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una finestra 

Una finestra és allò que ens permet veure el món que 
hi ha fora, des de casa estant; seiem davant d’una fi-
nestra per mirar què passa al carrer, la gent que hi pas-
seja, el que diuen els veïns. Des de fora, una finestra 
també ens obre la mirada a allò que passa a l’interior: 
què s’hi fa, què s’hi diu. 

I si obríssim aquesta finestra? Deixariem que allò que 
hi ha fora entrés: l’aire, els sorolls quotidians… Per 
altra banda, també el que hi ha dins passaria a fora i 
l’espai interior i exterior esdevindrien un de sol.

Avui us presentem el primer número de La finestra de 
la Tàbor amb la voluntat de convertir-la en un espai 
de diàleg, conversa i intercanvi entre l’interior de la 
nostra escola i l’exterior de totes les famílies que en 
formem part. 

Us convidem a treure el cap per aquesta finestra per 
mirar i escoltar. I també per parlar. Necessitem la 
col·laboració i implicació de tothom per a què aquest 
propòsit s’acompleixi. Encetem l’aventura amb apor-
tacions molt diverses: una alumna de sisè ens explica 
com ha viscut la preparació de la Cantata de Nadal, 

una professora de primària reflexiona al voltant de 
l’aprenentatge de llegir i escriure, també apareix un 
pare que ha fet un taller de fotografia amb els nens 
de primer, us presentem la nova junta de l’AFA i més 
coses que descobrireu en aquestes pàgines.

Tot això només és el començament perquè ja estem 
preparant el segon número i volem que surti abans de 
finalitzar el curs. Tenim moltes ganes de conèixer el 
punt de vista dels alumnes, famílies, professors, en-
titats del barri… Tothom és benvingut i esperem que 
us animeu a explicar experiències vinculades amb 
l’escola. Tenim curiositat per descobrir els projectes 
educatius que es desenvolupen i compartir-los amb 
les famílies. Sabem que moltes mares, pares i avis heu 
anat a visitar els nens amb tallers o xerrades. Volem 
saber quina ha sigut la vostra aportació i compartir 
aquesta experiència. 

Hem obert aquesta finestra per tal d’abocar-nos-hi i 
veure què passa a l’altra banda. Ara ens toca mante-
nir-la oberta entre tots. 



LLUNA MUSSACH
Alumna de sisè de Primària

PRESENTADORS PER UN 
DIA

Un dimecres al matí quan vam arribar a classe ens van 
preguntar qui volia participar en l’obra de Nadal. Jo, 
com molts altres, vaig tenir molts dubtes però al final 
vaig presentar-me. La convocatòria va ser un èxit, es 
va presentar mitja classe de cada grup.

Aleshores vam fer un càsting: ens van anar cridant 
d’un en un i ens van fer dir un text. El divendres ens 
van dir els resultats i ens van donar el guió perquè 
anéssim mirant-nos el nostre paper. 

I llavors van començar les pràctiques, les fèiem quan 
podíem tenint en compte que ens havíem d’ajuntar les 
dues classes per fer-les: a les hores del pati, a les ses-
sions que ens deixaven, etc...  

També vam fer dos assajos al pati amb tot 6è de pú-
blic, i el dia abans de l’espectacle el vam fer al pati 
central amb tota l’escola mirant-nos, però cridant 
molt perquè no teníem micròfons. A aquelles alçades 
quasi tots ens sabíem el text de memòria excepte els 
tres narradors que eren els que tenien més text. Vam 
posar un cartró daurat a darrere del guió dels tres na-
rradors, què van quedar amb quina roba vestir-se, per 
fer més bonic.  

El dia de l’obra, tothom estava excitadíssim i molt 
nerviós. Vam fer l’obra i ens va sortir molt bé i a casa 
vam comentar l’obra amb la família. L’endemà la di-
rectora ens va felicitar i ens va donar un regal a tot el 
curs. 



MIREIA PÉREZ PEITX
Professora

AQUÍ HO DIU

Un dels grans reptes dels col·lectiu docent és trobar espais 
per a la reflexió pedagògica, ja que el dia a dia és molt absor-
bent. Per això ens fa il·lusió compartir un blog, en el qual hi 
participen mestres de l’escola, i a on es publiquen reflexions 
sobre el procés d’aprendre a llegar i a escriure. Aquesta 
anècdota és tot just de fa unes setmanes del primer curs de 
l’educació primària...

