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Nou curs, nous reptes
Sembla que va ser ahir que començàvem aquest curs 2016-2017... i
ja estem de ple en el segon trimestre. Com tots, ha estat un inici de
curs apassionant: amb cares noves, amb noves inquietuds entre els
alumnes i, també, amb novetats al claustre. Perquè aquest curs hem
estrenat equip directiu a la Tabor. I amb ell noves idees i nous camins. En definitiva, nous reptes.
El canvi més evident ha estat a les motxilles: ha desaparegut el llibre
de medi natural. Una novetat molt comentada entre les famílies –de
vegades amb incertesa- i que forma part d’un canvi metodològic estudiat i, sobretot, molt positiu per als alumnes de l’escola. «Això vol
dir que a partir d’ara la Tabor funcionarà per projectes?», ha estat
la pregunta del milió aquests mesos. No. La Tabor no serà una escola
que funcioni seguint aquesta metodologia però sí que es basarà en
un nou projecte docent, tutelat per la nova direcció, que aposta per
la retirada gradual, pausada i parcial dels llibres de text tal com els
hem entès sempre. Perquè els temps canvien, els nostres alumnes
també, i no ens podem quedar enrere del que pensem que és una
bona opció docent per a ells. Justament per això, perquè l’alumne ha
de ser el protagonista absolut de la –seva- formació, l’equip directiu
i docent de la Tabor està rebent formació específica en noves metodologies de treball que prioritzen, a banda de l’ús i l’aprofitament de
les noves tecnologies, la feina en equip.
Menys llibres, més tecnologia i més treball circular, en equip. I també, des d’aquest curs, més anglès. Amb un perfil ampliat des de P4 i
fins a 6è, que inclou aquesta llengua en diferents tallers i matèries,
com la plàstica i el càlcul.
Novetats, totes elles, que tot el claustre aplica amb tot l’entusiasme,
convençut del seu bon aprofitament durant el curs. Un curs, per
cert, que també ens ha portat un canvi en l’avaluació i un projecte
de treball conjunt per a tota l’escola a través d’un eix transversal,
la Mediterrània, que impregna tota l’escola: des dels noms de les
classes fins a la festa de carnaval, passant pels projectes de feina de
cada nivell.
En definitiva, aires nous per a l’escola. Amb nous reptes que ens
marquen camins per descobrir, amb noves idees per desenvolupar i,
com sempre, tota la il·lusió del món per a que aquest curs 2016-2017
sigui el millor.

educació INFANTIL

Els racons
de colors

A final del curs passat vàrem pensar a engegar una nova manera de fer que fos
consensuada per totes les persones implicades al cicle d’Educació Infantil. Enteníem que l’infant és un ésser social que interactua amb els companys/es, els adults
i amb l’entorn proper. Aquesta interacció és una font de creixement i enriquiment.
El joc facilita el desenvolupament de qualsevol activitat, és el millor mitjà educatiu
que afavoreix l’aprenentatge i el coneixement.
A partir d’aquestes reflexions va ser quan va néixer els RACONS DE COLORS.
És un plantejament de treball que respon a la necessitat que mostren els infants de
jugar i relacionar-se. És una manera de donar resposta als interessos i necessitats
dels infants i a l’hora respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.
En aquests racons l’infant investiga, prova, assaja, modifica, construeix, desfà, parla, raona, explica, inventa, imagina... en definitiva és el constructor del seu propi
aprenentatge.
Els racons són escollits lliurement segons els seus interessos. Intentem afavorir la
interacció, col·laboració i cooperació entre infants de diferents edats, on es donin
relacions d’ajuda.
La funció de les mestres és d’observadores, d’organitzadores, de mediadores que
faciliten el procés d’aprenentatge.
Aquesta és una petita mostra d’aquests RACONS DE COLORS.
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cicle INICIAL 1r

