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corre, corre!
El 1982, Larry Dossey, metge nord-americà, va encunyar el terme “enfermetat del temps” per denominar la creença obsessiva que “el temps s’allunya, no
en tenim en prou quantitat, i s’ha de pedalar cada cop
més ràpid per mantenir-nos al seu ritme”. Avui, tothom pateix l’enfermetat del temps. Tots prenem part
en el culte a la velocitat. Per què anem sempre tan
atrafegats?, quin és el remei per a l’enfermetat del
temps?, i és possible, o desitjable, fer les coses més
pausadament?
En aquests primers anys del segle XXI, les coses i les
persones estem sotmeses a la màxima velocitat. Klaus
Schwab, fundador del Fòrum Econòmic Mundial, va
exposar la necessitat de córrer molt breument: “Estem
passant d’un món on el gran es menja al petit, a un
món on el ràpid es menja el lent”. En aquests temps
atrafegats, tot és una carrera contra el rellotge. El psicòleg anglès Guy Claxton creu que l’acceleració és
ara com una segona naturalesa per a nosaltres: “Hem
desenvolupat una psicologia interna de la velocitat,
de l’estalvi de temps, de la màxima eficiència, una
actitud que es reforça dia rera dia”.

Evidentment, d’aquesta velocitat i acceleració no en
som els únics responsables. El “turbocapitalisme”
n’és, en gran mesura, el responsable. Sembla que actualment existim per servir a l’economia, quan hauria
de ser a l’inrevés. Les llargues jornades laborals ens
fan improductius, tendim a cometre errors, som més
infeliços i estem més malalts; i la malaltia que genera
la velocitat és l’esgotament.
És inevitable que una vida apressada es converteixi en
superficial. Quan ens apressem, freguem la superfície
i no aconseguim establir un contacte vertader amb el
món o les altres persones. Totes les coses que valen
la pena (la família, els amics, la comunitat) necessiten
de temps per nodrir-les; i sembla que el temps és allò
que sempre ens manca.

Possiblement siguin els nens qui pateixin més a causa
d’aquesta orgia d’acceleració. Els nostres fills i filles
estan creiexent amb una rapidesa com mai havia succeït. Molts infants estan tan atrafegats com els seus
pares i mares; tenen agendes farcides d’extraescolars:
música, futbol, anglès, teatre, dibuix... Viure com a
adults els deixa poc temps per activitats pròpies de la
Potser ha arribat el moment de posar en entredit la infància: estar amb els amics, jugar sense la supervinostra obsessió per fer-ho tot més ràpid. Córrer no sió dels pares i mares, somniar desperts, avorrir-se...
sempre és la millor manera d’actuar. L’evolució opera
sobre el principi de la supervivència dels més aptes, Si continuem així, el culte a la velocitat només pot
no dels més ràpids. A mesura que ens apressem en el empitjorar. Quan tothom opta per la rapidesa, l’avannostre dia a dia, carregant amb més coses hora rera tatge d’anar més ràpid desapareix i ens força a anar
hora, ens estirem com una goma elàstica fins el punt més ràpid. Al final, el que ens queda és una carrera
de trencar-nos.
armamentista basada en la velocitat, i ja sabem on
condueixen aquest tipus de carreres: al punt mort de
Hi ha certes coses que no poden o no haurien d’ac- la “destrucció mútuament assegurada”.
celerar-se; requereixen el seu temps, necessiten ferse lentament. Quan accelerem coses que no haurien Val la pena aquesta velocitat? Quin preu paguem per
d’accelerar-se, quan oblidem com fer-ho més lenta- anar encara més ràpid?
ment, hem de pagar un preu.
*Text basat en Elogi sobre la lentitud, de Carl Honoré.