Aquest matí la Ivet m’ha ensenyat un programa de 
l’exposició de Velázquez del CaixaForum. Després 
de mirar-lo amb ella, l’animo a que ho expliqui a 
la resta dels companys. La Ivet va començar el curs 
mostrant-se més aviat vergonyosa i només parlava en 
petit grup, però ha aconseguit vèncer aquesta timide-
sa inicial i ha anat participant, de manera progressiva, 
en les converses de gran grup.
 
Ens explica què ha fet, amb qui ha anat i com s’ho ha 
passat. Sempre em resulta curiós veure què destaquen 
els infants d’aquestes experiències... i, en el seu cas, 
explica que aquest quadre és d’un rei amb 8 anys

Quan desplega el programa i el gira, ens ensenya una 
obra -Mart, de Velázquez- en mida DINA-3, que ràpi-
dament fascina als infants:

- Edgar: qui va fer aquest dibuix?
- Ivet: aquí ho diu -assenyalant la part inferior-
- Noa (llegint): velasouez
- Sara: ¡esa no es una o!
- Noa: quina és?
- Sara: ¡es una q!
- Marco (llegint): Velas...
- Patricia: velazqüez
- Sara: no sona la u
- uns quants: velazquéz 

- uns altres: velazquéz (aquesta és l’aproximació final 
que donen per bona)
 
Llavors és quan intervinc. Els hi dic que la marca a 
sobre de la A és un accent i ens indica com ho hem de 
llegir: Velázquez. 
 
Prenent les anotacions (i escrivint el post) m’adono 
de la situació que s’ha generat gràcies a no precipi-
tar-me. Això no vol dir que el meu rol de mestra hagi 
de ser sempre passiu o secundari, sinó que a vegades, 
anem tan per feina que podem perdre interaccions de 
qualitat que es fan entre els propis infants i que els 
serveixen per construir coneixement. Aquest diàleg 

ens mostra com entre els mateixos alumnes resolen 
part del repte de llegir la paraula Velázquez, tot fent-
se rectificacions oportunes. També es veu com sense 
la mestra no arribarien a la lectura convencional de 
la paraula perquè, de moment, els hi falta part del co-
neixement lingüístic.  
 
– com més penso en la resposta de la Ivet més brillant 
em sembla perquè, d’entrada, no els hi diu el nom, 
sinó que els anima a explorar-ho...



JOAN DEULOFEU
Professor

LA TIRA D’IMATGES 
MÉS LLARGA DEL MÓN

“En el futur, seran considerats analfabets no pas 
aquells que no puguin escriure, sinó aquells que 
no puguin fotografiar”

LAZLO MOHOLY-NAGY

László Moholy-Nagy, fotògraf, pintor i professor de 
la desapareguda escola d’art Bauhaus, va dir una de 
les cites més cèlebres del món de la fotografia: “En 
el futur, seran considerats analfabets no pas aquells 
que no puguin escriure, sinó aquells que no puguin 
fotografiar”. Avui en dia, gairebé 100 anys després 
que fos pronunciada, no podem saber si Moholy-Na-
gy acabarà tenint raó, però sembla que no anava des-
encaminat. Potser encara fotografiar no és quelcom 
imprescindible o, potse, ens ho hem fet tan senzill que 
no hi hem parat atenció, encara. Com a mínim l’aten-
ció que es mereix. 

Joan Fontcuberta fa temps que adverteix, juntament 
amb molts altres teòrics i fotògrafs, dels perills de la 
imatge i de com amb petites i senzilles manipulacions 
podem dotar de veracitat fàcilment un relat. Per tant, 
potser no és tan important saber fotografiar en la seva 
literalitat -apretar el botonet i que quedi tot bonic- 
sinó que el que cal és conèixer la imatge i saber com 
aquesta opera amb la realitat, quines relacions hi esta-
bleix i fins a quin punt pot ser creïble. 

