Les activitats que varen tenir més presència i en les quals es va treballar 
de valent perquè, any rere any, no en faltés cap, foren, entre d’altres, els 
curs  de fotografia, bàsquet, la gimcana, el joc de ciutat, el curset d’esquí 
a Andorra, l’excursió de fi de curs i les colònies d’estiu a Ca La Pona.

Però els anys passen i els fills marxen, i per tant van fent el seu camí  
i arriba el moment de marxar de l’escola i anar, majoritàriament  
a l’Institut. I el primer grup de pares també marxa i n’entren d’altres  
que agafen el relleu aportant noves iniciatives.

Arribat a aquest punt, voldríem fer esment especial del primer  
grup de pares, el de l’any 1979. Per mitjà de les activitats que es van 
fer, amb molta il·lusió i dedicació, va anar germinant entre ells,  
una veritable amistat que, moguts per la inquietud de no perdre  
el contacte entre tots, es va instaurar una fórmula, la de les 
excursions en què s’aplegaven pares i fills per compartir  
un dia o cap de setmana de companyonia.

I finalment, cap a l’any 1985, i ara només constituït per pares i mares 
dels antics alumnes de l’escola, es va estructurar, més seriosament,  
la voluntat de continuar fent trobades amb la següent filosofia:  
TRobada-EXcursió-COl·loqui.  
I d’aquí el nom de TREXCO.

I així, encara, amb absències molt sentides, es continuen fent trobades 
,periòdicament, reconeixent i agraint a l’Escola Nausica que, per mitjà 
de l’AMPA, s’han pogut refermar aquests llaços d’amistat que, d’altra 
manera no hagués estat possible.

I avui agraïm molt especialment aquella iniciativa sense cap més ànim 
que participar i col·laborar, tot implicant-se en l’educació dels fills en 
un àmbit diferent al de casa, i apropant-se així a l’escola. Seguim amb  
la mateixa filosofia després d’aquell 1979. Gràcies!

Celebració dels 25 anys de l’AMPA (2004)

https://www.youtube.com/watch?v=pgCu9pTVQPg


Amb l’educació no s’hi juga. Per això, ens cal participar-hi i contribuir-hi.  
El Consell Escolar i l’Associació de Mares i Pares són organismes de 
decisió i/o participació, a través dels quals, com a pares i mares, podem 
implicar-nos i fer possible la contribució i la conjuminació escola-casa  
en l’educació dels nostres fills i filles.

El Consell Escolar és un òrgan col·legiat de participació i decisió 
amb representació de tota la comunitat educativa en el govern del 
centre, aprovant i/o participant en el Projecte educatiu de centre, 
en la Programació General Anual, en les Normes de funcionament, 
en la Carta de compromís, en el pressupost de centre i rendiment 
de comptes, entre d’altres. Es pot formar part del Consell Escolar 
mitjançant l’elecció i la votació. El Departament d’Ensenyament 
anuncia convenientment el període establert per a la realització del 
procés electoral i les dates. Cada dos anys es renoven la meitat dels 
seus membres.

L’AMPA. Què és? L’Associació de Mares i Pares de l’Escola Nausica 
és una entitat sense cap ànim de lucre, un motor més de l’Escola 
Nausica, un motor de participació en la dinàmica de l’escola. Creiem 
en l’educació, en l’educació integral i compartida, responsabilitat que 
tenim com a mares i pares envers l’educació dels nostres fills i filles. 

Objectius L’AMPA és una via de comunicació activa entre les famílies 
i l’escola, per tal de garantir que tots plegats fem camí cap a l’educació 
integral dels nostres fills i filles, que tots plegats som l’ESCOLA i la fem 
més gran, més nostra. L’AMPA és una manera de participar i ajudar 
en el funcionament del centre, així com de contribuir a l’assoliment 
qualitatiu i quantitatiu en les activitats dels nostres fills i filles. 

