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mirar-nos als ulls

Diuen que l’única manera d’aprendre a mirar és 
mirant, de la mateixa manera que l’única manera 
d’aprendre a pensar és pensant. Un bon exercici que 
se’n deriva d’aquest principi és tornar a mirar, com 
si fos la primera vegada, allò més quotidià, l’entorn 
més immediat, i trobar nous angles, nous matisos. 
Adonar-nos, per exemple, que la llum del sol ja no 
toca sobre la tauleta de nit quan aixequem la persiana 
al matí. Fa un parell de setmanes sí que hi tocava a 
aquella hora.

Aquests darrers mesos la nostra llar ha esdevingut un 
camp d’exploració on hem mirat més (i per tant mi-
llor) el nostre paisatge íntim. Possiblement no som 
del tot conscients, però aquesta vivència intensa i ex-
traordinària del nostre entorn i dels nostres éssers més 
propers ha facilitat que aparegués allò que anomenem 
la mirada atenta, aquella que permet descobrir l’ex-
traordinari en les coses comunes. 

Ara que comencem a retrobar-nos val la pena con-
servar aquesta mirada després de comprovar com, 
malgrat que la tecnologia ens permet visitar qualse-
vol racó del món i comunicar-nos amb aquells qui no 

podem visitar, no pot substituir l’experiència directa. 
Les persones i els llocs, el món sencer, ara ho sabem 
del cert, se’ns mostren, però no automàticament. Cal 
mirar amb atenció per veure-hi, per llegir bé allò que 
veiem.

Malgrat que no podrem tocar-nos, ningú ens ha dit 
que no ens puguem mirar. Potser mirarem amb més 
intensitat, amb més atenció i amb més curiositat per 
descobrir l’altre, aquell qui s’amaga darrere la mas-
careta. I potser descobrirem que el veiem millor ara 
amb la mascareta posada i el somriure als ulls que no 
pas quan ens mostrava el rostre sencer a través d’una 
pantalla.

Us heu fixat en els ulls dels amics, dels coneguts, fins 
i tot dels saludats? Tota la nostra capacitat expressiva 
es deriva cap als ulls perquè sabem que ja no només 
serveixen per mirar i, per tant, per veure de veritat 
els altres, sinó també per ser vistos, copsats, entesos 
i apreciats pels altres. Els ulls són la nostra finestra al 
món, però ara més que mai han esdevingut també la 
porta d’entrada al nostre món interior.



Héctor López
Pare

PER QUÈ LA TABOR
ES DIU TABOR?

Tot pensant sobre el nom de l’escola i les normes 
d’accentuació del català (si voleu podeu rellegir La 
Finestra 4 per recordar-ho), em va sorgir encara un 
altre dubte: per què l’escola es diu Tabor? De seguida 
vaig anar a consultar el llibre sobre els 50 anys de la 
Tabor. Estava convençut que alguna informació sobre 
el nom de l’escola hi trobaria. Repassant ràpidament 
els textos (molt recomanables, per cert), no vaig tro-
bar cap referència al nom de l’escola, més enllà del 
fet que aquest és el seu nom i que sembla que sempre 
s’ha dit així. Hi ha un perquè dels noms? O, com a 
mínim, hi ha un perquè dels noms de les escoles? Hi 
ha escoles el noms de les quals fan referència a una 
escriptora (Víctor Català), a un músic (Pau Casals), 
a un personatge històric (Príncep de Girona), o sim-
plement al barri on hi són ubicades (La Rambleta del 
Clot) o a algun accident geogràfic proper (Matagalls). 
Però a què fa referència Tabor? Això em va portar a 
fer una recerca per internet, buscant què podria ser 
això de Tabor, si és que era alguna cosa, alguna per-
sona o algun lloc.

D’entrada, apareixen en el cercador els noms de dues 
escoles que es diuen Tabor, la nostra n’és una d’elles. 
També surt una entrada de la Viquipèdia sobre el Mont 
Tabor. I si l’escola es diu Tabor per aquesta muntan-
ya? El Mont Tabor és un cim no gaire alt de Galilea, 
a Israel, on, segons els Evangelis, Jesús va patir una 
transfiguració que provava el seu origen diví. Bus-
cant a les pàgines de desambiguació de la Viquipèdia 
i, també, a les versions castellana i anglesa, resulta 
que de Tabors n’hi ha uns quants! D’entrada, hi ha di-
verses poblacions de diferents estats dels Estats Units 
que es diuen Tabor (a Minnesota, Iowa, Dakota del 
Sud, Illinois). Algunes altres ciutats d’arreu, també es 
diuen Tabor: Eslovènia, República Txeca, Austràlia, 
Polònia. Curiosament, la població de la República 
Txeca amb la qual la nostra escola comparteix nom, 
es diu Tábor, amb la tònica a la primera síl·laba i, per 
tant, amb accent. També hi ha un parell de muntanyes 
a França que qui les puja pot dir que ha pujat el Tabor. 
I anant a les antípodes, hi ha unes Illes Tabor a l’oceà 
Pacífic. I la referència més estranya: tabor, en castellà, 



és el nom que rebien uns petits batallons de l’exèrcit co-
lonial del Marroc durant l’època del Protectorat espanyol 
del Marroc, entre 1912 i 1958.

Es diu Tabor la nostra escola fent referència a una unitat 
militar colonial espanyola de fa un segle? Ho dubto, tot i 
que veient els nostres fills i filles sortint de l’escola quan 
marxen d’excursió, tots ben ordenadets i agafadets de la 
mà, sembla com si una mica de disciplina militar sí que hi 
hagués. Es diu Tabor per les poblacions dels Estats Units? 
Per les ciutats d’Austràlia o Polònia? Per les muntanyes 
de França? Per les illes del Pacífic? També ho dubto. Molt 
probablement tots aquests indrets es diguin així pel Mont 
Tabor, la referència més antiga i, potser, la més coneguda, 
donat que és on transcorre un dels episodis de la vida de 
Jesús. Podem pensar, llavors, que l’origen del nom de la 
nostra escola és aquest? Possiblement ho és.

Per sortir de dubtes, acabo contactant amb un antic mestre 
de l’escola, en Miquel Queralt. Em confirma que l’escola 
es diu Tabor en referència al Mont Tabor de la Bíblia. I 

com és que es va triar aquest nom? Doncs resulta que els 
fundadors de l’escola, la Mercè Ferrando i l’Albert Gasol, 
van triar aquest nom com una metàfora de la idea de trans-
formació. Si el Mont Tabor va ser, segons els Evangelis, 
el lloc on Jesús es manifestà com a fill de Déu davant dels 
seus deixebles, fent patent la seva naturalesa divina, l’es-
cola es diu Tabor perquè l’objectiu dels seus fundadors, i 
de tots els i les mestres que hi han treballat i hi treballen, 
és la transformació dels nens i nenes en persones millors, 
per tal d’aconseguir, alhora, una societat millor.

Resolt l’entrellat del nom de l’escola, penso que, ara que 
arriben les vacances, unes vacances que seran estranyes, 
on no podrem anar gaire lluny, fora evocador i bastant en-
grescador, pensar que la Tabor es diu així per unes illes del 
Pacífic, on poguéssim jeure tranquil·lament al sol sobre 
sorra blanca i fina, i banyar-nos en un mar càlid i trans-
parent, mentre els peixos ens fan pessigolles a les cames. 
De totes maneres, per al dia a dia, i pensant en els nostres 
fills i filles, ja va bé que l’escola dugui inscrit al seu nom la 
voluntat de transformació individual i col·lectiva.



Àurea Vall
Alumna

Jo soc a l’escola Tabor des de P3 i ara faig sisè, l’úl-
tim any.

És molt difícil acceptar que el curs que ve ja no estaré 
amb alguns dels meus amics, els professors no seran 
els mateixos i els companys també seran diferents.

L’escola Tabor ho és tot per a mi, sempre m’ha ajudat 
i acompanyat al llarg d’aquests nou anys.

He crescut amb la Tabor, amb els professors, amb els 
companys, amb tot...