Projecte de les àligues i els mussols

En començar el curs, els nens i nenes de Primer, van escollir com a nom de la classe “Les
àligues i els mussols”.
Després d’haver escollit el nom, van plantejar-se un seguit de preguntes i després d’organitzar-nos, cada infant començar a buscar
informació per resoldre la seva pregunta.
A continuació, cada alumne, va explicar davant dels seus companys el que havia descobert sobre les àligues o els mussols.
Per acabar el projecte, el passat 25 d’octubre
vam anar tots a Sant Feliu de Codines per
visitar el Cim de les àligues.
Va ser un gran dia! Vam aprendre moltes més
coses de les àligues i mussols i, alhora, descobrir altres aus rapinyaires. Finalment van
ser espectadors d’una sessió de vol i van gaudir d’una divertidíssima gimcana.
Les àligues i els mussols de la Tabor.
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cicle INICIAL 2n

Recollida de piles

Som els nens de segon. La visita que vam fer al port de
Mataró ens va obrir els ulls sobre la importància del
reciclatge perquè molts plàstics acabaven a la mar i els
peixos taurons i tortugues o bé els menjaven o bé quedaven atrapats en ells.
Així què, investigant una mica sobre els productes més
contaminants a l’aigua hem descobert que les piles de
mercuri poden arribar a contaminar 600.000 litres d’aigua, les alcalines 167.000 litres d’aigua. Per tant pensem que hauríem de conscienciar-nos una mica amb
aquest tema.
Per tant la classe de les Orques i les dels Taurons hem
decidit apadrinar la participació de l’escola en el concurs: “Les Piles, a l’Apilo de l’ Escola” dirigit als centres
educatius de Catalunya.

Sortida al port de Mataró
Les Orques i els Taurons aquest primer trimestre vam anar
al Port de Mataró i vam fer dues activitats molt interessants.
Una de les activitats va ser passejar amb una barca pel port de
Mataró i el capità de la barca ens explicava durant el passeig
el seu funcionament i les diferents parts que té una barca de
pesca. Va ser una gran aventura!!!
La segona activitat que vam realitzar va ser en una sala i
vàrem veure un power point i amb l’ajuda d’un biòleg marí,
vàrem descobrir els diferents peixos que hi viuen al mar
Mediterrani. En aquesta sala també vam tocar, mirar, olorar,
mesurar... un tauró gat. Va ser una experiència molt divertida.

El concurs el promou el Departament de Territori i Sostenibilitat i tracta de recollir la màxima quantitat de piles (de tot tipus), bateries (ordinador, mòbils, càmeres
de vídeo i eines portàtils) i acumuladors portàtils.
A més a més les tres escoles que més recullen tindran
premis:
• 2500 euros per al centre educatiu de Catalunya que
reculli més piles i acumuladors portàtils.
• 1500 euros per al centre educatiu de Catalunya que
quedi en segona posició del rànquing de recollida.
• 1000 euros per al centre educatiu que quedi en tercera posició en el rànquing de recollida.
Podreu dipositar les piles,
bateries i acumuladors
portàtils que trobareu al vestíbul de
l’escola fins el
maig de 2017. Si
aconseguirem
algun premi els
diners
serien
empleats
per
comprar material
escolar i/o esportiu. Així que esperem
la vostra màxima col·
laboració.
Orques i Taurons
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cicle MITJÀ 3r