És competència de l’AMPA: Organitzar, gestionar i fer el seguiment 
de les activitats extraescolars. Organitzar festes: Sant Jordi, festes final 
de curs, festa de pares. Organitzar la gimcana. Organitzar xerrades 
de formació per a mares i pares. Formar part del Consell Escolar del 
centre. Atendre i canalitzar, a la Direcció i al Consell Escolar del centre, 
aquelles inquietuds i iniciatives de mares i pares relacionades amb 
la vida escolar. Realitzar i publicar la revista anual Capicua. Ajudar 
econòmicament en les colònies de 5è i 6è, si s’escau. Contribuir a la 
compra i/o destinar ajudes en les innovacions tecnològiques del centre, 
si s’escau: iPads, ordinadors, pissarres digitals, canons.... 

Com funciona? L’AMPA té caràcter participatiu, voluntari i obert, 
sempre, a les noves incorporacions. Agraïts de compartir i participar 
amb tots aquells que s’hi vulguin afegir. Es reuneix el primer dilluns de 
cada mes, a les 20:00 hores, per tractar i fer el seguiment dels diferents 
temes. S’organitza en comissions i representants de cada curs. 

NO HO DUBTEU, L’AMPA NECESSITA I REQUEREIX LA PARTICIPACIÓ, 
L’OPINIÓ, LES GANES DE FER, LES GANES DE SER, LA VOLUNTAT, LES 
APORTACIONS I ELS SUGGERIMENTS, DE TOTS I CADASCUN DELS PARES 
I MARES QUE HI VULGUEU FORMAR PART, PER TAL DE PODER AVANÇAR, 
INNOVAR I CRÉIXER AMB LA SATISFACCIÓ QUE TOTHOM HI ÉS PRESENT I 
S’HI SENT REPRESENTAT. AVANCEM JUNTS!

PARLEM AMB L’AMPA

EL CONSELL ESCOLAR ACTUAL 
constituït el desembre de 2014. 

Presidenta:   Anna Bayó (directora)   
Sector Fundació (titularitat):
Josep Broggi
Carme Lorenzo
Lluís Miralles

Sector de mares i pares: 
Pau Casals (2n)
Jordi García (1r i 5è)
Itziar de Lecuona (P3)
Juliana Roca (3r i 5è)
Sector mestres:
Teresa Sala  (música)
Mònica Tiana  (1r)

Núria Vara  (P2)
Judith Vendrell (4t)
Sector no docent: 
Núria Barenys
Sector alumnes: 
Mariona Albert (6è)
Jana Font (6è)

QUÈ DIRIES O DIUS ALS PARES I MARES PERQUÈ 
EN FORMIN PART?

A la Lídia no li costa gens de respondre... 
que si bé és cert que demana certa inversió 
de temps, ve compensat sobradament per la 
satisfacció que dóna als teus fills veure que els 
pares es preocupen per la seva escola i per la 
pròpia satisfacció de formar part del projecte 
educatiu del fills. La Juliana hi afegeix... 
és una oportunitat de conèixer l’escola des 
de dins i des de diferents punts de vista, 
interaccionar amb altres pares d’altres cursos 
i buscar la manera de treballar per al bon 
funcionament de l’escola. I la Marisa ho tanca 
amb... la tasca que fa l’AMPA és necessària 
tant per a les famílies com per a l’escola; que 
la implicació a l’AMPA es fa en funció del 
nostre dia a dia particular. Ara mateix diria a 
tots els pares i mares que entre aquest curs i 
el curs vinent hi haurà un relleu generacional 
important, pel que fóra interessant que 
entressin nous membres a l’AMPA.

HAURIA DE TENIR MÉS FUNCIONS L’AMPA O 
CONSIDERES QUE JA PARTICIPA I TÉ SUFICIENT 
PES EN LA VIDA DE L’ESCOLA? 

El Ricard comenta... crec que ja està bé com 
està, i la Nora coincideixen tot dient que és 
suficient. La Mònica, però, puntualitza... 
En aquesta escola, crec que l’AMPA és prou 
dinàmica i desenvolupa prou funcions, sense 
interferir en les que pertanyen específicament 
a l’escola. La Juliana poc conformada afegeix 
que Considero que participa força i que si no 
té més pes no és per l’Ampa en sí sinó per la 
falta d’implicació de la resta de la comunitat 
de pares i mares. Tinc la sensació que molts 
d’ells no saben què fem exactament i quina és 
la nostra funció. I la Maria conclou tot dient… 
Sempre es poden fer més coses, però sense 
pares que s’hi impliquin és molt difícil. Crec 
que les tasques que es porten a terme són 
moltes i tothom ens en beneficiem.