Cada curs que he passat a l’escola Tabor ha sigut di-
ferent i  especial a la seva manera, per exemple  a 
P5 vam aprendre l’abecedari i també a escriure amb 
lletra lligada. A tercer vaig tenir de tutor l’Àlex, un 
dels professors de qui guardo molts bons records. Al 
matí ens posava música per despertar-nos. A quart 

vaig tenir com a tutor el Manu, un profesor a qui tam-
bé aprecio molt i amb ell vam tenir un curs molt di-
vertit. A cinquè vaig conèixer el Dani, un tutor molt 
endreçat i molt bon professor que també aprecio molt. 
Aquest curs, sisè, també estic amb el Dani,  està sent  
un curs amb molts  projectes ja que som els més grans 
i també és un curs una mica estrany ja que al segon i 
tercer trimestre no hem pogut anar a l’escola, estem 
fent classe des de casa.  Aquest curs havia de ser molt 
especial, ho està sent però d’una manera diferent, no 
com l’esperada, ja que possiblement no podrem fer 
els acomiadaments propis de l’últim curs a l’escola.

L’únic que desitjo és poder acabar el curs amb els meus 
companys i acomiadar-me amb una forta abraçada de 
tots els meus amics i professors.

Espero veure-us aviat a tots, una forta abraçada i un 
petó per a tots!

EL MEU PAS 
PER LA TABOR



EL FUTUR ÉS VOSTRE

Marxar de l’escola sempre és difícil i probablement nostàlgic, però a la vegada és 
un acte de valentia. 

Per una part deixeu enrere un munt de records i moments compartits però per una 
altra, inicieu un nou camí ple de reptes i incerteses que demostra que us heu fet 
grans i que heu de seguir aprenent en altres indrets.

Han sigut molts anys entre passadissos, respirant el mateix caliu, aprenent de 
grans mestres, compartint somriures i algunes tristeses i sobretot fent amics i fent-
vos grans formant part de la comunitat Tabor.

Per a nosaltres ha estat un plaer compartir tot aquest temps amb vosaltres, veient-
vos madurar i créixer i us agraïm amb alegria i a la vegada amb enyorança que 
hàgiu format part de la nostra història.

Us deixem marxar, amb l’esperança que tingueu un futur envejable i havent-vos 
ensenyat tot el que sabem. A partir d’aquest moment, contempleu el vostre voltant i 
ompliu-lo d’intensitat i de somnis. Feu del vostre futur un espai per seguir aprenent 
i millorant com a persones i del vostre present un moment per reflexionar i complir 
amb les vostres il·lusions i responsabilitats. 

Estimats alumnes de sisè, el futur és vostre!! Gaudiu-lo i sigueu feliços!!

Els vostres mestres, Dani i Àlex

Àlex García i Daniel Solera
Professors



ROSA COMA
Professora

JA ESTIC JUBILADA!!!

Després de més de trenta cinc anys dedicada a l’ensen-
yança arriba la jubilació. Encara no m’ho crec. No tinc 
gens  la sensació que hagi passat tant temps. 

La meva jubilació ha estat “rara”, diferent. Sobretot,  
no té res a veure a com la tenia pensada i planificada. 
Em faltaven tres dies, quan a les tres de la tarda des-
prés de l’última entrevista familiar, em vaig assabentar 
que seria la meva última tarda a la Tabor. El Confina-
ment!!

Un comiat ràpid, improvisat, petons, abraçades, plors... 
Cap a casa!! Una sensació molt estranya, una gran bui-
dor, vaig trigar uns dies en ser plenament conscient.

Em trobo com en una muntanya russa d’emocions, tens 
ganes de jubilar-te i estàs contenta, descansar, disposar 
del teu temps. A la vegada, estàs trista, se t’encongeix 
el cor al pensar que deixes  tantes coses i persones que 
han format part de la teva vida.

 Fa onze cursos, que vaig arribar a la Tabor.  Quantes 
“coses” caben en aquest temps. Molts records, festes, 
concerts, Sant Jordis, sortides, colònies... Tants mo-
ments viscuts, divertits, alguns tristos, entranyables, 
emotius tots.

Sempre m’he  sentit  acollida, acceptada i valorada. El  
vostre suport, la vostra confiança i complicitat,  han 
fet molt més fàcil la meva tasca i que guardi d’aquest 
temps un record tan dolç. Trobaré a faltar el teixit 
humà de la família Tabor, totes aquelles persones que 
han format part de la meva vida  durant aquests onze 
anys, companys, famílies... i com no, els nens i les ne-
nes, els “meus”, els nostres alumnes.

Estic contenta i agraïda d’haver pogut fer de mestra, he 
tingut molta sort.
 
Moltes gràcies a tots els que ho heu fet possible.



MARIBEL PIÑOL
Professora

MÉS DE 20 ANYS A 
L’ESCOLA TABOR!

Vaig arribar a l’escola Tabor un setembre de l’any 
1998 com a mestra d’educació infantil.

L’escola feia només dos cursos que funcionava en 
l’actual edifici i tot feia olor de nou (parets blanques, 
mobiliari nou…)

Arribava amb molta il·lusió, però, a la vegada, amb 
els neguits propis d’afrontar un nou repte. Des del pri-
mer moment em vaig sentir molt ben acollida i ben 
aviat vaig sentir l’escola Tabor com “la meva escola”.
Vaig començar com a mestra a educació infantil i al 
cap d’uns anys vaig passar a cicle inicial, on m’he 
jubilat.

A l’escriure aquestes línies recordo tots i cadascun 
dels nens i nenes que he tingut la sort de conèixer.  
Les seves carones a l’escoltar un conte, les seves ria-
lles, l’alegria a l’explicar les seves vivències. Hem 
compartit moltes anècdotes, il·lusions i, el més im-

portant, els he vist  créixer com a persones.

Em venen a la memòria moltes imatges que hem vis-
cut plegats: Castanyades, cantates, el cagatió, dis-
fresses, Jocs Florals, colònies i milers d’activitats 
carregades d’emocions, tan essencials per al seu des-
envolupament.

Els anys han passat volant i ara he començat una nova 
etapa que també m’il·lusiona. M’enduc records molt 
especials  dels anys viscuts a la Tabor i, ben segur, que 
amb el temps al reviure cadascun d’ells m’emocio-
naré de nou i se m’escaparà el millor dels somriures.
 
Orgullosa d’haver format part d’aquesta gran comuni-
tat educativa. Moltes gràcies a tots els alumnes, com-
panys, famílies, monitors i tot el personal de l’escola.

Fins aviat!



Daniel Simón i Guillem Lew
Alumnes

MISSIÓ ALBA
PER A PETITS CIENTÍFICS

L’Escola Tabor va participar per pri-
mera vegada en el projecte Missió 
Alba l’any 2018-2019.

Missió Alba és un viatge en quatre eta-
pes, cadascuna amb un repte científic: 
un repte sobre la matèria, un sobre la 
força, un sobre l’energia i un sobre la 
llum.

Els reptes consisteixen en experiments. 
Dues persones del Sincrotró Alba ens 
expliquen un experiment mitjançant 
un vídeo. Després, hem de fer l’expe-
riment de cada repte i treure’n unes 
conclusions. Amb les conclusions hem 
de respondre una pregunta final.
Si respons bé aquesta pregunta (que 
és molt difícil), entres en un sorteig 
per aconseguir una recompensa, i si 
falles no hi participes.

Treballem al laboratori de l’escola en 

grups de 4 o 5 persones i ens posem 
en taules on fem els experiments. Te-
nim tota mena de material per fer-los 
i el laboratori està totalment equipat 
amb els objectes de treball: balances, 
provetes, microscopis, imants...

Hi ha un professor, en Joan, que aju-
da a tots els cursos a treballar els ex-
periments i la ciència; a nosaltres ens 
ajuda en la Missió Alba.

Un cop acabem l’experiment de cada 
repte, ens diuen si hem guanyat la 
recompensa. Si ho hem fet bé i hem 
tingut sort, venen uns científics a 
l’escola a explicar-nos coses sobre la 
ciència i ens donen unes samarretes. 
Però aquest curs, de moment, no hem 
guanyat res però ens ho hem passat 
molt bé i hem après moltes coses so-
bre la ciència.