Visita
al museu egipci de Barcelona
Aquest any totes les classes tenim noms que d’una manera o altra tenen
relació amb el Marenostrum, el mar Mediterrani, i les dues classes de tercer
ens n’hem anat cap al sud, cap a una de les primeres grans civilitzacions
del nostre món, cap a l’Egipte dels emperadors, les piràmides i el gran riu.
Així, la classe de 3rA, la classe de la Laia va escollir dir-se la classe de
les mòmies, mentre que la classe de 3rB, la classe de l’Àlex, va triar ser la
classe de Tutankamon. Va ser doncs des del bon començament que vam
començar a interessar-nos per l’antic Egipte, i el vam convertir en el nostre
centre d’interès i d’estudi, fent el primer projecte del curs sobre Egipte. I
va ser aquest projecte el que ens va dur al Museu Egipci de la ciutat. Hi
havíem passat algunes vegades per davant però mai ens havíem arribat a
imaginar tot el que trobaríem a dins. En arribar-hi, i tot i portar moltíssimes
coses preparades des de l’escola, vam gaudir d’una sorpresa darrere d’una
altra. Tot estava ple de detalls fins fa poc desconeguts i que prenien un
significat especial com els escarabats, les màscares, la creu egípcia, i
tantes altres. En entrar vam deixar les bosses i ens van dividir en dos grups.
Mentre un grup feia un taller de momificació d’una hora l’altre grup feia
una visita guiada al museu i després, quan varem acabar, vam intercanviar
els papers. Van ser dues hores apassionants! Per una banda al taller de
momificació ens van explicar l’origen de la momificació, els secrets egipcis
sobre les mòmies, el significat de tot el ritual funerari i finalment vam poder
fer entre tota la classe una momificació de principi a fi, va ser increïble. Per
l’altra, a la visita guiada vam poder veure amb els nostres ulls tot allò que
havíem llegit i treballat a classe, diferents sarcòfags, mobles, joies, antics
llits egipcis, de tot una mica. Vam deixar un testimoni de la nostra visita al
museu penjada a la nostra web.
Si voleu veure’n un vídeo curtet però molt bonic podeu anar a tinyurl.com/
visitamuseu i podreu veure tot el que vam fer.
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cicle MITJÀ 4t

Projecte
“El Barcelonès”

Els alumnes de 4t hem fet un treball
en grup:
EL PROJECTE DEL BARCELONÈS!
Per buscar informació hem fet servir
les noves tecnologies: Ipads i portàtils
i hem buscat imatges a l’ordinador.
Hem après un munt de coses que
no sabíem: els seus municipis, la
població, la superfície, les festes
majors, etc. i hem descobert llocs
molt interessants que podem visitar.
El treball el vam fer per parelles,
a vegades ens costava una mica
posar-nos d’acord però al final ens ha
quedat xulo.
A tots ens ha encantat aquest
projecte!

Cantata a les residències d’avis

Com és tradició a la nostra escola, els alumnes
de 4t hem visitat les residències del carrer
Mallorca i del carrer Provença.
Ha estat una experiència molt emocionant.
Els avis també han cantat amb nosaltres algunes
nadales populars i s’ho han passat molt bé.
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Sueños

cicle SUPERIOR 5é

Poemas

Hemos escrito poemas en castellano, nos ha costado un poco,
teníamos que usar metáforas,
personificaciones, comparaciones, tenían que rimar.
Cada persona ha leído su poema y como no sabíamos cuales escoger, porqué todos nos
gustaban y estaban muy bien
escritos, al final hemos decidido
hacer un sorteo.
Esto es una muestra.
¡Esperamos que os gusten!
Niños y niñas de 5º
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CONCEPTES BÀSICS:
ACRÒBATA: persona que fa salts, fa habilitats sobre el trapezi, la corda fluixa o executa qualsevol altre exercici gimnàstic en els espectacles públics.

Acrosport
figures humanes
• El company que se situa en la part superior es diu AGIL o
VOLADOR, (és més petit i lleuger)
• El company que fa de base es diu PORTOR (més gran i
amb més força).
• Els AJUDANTS són els que col·laboren a muntar la figura
o piràmide.
També existeixen diferents preses de
mans que haurem de fer servir segons
la construcció que volem treballar.
NORMES DE SEGURETAT
• Cada component ha de saber què fer
a cada moment (portor, àgil i ajudant)
• El muntatge s’ha de fer de forma coordinada i es assistida pels ajudants,
des del centre cap als extrems i des
de la part inferior cap a la superior
• Quan mantenim les postures és necessari fer força amb les abdominals
per protegir la columna
• El suport de l’àgil damunt del portor
sempre es realitzarà sobre les estructures òssies
• El desmuntatge s’ha de fer de forma coordinada i inversa al muntatge, desmuntant en primer lloc
els companys més àgils assistits
pels ajudants
2. ORIGEN DE L’ACROSPORT
Documents gràfics sobre l’antic
Egipte ja reflecteixen artistes realitzant diferents equilibris de força, actuacions acrobàtiques, malabars, ...
Però no serà fins a finals del segle
XVIII, quan aquestes activitats es
desenvolupen plenament en el Circ.
A l’Estat espanyol, les primeres ma-