QUINA ÉS LA CLAU PER A UNA BONA 
PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES  
A L’ESCOLA?

No la tinc. Si la tingués hi hauria més 
participació, respon la Lídia, considerant la 
importància de veure cares noves. Mentre 
que la Marisa que li dóna la raó apunta que 
cal ser molt conscients que com a pares i 
mares tenim l’oportunitat d’implicar-nos en el 
procés educatiu dels nostres fills. La qual cosa 
no perd de vista ningú , espero... li comento. 
La Juliana apunta que la comunicació i les 
ganes per part de tots els actors en són la clau. 

SIGUEM UNA MICA CRÍTICS, EN QUÈ FLAQUEJA? 

L’ampa
Potser ens falta més imaginació per dur a terme 
una transformació d’activitats i gestió, comenta 
la Mònica. La sinceritat de la Lídia comenta 
La majoria tenim nens grans i, per tant, és 
possible que quedin una mica més apartades 
les necessitats dels petits perquè no som tan 
conscients. I la Juliana que pensa exactament 
el mateix també hi afegeix que, a més, ... molts 
de nosaltres ja fa bastants anys que participem 
activament en l’AMPA. Necessitem sàvia nova. 
El president ho resumeix: Som poca gent i, en 
breu, en serem menys. Caldrien més pares més 
pares i mares de nens amb fills a cursos inicials 
per garantir el futur! La Maria també creu 
que el punt dèbil és la falta de nous membres. 
Mentre que la Marisa considera que potser 
no hem sabut engrescar a altres pares que 
participin activament.  

L’escola
Costa de respondre, tots rumien... ben bé 
sembla que no hi hagi cap puntualització... 
Trenca el silenci la Juliana... No et sabria dir 
ara mateix... La veritat és que està bastant 
oberta a tots els canvis que hem proposat. 
Potser convindria una mica més d’ajuda a 
difondre la importància de l’AMPA, comenta 
la Marisa, i la Lídia hi afegeix i a involucrar 
més les famílies en les activitats dels fills i 
filles. En Ricard... amb els recursos actuals 
tot és correcte però, si es pogués, m’agradaria 
tenir més reunions pares-mestre durant el 
curs. I també faria falta més conversa en 
anglès.

Els pares i les mares
Implicació i baixa participació, apunten sense  
dubtar-ho tots els membres de l’AMPA. Cosa 
que entristeix o decepciona una mica, potser?, 
comento. A vegades som una mica crítics 
sense conèixer la pel·lícula sencera i jutgem 
pensant en els nostres interessos particulars, 
acaba dient en Ricard.

ELS DARRERS ANYS HAN ESTAT MOMENTS 
DE CANVIS, COM DESCRIURIES LA RELACIÓ 
LA NOVA DIRECCIÓ AMB L’AMPA? I AMB ELS 
MESTRES?

Els adjectius que se senten i la defineixen són 
positius, coincidint tots que la relació és prou 
o bastant bona, cordial, propera, receptiva a 
les noves propostes, amb bona disposició al 
diàleg, i amb moltes ganes d’interactuar en 
benefici de tothom.

I en un intent de continuar, pregunto I amb 
els mestres? La Maria comenta que potser no 
n’hi ha tanta de relació, perquè potser tampoc 
és necessària. Tot i que la impressió del Ricard  
és que mestres i direcció ho estan fent molt 
bé i amb moltes ganes! Tenint present que, com 
diu la Lídia, l’entrada de nous mestres ens ha 
resultat satisfactòria perquè sense distanciar-se 
del tarannà de l’escola han aportat aires nous. 
 