MARTA LLORENS

Alumna de sisè de Primària

TRES DIES A LA COSTA
BRAVA

De viatge de fi de curs de sisè (colònies), hem anat a Vam fer varies activitats com kayak, esquí aquàtic,
Cala Canyelles. Unes colònies plena d’activitats d’ai- passeig en barca, xurro aquàtic, rocòdrom, pàdel surf,
patins.
gua, on hem passat tots els dies a la platja.
Dimecres 5 de juny vam començar la nostra aventura, estàvem tots nerviosos. Al matí ens van agrupar
al pati de baix de l’escola, després vam carregar les
maletes a l’autocar i, tot seguit, vam marxar a Cala
Canyelles.

En el xurro aquàtic la majoria ens ho vam passar molt
bé. És un flotador gran i allargat que està lligat a una
llanxa motora que l’arrossega per les onades. Tots ens
ho vam passar molt bé, encara que ens van volcar el
xurro dins del mar i va haver companys/es que no els
va agradar gaire.

Quan vam arribar a la casa de colònies ràpidament
ens van portar a fer una prova de natació, i per la tarda Totes les activitats van ser divertides i a la tornada ens
vam fer activitats a la platja.
trobàvem a l’autocar ben cansats.
He preguntat a uns quants companys/es i el que m’han
La nit era divertida, hi havia un vigilant que voltava dit és que aquestes colònies han estat les millors de
pel passadís per controlar que no féssim soroll i, si totes.
calia, ens treia fora de l’habitació.

DIANA DE LLOBET

Alumna de sisè de Primària

Daniel Solera i Irene Blanca
Professors

FEM UNA PELI!
L’objectiu principal del projecte és endinsar els
infants en el món del llenguatge audiovisual,
aprenent i gaudint de tot el procés, fent ús d’un
instrument digital tan senzill com és la tauleta.

Aquest any, l’alumnat de 5è ha participat al projecte
Fem una Peli!, activitat engrescadora portada a terme
pel Centre de Recursos de l’Eixample, que consisteix
en l’elaboració d’un curtmetratge.

cument que s’utilitzarà com a guia durant el rodatge.
A la següent fase, els grups de sis es converteixen en
l’equip tècnic de cada pel·lícula (direcció, attrezzo,
claquetes i càmeres), alhora que seran els actors i actrius d’una altra producció. Finalment, en grups de
L’objectiu principal del projecte és endinsar els in- tres editaran i muntaran les gravacions utilitzant aplifants en el món del llenguatge audiovisual, aprenent i cacions com l’IMovie o el Green Screen.
gaudint de tot el procés, fent ús d’un instrument digital tan senzill com és la tauleta.
En tot aquest procés hem tingut l’assessorament i
l’ajuda del Carles Pinar i el Sebastià Capella, que van
El projecte consta de quatre fases: elaboració de tex- venir a l’escola durant tots aquests mesos i ens van
tos, guió tècnic, rodatge i edició.
facilitar tots els materials.
En la primera fase tots els nens i nenes han de crear
un text narratiu, tenint en compte que després s’haurà
d’adaptar per convertir-lo en pel·lícula. D’aquest cinquanta textos inicials, se’n trien vuit. A continuació
en grups de sis hauran d’elaborar el guió tècnic, do-

El 26 d’abril va ser la culminació del projecte, amb la
projecció de les pel·lícules a la 2ª Mostra Audiovisual
de l’Eixample. És una experiència que des de l’escola
recomanem encaridament i amb la que vam aprendre
d’una manera diferent.

Lidia García i Dani Pérez
Pares

TOTHOM A L’ESCOLA
El fet de dinamitzar una activitat per la classe
de la teva filla sempre és un gran repte, pot ser
la més gran de les teves fans o la teva crítica
més mordaç...