ACROSPORT: esport acrobàtic realitzat en parelles o petits grups de persones que combina piràmides humanes,
salts i elements acrobàtics. Es fonamenta en la construcció
d’un exercici amb acompanyament musical on apareixen un
determinat nombre de figures que requereixen força, flexibilitat, propulsió i equilibri. Els components del grup tenen
denominacions específiques:

nifestacions de circ provenen dels joglars. La construcció
de piràmides humanes s’observa, com un fenomen cultural
molt llunyà, que ha anat evolucionant al llarg dels anys.
Aquí a Catalunya, país ric en danses i esports tradicionals,
podem trobar els castellers.
3. L’ACROSPORT COM ESPORT DE COMPETICIÓ
L’acrosport és una disciplina esportiva inclosa en la Federació Internacional d›esports Acrobàtics, fundada el 1973 i integrada en
la federació Internacional de Gimnàstica des del 1999. Es practica en un tapis de 12x12m on es realitzen diferents
exercicis amb acompanyament musical,
preferentment música instrumental sense cant. L’exercici ha d’incloure elements
acrobàtics i gimnàstics de flexibilitat,
equilibri, salts i girs i moviments de cooperació entre els components, diferents
formacions corporals i elements coreogràfics. La duració de l’exercici es troba
entre els 2’15 i 2’30” depenent de la categoria. Es valora la dificultat, la tècnica
i la dimensió artística de la composició.
Existeixen tres categories: - Trio femenins - Quartets masculins - Grups mixtes ( de 3 a 6 integrants)
4. L’ACROSPORT COM ACTIVITAT EDUCATIVA
En aquesta activitat destaquen dues
característiques bàsiques: la creativitat i la cooperació. És imprescindible un treball en equip de tots els
seus membres i la iniciativa a l’hora
de formular noves propostes originals. Tots els integrants tenen un
paper en la construcció de la figura
(ja sigui a sota com a suport de la
piràmide o a dalt superant la por i el
risc a caure) i poden participar en el
disseny de noves formes, escollint
la música, preparant la coreografia
o fent el muntatge.
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cicle SUPERIOR 6é
Hem treballat
el còmic
A 6è hem dedicat unes sessions a treballar el còmic a classe d’Expressió
escrita. Hem treballat els conceptes de
vinyeta, bafarada, onomatopeia...
Primer vam pensar una petita història i
vam escriure el guió. Vam decidir com
serien els nostres personatges i els vam
dibuixar. Després vam seqüenciar el relat en vinyetes i vam fer el còmic. Ha
estat una feina divertida i engrescadora.
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cicle SUPERIOR

Art and Crafts:
What is
a Portrait?
This year we have started Art and Crafts in English
in the school! So we are using this language in other
subjects. We are doing a lot of things: painting,
drawing pictures, geometry, photography and
working with IPads… and everything in English!
This first term for example we made a Portrait.
5th graders made Portraits of their friends and 6th
graders Self-Portraits.
But, what is a Portrait? or a Self-Portrait?
In groups we recorded with the camera the definition
that we came up with.
We enjoyed a lot the activity!
We learnt more about Portraits, about Art and about
English!
You can see the videos in the wiki of the school!
By 5thA, 5thB, 6thA and 6thB classes.