QUÈ ET PREOCUPA DE L’EDUCACIÓ DELS  
TEUS FILLS/ES?
A la Lídia, a qui agrada molt la coherència 
...en general, i em preocupa que determinades 
actituds de determinats docents no siguin 
prou coherents. Mentre que en Ricard mostra 
preocupació pels valors i que aprenguin a 
desenvolupar-se com a persona. I en aquest 
sentit la Juliana agafa la paraula... que se’ls 
transmetin uns bons valors (l’escola ha de 
donar suport als valors que transmet la 
família i a la viceversa) i que els formin com a 
persones; que se’ls proporcionin els recursos 
per convertir-se en bones persones. La Nora 
apunta que els eduquin amb disciplina però 
amb afecte,cosa que fan molt bé en aquesta 
escola... Però, tenint en compte, replica la 
Marisa, un bon desenvolupament i equilibri 
entre la part curricular i la part emocional.  
Sobretot que tinguin un aprenentatge com a 
bones persones, el respecte, la generositat, 
l’autonomia… subratlla la Maria. Bona 
conclusió -comento. És una bona base, que 
ajudarà a fer passos ferms en la seva vida 
personal, ben segur. Una educació integral 
tant acadèmica com personal i la Mònica 
s’hi apunta em preocupa que els nens 
surtin de l’escola ben preparats acadèmica 
i emocionalment per tal de fer front al món 
competitiu i variable que els espera, que 
tingui eines des del coneixement però també 
que se sàpiguen adaptar als canvis que el seu 
entorn patirà.

QUÈ LI DEMANES A L’ESCOLA?

Compromís en l’educació dels meus fills. I que 
els ensenyin aquests valors i a desenvolupar-
se assolint els continguts, diu en Ricard. I la 
Marisa li apunta que davant la responsabilitat 
que representa treballar amb nens, que 
l’escola sigui capaç de donar el que necessita 
a cadascun, independentment de la seva 
realitat. 

DESCRIU LA TEVA ESCOLA IDEAL?

Un torn amb totes les opinions sobre la taula. 
Maria. Una escola propera, on cada nen 
sigui important i tractat segons la seva 
particularitat. Una escola oberta i que s’adapti 
als nous temps.
Nora. La Nausica però amb millors 
instal·lacions.
Marisa. No hi ha escola perfecta, per a mi és 
important que l’escola s’impliqui en tots els 
nivells, tant educatius com emocionals.
Ricard. És aquella on ensenyin tot el que 
he comentat abans, de manera que els nens 
siguin feliços. I que el vincle nens-mestres-
pares sigui perfecte.
Lídia. Amb el tarannà de la Nausica, però amb 
una miqueta més d’instal·lacions.
Mònica. L’escola perfecta hauria de ser 
prou gran perquè els nens tinguessin 
espai suficient per córrer, moure’s i gaudir 
d’activitats esportives i alhora on hi hagués 
un entorn familiar que facilités l’atenció 
personalitzada. Els nens haurien d’aprendre 
i experimentar sense deixar de ser nens i 
de gaudir de temps per jugar. Nens feliços, 
creatius i encuriosits per aprendre. 
Juliana. Potser, amb la distància, hauria triat 
una escola de dues línies, però segueixo sent 
partidària d’una escola que faci èmfasi als 
valors i a la formació de les criatures com a 
persones. Penso que si hi ha una bona base, la 
resta (la part acadèmica), tot i que no s’ha de 
deixar de banda, sorgeix sola.
Roser. Que ensenyin i eduquin BÉ en 
coneixements i valors, on les vivències 
suposin un valor afegit, perdurable i feliç.  

L’ESCOLA A CASA, QUÈ ENS CAL FER PER 
CONSTRUIR UNA BONA BASE EDUCATIVA?
La Mònica amb decisió exposa: De fet, l’escola 
hauria de ser una línia contínua de la llar. 
No podem demanar que els mestres eduquin 
si els pares no ho fem a casa. Aspectes més 
emocionals, de valors, ordre i el que sempre 
s’ha anomenat “bona educació” s’han de 
fomentar des de casa. Despertar la curiositat 
dels nens per aprendre pot començar a casa. 
En Ricard... Cal que anem alhora amb l’Escola. 
Tenir les mateixes idees i no contradir l’escola 
a casa. La Maria ho corrobora tot afirmant que 
és bàsic anar tots a la una. La Lídia afegeix 
que cal posar límits i dedicar temps als fills... 
Ah! I ser coherents. La Marisa no dubta a 
destacar... bons hàbits a casa i a l’escola. 
Saber transmetre als fills la importància de la 
cultura de l’esforç, poc valorada actualment.  
Coincideixo plenament amb els aspectes que 
destaqueu, però, crec que “pensar”, aturar-
se un moment per “pensar” facilita tots i 
cadascuns dels aspectes imprescindibles per a 
una bona base educativa. 