El fet de dinamitzar una activitat per la classe de la perts en expressar emocions, en jugar, comunicar,
teva filla sempre és un gran repte, pot ser la més gran en deixar-se anar... Només els has de donar l’espai,
l’oportunitat i guiar-los una mica perquè el vol sigui
de les teves fans o la teva crítica més mordaç...
controlat i l’aterratge segur.
No cal dir que el repte es va multiplicar per dos quan
el mestre ens va proposar de fer-ho amb les dues clas- Va haver-hi respecte entre els companys i companyes,
ses a la vegada! 50 infants dins d’un gimnàs intentant ganes de participar i la sensació que amb professors
que expressessin sentiments, emocions, estats d’ànim amb ganes d’utilitzar recursos més enllà dels conveni que a més perdin la vergonya a fer-ho davant d’un cionals i plena predisposició a arriscar-se, poden ha“públic”, el que fos, en aquests casos els seus com- ver-hi resultants increïbles.
panys i companyes, què podria sortir malament?
Per nosaltres va ser una gran experiència. Per una banDoncs res, estava clar que no era feina només per a da et fa valorar la gran tasca de la figura dels docents
una persona, així que, pare i mare units, armats amb i et fa descobrir del fet que els infants tenen ganes de
uns nassos de pallasso i amb la incondicional ajuda i “fer”, “d’experimentar”, “d’aprendre”... Només els
energia de dos grans mestres ens vam armar de valor calen uns bons guies, i com a famílies probablement
oblidem massa sovint que aquesta guia és més fàcil a
per dinamitzar a tot tercer.
través de joc.
Sens dubte una gran experiència, els infants són ex-

COMISSIÓ REIVINDICATIVA
AFA

TEMPS DE BOLETS... I
DECRETS

TEMPS DE BOLETS, MENJARS , REUNIONS I no han entrat a la primera opció demanada; 40 famílies no tindran plaça al barri. Esperen a veure quina
TOT INCLÒS!
solució se’ls dona.
Vist així l’agenda de la reivindicativa sona entretinI això no passa únicament a P3. Es un fet també que
guda, oi?
necessitem nous instituts.
Però vegem a què fa referencia aquest titular i quins
El projecte d’un nou institut, l’Angeleta Ferrer, porta
son els temes destacats aquest any.
temps sobre la taula dels polítics. Reivindicar-lo com
a institut adscrit a la nostra escola és una de les lluites
Els bolets
No parlarem ni de rovellons, ni camagrocs, ni trom- de la comissió.
petes..., no! Els bolets són grups addiconals forçats
per l’administració a les nostres escoles i instituts. Enguany famílies de la Tàbor han quedat sense plaça
Grups creats per solucionar la patent manca de places a l’institut de referència triat, i fins i tot se’ls està nea escoles i instituts públics. És un fet que al barri pre- gant la creació d’un grup addicional a l’institut de la
ferim la pública, és un fet que al barri no hi ha places seva tria. Sembla que els bolets ja no senten bé. Si
per a la demanda que creix anualment a les nostres bé al 2016 teníem dos instituts adscrits, actualment
escoles. A la Tàbor ja sabem que no són rovellons, no! en tenim 4, i els compartim amb 6/8 escoles. Cada
El curs 2016/2017 vam haver de redistribuir les aules. cop menys possibilitats de triar, més desigualtat? La
Aquell P3 va haver de forçar tres línies on sempre Reivindicativa està intentant recolzar a aquest pares
n’hi havia i en cabien dues. La comissió reivindicati- que volen triar.
va va lluitar per reformes, per recursos, no van evitar
el bolet però van fer una bona feina brindant eines Menjars
per acomodar els nouvinguts. El bolet va creixent i la A la reivindicativa i a la comissió de menjador hem
escola es va adaptant. Tenim educadors de primera, fet una tasca important aquest any. Volem evitar que
però tenim els recursos? La reivindicativa hi vetllarà acabem en mans d’un gran grup que serveixi plats
precuinats com a menjar diari per als nostres fills.
perquè n’hi hagi.
S’està fent una important tasca de protesta i de seguiActualment no hi ha bons pronòstics. Resultats de la ment de l’evolució d’un nou decret menjador que ens
inscripció 2019/20 a P3: enguany, al barri, 87 famílies podria deixar sense la possibilitat de triar qui gestiona