Racó de la MÚSICA
El passat 1 de Desembre els nois i noies de 6è
de l’escola vam anar a l’Auditori a veure l’espectacle “Tocats per l’OBC”. OBC és l’acrònim
de l’Orquestra simfònica de Barcelona i nacional de Catalunya.
Ens van oferir un espectacle de música i moviment a través d’un repertori variat de música
clàssica, des de Mozart fins a Ginestera. La
peça que ens va agradar més va ser “La màquina d’escriure” de Leroy Anderson, en què
un dels músics fa sonar una màquina d’escriure.
Els nois i noies de 6è
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Apunts sobre educació
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El joc és una activitat bàsica pel
desenvolupament infantil. El dret al
joc està reconegut en la Declaració
dels Drets del Nen, adoptada per
l’ONU des de l’any 1959. Malgrat
això, el joc pertany a un àmbit molt
desprestigiat.

Els carrers de les grans ciutats han deixat de ser
dels nens, amb això hem perdut molts jocs tradicionals i en conseqüència han augmentat les hores
davant del televisor o dels videojocs.
Per altra banda les famílies omplen als infants amb
activitat extraescolars, reduint el temps de joc.

Per què han de jugar els nens?:
• El joc proporciona plaer i alegria. Fins i tot els obstacles amb què ens trobem en el joc proporcionen
un gran plaer quan aconseguim superar-los.
• Desenvolupa la creativitat i la imaginació.
• Facilita el contacte i la relació amb els altres, proporcionant múltiples experiències.
• Fomenta el desenvolupament físic i sensorial.
• Potència habilitats intel·lectuals (lògica, memòria,....)
• Permet el desenvolupament de l’afectivitat
• Proporciona salut en l’àmbit físic i mental (allibera
tensions físiques i psíquiques)
• Permet crear un món a la mida de cada nen.
• Mentre el nen juga, interioritza el món exterior amb
les seves normes i hàbits.
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A tenir en compte:
Les joguines sofisticades i cares no són imprescindibles. Sovint es diverteixen molt més amb objectes
quotidians i simples, com pot ser una caixa o un pal,
amb els que poden fer múltiples funcions.
Es poden crear joguines estimulant la creativitat,
l’autoestima i l’autosuficiència dels infants.
No sempre és necessària la presència d’una joguina, poden jugar sense res, amb algun company i
amb imaginació.
No sempre les joguines compleixen les expectatives
que els nens esperen, produint una gran desil·lusió.
És important que busquem estones per compartir el
joc dels infants.
Els nens transformen els seus pensaments i sentiments en paraules a través del joc. El temps lliure no
es pot convertir en una prolongació de les activitats
formals acadèmiques. A les famílies pertoca la difícil
tasca d’establir un equilibri entre les hores considerades “productives” i les hores dedicades al descans
i al joc.
Qualsevol infant sigui de l’edat que sigui, necessita
jugar. L’única diferència ve determinada pel tipus de
joc que preferiran.
Equip d’educació especial
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AMPA escola inclusiva
La Comissió d’Escola Inclusiva de l’AMPA es troba en funcionament des de fa 5 anys i en aquests cursos hem portat
a terme una seguit d’activitats de sensibilització vers la diferència dirigida als alumnes, als mestres i a les famílies.
Una ha estat la Maleta Viatgera amb un material per parlar
a casa tota la família, llegir el conte plegats i escriure o dibuixar a la llibreta que compartim amb la resta de famílies.
Els missatges que escriviu pares i nens són emocionants i
estem molt contentes de veure com entre tots ens respectem, admirem i aprenem cada dia.
Altres activitats han estat a partir de Tallers que es fan a
l’aula de tots els nens; jocs, teatre, gossos pigall, esport
adaptat, i també de prevenció del bullying amb Pallapupas.
Com veieu el projecte és engrescador, l’Ajuntament de Barcelona ens dóna una subvenció cada curs, ha estat guardonat amb un premi extraordinari de la FAPAC i la Fundació Bofill va publicar un article a la seva web. A nivell
institucional el Districte de Ciutat Vella ens va visitar per
implantar-ho a les seves escoles i des del Departament
d’Ensenyament estan recomanant que es formin a totes les
Escoles.
Les activitats són subvencionades per l’Ampa Tabor i per
l’Ajuntament de Barcelona per l’entitat temps i, gestionades
per la comissió d’escola inclusiva, per aquest motiu és gratuïta pels pares. En total tenen un cost important.
Totes van encaminades a sensibilitzar o tractar aspectes
de diversitat.
Aquest any les activitats que es duran a terme a l’escola,
durant el 2n trimestre, seran:
• Mimi la girafa blava (P5). A través del conte l’associació
nexe fa visualitzar als nens/es la diversitat que ens envolta,