I amb aquesta conclusió aprofito per 
acomiadar-me de l’AMPA, d’aquest equip de 
persones a qui desitjo que no perdin la il·lusió, 
i les ganes de fer i de dir. I, a la resta de pares 
i mares, us animo a formar-ne part, perquè 
l’esforç és poc i els fruits són molts. 

Roser Feliu

APROPEM-NOS A LA REALITAT, A LES PERSONES DE L’AMPA I SENTIM-
NE LES OPINIONS, EL PARER DE BONA PART DELS SEUS COMPONENTS... 
LA MARISA AGUILAR, LA MÒNICA ALONSO, LA LÍDIA CARRETERO, EL 
RICARD NASARRE, LA NORA SALA, LA MARIA VILA I, JO MATEIXA, ROSER 
FELIU. 

REALMENT, CREUS QUE ÉS NECESSÀRIA L’AMPA? PER QUÈ?
La Juliana comenta, amb empenta i compromís, N’estic 
convençudíssima. Escola i família han d’anar de la mà, i l’AMPA és 
una de les vies perquè així sigui. La Maria, que t’impregna d’aquesta 
calma i tranquil·litat que desprèn, hi afegeix Crec que l’AMPA és 
molt necessària, perquè és un complement enriquidor de la feina 
que porta a terme l’escola. I, la Lídia sentencia És evident que no 
és imprescindible, però sí que és molt útil, ja que gestiona aquelles 
activitats que es realitzen fora de l’horari lectiu i, per tant, enriqueix 
les sinèrgies família-escola.

PER QUÈ ETS MEMBRE DE L’AMPA?
En Ricard, el president, mira... i, amb seguretat i aquella rialla de nen, 
explica com aquell que no diu res: Vaig entrar per ajudar a organitzar 
un tema concret i em vaig quedar per ajudar també en altres coses. 
La Mònica, la secretària, concreta amb rapidesa, sóc membre de 
l’AMPA perquè crec que fa una funció important per als nens i ens 
permet estar més en contacte amb el dia a dia de l’escola. La Nora, 
amb prudència, comenta, per estar informada i poder col·laborar, 
i la Marisa, amb la dosi de criteri, no dubta a dir em sembla molt 
interessant formar part activa de la vida escolar, i això sens dubte 
reverteix directament en benefici dels nostres fills i filles. 

SI HAGUESSIS DE FER UNA CAMPANYA PUBLICITÀRIA DE L’AMPA, QUIN 
LEMA HI POSARIES?
Després de rumiar-hi uns segons...
Juliana: L’escola som tots. Participa-hi. Apunta-t’hi!
Maria: L’AMPA som tots!
Lídia: Apropa’t a l’escola
Ricard: L’AMPA som tots i per a tots. Participa-hi!
Mònica: Tots els lemes que se m’acudeixen crec que provenen de 
campanyes publicitàries ja existents, poc inspirada...
Nora: Si t’interessa el món dels teus fills, entra i coneix l’AMPA
Marisa: Qualsevol ajuda és benvinguda!



ÉS FÀCIL ESTIMAR LA MÚSICA I COMPARTIR-LA, GAUDIR-NE I FER-NE GAUDIR. 
TENDRAMENT, COMMOU I FA COMMOURE. ÉS PRESENT EN MÉS D’UNA TERÀPIA, 
BELLUGA MASSES, ARRIBA ARREU... ÉS CAPAÇ DE RELAXAR I ALHORA D’EXCITAR, 
D’EMOCIONAR I DE FER CAURE UNA LLÀGRIMA. NO FALTA MAI NI A CASA,  
NI A L’ESCOLA, I TAMBÉ LA TROBES AL CARRER, AL COMERÇ, A LA CONSULTA... 
ALLÀ ON VAS I ALLÒ QUE FAS TÉ L’EXQUISIDA COMPANYIA DE LES NOTES, DE 
L’EXTRAORDINARI SIGNIFICAT D’UNA LLETRA QUE SIMPLEMENT DIU I VOL DIR.  
HI HA UNA CANÇÓ PER A TOTHOM, LA TEVA... ÉS UN IMMILLORABLE ANTÍDOT, 
QUE RELAXASÀVIAMENT, ET PERMET SOMNIAR, COMPRENDRE I APRENDRE. CREIX 
I EVOLUCIONA AMB TU, ET FA LLIURE. QUE NO DEIXI MAI DE SONAR! ENGUANY 
COMPARTIM AQUEST PETIT TRESOR...