la cuina de l’escola (cuidada fins ara per Servitabor ). La comissió reivindicativa de l’Associació de Famílies de la Escola Tabor som gent del barri, veïns vosReunions
tres, pares i mares del cole Quan us els creueu a la
La Reivindicativa es reuneix mensualment amb la porta de l’escola, no us imagineu que puguem alçar
Coordinadora de la Dreta de l’Eixample, que reuniex tant la veu, però sabeu que tenim la força per cridar
les AFAs d’aquesta zona, i està al dia de l’evolució de No passaran!, No som sardines!, Volem institut!, i
projectes, decrets i protestes. Seguim associacions de no només tallant els carrers o davant les institucions,
famílies i entitats que les aglutinen. Fem pinya amb sinó amb una feina constant i dedicada, una tasca, de
les altres escoles del barri.
vegades, invisible.
Tot inclòs
Aquest curs s’ha signat un manifest de protesta sobre l’escola inclusiva, tal com està dissenyat des del
Departament d’Educació. Junt amb la resta d’escoles que formen la Coordinadora de l’Eixample Dret,
fem patent la manca de recursos que té l’escola a dia
d’avui per poder dur a terme aquest projecte tant necessari com és l’escola inclusiva. Hem de poder donar
als mestres les eines per poder gestionar la incorporació a les aules de nens amb necessitats educatives
especials.

Som gent que creiem en una educació publica i de
qualitat, i que ens movem per la il·lusió de donar als
nostres fills una educació de primera qualitat, sabent
que és un bé essencial, que sembren pel futur, per un
món millor i més just.
Tothom cita aquests dies aquell cantant que deia: Si
vols fer del món un lloc millor, mirat a tu mateix i fes
un canvi. L’educació és el veritable motor de canvi.

Val la pena dedicar temps a l’escola.
Ser de la Reivindicativa o d’altres comissions, pertànyer a l’AFA, participar
en l’escola... Val la pena!

CARME PRAT
Professora

A REVEURE

Fa estona que tracto d’escriure unes paraules de comiat; unes paraules que em permetin dir “adéu”. Però
no hi ha manera, tot el que escric em sembla poca
cosa davant el repte de poder transmetre tot allò que
se m’amuntega al cap.

m’acompanyaran per sempre més.

Segurament, d’ara en endavant, quan miri enrere i
pensi en tot allò que he viscut com a mestra faré un
petit somriure de felicitat, de satisfacció i de record;
“fer de mestra” és molt més que un ofici i les relaVull fer un tomb pel meu passat i em ve a la memòria cions que s’estableixen són per sempre.
el dia que vaig començar a treballar de mestra i el pas
dels anys ajudant, acompanyant, rient, jugant... amb Ha estat un enorme plaer compartir aquesta escola
tots els infants. Experiències irrepetibles de projectes, amb tots vosaltres; marxo, alhora contenta i emocioreunions, cursos, cursets, festivals, sortides..., com- nada, i sobretot agraïda a totes les persones que heu
fet i seguiu fent possible aquesta escola. Us portaré
panys/es.
sempre dins meu, al meu cor, per molts anys que pasTambé em venen a la ment mares, pares, àvies, avis i el sin.
seu inestimable suport i recolzament en el creixement
dels infants. Sense vosaltres aquesta tasca d’educar és Estic molt orgullosa d’haver format part de la Tabor i
us dic un: “a reveure” perquè segur que ens continuaimpensable.
rem veient.
No acabaria mai d’enumerar moments, mestres,
alumnes, mirades, somriures, abraçades, plors... que Moltes gràcies a tothom.

MAITE AGUIRRE
Professora

US TROBARÉ A FALTAR!