a través de diferents accions de sensibilització (Associació
Nexe).
• Senderisme guiat i jocs cooperatius (1r curs). Treball
en grups petits, on el primer és el que guia als nens/es que
van al darrere amb els ulls tapats. (Associació Més Temps
lliure).
• Goalball i escriptura braille (2n curs). L’activitat consisteix en desxifrar l’alfabet Braille. Després juguen al goalball
que consisteix en tapar els ulls dels nens/es i jugar amb
una pilota sonora a futbol (Associació Més Temps lliure).
• Diferents però no desiguals (3r i 4t curs): Què ens fa
iguals i què ens fa diferents? Com ens sentim i actuem davant les diferencies? Com ens relacionem en la diversitat?
Quines eines tenim per a resoldre els conflictes? A través
de diverses dinàmiques ens submergirem en el món de les
diferències entre iguals, per tal de descobrir com la socialització de gènere ha construït algunes de les idees i estereotips que tenim i que segueixen sent font de discriminacions
i conflictes. Poder mirar a les diferències com quelcom que
ens pot enriquir i aproximar, ens ajudarà a mirar al conflicte des d’una òptica de repte i aprenentatge. Serà doncs a
través d’un treball centrat en l’expressió de les emocions i
la forma de relacionar-nos amb “l’altre diferent a mi”, que
abordarem la resolució no violenta dels conflictes com a
eina de prevenció de les violències de gènere (Associació
Coeducaccio).
• Teatre Fòrum “La Perruca” (5è i 6è curs). És una obra
de Teatre Fòrum inspirat en el conte «La perruca de Luca»
i els temes que tracta l’obra són: Identitats de gènere,
diversitats, discriminació, coeducació. Els alumnes debaten sobre l’obra i poden canviar el final (Associació Nus
teatre).
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Entrevista a l’Esperança