Els petits
LA CANÇÓ QUE MÉS M’AGRADA ÉS 

“El cuc poruc” del Pot Petit, perquè té molt de ritme que ens fa saltar 
 i ballar a totes a casa, quan anem amb cotxe o amb vaixell. És una cançó 
que explica la història d’un cuc i els seus amics que l’ajuden a vèncer  
les seves pors. 
Mar de 1r, Clara de P4 i Laia de P2

La cançó de Shin Shan, perquè té molt de ritme, surt a uns dibuixos 
molt divdertits i és xinès. 
Marc de 1r

La cançó de la Barbie, perquè la sev música és tranquil·la, m’agrada 
ballar i puc ballar-la, m’agrada el videoclip, i me la van posar un dia  
a gimnàstica rítmica. 
Emma de 1r

“La vida és bonica” del Pets, m’agrada aquesta cançó perquè de ben 
petita l’he cantada amb la família, a casa i al cotxe. Aquesta cançó 
explica que la vida és bonica, però de vegades és complica. Un pare 
per raons que potser no cal saber es deixa portar i acaba malament, 
a la presó, però algú, els seus, l’enyoren. Parla dels records i de saber 
apreciar els detalls, i saber-ne gaudir. 
Mariona de 6è

“La lluna i la pruna”, perquè la vam cantar i ballar molt a l’escola, 
perquè va ser la cançó del Carnestoltes i com que m’agrada tant cantar  
i ballar, cada dia la canto i la ballo moltes vegades. La vaig treballar  
amb la mestra Laura i per  carnestoltes vam fer la rua juntes cantant  
i ballant-la. 
Laura de P1

“We are the world”, aquesta cançó ens encanta. El nostre pare ens  
l’ha portat traduÍda perquè la puguem entendre.Ens agrada perquè  
va d’ajudar la gent més necessitada i el ritme és molt xulo.Ah!!! 
i perquè la canten el Michael i el Bruce. 
Tomàs i Marcos de 3r

PETITS  
TRESORS

Els no tan petits 

“Fly me to the moon”, perquè em sembla una cançó rodona tant pel 
seu contingut, com pel “bon rotllo” que em transmet quan l’escolto.  
En qualsevol de les versions fetes m’agrada, tot i que em quedaria  
amb la d’en Frank Sinatra.
Marisa , mare de 5è

“Hungry heart”, crec que aquesta va ser la primera cançó que vaig 
conèixer de Bruce Springsteen, i sempre que la sento o l’escolto és capaç 
de fer-me canviar l’estat d’ànim, i de traslladar-me als espectaculars 
concerts del Bruce, que t’inviten a no quedar-te indiferent, a moure’t,  
a escoltar música i passar-t’ho bé durant una llarga estona. 
Lluís, pare de 6è

“Peuades” del grup Ja t’ho diré, perquè és una cançó que em transporta  
a un lloc meravellós, Ciutadella, i a una època que ja no tornarà,  
la preuada joventut.
Maria, mare de 6è

“Sunny” de Bobby Hebb, perquè aquesta cançó, que és una de les més 
versionades de la historia de la música, l’escoltàvem al cotxe familiar 
cada cap de setmana durant un llarg període de temps. La meva mare 
girava el cap enrere i em deia: “mira Soni, la teva cançó” i jo abduïda pel 
ritme movia l’esquelet com feia amb totes les altres cançons, però ni de 
bon tros sentia que fos “la meva”. Un dia, ja de gran, escoltant  
 un programa de ràdio, un famós expert musical explicava que en Bobby 
Hebb havia escrit aquesta cançó just el dia després de la mort del seu 
germà gran, apunyalat al mig del carrer. Un calfred em va recórrer el 
cos. La cançó és un cant a l’amor incondicional, net i pur. Alegre, vital, 
assolellat. Vaig pensar que algú que davant d’un fet tan brutal obvia 
l’odi i crea una preciosa cançó d’agraïment a l’amor que sent per algú, és 
d’una gran fortalesa emocional. “Sunny” es va convertir en una cançó 
de culte per a mi, va prendre una dimensió tant gegant com l’amor que 
es pot tenir cap a un ésser estimat, viu o mort. Des d’aquell programa de 
ràdio, m’empasso la saliva quan sento “Sunny, one so true, I love you”.
Sònia, mestra