Fa un grapat d’anys vaig treballar com a mestre a la 
Tabor. Estic jubilat i faig un voluntariat aquest curs 
on he treballat amb alumnes de p4, tercer i sisè. La 
meva tasca ha estat col·laborar amb els professors a 
través d’activitats al laboratori, que he posat una mica 
al dia. Així, he fet activitats sobre el so amb els més 
petits, he ajudat al Quim amb el taller de laboratori 
a tercer i m’he trobat amb el projecte Alba amb els 
més grans. Així he ajudat l’Àlex i el Dani a fer les 
activitats del projecte. Què és això del projecte Alba? 
Doncs resulta que aquí, a Catalunya, tenim un com-
plex científic anomenat Sincrotró ALBA que el que 
fa és accelerar la llum a través de camps magnètics 
(pensa en un imant molt potent) que permet fer ex-
periments científics amb aplicacions a la medicina, la 
química, la biologia, etc. El departament de divulga-

ció del Sincrotró organitza ja fa temps (la Tabor hi 
va participar el darrer curs) un seguit d’experiments 
sobre l’energia per fer des de les escoles de tot el país 
durant un temps determinat i amb premis als centres 
que, segons el seu criteri, ho han fet millor. Al progra-
ma Catacrack de Betevé vàrem sortir explicant el que 
es feia. Si us sembla, us proposo fer-ne un a casa ja 
que no es requereixen gaires coses: globus de colors 
i pulmons potents per inflar-los i una lupa. Sortiu al 
balcó o a la terrassa i poseu la lupa sobre els globus 
inflats, tot cronometrant el temps que tarden en explo-
tar. Mireu els temps i els colors, té a veure això amb 
l’energia del Sol? Per què el negre explota abans que 
el blanc? Per què als llocs calorosos pinten les cases 
de color blanc? Au, a pensar i a fer de científics!

DE COM VAIG ARRIBAR A LA 
TABOR I EM VAIG TROBAR AMB 

LA MISSIÓ ALBA

Joan Vila
Professor jubilat



Laia Omella i Manu Enrique-Tarancón
Professors

DETECTIUS CLIMÀTICS

Abans de començar, ens agradaria com a mestres i repre-
sentants de l’equip docent de l’escola Tabor, transmetre 
el nostre agraïment de manera especial a tot el personal 
del sistema de salut, també a la resta de professions lli-
gades a la producció, venda i distribució de productes de 
primera necessitat i finalment a tota aquella gent i enti-
tats que han ajudat els col·lectius més vulnerables durant 
la pandèmia de la Covid-19. Moltes gràcies.

Ara sí, us volem  explicar el projecte Climate Detecti-
ves al qual ens hem adherit aquest any. Com a punt de 
partida haurem de viatjar en el temps un any enrere. Al 
començament del curs escolar 2018/2019 i a petició de 
l’equip directiu, es va acordar en claustre que el curs de 
3r, tutoritzat per nosaltres mateixos, formaria part del 
projecte Congrés de Ciències. Aquest projecte consisteix 
a dissenyar i realitzar una investigació científica a l’esco-
la per després exposar els resultats a un públic format per 
altres escoles. El  projecte també et facilita  una formació 
sobre investigació i recerca que acostuma a  estar dirigi-
da pel CESIRE. 

El resultat va ser excepcional i el més important és que 
va començar a despertar la curiositat per la ciència i la 
investigació en el nostre alumnat. Va ser a final de curs i 
en assemblea amb l’alumnat quan, buscant propostes de 
millora, ens van proposar si podien fer una altra inves-
tigació al següent curs. Òbviament no podíem repetir al 
Congrés de Ciències perquè el faria l’alumnat de tercer 
(nosaltres ja passàvem a quart), així que, amb suport de 
l’equip directiu, vàrem començar a cercar nous projectes.

La millor opció la vam trobar en l’Oficina de Recursos 
per l’Educació Espacial (ESERO) que pertany a l’Agèn-
cia Espacial Europea (ESA) on es presentava un projecte 
anomenat Climate Detectives sobre l’impacte del canvi 
climàtic al món.

Un cop estudiades les bases, l’escola va decidir presen-
tar-hi dos projectes, un per cadascuna de les dues classes 
de quart per la limitació de 25 estudiants per projecte. 
Va suposar un gran repte en aquell moment. En l’anterior 
convocatòria tan sols havien acceptat 42 escoles de tota 
Europa. I cap de Catalunya.

No us imagineu l’alegria quan, via correu electrònic ens 
confirmen que els dos projectes havien estat acceptats. Ja 
formàvem part del projecte Climate Detectives!

La importància d’aquest projecte és que introdueix, de 
manera molt clara, el mètode hipotètic-deductiu o també 
anomenat mètode científic a les aules. És aquest mètode 
el que utilitzen els científics per la creació i validació 
de coneixement, ja que ens porta a recopilar dades de 
manera metòdica i a analitzar-les de manera lògica. Hèc-
tor Ruiz (Director de la International Science Teaching 
Foundation) ens diu que el mètode científic serien les 
ulleres que la humanitat ha construït per corregir els nos-
tres biaixos cognitius i personals. És a dir, els coneixe-
ments basats en l’experiència personal poden ser vàlids 
en una situació i context concrets, però res ens diu que 
tingui una alta probabilitat d’èxit en un altre context. El 
mètode científic, en canvi, busca establir relacions lògi-
ques entre causa-efecte i a partir dels resultats establir 
conclusions positives o negatives amb una alta probabi-
litat d’èxit. Com deia l’astrofísic Carl Sagan, potser no 
sigui un mètode perfecte, però és el millor que tenim.

Llavors, el que vam intentar fer va ser tractar d’adaptar 
aquest mètode científic al nivell de 4t de primària. Per 
poder aplicar-lo com a context (el tipus de projectes que 
treballem a l’escola Tabor) necessitàvem que hi hagués 
un producte final amb el qual poder comunicar els re-
sultats com a bons científics i allà va ser quan, en una 
pluja d’idees, se’ns va ocórrer crear un congrés de cièn-
cies intern on s’exposarien les investigacions de les dues 



classes en una ponència final. 

Durant la primera assemblea, van sortir moltíssimes pro-
postes d’investigació. Ningú té més idees que els infants 
(tal volta la societat en general els hauria d’escoltar més). 
Com que van sorgir tantes idees, vam decidir que faríem 
dos projectes conjunts de classe pel Climate Detectives, 
però també volíem aprofitar la resta d’idees, així que 
amb les 25 idees de més que teníem, els vam proposar 
fer una investigació per parelles on cada parella desenvo-
luparia cadascun dels temes.

Els vàrem donar total llibertat per escollir company i 
tema. Encara que sigui molt complicat de creure, totes 
les parelles van tenir assignat un tema dels 5 que ens 
havien demanat investigar (la sort del mestre). Aquesta 
sort ens va propiciar un augment de la motivació en les 
investigacions, ja que els infants sentien que havien sigut 
ells els que havien escollit la investigació, per tant, te-
nien una sensació d’autonomia. Si fem una petita revisió 
teòrica, trobem la Teoria de la Motivació Autodetermi-
nada (Deci i Ryan, 1985) on podem veure que l’autono-
mia és un dels principals constructes que influeix en la 
motivació intrínseca, i també que diferents autors com 
Reeve (Australian Catholic University) veuen l’autono-
mia necessària en l’aprenentatge. A més, la neurociència, 
amb autors com Francisco Mora al capdavant, defensa i 
prova que el que millor s’aprèn és el que ens agrada per-
què ho podem associar a emocions positives.

Els projectes que vàrem presentar a Climate Detectives 
estaven relacionats amb els invertebrats, ja que és un dels 
temes que seguint la línia d’escola, es treballen a quart. 
Així, 4t A va decidir investigar les abelles i analitzar 
com canviaria el paisatge català i les relacions interes-
pecífiques en l’ecosistema amb la seva desaparició. Amb 
aquesta premissa, ens endinsem en el món de les abelles 
al mateix temps que analitzem el canvi climàtic i els seus 
efectes com ara la introducció de la vespa asiàtica i la 
contaminació en el nostre territori. 

Per altra banda, 4t B agafa com a punt de partida el 
mosquit tigre, investigant com pot afectar a la salut de 
la població de Catalunya l’augment d’espècies invasores 
d’insectes a causa del canvi climàtic. Aquí, volíem veure 
si l’arribada d’aquesta espècie invasora, que tant mala-
ment ens cau a tothom, podia tenir relació amb els nous 
diagnòstics de malalties que es consideraven erradicades 
al nostre territori i amb l’augment de les al·lèrgies.

Vàrem iniciar el projecte amb força, i amb l’ajut d’al-
tres mestres per poder tutoritzar les 25 investigacions 
paral·leles de manera simultània. Des d’aquí aprofitem 
per agrair l’ajut de docents i docents en pràctiques com : 
la Xus, l’Anna, l’Ana, el Carles, en Guillem, la Marta, la 
Judith i la Maria. També a l’equip directiu per donar-nos 
suport en tot moment amb aquest projecte. 

Durant el transcurs del projecte, vam aprofundir molt 

en la formulació d’hipòtesis i vam continuar fent re-
cerca d’informació, analitzant dades de la temperatura 
dels últims 200 anys, fent treball de camp a les farmà-
cies, convidant experts en les diferents matèries (molts 
d’ells familiars dels infants) a l’escola…  A més, fèiem 
petits grups de tutoria de les investigacions on es  feia 
una posada en comú de les investigacions i es generava 
un clima de debat i on cada grup podia aportar idees o 
propostes de millora pels altres grups i preguntar dubtes 
(fomentant així l’aprenentatge social de Vigotsky).