«Em sento
orgullosa de
ser, encara,
mestra de la
Tàbor. Ho
seré sempre»
No m’havia passat mai: hem començat aquesta entrevista amb un nus a la gola i els ulls ennuegats. Totes
dues. Parlem amb l’Esperança Balcazar, tota una institució a l’escola, que es va jubilar el mes d’octubre.
Hem quedat als peus de l’escala, just al davant del
menjador i justament a l’hora que els seus alumnes
surten de l’escola. I ha estat impossible no emocionar-se veient els petons i les abraçades que li han fet.
Aquest mes de febrer fa 32 anys que ets mestre.... què
vas fer el primer dia que va sonar el despertador i no
havies de venir a l’escola?
Els primers dies em llevava a la mateixa hora. De fet, ho
continuo fent. Es fa estrany: el cap el tinc a mig camí entre
unes vacances i saber que això és a llarg termini. Necessito més temps d’adaptació.
Com si ara tinguessis una altra feina, vaja.
He entrat en una altra etapa de la meva vida. Ara he de
buscar noves rutines. I aprofitar que tinc més estones per
a les coses que m’agraden.
Per què vas decidir jubilar-te als 60, Esperança?
La Generalitat ens dóna aquesta possibilitat i jo vaig pensar que era una bona opció. La meva mare és gran i li vull
dedicar més temps, més tranquil·la.
32 anys exercint. Tots a la Tàbor?
Tots. Recordo quan vaig començar i l’escola era a la Meridiana, en un carreró petit i amb molt d’encant. Quan vaig
entrar em va sobtar molt una cosa: l’acollida que es feia als
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nens. Jo venia de fer petites feines a escoles concertades
i em va sorprendre aquella manera de fer. Com acollien els
nens i, també, els mestres. Vaig decidir que, si em volien,
em quedava a treballar a la Tàbor. I fins avui.
D’aquella petita escola a la Meridiana, la Tàbor va passar pel Bon Pastor i després va venir aquest nou edifici. Gràcies, també, a l’impuls dels pares que es van
constituir en cooperativa. Es manté, aquesta implicació de les famílies?
Era una altra època i cada època té les seves coses. Però
en aquesta escola sempre hi ha hagut molta implicació
dels pares: ho heu fet molt bé. La Tàbor sempre em fa sentir una cosa molt valuosa: hem aconseguit que tots –pares,
nens i mestres- sentim que en formem part. Ara, des de la
distància, cada cop que entro a l’escola noto un determinat
ambient. Els nens surten contents. I això vol dir que hi ha
una implicació.
Això és feina de tots...
Sí, però es nota des del primer dia. Des que les famílies
venen a les reunions per a la pre-inscripció. Sempre ens
diuen el mateix: “es nota que ho viviu”. I és veritat. La gran
majoria de famílies sou aquí perquè voler ser aquí. Perquè
voleu portar els vostres fills a la Tàbor. I això es nota.
Sempre has estat mestra de petits?
Nooo! Aquest curs ha estat el primer que he estat amb
nens de Segon. Sempre he estat a Cicle Superior, d’especialista d’anglès.

Col·laboracions
M’estàs dient que t’han fet aquesta rebuda havent-te
conegut només quatre setmanes de curs?
Sí. Mai abans m’havien vist...

això, els mestres ens hem posat les piles a tots els nivells:
no només per saber com funciona un I-pad; també per donar-li la importància que té i el seu lloc. Ni més ni menys.

Doncs pots estar ben orgullosa...
Molt. Molt orgullosa. Perquè sempre he rebut molt.
Aquesta era, justament, una de les coses que em feia
més rum rum quan em plantejava jubilar-me. Tota aquesta part emocional que sempre he rebut. Dels alumnes,
dels pares...Tots ens equivoquem i tots fem coses millorables però sempre he estat molt bé. Que un nen et pugui
dir que et troba a faltar.... no té preu. O que no et digui
res, perquè de vegades no cal. Amb els nens el que és
maco és que no cal que diguin res: ja els hi veus. Això és
importantíssim. I això és aquí, a la Tàbor.

I quin és, el seu lloc?
És una eina important, però no hem de perdre de vista
que l’essencial és que els nens tinguin una base, sobretot
a Primària. Aprendre a llegir, tenir vocabulari... tota una
sèrie de coses que necessiten per fer servir aquestes noves eines. Tampoc no ens podem oblidar que estem envoltats de llibres. Ho hem de tenir molt present.