Considerant aquest context, l’educació i l’aprenen-
tatge del llenguatge visual es fan cada vegada més 
necessaris per a tothom, així que amb el racó de fo-
tografia que es realitza de 1r a 3r de primària, tenim 
com a objectiu començar a treballar amb la imatge i 
la fotografia per tal de conèixer millor el llenguatge i 
començar a entendre el món de la representació visual 
del món i les seves possibilitats, no fos cas que Mo-
holy-Nagy i Fontcuberta acabin tenint la raó. 

Durant les tres sessions del racó el que es pretén és 

que l’alumnat experimenti amb la imatge i explori 
el seu entorn a través de la càmera de l’iPad i que 
conjuntament construeixin una narrativa visual que 
vinculi formes, colors i elements en una petita publi-
cació. 

Tota aquesta exploració fotogràfica ve precedida de 
l’anàlisi i la reflexió al voltant d’un fotollibre de Jason 
Fulford i Tamara Shopsin, This equals that, en el que 
observem com s’ha construït la seqüència d’imatges 
i desxifrem certs misteris que els autors ens hi han 
amagat. Com que per entendre la imatge cal obser-
var-la i parlar-la, el primer que fem és entendre foto-
grafies d’altres abans de fer les nostres.
 
Mentre explorem i fotografiem l’escola també obser-
vem el que fem i anem buscant relacions semblants 
a les que Fulford i Shopsin ens han plantejat, les ex-
pressem verbalment, les veiem posant les fotografies 
que fem impreses en paper l’una al costat de l’altra, 
provant diverses combinacions, fins arribar a trobar 
les parelles d’imatges ideals per a la nostra publica-
ció. 

Així, jugant amb petits cromos, posant paraules so-
bre les imatges, reflexionant sobre com les hem fet i 
com les podem fer les properes vegades, comencem a 
entendre que totes les imatges són seleccionades, que 
totes són fragments molt petits d’una realitat i que cal 
anar amb molt de compte amb què les acompanyem 
perquè poden canviar molt de significat. D’aquesta 
manera, posem una primera pedra en la seva alfa-
betització visual i incentivem la seva curiositat vers 
l’entorn més proper. 





MIREIA PEREZ PEITX
Professora

EDUCAR AMB LA 
SORPRESA. QUÈ 

VOL APRENDRE EL 
CERVELL?

Xerrada de David Bueno el dia 18 de febrer de 2019 al men-
jador de l’escola.

Dilluns 18 de febrer. Són les 17h i el menjador de 
l’escola està  ple de famílies i d’agents de la comu-
nitat educativa de tot l’Eixample. Es nota que el Dr.
David Bueno és un gran divulgador científic i que la 
proposta de l’equip directiu de l’escola, en el marc de 
la celebració del 50è aniversari de l’escola, ha estat 
un encert. 

El claustre de l’escola coneix el conferenciant a partir 
de la lectura, el curs passat, de Neurociència per a 
educadors (2017) de Rosa Sensat –molt aconsellable, 
també, per a les famílies–  El llibre, recomanat en un 
curs de formació, ens va servir per reflexionar, ple-
gats, sobre diferents punts que estem qüestionant en 
una societat en constants canvis com la del segle XXI. 

La xerrada, titulada Educar amb sorpresa, què vol 
aprendre el cervell? vincula descobriments biològics 
i neurocientífics amb la pedagogia. David Bueno afir-
ma que no es tracta de revolucionar l’educació, sinó 
de seguir fent petits canvis en el món educatiu que, a 
llarg termini, tenen un gran impacte. En aquest sentit, 
destaquem tres aspectes que ens han servit per a in-
troduir petits canvis a l’escola Tabor que esperem que 
acabin tenint un gran impacte. 

David Bueno destaca la importància de les emocions, 
de la mirada i del que transmetem amb ella. També 
defensa que per aprendre cal emoció. Ens diu que de 
qui confiem volem aprendre i per això hem volgut 
construir ponts sòlids entre l’escola i les famílies, i 

hem generat un espai  dins l’horari lectiu –Tothom a 
l’escola– per fer-ho visible. D’aquesta manera, volem 
reforçar els vincles entre dos dels agents educatius 
més importants per als infants. 