Cada parella a la seva investigació havia de preparar un 
pòster com a resum de les parts i l’adaptació d’un article 
científic amb les següents parts: Títol, Investigadors/es, 
resum o abstract, paraules claus, hipòtesis, base teòrica i 
mètode, resultats, i per últim, les conclusions.

També havien de preparar alguna maqueta o experiment 
que ajudaria els infants més petits de l’escola a compren-
dre, des d’un vessant manipulatiu i palpable, la rellevàn-
cia de la investigació. Havíem començat a construir un 
forn solar, un panell de molsa per netejar l’aire, ecosis-
temes terrestres i aquàtics, maquetes d’incendis o inun-
dacions...

La idea era que a l’acabar les investigacions, poguéssim 
fer una fira de ciències a l’estil de les pel·lícules ameri-
canes, on cada parella explica el seu pòster i té la seva 
maqueta/experiments, i com a colofó final, explicaríem 
a les famílies i als infants d’altres cursos els resultats de 
les nostres investigacions sobre les abelles i els mosquits 
tigre que posteriorment presentaríem al projecte «Cli-
mate detectives».

Com a afegit, el projecte «Climate detectives» comptava 
també amb una videoconferència en anglès amb un dels 
seus experts europeus, a nosaltres ens van assignar Mr 
Thorsten Fehr, Cap de la Secció Atmosfèrica de l’ESA 
i responsable de la coordinació d’activitats relacionades 
amb la preparació científica de les missions atmosfèri-
ques d’Observació de la Terra de l’ESA. Aquest expert 
va estudiar les nostres investigacions i ens havia de fer 
propostes de millora. També havia de contestar les nos-
tres preguntes.

Per desgracia, aquesta trobada no es va poder realitzar 
atès que va començar el confinament i la mateixa Agen-
cia Espacial Europea la va anul·lar. Les parelles van que-
dar a la  meitat de la investigació, moltes amb el pòster 
acabat i l’article científic pràcticament redactat.

El projecte va haver d’acabar aquí però, les ganes d’in-
vestigar, de fer-nos preguntes, hipòtesis, de fer recerca, 
treball de camp, consultar experts… tot això, no ha fet 
més que començar. Som infants, som curiosos, som cièn-
cia, som Tabor.



Mireia Pérez
Professora

NENS LECTORS

Mira! És la contacontes!! diu un dels bessons a l’altre 
a la cantonada de Provença amb Castillejos una tarda 
a la sortida de l’escola. Feia temps que no els veia. 
L’any anterior, amb alguns grups de P4, baixàvem a 
la biblioteca de l’escola on llegíem un llibre cada set-
mana. Dic llegíem perquè el significant el construíem 
entre tots: i de què creieu que anirà aquest llibre a 
partir de la coberta? I com creieu que acabarà aquesta 
història? Què us ha semblat interessant d’aquesta his-
tòria? eren preguntes que ens acompanyaven sovint. 
La codificació de les lletres en sons, era cosa meva 
tot i que puntualment, rebia l’ajuda d’algun alumne 
que, de manera molt inicial, començava a fixar-se en 
la relació grafia-so. 

Ells em van reconèixer. Van obviar detalls que no els 
duien enlloc –com el meu nom– i, en canvi, em van 
anomenar per allò que els havia marcat –la persona 
que els explicava contes–. Us podeu imaginar la joia 

que vaig sentir. Al cap i a la fi, era una activitat molt 
puntual d’una hora a la setmana que havíem fet al 
llarg de només un curs. Les recompenses que rebem 
els mestres sovint són a llarg termini. A diferència 
d’altres sectors que tenen un rèdit més immediat, en 
la nostra professió has de prendre paciència. Però us 
asseguro que quan arriba, és impagable.

En un altre escenari, aquesta vegada en el marc d’una 
tutoria, insisteixo en llegir llibres. Novament, tot i que 
són més grans i els coneixements que tenen sobre la 
lectura son més avançats, seguim el mateix procedi-
ment. Jo llegeixo en veu alta, entre tots construïm el 
significat d’allò que llegim i –quan ningú em veu– 
creuo els dits perquè les lectures els agradin. Ras i 
curt, els vull regalar lectures. Vull que en el seu ima-
ginari, llegir llibres sigui quelcom plaent. Que tinguin 
un bon record. Que, independentment dels llibres que 
hi hagi a casa i de les posteriors experiències, puguin 



dir que d’un llibre en concret en tenen un bon record. 
Quan no llegeixo, deixo sempre el llibre ben a la vista 
per diferents raons tot i que n’hi ha una de molt cla-
ra: vull que el vegin i que el llibre tingui presència a 
l’aula. Vull que es familiaritzin amb ell, que sigui un 
element quotidià, del nostre dia a dia, que el vegin i 
pensin... quan el tornarem a llegir? I què passarà en el 
proper capítol? 

En diferents moments de la lectura, algunes vegades 
per iniciativa meva, i d’altres no tant, fem alguna ac-
tivitat. Gairebé sempre quan l’acabem, ens fem una 
fotografia per deixar constància de la fita aconsegui-
da. Sovint, en aquest moment, la proposta serveix per 
compartir allò que més ens ha agradat del llibre. I un 
dia, així, com qui no vol la cosa em pregunten si po-
den agafar el llibre: Oi tant! és la meva resposta. No 
cal insistir gaire en allò de però tracta’l bé que és un 
llibre i es pot fer malbé –perquè sabem que els llibres 

que són mediats pels mestres són molt ben cuidats 
pels infants– Al cap i a la fi, l’alumnat s’hi ha vincu-
lat emocionalment i esdevé un símbol important del 
grup... tan important com perquè un infant, de manera 
espontània, li faci un petó i li doni les gràcies per l’es-
tona de lectura i perquè alguns dels seus companys se 
sumin a la iniciativa. 

Sobre què fa que els alumnes esdevinguin lectors... 
sabem que no hi ha cap recepta màgica perquè és un 
procés complex en el qual hi intervenen molts factors, 
però tenim moltes evidències de l’impacte positiu que 
genera en l’alumnat que algú més expert –mestres, fa-
miliars, padrins lectors, etc.– llegeixi per als infants. 
Sí, ho heu llegit bé: es tracta de posar la nostra capaci-
tat al seu servei. En aquest sentit, és fonamental que la 
seva autonomia lectora no sigui un motiu per perdre 
aquestes estones compartides. 

Il·lustració: Flavita Banana



HÉCTOR LÓPEZ
Pare

CERVELL, EDUCACIÓ, ÈTICA 

#3

 Amb aquest tercer article, tanquem la sèrie que 
vam començar a La Finestra 3. Al final del da-
rrer article, centrat en la neuroeduació, ens vam 
plantejar una sèrie de preguntes: Quina relació 
hi ha entre neurociència i ètica? Té riscos ètics 
la neuroeducació?  Podem parlar d’alguna cosa 
com la neuroètica? Dedicarem el gruix d’aquest 
article a intentar respondre les dues primeres 
preguntes i, al final, farem un petit esbòs sobre 
neuroètica.

Héctor López
Pare



NEUROCIÈNCIA I ÈTICA
QUÈ ÉS LA NEUROÈTICA?
Podem entendre la neuroètica en dos nivells diferents. 
En un primer nivell, la neuroètica tractaria de deter-
minar les condicions morals en què han de dur-se a 
terme les investigacions neurocientífiques i l’aplica-
ció dels seus resultats per no contravenir els drets hu-
mans. En aquest sentit, la neuroètica seria una part de 
la bioètica. En un segon nivell, la neuroètica seria una 
investigació sobre l’existència (o no) de codis morals 
inscrits en els nostres circuits neuronals. És a dir, una 
investigació sobre una (possible) ètica universal basa-
da en el nostre cervell.