APRENEM 
JUNTS
 
El cos humà. L’aparell 
locomotor. 6è, 1r i 2n
Marta Ferrés

APRENDRE ES CONVERTEIX EN UN JOC D’ENSENYAR I PASSAR-HO MOLT BÉ 
FENT-HO. ELS NENS DE 6È DURANT EL 2N TRIMESTRE HAN COMPARTIT ELS SEUS 
CONEIXEMENTS DE L’APARELL LOCOMOTOR AMB ELS NENS DE 1R I 2N. AQUESTA 
COLLA DE PETITS MESTRES HAN SABUT TRANSMETRE, ALS ENCURIOSITS DE 1R 
I 2N, TOT EL QUE HAVIEN APRÈS I DESCOBERT SOBRE L’APARELL LOCOMOTOR. 
S’HO HAN BEN ENGINYAT PER ARRIBAR ALS SEUS ALUMNES, JA SIGUI FENT 
TEATRE, JA SIGUI CANTANT O BALLANT... AIXÒ SÍ QUE ÉS UNA ALTRA MANERA 
D’APRENDRE! AMB AQUESTS MESTRES TAN FANTÀSTICS DE 6È, ELS NENS DE 1R I 
2N HAN TROBAT LA MILLOR MOTIVACIÓ PER APRENDRE I CONSOLIDAR ALGUNES 
PARTS DEL COS HUMÀ.

Abans però, els alumnes de 1r i 2n, que s’uneixen per experimentar, 
deduir, compartir i crear durant les estones de medi, havien investigat 
el cos humà amb en Charlie, l’esquelet que viu al pis de dalt de tot 
de l’escola. Vam fer un treball d’empatia i van coincidir que es troba 
molt sol quan tothom marxa a les cinc. Amb tots els coneixements que 
havíem adquirit, tant científics com humans, vam acordar entre tots  
de crear dues amigues ben bufones: la Georgina i la Charlina. Ara ja som 
feliços perquè en Charlie té companyia, i nosaltres som ja uns experts 
amb ossos, cors, cordes bocals, venes i ADN. La curiositat, l’emoció i la 
motivació no tenen fronteres!

A CONTINUACIÓ PODEU SEGUIR PAS A PAS  
EL PROJECTE DE L’APARELL LOCOMOTOR DE 6È:

Són importants els ossos?
El projecte s’emmarca en l’etapa de primària i involucra les àrees de 
ciències naturals, llengua i educació artística. Els més petits conviuen 
a la mateixa planta amb “Charlie”, el nostre esquelet, i han estat fent-se 
preguntes relacionades, no només amb els ossos, però hem aprofitat per 
convidar-los a ampliar els seus coneixements.
L’objectiu radica a realitzar una representació sobre el que considerem 
més important de l’aparell locomotor a través de dibuixos, fotografies, 
materials diversos que els alumnes han trobat i seleccionat.

Intenció
L’objectiu és treballar, des de diferents punts de vista, l’aparell 
locomotor i com contribuir-hi per tenir-ne cura. A través de sis  
grups de treballs, s’ha investigat:

1. La composició dels ossos i la seva importància.
2. Criteris de classificació dels ossos.
3. Prevenció de mals hàbits.
4. Professionals que es dediquen a tenir-ne cura.
5. Hàbits alimentaris enriquidors pels ossos.
6. Aplicacions informàtiques (de PC i iPads) relacionades  
i adequades a cada edat.

Planificació
En petits grups s’han plantejat preguntes que, posteriorment, s’ha 
buscat solució per internet o llibres. També s’han realitzat entrevistes 
informals a professionals del sector.

Execució
Amb tota la informació recollida, s’han extret conclusions. Per fer 
entendre els coneixements apresos als més petits, s’han teatralitzat 
cadascun dels temes i s’ha buscat la manera més idònia per fer-los 
participar.