També defensa els aprenentatges transversals, in-
terdisciplinars i multimodals. Aposta per una visió 
competencial de l’aprenentatge on, per exemple, la 
llengua i les matemàtiques, no són un objectiu per sí 
mateixes sinó que esdevenen el mitjà per aprendre 
música, art o psicomotricitat, entre d’altres. En aquest 
sentit, a l’escola, seguim apostant pel treball en con-
text, un treball  que garanteix uns coneixements mar-
cats pel currículum a partir d’una mirada integrada de 
totes les àrees i àmbits.  

Finalment, remarca la importància de la motivació 
per no deixar d’aprendre mai. Com a claustre, aquest 
punt ens ha servit per generar reptes als nostres alum-
nes i evitar així, l’apagada emocional de la qual ens 
parla en David Bueno. Per això aquest curs estem 
participant en diferents projectes que garanteixen una 
gran motivació, com per exemple Fotografia en curs, 
Fem una peli, Congrés de Ciència o Missió Alba i que 
permeten el desplegament del currículum a la vegada 
que l’alumnat participa amb altres institucions més 
enllà de l’escola. 



JOSEP MARIA DE LLOBET
pare

ESCRIURE AMB LLUM

Recordo la primera vegada que vaig veure com es 
formava una imatge a la superfície del paper que fins 
aquell moment romania blanca, dins la cubeta plena de 
químic, al laboratori fotogràfic. Una ombra lleugera, 
amb prou feines perceptible, es va estendre amb certa 
timidesa durants uns segons. De sobte, cada cop amb 
més velocitat, els tons s’anaren enfosquint fins arribar 
als negres més profunds.  Aquelles formes s’anaren 
definint fins a completar una figura perfectament re-
coneixible que em portava a un moment anterior, una 
imatge que substituia la memòria d’un instant que ja 
havia passat i no tornaria: una fotografia.

Han passat més de 20 anys i encara m’emociono 
quan hi torno. Per aquest motiu vaig voler compartir 
aquesta màgia amb la meva filla i els seus companys 
de l’escola. Amb la complicitat d’en Joan Deulofeu i 

l’entusiasme de les mestres de primer, la Maribel i la 
Mireia, vàrem convertir l’aula en una Camera Obscu-
ra gegant. Després de foradar la cartulina que tapava 
la finestra, ens vam dedicar a caçar imatges que la 
llum projectava des de l’exterior. Més tard vam fer 
una fotografia de tots els nens a una aula que havíem 
transformat en laboratori fotogràfic. Sense càmera, 
només amb la llum d’un flaix i els seus petits cossos 
recolzats sobre el paper fotogràfic, on més tard sor-
giria la figura reconeixible d’una nena envoltada de 
les mans dels seus companys, vam composar un retrat 
col·lectiu i simbòlic de tot el grup.

Al final de la sessió, quan ja m’acomiadava, una nena 
es va apropar i amb els ulls molt oberts em va dir: “tú 
fas màgia!”. 



EQUIP DIRECTIU

50 ANYS DE LA TABOR

Aquest any estem de celebració: l’escola fa 50 anys!!! I això 
es diu molt ràpid, però si mirem enrere són moltes les anèc-
dotes, celebracions, vivències, records.... que tots i totes te-
nim del nostre pas per l’escola Tabor.
Durant aquests anys l’escola s’ha hagut d’anar adaptant als 
canvis, però sempre mantenint l’empremta Tabor: escola 
catalana, escola inclusiva, escola acollidora, escola propera, 
escola oberta al barri... i tot això ha estat possible gràcies a 
la confiança de tantes i tantes famílies i de la professionalitat 
de totes i tots els treballadors que hem posat el nostre gra-
net de sorra en l’acompanyament de tots els infants que han 
passat per l’escola, en el procés d’ajudar-los a créixer.
Les noves generacions de mestres seguirem treballant en 
aquesta línia, impulsant, innovant, acompanyant... els nos-
tres nens i nens perquè esdevinguin homes i dones del demà, 
responsables, crítics i implicats en el món que els envolta.



ASSOCIACIÓ DE 
FAMÍLIES D’ALUMNES

L’AFA funciona gràcies un grup famílies que dediquen el 
seu temps de forma desinteressada perquè tota la comunitat 
pugui utilitzar uns serveis i gaudir d’unes activitats que són 
necessàries. Tots els socis poden assistir a les reunions de la 
Junta i veure com s’hi treballa. Aquestes reunions es fan un 
cop al mes. Hi ha molts projectes a desenvolupar i per tant 
sempre calen nous col·laboradors. Animeu-vos, l’educació 
dels nostres infants és molt important! 