ELS NEURODRETS
Heu vist la sèrie de ficció Mentes criminales? Pels qui 
no la conegueu, tracta d’un grup d’investigadors poli-
cials, la Unitat d’Anàlisi de la Conducta, que intenten 
atrapar els criminals fent “perfils mentals” dels delin-
qüents. Aquests perfils es basen en anàlisis genètiques 
i psicològiques dels presumptes delinqüents, donant 

per fet que hi ha unes pautes mentals en la base de la 
conducta delictiva que permeten descobrir els crimi-
nals. La qüestió que ens interessa a nosaltres és si és 
possible, amb la neurociència, trobar certes pautes de 
conducta en les persones. Si podem, d’alguna mane-
ra, descobrir com es comportaran en determinades si-
tuacions persones concretes després d’haver analitzat 
els seus circuits neuronals. Evidentment, com passa a 
Mentes criminales, això és encara una ficció: la neu-
rociència no ha arribat (i tampoc sabem si hi arribarà 
mai) a aquest nivell de coneixement i predicció dels 
nostres comportaments. Ara bé, hi ha neurocientífics 
com en Rafael Yuste, responsable del programa d’in-
vestigació BRAIN, un dels més importants del món 
en neurociència actualment, que posen sobre la taula 
la necessitat dels neurodrets. El cert és que hi ha com-
panyies tecnològiques (Microsoft, Google, Facebook, 
Apple i el creador de Tesla, Elon Musk) que estan in-
vertint milers de milions de dòlars en aquest terreny. 



I ja sabem què fan amb les nostres dades personals 
aquestes empreses. Què podrien fer amb dades molt 
més sensibles com les que es podrien obtenir de l’es-
tudi de les nostres ones cerebrals?

En el camp de l’educació, certes dades cerebrals dels 
alumnes podrien ser molt profitoses per dissenyar què 
ensenyem i com ho ensenyem. Seguint encara en el 
terreny de la ficció, ens podem imaginar que, en uns 
anys, a tots els alumnes que entrin al sistema edu-
catiu se’ls facin una sèrie de proves de neuroimatge 
per descobrir, per exemple, algun possible problema 
cognitiu; o per saber quin estil d’aprenentatge és més 
adequat per un determinat alumne; o, en una aula, per 
conèixer el nivell de concentració en temps real de 
tots els alumnes de la classe. Aquest darrer exemple 
ja no és ficció: actualment hi ha empreses que venen 
dispostius, normalment en forma de diadema, per sa-
ber com de concentrats estan els nens a classe, o el 
nivell d’estrès dels treballadors d’una empresa. Això, 
és clar, podria ser un avenç molt positiu en educació. 

Però alhora comporta una sèrie de riscos. Per exem-
ple, l’empresa que ven un d’aquests dispositius per 
determinar la concentració, BrainCo, pretén aconse-
guir una base de dades d’aquesta mena d’activitat ce-
rebral. Què farà amb aquestes dades? Entre d’altres 
coses, millorar el seu propi dispositiu, però també 
obre la porta a la possibilitat, a llarg termini, d’es-
prémer al màxim el nostre cervell, de “millorar-ne” 
el seu ús. Perquè una de les possibles derivades de la 
investigació neurocientífica és el que es coneix com 
a “neuromillora”, la possibilitat d’augmentar el rendi-
ment del nostre cervell, cosa que implica certs perills: 
qui tindrà accés a la “neuromillora”? Hi haurà una 
nova distinció de classe social en funció de qui pugui 
pagar aquestes suposades millores? 

És per aquests motius que Rafael Yuste considera im-
portant promulgar els neurodrets. Els neurodrets són 
un intent de limitar les aplicacions no desitjades dels 
avenços neurocientífics. Quins haurien de ser aquests 
drets? Segons Yuste, en serien cinc:

Dret a la identitat personal, per limitar els problemes d’identitat, del “meu jo”, que 
podrien sorgir en el moment en què connectem el nostre cervell a una màquina i, per 
tant, la nostra identitat personal es pugui separar, encara que sigui només en part, del 
nostre cos, el nostre cervell.

Dret al lliure albir. Si ens connectem a una màquina, qui pren les decisions? Jo, “el 
meu cervell, o la màquina i els seus algoritmes?

Dret a la privacitat mental. Les eines neurocientífiques que interactuïn amb el 
nostre cervell podran recopilar una quantitat de dades immensa sobre nosaltres en 
un àmbit privadíssim, els nostres pensaments. Què es farà amb aquestes dades?

Dret a l’accés equitatiu, pensat per les possibles “neuromillores”. Amb aquest dret, 
el nivell de renda no jugaria un paper determinant a l’hora de dur a terme millores 
cognitives.

Dret a la protecció contra els biaixos i la discriminació. Si ja ara hi ha programes 
i algoritmes que reprodueixen patrons de discriminació, en un context com del que 
estem parlant, la seva influència seria major i, per tant, més perillosa.



És clar que, ara per ara, gran part del que estem dient 
és ficció i sona a pel·lícula de Hollywood. Però no 
hem de perdre de vista que en el passat certs desen-
volupaments científics i tecnològics han comportat 
uns riscos hipotètics que han esdevingut reals. Per 
exemple, el Projecte Manhattan, per desenvolupar la 
bomba atòmica. Per això cal tenir presents les possi-
bles derivades de la investigació neurocientífica per 
posar-hi remei abans no sigui massa tard.

LA NEUROÈTICA EN SENTIT ESTRICTE
Dèiem al principi que, en un segon nivell, la neuroèti-
ca és la investigació sobre l’existència (o no) de codis 
morals inscrits en els nostres circuits neuronals, sobre 
la possibilitat de descobrir patrons neuronals que com-
portin certes accions morals (i no unes altres). Sense 
entrar en el fons de la qüestió, podem plantejar-nos 
algunes preguntes sobre què passaria amb les nostres 
accions (morals o no), si es descobrís, per exemple, 
que la nostra conducta està determinada per les nos-
tres connexions neuronals. És a dir, que fem allò que 
fem perquè tenim el cervell que tenim. Què passaria 
amb la llibertat personal, amb el lliure albir? Podríem 
dir que som lliures si les nostres accions estan deter-

minades neuronalment? I la responsabilitat? Si el meu 
cervell em “determina” a fer una acció concreta (un 
robatori, per exemple), quina és la meva responsabili-
tat en aquesta acció? I potser la pregunta més interes-
sant: sóc jo el meu cervell o jo sóc alguna cosa més? 
Aquesta darrera pregunta condensa el problema de la 
identitat personal, la llibertat i la responsabilitat de les 
nostres accions. Una pregunta difícil de respondre: la 
filosofia fa uns quants segles intentant donar-hi una 
resposta i encara no l’ha trobada. I aquí la neurocièn-
cia hi té molt a dir. Per qui vulgui saber-ne més, us 
recomano un parell de llibres molt interessants sobre 
el tema aquí mateix.

Per saber-ne més:
Adela Cortina, Neuroética y neuropolítica, Editorial 
Tecnos
D. Inglada, M. Villar i O. Leira, La quimera de la 
creatividad, Icaria Editorial
Javier Salas, Por qué hay que prohibir que nos mani-
pulen el cerebro antes de que sea posible, EL PAÍS, 
12/02/20.



Elpida Theodorakakou
Mare 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΏΝΕΣ
   ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΑ 
LOS JUEGOS OLÍMPICOS: INICIOS Y CURIOSIDADES

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Αρχαία Ελλάδα 
Σύμφωνα με όλα όσα γνωρίζουμε σήμερα 
– και κατά τον Σωκράτη φυσικά το μόνο 
που ξέρουμε είναι οτι δεν ξέρουμε τίποτα, 
οπότε ποιός ξέρει – οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 776 
π.Χ στον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας 
που δίνει και το όνομα της στην εκδήλωση. 
Από τότε οργανώνονταν κάθε τέσσερα 
χρόνια, έπαιρναν μέρος αθλητές από 
όλες τις πόλεις-κράτη της εποχής και 
αγωνίζονταν προς τιμή του Δία (του πατέρα 
των θεών) με ένα ισχυρό θρησκευτικό 
αίσθημα και μια σειρά τελετουργικών στο 

Los Juegos Olímpicos en la Grecia antigua 
Según lo que sabemos hoy en día - y según Sócrates 
sólo sabemos que no sabemos nada, o sea que quién 
sabe - los Juegos Olímpicos se celebraron por primera 
vez en el año 776 a. C. en el santuario de Olimpia que 
da su nombre al evento. 