Ara ve una pregunta difícil, però ho he de provar. Tria
un dia, un de sol, d’aquests 32 anys. El primer que et
vingui al cap....
(Silenci)
Són molts dies. Dies que m’he emocionat, per exemple, a
les cantates de Nadal. Veient pares, nens... Dies de Sant
Jordi veient els nens llegir. Tants dies... I dies normals:
dies que ets a la classe i de sobte sorgeix un debat d’alguna cosa. Surt un tema i veus que els nens s’engresquen.
O els veus fer una feina maca.... Són molts dies. Dies que
surts dient “avui sí” i, també, dies que surts pensant “això
ho hauria d’haver fet d’una altra manera” .
Com definiries l’escola?
Acollidora. On els nens són feliços. I sobretot, unes escola que pensa en els nens. Quan es plantegen les coses
al claustre sempre pensem si són bones pels nens o no.
Sempre els tenim presents. La Tàbor és una escola amb
vida.
Alguna cosa es deu poder millorar, en tot cas...
És clar. Però la majoria de coses a millorar són alienes a
l’escola. Necessitaríem més gent, més ajuda. Ens retallen
coses i mai, mai, mai he sentit dir a un mestre “com que
ens han retallat, això no ho fem”. Al contrari, sempre ens
preguntem “què podem fer per suplir això?”. Sempre pensant la manera de poder arribar a tot...
Tens la sensació que t’ha faltat fer alguna cosa?
Sí i no. Sí perquè podria haver millorat moltes coses. I
no perquè penso que ho he fet el millor que he pogut.
Tan debò hagués pogut ser millor mestre i millor persona.
Però sé que ho he intentat i que he fet el que m’ha sortit
de l’ànima.
32 anys són molts. I han passat moltes coses. Hi ha
hagut canvis en la concepció d’escola pública, en les
famílies, en la societat, en la comunitat educativa. I,
per tant, l’escola també ha canviat...
Una de les característiques d’aquesta escola és que ens
hem anat adaptant al que demanen les famílies i la societat. S’ha innovat i s’està innovant molt: podeu estar ben
tranquils. El canvi és importantíssim però la idea principal
és la mateixa: nens feliços i ben acollits. Que tothom tingui a classe el seu espai per poder-se desenvolupar. Dit

Justament en aquest sentit, l’escola ha fet un canvi
aquest curs 2016-2017. La veus ben encaminada?
Molt. Abans de venir a parlar amb tu he passat per direcció i els hi he dit el que m’està arribant per tot arreu:
que l’escola està funcionant molt bé. Com cada projecte
nou, aquest també necessita el seu temps. Però és que
aquest equip té unes ganes de tirar endavant! Com tots
els altres, de fet. Aquest és, com a mínim, el tercer equip
directiu que he vist i tots han tingut sempre aquesta empenta. Ara ha entrat molta gent jove que té el seu espai i
les seves ganes. M’agradaria transmetre això a les famílies: esteu en molt bones mans.
Estem sortint de la crisi, o això diuen. Però els últims
anys han estat molt complicats: per les retallades i
per la situació de moltes famílies. Com ho has viscut?
Sap molt de greu quan veus famílies que en aquests anys
de crisi demanen beques, famílies que s’ho han passat
i s’ho estan passant molt malament. Molt de greu. Però
també hem de dir que l’atenció a aquestes famílies és
una altra de les coses que aquesta escola ha fet molt bé.
Sempre s’han obert les portes del despatx per oferir ajudes de tot tipus, per buscar maneres de solucionar colònies, sortides, el dia a dia... Per no deixar cap nen sense
res...
I a la vegada, imagino, treballant perquè els nens siguin conscients d’aquesta realitat...
Som afortunats i al nostre voltant hi ha molta gent que
no ho és. Hem de transmetre a les criatures que hem de
saber compartir. Que ens hem d’ajudar, els uns als altres.
No sabem mai quan ens podem trobar en una situació
difícil. M’agrada especialment la iniciativa d’anar a les residències d’avis a cantar: han de saber que hi ha avis sols
i que això forma part de la vida. Han de ser conscients de
com agraeixen els avis aquest gest.
Quin és el teu desig pel 2017?
Salut. El final de les guerres. I sobretot, acabar amb el
patiment de criatures. Com podem ser testimonis d’això?
Ja hem acabat, Esperança. Vols afegir alguna cosa?
Sí: que agraeixo molt aquesta entrevista, que em tingueu
present. Em sento molt orgullosa de ser, encara, mestre
de d’escola. Ho seré sempre.
Gràcies a tu, Esperança. Et trobarem a faltar!
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