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) és una 
entitat sense afany de lucre que aplega el col·lectiu de 
famílies de l’escola. 

Està reconeguda legalment en el Registre d’Associa-
cions i les seves funcions estan regulades per un de-
cret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu 
principal és contribuir a la millora de la qualitat de 
l’ensenyament que reben els nostres fills.

És una entitat horitzontal, que té per objectiu col·la-
borar estretament amb els diversos estaments que 
conformen la societat TABOR (Claustre, famílies, 
PAS, Servitabor), per tal de garantir la millor educa-
ció possible als nostres fills. Així, treballa de manera 
conjunta i coordinada amb el claustre educatiu per 
tractar els diferents aspectes que siguin importants 
per les famílies; participa en la presa de decisions, 

amb un representant al Consell Escolar del centre. I es 
coordina estretament amb Servitabor,  Claror i altres 
col·laboradors externs, per tal que la qualitat de les 
activitats que es fan a l’escola fora de l’horari escolar 
sigui la millor possible.

L’AFA és membre de la Coordinadora d’AMPAs i 
AFAs de les Escoles Públiques d’Infantil i Primària 
de la Dreta de l’Eixample i dona suport a les reivin-
dicacions de la Plataforma Volem Institut Angeleta 
Ferrer.

La principal font de finançament són les quotes dels 
associats (quota anual per família). A més a més, es 
tramiten diferents subvencions per fer front a les dife-
rents necessitats dels alumnes.

La feina de l’AFA es reparteix a través de diverses 

comissions i cadascuna treballa en diversos projectes: 
Extraescolars, Menjador, Escola Inclusiva, Reivindi-
cativa, Comunicació i Revista.
      

EXTRAESCOLARS
La comissió d’extraescolars és l’ equip que vetlla pel 
bon funcionament de totes les activitats extraescolars 
que es duen a terme fora l’horari lectiu: gestionem 
algunes d’aquestes activitats de forma directa; super-
visem les activitats que ofereixen altres entitats com 
Servitabor, Claror i l’escola de música Accent, facili-
tant alhora la comunicació entre aquests entitats i les 
famílies; busquem i rebem noves propostes d’activi-
tats. També treballem pel bon funcionament del casal 
d’estiu de l’escola i planifiquem les activitats, fent un 
seguiment de la seva gestió administrativa (inscrip-
ció, control econòmic, incidències), tant de les acti-
vitats organitzades directament per l’AFA com de les 
organitzades per les altres entitats.

En la nostra darrera trobada, hem pres la decisió 
d’engegar la cerca, preparació i gestió d’activitats 
pel proper curs, revisar l’oferta de Servitabor del ca-
sal d’estiu d’enguany i de presentar-nos als diferents 
contactes de les entitats amb les quals col·laborem.

Els membres de la Comissió som Anna Vendrell, 
Ainhoa Goenaga, Javier Izquierdo, Roberto Ro-
dríguez, Ana Climent, Marta Martinez i Maria 
Cavallé.

MENJADOR
La Comissió de Menjador de l’AFA té l’objectiu de 
treballar i vetllar pel bon funcionament dels temes re-
lacionats amb l’espai del migdia. 

La Comissió vol conèixer les inquietuds i necessitats 
que des de les famílies puguin sorgir, i traslladar-les a 
Servitabor, així com recollir dubtes, qüestions o peti-
cions al voltant del menjador. 

Anualment es fa arribar a les famílies, una enquesta 
per conèixer el grau de satisfacció i les seves opinions 
respecte el servei esmentat, preguntant tan sobre la 

qualitat i varietat dels menús, com sobre les activitats 
d’esbarjo.

Aquest curs 2018/2019 la comissió menjador fa se-
guiment de l’evolució del decret de menjador del 
Departament d’Educació, actualment aturat, que de 
fer-se efectiu suposaria canvis importants en la gestió 
de l’espai de migdia: tot i ser un servei pagat per les 
famílies, passaria sota la gestió directa de l’adminis-
tració pública, que establiria els criteris per a què hi 
puguin concursar empreses i entitats de lleure educa-
tiu, sense que l’AFA tingui veu ni vot al respecte.