Se celebraban cada cuatro años, en ellos participaban 
atletas de todas las ciudades-estados de Grecia en 
aquella época y competían en honor a Δίας (Días - 
Zeus el padre de todos los dioses) con un sentimiento 
religioso fuerte y una serie de ritos bastante solemnes 
(los griegos ahí se mostraban muy protocolarios). Hay 
varios mitos y leyendas rocambolescas que buscan 

Antic Estadi Olímpic



ιερό με πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, όχι 
αστεία. 
Υπάρχουν πολύ μύθοι που προσπαθούν 
να εξηγήσουν πώς γεννήθηκε η ιδέα για 
ένα τόσο σημαντικό αθλητικό γεγονός 
(σου προτείνω να κάνεις μια έρευνα, 
θα εκπλαγείς!), ενώ αυτό που φαίνεται 
να είναι αλήθεια είναι το γεγονός οτι οι 
αγώνες διοργανώνονταν για πάνω από 
χίλια χρόνια (πάνω κάτω 293 Ολυμπιάδες!) 
πριν απαγορευτούν το 393 π.Χ (οι 
συνήθεις πολιτικές διαφωνίες και μάχες 
για την εξουσία σε στυλ Game of Thrones, 
καταλαβαίνετε).

Αν σου αρέσουν τα ταξίδια και οι 
περιπέτειες, σου προτείνω να επισκεφτείς 
την Ολυμπία και τον αρχαιολογικό της 
χώρο, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ουνέσκο, στο νομό 
Ηλείας!

Ενδιαφέροντα στοιχεία για εκείνες τις 
πρώτες Ολυμπιάδες:
Στην αρχή, το μοναδικό αγώνισμα ήταν 
ένας αγώνας δρόμου και η όλη διάρκεια 
ήταν μόνο μία μέρα. Αργότερα, η διάρκεια 
των αγώνων έφτασε τις πέντε μέρες με 
δεκαοχτώ διαφορετικά αγωνίσματα. Οι 
Αγώνες γίνονταν πάντα στην Ολυμπία και 
δεν “τπεριόδευαν” από χώρα σε χώρα όπως 
στην εποχή μας. Οι αθλητές αγωνίζονταν 
γυμνοί, χωρίς βοηθήματα, τρικ και 
τεχνολογικά υφάσματα όπως σήμερα ενώ 
κατά τη διάρκεια των αγώνων σταματούσαν 
οι μάχες, οι πόλεμοι και οι αντιδικίες μεταξύ 
των πόλεων. Αυτή η ανακωχή με το όνομα 
Ολυμπιακή εκεχειρία έδινε την ευκαιρία και 
το χρόνο στις πόλεις-κράτη για συζητήσεις, 
διαπραγματεύσεις και συμφωνίες με σκοπό 
την επίλυση των διαφορών τους και τελικά 
την ειρήνη. Έξυπνο, συμφωνείτε; Οι κριτές 
των αγωνισμάτων λέγονταν Ελλανοδίκες 
και στους κανονισμούς προβλέπονταν 
αυστηρές τιμωρίες για τους κριτές που 
έπαιρναν λανθασμένες ή άδικες αποφάσεις, 
ενώ οι ίδιες οι αποφάσες τους δεν άλλαζαν 
με τίποτα, ήταν σεβαστές και ανέκληττες. 
Παράλληλα με τις αθλητικές Ολυμπιάδες 

explicar cómo nació la idea de un evento deportivo 
así (te invito a investigarlos y te sorprenderás) pero lo 
que sí parece cierto es que se llegó a celebrar durante 
más de mil años (un total de ¡293 Olimpiadas!) antes 
de su prohibición en 393 d. C. (por temas de política 
y lucha de poderes al puro estilo Juego de Tronos).

Si te gustan los viajes, el yacimiento de Αρχαία 
Ολυμπία – declarado Patrimonio de la Humanidad 
por Unesco -  sigue ahí en el sur del país!

Discóbolo de Mirón, 450 a. C.  

Datos curiosos de aquellas primeras Olimpiadas
Al principio se competía en un único deporte de ca-
rreras y duraba apenas un día. Más adelante duraban 
cinco días con 18 disciplinas diferentes. Siempre se 
celebraban en Olimpia, así que no tenían carácter iti-
nerante como ahora. Los atletas competían desnudos, 
sin trampa ni cartón, ni tejidos técnicos vaya. Todos 
los conflictos y las guerras paraban durante los días 
que duraban los Juegos. A esta tregua olímpica se le 
llama ekecheiría. Cultura de la paz de la buena, no 
crees? Los jueces de los Juegos (los Helanodíkes) 



και με την ευκαιρία της συνάθροισης τόσο 
μεγάλου κοινού από όλη την Ελλάδα, 
οργανώνονταν και καλλιτεχνικοί αγώνες, 
καθώς και αγώνες κηρύκων και σαλπιγκτών 
με ανθρώπους του πνεύματος, της τέχνης, 
της επιστήμης και των γραμμάτων με σκοπό 
να διαδώσουν στο κοινό το έργο τους, 
καθώς και τα ιδανικά της ευγενούς άμιλλας 
και του καλού και αγαθού πολίτη.

Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες 
Με έναυσμα το ζωηρό ενδιαφέρον που 
ξύπνησαν διεθνώς οι αρχαιολογικές 
ανακαλύψεις στον αρχαίο χώρο της 
Ολυμπίας κατά το δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα, μια ομάδα φιλελλήνων της Ευρώπης 
με την υποστήριξη πλούσιων Ελλήνων της 
εποχής άρχισαν να διαδίδουν την ιδέα και 
να κάνουν συντονισμένες προσπάθειες για 
την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, 
αυτή τη φορά ως ένα διεθνές αθλητικό 
γεγονός. Έτσι και έγινε. Στις 6 Απριλίου 
του 1896 (25 Μαρτίου σύμφωνα με το 
ιουλιανό ημερολόγιο τότε στην Ελλάδα) 
πραγματοποιήθηκε μεγαλοπρεπώς στην 
Αθήνα η έναρξη των πρώτων Ολυμπιακών 
Αγώνων της σύγχρονης εποχής, όπου πήραν 
μέρος 311 άνδρες αθλητές από 13 χώρες, 
οι οποίοι αγωνίστηκαν σε 9 αθλήματα και 44 
διαφορετικές κατηγορίες. 

Κατά την αρχαιότητα, η ολυμπιακή φλόγα 
άναβε με το φώς του ήλιου στο ιερό της 
Ολυμπίας (όπως και σήμερα) και παρέμενε 
αναμμένη εκεί όσο διαρκούσαν οι αγώνες.  
Η ιδέα της φλόγας που ταξιδεύει από την 
Αρχαία Ολυμπία και διασχίζει τις πέντε 
ηπείρους για να φτάσει στη διοργανώτρια 
πόλη, γεννήθηκε κατά τους σύγχρονους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά το 1936 σαν 
μια αναπαράσταση της λαμπαδηδρομίας 
(αγώνισμα σκυταλοδρομίας με αναμμένες 
λαμπάδες αντί για σκυτάλη), για να μας 
θυμίζει όπως λέγεται τη σημασία και το 
ρόλο της φωτιάς για την εξέλιξη της 
ανθρωπότητας.

Τα ολυμπιακά μετάλλια επίσης 
εμφανίστηκαν το 1896, αρχικά το ασημένιο 

podían ser castigados por decisiones equivocadas o 
injustas, pero ¡ojo! sus decisiones en sí eran irrevoca-
bles. En paralelo a las Olimpiadas deportivas, y para 
aprovechar aquel gran público, se organizaban mues-
tras de arte, debates y eventos intelectuales y cientí-
ficos, para cultivar el espíritu y promocionar valores 
éticos entre la ciudadanía.

Hoplitódromo en una ánfora,  323-322 a. C.

Los primeros Juegos Olímpicos en la era moderna 
A partir del interés que despertaron los descubrimien-
tos arqueológicos en Olimpia durante la segunda mi-
tad del siglo XIX, un grupo de helenófilos extranjeros, 
así como griegos entusiastas, unieron fuerzas para di-
fundir la idea de que los Juegos Olímpicos debían re-
nacer en la época moderna como un evento deportivo, 
eso sí, esta vez de carácter internacional. Así fue. El 6 
de abril de 1896 (25 de marzo en el calendario juliano 
griego) se inauguraron en Atenas los primeros Juegos 
Olímpicos de nuestra era, donde participaron 311 at-
letas de 13 países que compitieron en 9 deportes y 44 
disciplinas. 

En la antigüedad, la llama se encendía con la luz del 
sol en Olimpia y permanecía ardiendo en el santua-
rio mientras duraban los Juegos. La idea de la antor-
cha olímpica que viaja por los cinco continentes para 
llegar a la ciudad anfitriona proviene de los Juegos 
Olímpicos modernos alrededor de 1936 para conme-
morar la lambadedromía (carreras de relevo con an-
torchas encendidas) y para recordar lo importante que 



μετάλλιο για το νικητή της πρώτης θέσης 
και το αργυρό μετάλλιο για τη δεύτερη 
θέση. Στην Αρχαία Έλλαδα, το βραβείο για 
τους νικητές ήταν η ίδια η δόξα της νίκης, 
οι τιμές με τις οποίες τους υποδέχονταν 
στις πόλεις τους και ένα στεφάνι από 
κλαδιά ελιάς που φορούσαν στο κεφάλι των 
νικητών, ο κότινος. 