L’escola Tabor és acollidora, innovadora, inclusiva i
moltes coses més, però sobretot, està plena de persones a les que trobaré molt a faltar. Vaig arribar a
aquest centre l’any 2007 i vaig tenir molta sort perquè
els companys/es em van fer sentir com a casa meva.

reconeixent els errors podem seguir millorant. Per a
mi, una de les coses més importants és la sinceritat. I
sempre ho he intentat transmetre amb l’exemple.

Ara ha arribat el moment de poder dedicar més temps
a mi i a la meva família. Estic agraïda perquè en
Durant aquests anys sempre he estat tutora de 5è i 6è, aquesta nova etapa m’acompanyaran també les grans
i guardo molts bons records de tots i cadascun dels amistats que he fet durant aquests anys a l’escola.
alumnes que he tingut. Hi ha hagut moments de tots M’emporto molts moments de tota la gent amb la que
colors, bons, difícils, divertits… però, per sort, sem- he treballat, dels alumnes, mestres, famílies, monitors
pre recordem els bons. Quants inicis de curs, quants i personal del centre, i també el record d’aquells que
castanyades, cantates de Nadal, rebudes de Carnestol- ens han deixat. Moltes gràcies a tots per aquests anys,
tes i judicis, Sant Jordis, colònies...
Us trobaré a faltar!
En aquest temps, a banda de donar classe, per mi sempre ha estat important ajudar als alumnes a formar-se
com a persones. Sempre he intentat transmetre el respecte a tots i a tot, valorar la feina pròpia i la dels
altres, ser responsables i ser capaços de reconèixer els
errors. Perquè no passa res per equivocar-se, només

EQUIP DIRECTIU

SOPAR DELS 50 ANYS
DE LA TABOR

El passat 24 de maig la pluja va tornar a fer acte de presència, però no va deslluir
el gran sopar dels 50 anys de l’escola.
A les 15h ens trobàvem amb un grup de famílies disposats a posar de gala l’escola
pel gran esdeveniment. Tot eren nervis i corredisses i replantejaments per tenir-ho
tot a punt.
Ens van rebre els músics del Conjunt Sant Martí format per dos exalumnes de
l’escola. Petits i grans vam gaudir de la música medieval, de les polques, de les
havaneres i, fins i tot, ens van regalar una cançó dedicada als 50 anys de Tabor.
De seguida va venir el sopar. Un espai de barreja d’emocions pel retrobament dels
antics amics, dels nous i dels de tota la vida. Un espai on vam conviure les generacions del passat, el present i el futur.
Tot plegat va tenir el seu moment culminant amb l’entrada del pastís d’aniversari.
Moltes gràcies a tots i totes per haver fet possible aquests 50 anys d’història de
l’Escola Tabor!!!!!

FLOR NATURAL,
SANT JORDI 2019

PAULA
L’últim dia de 5è
Molt alegre va ser,
Però una mala notícia ens van donar:
tú te n’anaves i no tenies intenció de tornar.
Tots els anys que hem estat amb tú,
Grans experiències he viscut,
però ara ens hem separat
i dos camins diferents hem agafat.
Moltes coses vaig aprendre,
moltes coses vaig comprendre,
però en el fons està molt clar
que un bon record ens vas deixar.
Vas marxar pel teu bé
i tots aquí ho entenem,
però mai t’oblidarem
i al nostre cor sempre et tindrem.
Lluna Mussach

ISABEL CALLE
Mare

¿QUIÉN SE ATREVE A
SOÑAR DESPIERTO?