Des de la FAPAC (Federació d’Associacions de Pares 
i Mares d’Alumnes de Catalunya) i des de la Plata-
forma SOS Menjadors escolars públics s’emprenen 
accions per vetllar per a qu es faci efectiu el desple-
gament d’un marc normatiu que atengui realment a la 
qualitat dels serveis de temps de migdia.

Actualment en formem part de la comissió de menja-
dor Mireia Cusó, Mariana Juárez, Roberto Rodrí-
guez, Javier Izquierdo i Sandra Legaspi.

INCLUSIVA
La Comissió Inclusiva està preparant aquest any di-
ferents activitats tant per a les famílies com per a la 
comunitat educativa de la nostra escola.

Els àmbits en els quals volem treballar inclouen temes 
com la cooperació, la inclusió  de necessitats especí-
fiques per a cada infant, la interculturalitat  i la par-
ticipació activa de les famílies en la vida de l’escola.

Estem preparant xerrades formatives sobre diverses 
matèries que creiem interessants per a una visió in-
tegral de l’aprenentatge. Entre d’altres, es parlarà de  
llenguatge  inclusiu, mediació, resolució de conflic-
tes, xarxes socials, assetjament escolar, discriminació 
de gènere, autoritat i límits, i molt mès.

Tenim en marxa ja, el projecte de la Maleta Viatgera, 
que convida a les famílies de l’escola a una lectura 
sobre inclusió i diversitat junt amb la seva filla o fill. 

Els membres de la comissió som Eva Cebollero, Vic-



toria Espinosa, Marta Palomo, Sònia Pla, Marta 
Rodrigo, Elpida Theodorakakou, Alicia Tudela i 
Hugo González.

REIVINDICATIVA
Aquesta comissió es va crear amb l’esperit de defen-
sar i garantir la qualitat de l’educació que reben els 
nostres fills i filles.

L’escola publica avui dia ha de fer front a dures reta-
llades i a la manifesta manca de recursos i places. A 
la vegada, sempre ha estat exposada a noves legisla-
cions fruit dels canvis de govern i de la seva política 
educativa.

Ens fem ressó de problemàtiques que afecten la nostra 
escola i de les seves necessitats. Treballem de la mà 
de la Coordinadora d’Escoles de la Dreta de l’Eixam-
ple i amb el Consell Escolar de Districte, mantenint 
contacte amb l’Ajuntament de Barcelona i amb el 
Consorci d’Educació.

Des d’aquest coneixement de la realitat de la nostra 
escola, de les escoles del barri i del marc de la admi-
nistració, voldríem coordinar i impulsar accions per 
assolir les millores necessàries. 

Actualment estem treballant en diversos temes de 
màxima importància de cara al nou curs escolar: el 
nou decret de menjador, el nou sistema d’adscripcions 
als instituts, l’obertura de l’Institut Angeleta Ferrer i 
la millora de la infraestructura de l’escola arran del 
grup addicional del 2017 (bolet de P3).

Tots els pares i mares de l’escola esteu convidats a 
compartir les vostres preocupacions i a unir- vos a 
la comissió formant part activa en les decisions que 
afecten a la educació dels nostres nens i nenes. 

Els membres de la comissió som Sònia Ruiz, Susana 
Mendoza, Daniel Ponsa, Montse Monistrol i Àgue-
da Roca.

FESTES
La Comissió de Festes potencia la col·laboració en-
tre l’escola i les famílies en l’organització d’algunes 
festes que es realitzen al llarg del curs dins de l’horari 
escolar, com el Concert de Nadal i la festa de Sant 
Jordi. També col·labora en el festival de fi de curs que 
organitza Servitabor.

Per altra banda, la Comissió de Festes organitza i di-
namitza actes i trobades fora de l’horari escolar, amb 
l’objectiu de que l’escola estigui present al barri, amb 
l’objectiu de crear un espai de participació i de relació 
de les famílies més enllà de l’àmbit escolar.

Els membres de la Comissió de Festes són Eva Es-
tany, Sandra Espitia, Sandra Teixidor, Montse 
Solè i Esther Aparicio.