Ο πρώτος μαραθώνας
Ο μαραθώνας είναι ένας αγώνας δρόμου 
αντοχής σε μια απόσταση 42,195  μέτρων, 
ακριβώς η απόσταση που χωρίζει την 
περιοχή του Μαραθώνα από την πόλη της 
Αθήνας. Ο πρώτος μαραθωνοδρόμος που 
νίκησε το 1896 στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
της Αθήνας ήταν ο Σπυρίδων Λούης από 
το Μαρούσι, ένας πραγματικός ήρωας! 
Στα ελληνικά ακόμα λέμε  “έγινε Λούης” 
όταν θέλουμε να πούμε οτι κάποιος έφυγε 
τρέχοντας.

Οι γυναίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες – 
σε ενδιαφέρει να ξέρεις:
Στην αρχαία Ελλάδα, απαγορευόταν στις 
γυναίκες να συμμετέχουν στους αγώνες 
(όπως και ένα σωρό άλλα πράγματα). Είναι 
πολύ γνωστή η ιστορία της Καλλιπάτειρας 
που έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο να 
γιορτάσει τη νίκη του γιου της και σχεδόν 
της κόστισε τη ζωή. Σου προτείνω να 
ανακαλύψεις την ιστορία της, θα σε 
εκπλήξει! Από την άλλη, υπήρξαν γυναίκες 
που βραβεύτηκαν ως “ολυμπιονίκες” γιατί 
τα άλογά τους τερμάτισαν πρώτα σε ιππικά 
αγωνίσματα, ενώ φυσικά δεν τα ίππευαν οι 
ίδιες αλλά επαγγελματίες άνδρες ιππείς. 
Η Κυνίσκα, κόρη του βασιλιά της Σπάρτης, 
ήταν η πρώτη γυναίκα “ολυμπιονίκης” με 
αυτόν τον τρόπο το 396 π.Χ. Για αυτό και 
οι γυναίκες οργάνωναν τους δικούς τους 
αθλητικούς αγώνες μόνο για γυναίκες, τα 
Ηραία προς τιμήν της θεάς Ήρας. Μόλις το 
1991, με μία ιστορικής σημασίας απόφαση 
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) 
ορίστηκε οτι στο εξής κάθε νέο άθλημα 
που θα συμπεριλαμβάνεται στη λίστα 
με τα ολυμπιακά αγωνίσματα θα πρέπει 
υποχρεωτικά να έχει κατηγορίες γυναικών. 

ha sido el fuego en la evolución humana. 

También las medallas para los ganadores se introduje-
ron en 1896, con una medalla de plata para el primer 
puesto y otra de bronce para el segundo. En antigua 
Grecia, la recompensa para el ganador era honor y 
gloria, y una corona de olivo (kótinos).

El primer maratón
Un maratón es una carrera de fondo y mide 42 kiló-
metros y 195 metros, la distancia entre Marathonas 
y la ciudad de Atenas. El primer ganador del primer 
maratón en 1896 fue Spyros Luis, que es como un 
héroe para los griegos.Todavía perdura la expresión 
“se volvió Lúis” en griego moderno para decir que 
alguien salió corriendo tan rápido como pudo!

Las mujeres en los Juegos Olímpicos 
En Grecia antigua las mujeres no podían participar 
en los Juegos Olímpicos, ni como atletas ni como es-
pectadoras. Es famoso el caso de Calipátira que en-
tró a celebrar la victoria de su hijo y casi le costó la 
vida. ¡Te animo a investigar su historia! Eso sí, hubo 
mujeres que fueron galardonadas como “Olímpicas” 
porque hubo caballos de su propiedad que ganaron en 
las disciplinas hípicas. Kyniska la princesa de Espar-
ta fue la primera en “ganar” así en 396 a. C. aunque 
ella no montó ese caballo, claro. Por esta razón, las 
mujeres organizaban sus propias olimpiadas sólo para 
féminas, los Juegos Hereos en honor a la diosa Hera. 
Apenas en 1991, una decisión histórica del Comité 
Olímpico Internacional (COI) dictó que cualquier de-
porte nuevo que quería incluirse en los Juegos Olím-
picos a partir de esa fecha, debía celebrar disciplinas 
femeninas. ¡Hasta entonces, eso no era así chicas! En 
los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, Brasil, se al-
canzó un nuevo récord para la participación femeni-
na: 5.176 mujeres de un total de 11.444 atletas. Un 
gran 45% que ha hecho historia! Hoy en día el 33% 
de COI con poder para tomar decisiones son mujeres. 
¡Queda camino por delante!



Μέχρι τότε, τα πράγματα δεν ήταν έτσι 
κορίτσια. Αργήσανε, δεν νομίζετε; Οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες στο Ρίο της Βραζιλίας 
το 2016 μας έδωσαν ένα καινούριο 
και σημαντικό ρεκόρ για τη γυναικεία 
συμμετοχή: από το σύνολο των 11,444 
αθλητών, οι 5,176 ήταν γυναίκες αθλήτριες. 
‘Ενα πολύ σημαντικό 45% που έγραψε 
ιστορία για το γυναικείο αθλητισμό. Σήμερα 
που μιλάμε, το 33% των μελών της ΔΟΕ 
με δύναμη για τη λήψη αποφάσεων είναι 
γυναίκες. ‘Εχουμε προχωρήσει πολύ αλλά 
έχουμε δρόμο μπροστά μας!

 

Sabías que…
Perder la oportunidad de organizar los Juegos Olímpicos del Centenario en 1996 
(que al final fueron en Atlanta,Estados Unidos) se vivió en Grecia casi como una 
derrota nacional. Eso sí, la ciudad de Atenas resurgió como anfitriona unos años 
más tarde en 2004. 

Tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de este verano por causa de la emer-
gencia sanitaria de COVID-19, el actual Gobernador de Tokio dijo que, aunque 
se celebren en 2021, los próximos Juegos Olímpicos se seguirán llamando Tokio 
2020. Puedes imaginar por qué?

El Equipo Olímpico de Atletas Refugiados (ROT) es una de las delegaciones par-
ticipantes en los Juegos Olímpicos. Fue establecido por el Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Internacional (COI) el día 2 de marzo de 2016 y participó por 
primera ocasión en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Una acción ne-
cesaria para permitir la participación de atletas en calidad de refugiados y refu-
giadas a causa de guerras y conflictos internacionales. La bandera de este equipo 
es la bandera de los Juegos Olímpicos.

La mascota paralímpica de 2020 llama Someity, su nombre viene de la flor de ce-
rezo y tiene tres superpoderes: telepatía, telequinesia y capacidad de volar gracias 
a su capa rosa. Someity tiene una fuerza interior increíble y representa la capaci-
dad de los y las deportistas paralímpicos-as para superar obstáculos y redefinir 
los límites entre lo posible y lo imposible. Muy inspirador!



¿JUEGAS?

¿Sabrías calcular cuántos años han pasado desde la primera Olim-
piada en 776 a. C. hasta hoy?

Crea tu propia bandera Olímpica o Paralímpica. Experimenta con 
diferentes colores, materiales y formas.

Piensa qué deporte te gustaría añadir a la lista de deportes Olímpi-
cos y por qué. Atrévete a inventar tu propio deporte olímpico y sus 
reglas.

En Tokio 2020 habrá más de 30 deportes olímpicos en competición. 
Busca la lista, averigua los deportes menos populares en tu país y 
ponte a investigar sobre uno que te llame la atención. ¡Quizás te 
hagas fan!

¿Tienes algún récord propio? De deporte, de dormir horas seguidas 
o de albondiguillas que te has comido un domingo...

Diseña tu propia medalla olímpica o paralímpica sostenible, usan-
do material reciclado.

Algunos de los valores promocionados por el espíritu Olímpico son 
la autodisciplina, el esfuerzo, la participación, la excelencia, el res-
peto y la amistad, el juego limpio, la colaboración… ¿Sabes alguno 
más? ¿Te atreverías a grabar un vídeo expresando uno de estos 
valores?