Avaluació
A través de la realització d’un MINICONGRÉS, amb la invitació especial 
dels nens i nenes de 1r i 2n, els alumnes de 6è han analitzat el procés 
desenvolupat durant el projecte, i han reflexionat sobre allò que han 
après. Els més petits, també han contribuït a l’avaluació, aportant les 
seves conclusions. El feedback ha estat sensacional. Aprendre junts 
sempre és una gran experiència que val la pena!
 

Ara, ja podem moure el paper. 
P4 i 3r
Amèlia Esteban i Nacho Tàpia

A l’escola Nausica els grans ajuden els petits a decorar l’escola amb 
papiroflèxia. Una tarda els de 3r van escollir una parella i van anar  
a la classe de P4. Un cop allà van començar a fer figures amb el paper. 

LES OPINIONS DELS NENS I NENES DE 3r 

Mar Casasayas Roca: A mi em va agradar molt, perquè ajudar és una 
de les coses que més m’agrada fer. També perquè els de P4, a part que 
són molt “monos”, tenen molta imaginació. 

Nora Sans Canela: A mi em va agradar, perquè els grans vam ensenyar 
els petits a fer papiroflèxia. Va ser molt divertit!!!
 
Berta Padrós Balius: Jo no vaig poder ser-hi, però m’hagués agradat. 
Crec que els petits tenen molta imaginació i són molt divertits, 
m’hauria agradat no estar malalta. Ah! i són molt “monos”.

LES OPINIONS DELS NENS I NENES DE P4

Saul: A mi em va agradar molt fer el llapis.

Roger: Em va agradar molt, perquè en Roc em va fer els puntets  
i jo els vaig retallar.

Oriol: Em va agradar, perquè el Shanti em va ensenyar a fer una balena.

Zoe: Em va agradar molt, perquè vaig aprendre molt.

CONÈIXER I PRACTICAR,  MITJANÇANT 
L’ATENCIÓ O L’ESTUDI, MITJANÇANT  
LA COOPERACIÓ I LES GANES DE FER. 
ELS PETITS APRENEN DELS GRANS I ELS 
GRANS DELS PETITS. AQUESTA MANERA 
DE COMPARTIR ÉS UN HÀBIT A L’ESCOLA, 
QUE AJUDA A CRÉIXER EN EL TREBALL 
COOPERATIU I AJUDA EN LA RELACIÓ 
ENTRE TOTHOM.  



Via–T. Heu fet Via! Semblava que la marxa no arribaria mai i, avui, ja 
ha arribat! Quantes històries! Quins moments! Molts records!... i al llarg 
d’aquest temps, heu anat pujant i baixant els esglaons d’aquesta escola, 
amb la pressa o la calma, segons convenia; amb plors o amb rialles, 
segons el moment... En aquest racó, hi heu après a confiar i a dir secrets, 
a fer amics, a perdonar i a ESTIMAR!
Ara des del soterrani, tot es veu diferent, queden lluny els superherois, 
els salts a corda o les emblemàtiques rodes... que, ben segur, que 
enyorareu. Llavors, tanqueu els ulls, simplement, i llenceu un tendre 
somriure. El pati gran, el petit, la primera caiguda, el betadine, les 
tiretes, el gel, els plors.. Sort de l’arbre de l’amor, sempre present, 
observant i abraçant tothom, on us heu amagat i també aïllat, amb  
espai suficient, sense cap “no” per a ningú. Us heu fet grans al seu 

costat, i mentrestant us ha vigilat, i somrient guarda tots i cadascuns 
dels records, que llueix ufanós i alegre cada primavera.
Compartir, donar la mà i ajudar us ha fet grans... Reflexionar, opinar 
i respectar us ha fet créixer... Els coneixements de tants anys us han 
donat seguretat i competència, quantes hores de feina! Han valgut  
la pena per poder pensar, calcular, imaginar, explicar i saber. 
Aquest camí és llarg, i ara tornareu a ser els petits, però la vostra maleta 
està atapeïda, aprofiteu-la, feu-la servir i continueu omplint-la! Seguiu 
preguntant-vos i qüestionant-vos-ho tot, seguiu caminant. I empreneu 
aquest magnífic viatge, sense oblidar-vos del camí ral i innocent, 
acompanyats per la Nausica, que us porta en el pensament i en el cor. 

Barcelona, juny de 2016
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