JUNTA DIRECTIVA
Joan Ignasi Gil, president.
Actualment estic immers en un projecte laboral a 
Londres (Regne Unit). Desde la distància, els meus 
companys de Junta em mantenen al corrent de totes 
les accions que porta a terme l’AFA, tot i que, ob-
viament, he de delegar les tasques. Em vaig implicar 
amb l’AFA amb la il·lusió de poder ajudar en aquest 
projecte global, on tothom es benvingut, i en el qual 
necessitem totes les mans possibles. Espero poder 
seguir treballant per l’associació, tot i que les meves 
obligacions laborals em mantenen lluny del día a día 
de l’escola.

Jordi Moliner, vicepresident.
El meu nom és Jordi Moliner, i sóc el pare d’un nen 
de P5, i un altre que entrarà el proper setembre a P3. 
Sóc enginyer, i treballo com a responsable logístic 
en una empresa d’alumini. 

Des de jove sempre he estat enrolat en projectes 
socioesportius, treballant com a monitor de colònies 
o fent d’entrenador de diversos equips de bàsquet.
Des del passat 21 de novembre formo part de la junta 

directiva de l’AFA de la nostra escola, com a vice-
president. En el moment de decidir-me a formar-hi 
part activa, vaig pensar que estaríem força anys a 
l’escola, i que aquesta seria una manera d’aportar el 
meu gra de sorra a la comunitat de la Tàbor.

Espero donar una visió horitzontal, on tothom pugui 
aportar les seves idees. És important escoltar i ser 
escoltat, així com participar activament, junt amb el 
Claustre de mestres, Servitabor i les famílies de l’es-
cola. Tot plegat, ens aportarà valor per aconseguir 
l’objectiu principal que, sota el meu punt de vista, és 
la raó principal de qualsevol AFA: treballar conjun-

tament per tal que els nostres fills tinguin la millor 
educació possible, alhora que se sentin el més còmo-
des i estimats possible dins la comunitat escolar.
Donat que totes les famílies que formem part de 
l’AFA  i que  treballem en les diferents comissions 
ho fem de manera totalment voluntària -traient temps 
de sota les pedres- per poder fer front a les diferents 
tasques, crec que el pas per la Junta hauria d’anar-se 
renovant, de manera que tots i totes tinguem l’opor-
tunitat d’implicar-nos, donar noves visions, i aportar 
noves idees.

Inés Santiago, secretària.
Una parte importante del desarrollo emocional de mi 

hijo se madura en el entorno escolar. Mi hijo pasa 
unas siete horas al día en la escuela y yo la siento 
como “su segunda casa”.
Todo esto me lleva a reflexionar sobre la gran impor-
tancia del vínculo que se establece entre mi familia y 
toda la comunidad educativa. Juntos debemos crecer 
y fortalecer el potencial de cada niño. Esta ha sido la 
iniciativa que me impulso a querer formar parte de la 
junta del AFA. 

Trini Lozano, tresorera.
Hola! Jo sóc Trini Lozano. Tinc un fill de 3 anys i 
mig, l’Aiden, que està a P3. Em dedico a l’assesso-

ria d’empreses. La meva parella i pare de l’Aiden, 
l’Ivan, és també un dels enllaços entre la classe i 
l’escola.
Principalment, la meva inquietud i interès per formar 
part de l’AFA és perquè les famílies també volem ser 
protagonistes en l’educació dels nostres fills i filles: 
compartir punts de vista, estar informats i ser escol-
tats en tot allò que fa referència a l’educació dels 
nostres (cada cop menys) petits.

Al final, l’AFA és una oportunitat a l’hora de pensar 
els models organitzatius, de funcionament i de rela-
ció necessaris per a fer possibles els nostres ideals i 
treballar pel futur dels nostres fills. Fem-ho!



COMISSIÓ INCLUSIVA
AFA

LA TABOR DE LES 
CULTURES

Tenim el desig que la Tabor de les Cultures esdevingui tradi-
ció a la nostra escola. Per tant, us agraïm la vostra presència 
i esperem veure-us a tots a la propera edició el dia 3 de maig 
2019!