ARTUR BANDANA
Les Entrebèsties

ARTUR BANDANA:
“EL COBI ERA JO”

Aprofitant el confinament, i com que l’escola 
està tancada i l’Artur Bandana no ha pogut se-
guir fent les seves Entrebèsties, li vam demanar 
al nostre enviat especial que ens expliqués algu-
nes coses de la seva vida i, sobretot, d’on li ve la 
seva afició a la perxa. Aquí teniu el text, en pri-
mícia mundial.

Hi ha gent que diu que a la Barcelona dels 80 hi havia 
moltes rases. Clar, ens havien encolomat l’organitza-
ció de les Olimpíades del 92 i tot s’havia d’arreglar. 
Però tot és tot: façanes, carrers, places, platges... Tot. 
Ah, i les rondes! Abans no hi eren i les van haver de 
construir del no-res. Bé, del no-res del tot, no, perquè 
abans hi havia coses on ara hi ha les rondes. Primer 
van haver de destruir. I van destruir a base de bé. Per 
això la gent que diu que a la Barcelona dels 80 hi ha-

via moltes rases, s’equivoca. A Barcelona no hi havia 
moltes rases: Barcelona era UNA rasa. No es podia 
creuar un carrer sense trobar-se un foradot allargassat 
on es veien les entranyes de la ciutat. I això si podies 
creuar-lo, perquè sovint havies de fer una volta de cal 
déu per anar a fer un tallat al bar del davant.

En aquella època jo estava a la universitat. No em 
pregunteu què estudiava, perquè no ho recordo. Su-



poso que feia veure que estudiava i vivia de conya: 
de casa a la facultat i de la facultat a ves a saber on, 
perquè a casa parava poc. I aquí estava el problema: 
sempre era al carrer, però caminar per aquella Bar-
celona oberta de bat a bat era ben fotut, i més per 
mi, gandul de mena. Cansat de desviar-me per anar 
a qualsevol lloc i pensant com podia evitar caminar 
tant, vaig recordar el meu tiet Papitu. No era el meu 
oncle, era un amic de la família de tota la vida i sem-
pre li havíem dit tiet Papitu i tiet Papitu es va quedar. 
L’home vivia a Castellfollit de la Roca. Coneixeu el 
poble? És un poble molt curiós: a la vora d’un riu 
hi ha una roca immensa; però gran, gran. I a dalt de 
tot de la roca, hi ha el poble. I, clar, el pobre Papitu, 
per baixar i pujar del poble, havia d’esforçar-se molt. 
Cansat de tant d’esforç, un bon dia se li va acudir fer-
se una perxa per pujar i baixar de casa. No vegis com 
de bé s’ho passava l’home, amunt i avall amb la per-
xa! Com tenia molta traça, va acabar dissenyant una 
perxa plegable portàtil. Una d’aquestes que va fer, 
és la que faig servir encara avui. El Papitu en va fer 
una per mi, per fer-la servir per Barcelona. I jo també 
m’ho passava pipa, amunt i avall amb la perxa! Ja us 
ho podeu imaginar: que havia de creuar el carrer i hi 
havia una rasa? Cap problema! Treia la perxa i, vinga, 
en un tres i no-res estava a l’altra banda. Que tornava 
a casa i pel mig em trobava el foradot de la ronda? 
Agafava embranzida i aterrava al balcó.

Uns anys després, a tocar de les Olimpíades del 92, 
vaig tenir una pensada: i si m’inscrivia per fer les pro-
ves de salt amb perxa? Havia vist les Olimpíades de 
Seül 88 i els atletes semblava que s’ho passaven molt 
bé! I a mi, que m’encanta gaudir tot el que puc, vaig 
pensar: “I per què no? Total, si em passo tot el dia 
perxa amunt, perxa avall, segur que passo les proves 
i acabo a l’equip d’atletisme!”. Dit i fet, m’hi vaig 
inscriure. I ja està. Vull dir que ni em vaig preparar les 
proves ni vaig entrenar ni res de res. Per què? Si, to-
tal, ja dominava el tema! Ho faria molt millor que els 
altres atletes, que es passaven tot el dia entrenant, co-
rrent, saltant, musculant... I ara! Em semblava d’allò 
més avorrit, passar-se tot el sant dia al gimnàs i a la 
pista! Si s’estava de conya a les terrasses fent cafès i 
xerrant!

No vaig dubtar de les meves possibilitats ni el dia 
de les proves. Tots els atletes es van reunir a l’estadi 
olímpic, encara a mig fer, un dissabte al matí. Tots 

ben vestidets amb roba arrapada que els marcava tots 
els músculs. I déu n’hi do si en tenien, de músculs! A 
mi no se me’n veia cap: primer perquè no en tinc; se-
gon, perquè em vaig posar un xandall a la moda dels 
80, l’únic que tenia a l’armari: de Tactel i amb tot de 
coloraines. Molt tronat. A més em tibava a l’engonal. 
Molt. Però allà estava, ben tranquil, amb la meva per-
xa plegable portàtil made in Castellfollit de la Roca, 
preparat per saltar qualsevol cosa. El meu torn. Aga-
fo embranzida (“Corre, Bandana, corre!!”), planto la 
perxa on toca i rasssss, se’m trenca el pantaló! I jo, 
vergonyós com sóc, intento posar-me la mà al darrere 
perquè no se’m vegi el cul i, pataplaf, em menjo la 
perxa i caic a sobre d’un pobre jutge que passava per 
allà. Desqualificat. Totalment desqualificat.

Quina decepció! Jo ja em veia a la Vila Olímpica, fent 
tapes amb els altres atletes i dormint de gorra durant 
uns dies. Doncs res de res! Però jo no em dono per 
vençut tan fàcilment. Alguna manera o una altra hi 
havia d’haver per participar a les Olimpíades! Em 
vaig posar a investigar. Xofer? No, que no tinc carnet. 
Àrbitre? De què, si no sé res d’esports! Voluntari? La 
llista estava tancada: els voluntaris els sortien per les 
orelles. Periodista? Buf, quin fàstic! Haver d’entrevis-
tar als atletes tots suats després de la marató! Cuiner? 
Millor ni pensar-ho: no volia intoxicar ningú! Guia 
turístic? No parlo idiomes, només sé dir “Quo vadis, 
ragazza?”. Les opcions se’m tancaven. De fet, només 
m’en quedava una, la que no volia ningú: fer de Cobi. 
Sabeu què és ficar-se dintre d’un ninotàs, que pesava 
com un dimoni, fet de fibra i plasticot en ple estiu? 
Doncs això, cada dia perdia cinc quilos, suant com un 
pollastre a l’ast. Però el pitjor de tot no va ser la calor. 
El pitjor de tot va ser la clausura. El Cobi havia de 
sortir volant de l’estadi en un vaixell com de paper. I 
jo a dintre, clar. Tres dies i tres nits vaig estar a la deri-
va, entre Barcelona i Calella de la Costa, bevent aigua 
de mar i intentant pescar seitons per menjar. Ni un en 
vaig pescar! Això sí, jo puc dir que vaig participar a 
les Olimpíades del 92! I vosaltres?



CONCURS DE FOTOGRAFIA

DESPRÉS DE LA PRIMAVERA VE 
L’ESTIU... I LES VACANCES!

Aquesta primavera ha estat una mica feixuga, què tal si li treiem profit a 
l’estiu?

Us proposem el concurs anual de fotografia estiuenca de La Finestra. En-
guany us suggerim tres temes per posar a prova la vostra creativitat:

 
1. QUE SÓC DE BARCELONA, I EM MORO DE CALOR!

2. EL CHIRINGUITO

3. VÁMONOS AL CAMPO, ESTO ES UN ESPANTO

Aquelles fotografies que siguin més originals, divertides, que ens facin 
pensar, que recullin millor què és l’estiu, les publicarem al primer número 
de La Finestra del curs vinent.

Tothom pot participar: alumnes, famílies, mestres, PAS. Heu de posar el 
nom i cognom de l’autor, a quina categoria presenteu la foto, i si és un 
alumne poseu de quin curs. 
 
Les fotografies les heu d’enviar al correu electrònic de la revista:

lafinestradelatabor@gmail.com  

BON ESTIU I BONES FOTOS!



CONSELL DE REDACCIÓ Héctor López i Josep Maria de Llobet. DISSENY Josep Maria de 
Llobet. CORRECCIÓ DE TEXTS Sònia Pla AGRAÏMENTS Volem fer un agraïment especial per 
a totes les persones que han participat en l’elaboració dels continguts d’aquest sisè número de La 
Finestra, amb menció expressa a la Flavita Banana, que ens ha cedit una imatge per il·lustrar un 
dels articles. COBERTA Finestral que dona al Sorral.