Se acerca el verano y las aulas irán perdiendo el ajetreo diario de mochilas, voces y emoción mal contenida. La alegría
que precede al periodo vacacional aun no se ha convertido
en euforia, pero tanto alumnos como profesores saben que
está a la vuelta de la esquina, que es inevitable y la perspectiva pinta un cuadro de ilusión.
Los últimos días se viven en manga corta, aunque
no por ello puede evitarse el calor sofocante y ese
ambiente ardoroso que lleva a un estado de ensoñación, de somnolencia… Es en ese entorno de adormecimiento en el que los niños dejan viajar su imaginación y en donde podemos explicarles que existen
guías excepcionales que pueden acompañarlos este
verano. Personajes inolvidables que han conducido,
desde hace muchas décadas, a otros niños como ellos
y lo seguirán haciendo siempre que alguien los quiera
como amigos.

podrán viajar al fabuloso archipiélago de Terramar,
creado por Úrsula K. Le Guin; o si lo prefieren, pueden acompañar a Momo y a sus amigos en la lucha
contra los hombres grises, y ayudar a Michael Ende
en su lance. Entrar en el mundo que hay al otro lado
del espejo con Alicia y el Gato de Chesire es solo para
valientes, pero Lewis Carroll no nos dejará nunca solos en el país de las maravillas. Otros muchos creerán
que ya han visitado Nunca Jamás, pero para conocer a
Peter Pan y al Capitán Garfio, hace falta dejarse guiar
por James Barrie, el que imaginó un país donde no
hacía falta crecer.

Los que creen en la existencia de la magia y la fantasía, encontrarán un guía en el Archimago Gavilán y Los que sueñan con lo cotidiano pueden recorrer la

historia de las cuatro hermanas March, llamadas Mujercitas por Louisa May Alcott; y los que quieran
saber cómo vive una niña que duerme con los pies
sobre la almohada y vive sola en una casa destartalada, deberán acercarse a conocer a Pipi Calzaslargas,
que viene de la mano de Astrid Lindgren. ¿Y quién
se apunta a ir con Los cinco a resolver misterios, vivir aventuras sin padres, ni normas, ni obligaciones?
Enid Blyton sabe cómo hacerlo posible.

por los piratas, quedaréis hechizados por John Silver,
del mismo modo que le ocurrió a Jim, el niño protagonista, que os explicará dónde encontrar La isla del
tesoro ...

Todos estos compañeros son fieles y nunca defraudan.
Se puede contar con ellos en cualquier momento porque siempre responden. Viven en los libros esperando
ser rescatados por un lector que se atreva a soñar despierto y así, con un poder que solo tienen los clásicos,
A los que no tienen miedo de investigar lo desco- cambiarán tu vida como antes lo hicieron con la de
nocido, les espera el misterioso Capitán Nemo para otros.
viajar 20.000 leguas de viaje submarino a bordo del
Nautilus. Pero si sois de los que os sentís fascinados

CONCURS DE FOTOGRAFIA

Ja tenim aquí l’estiu!! Sol, platja, muntanya, Aquelles fotografies que siguin més originals, dipiscina, calor, ventiladors, roba fresqueta, relax...
i temps, molt de temps per fer moltes coses! Llegir, jugar, escriure, estar amb la família i els amics,
deixar volar la imaginació, avorrir-se, inventar-se
històries...

vertides, que ens facin pensar, que recullin millor
què és l’estiu, les publicarem al primer número de
La Finestra del curs vinent.
Les fotografies les podeu enviar en format digital
al correu electrònic de la revista:
lafinestradelatabor@gmail.com

Per què no aprofiteu tot aquest temps lliure i ens
envieu foto? Us proposem un concurs de fotografia
per aquest estiu, amb el tema estiu. Tant si marxeu Envieu-les adjuntes al correu i feu constar al cos
com si us quedeu a Barcelona, podeu aprofitar per del correu el vostre nom i cognoms i el vostre curs
fer-nos cinc cèntims sobre el que esteu fent durant actual.
l’estiu o com l’esteu vivint amb una bona foto.
Bon estiu i bones fotos!

CONSELL DE REDACCIÓ Héctor López i Josep Maria de Llobet. DISSENY Josep Maria de Llobet. AGRAÏMENTS Volem fer un agraïment especial per a totes les persones que han participat
en l’elaboració dels continguts d’aquest segon número de la finestra. COBERTA Finestra de les
escales a la tercera planta.