El passat divendres 25 de maig 2018 es va celebrar 
la primera edició de la Tabor de les Cultures. La Co-
missió Escola Inclusiva va donar la benvinguda a les 
famílies de l’escola, formades per mares i pares de 40 
nacionalitats diferents.
Les membres de la comissió van llegir un manifest 
que feia emfàsi en la sensibilització en aspectes tan 
diferents com la inclusió dins de la interculturalitat, 
els punts d’unió dins de la diversitat i l’empatia vers 
les opinions dels altres per tal d’ enriquir-nos i fer-nos 
créixer emocionalment. Tot això dins del marc d’un 
projecte educatiu que abasta tant a la comunitat edu-
cativa com a les famílies.
El manifest acabava agraint, molt especialment, al 
grup de mestres i teixit educatiu de la Tabor, la for-
ta implicació en l’acompanyament respectuós de les 
nenes i nens de l’escola i el fet de fer de la Tabor una 
escola oberta i inclusiva on els petits juguen i aprenen 
a ser feliços.
Durant la festa es va poder gaudir de tastets de men-

jar d’arreu del món cuinats per les famílies, escoltar 
músiques tradicionals de diverses cultures, relaxar-se 
a la zona de jocs per a la canalla o fer un taller de 
creació d’ un bon pa amb tomàquet de la mà d’una 
de les mares de l’ escola. També els nostres petits van 
poder divertir-se amb un joc de rotllana de la Xina, 
acompanyats d’una altra mare de la Tabor.
Tot seguit, vam poder presenciar un dels balls típics 
de Cochabamba (Bolívia) que va ballar l’Alejandro, 
alumne de tercer de primària. 
Els infants, a més, van poder tocar els djembés (ins-
truments de percussió originaris de l’Àfrica) amb el 
Papa Yoro, músic del grup Àfrica Pasteef, que també 
ens va interpretar una cançó infantil senegalesa.
Per acabar, vam poder gaudir d’ una gran festa de 
pinyata, l’element estrella de totes les festes infantils 
a Mèxic. Els més petits van poder donar cops a una 
gran pinyata en forma de planeta terra, que simbo-
litzava la unió de les 40 nacionalitats  diferents que 
formen les famílies de la Tabor.



ESPAI 210

El Casal de Barri Espai 210 és un equipament socio-
cultural del barri de la Sagrada Família, gestionat per 
l’Associació Xarxa Dos Deu. És un espai disponible 
per a què les associacions i entitats del barri puguin 
realitzar els seus projectes. També és un espai de 
proximitat per al desenvolupament comunitari ja que 
facilitem la creació de xarxes i el treball conjunt entre 
serveis, entitats i veïnes del barri. 
Tant la Xarxa Dos Deu com les diferents entitats orga-
nitzen setmanalment, i de manera trimestral, cicles de 
xerrades, activitats familiars, exposicions, conferèn-
cies i tallers oberts al públic. Cal destacar el projecte 
del Casal d’Activitats Familiars Divertim-nos trans-
formant la realitat del nostre barri! que en els darrers 
dos anys s’ha consolidat força. Actualment té una pe-
riodicitat mensual i una molt bona acollida. Aquest 
projecte té per finalitat sensibilitzar i conscienciar els 
infants i llurs famílies a partir de tres eixos de treball: 
gènere, interculturalitat i cultura de la sostenibilitat. 

Aquests tres àmbits es tracten a través de la realitza-
ció d’activitats i tallers infantils amb la participació i 
col·laboració de col·lectius especialitzats en aquests 
tres àmbits.
L’objectiu de totes aquestes activitats és donar respos-
ta als diversos interessos de les entitats i la ciutadania 
del barri, promovent els valors de diversitat i inclusió 
que defineixen  l’equipament, i des d’una perspectiva 
de treball en xarxa, que faciliti l’acció i consciencia-
ció comunitària i la construcció conjunta per a la mi-
llora del barri.
Per rebre informació sobre totes les activitats del Ca-
sal podeu consultar la pàgina de Facebook (Casal de 
Barri Espai 210) o Instagram així com també inscriu-
re-us al nostre butlletí mensual enviant un correu a 
espai210@gmail.com. També trobareu el programa 
amb les activitats del trimestre al mostrador de l’Es-
cola Tabor. 

EL BARRI
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