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EDITORIAL  NOTÍCIES 

Benvolgudes famílies, 

 

Com ja sabeu aquest curs la nostra escola 
fa 10 anys, i per tant, l’AMPA també 
celebra el seu 10è aniversari. Per aquest 
motiu hem decidit recuperar la publicació 
del butlletí  trimestral de l’AMPA. En 
aquesta revista de petit format, no 
busquem altra cosa que continuar 
compartint amb tots vosaltres allò que 
creiem d’interès dins les diverses 
actuacions que des de l’AMPA portem a 
terme. 

 Quan vaig arribar a l’escola ara ja fa 7 
anys, em vaig trobar una AMPA i una 
escola molt il·lusionada, amb moltes 
ganes de continuar creixent i construint 
plegats una escola pública de qualitat.  

Per això, crec que hem de donar les 
gràcies a totes aquelles persones que en 
els seus inicis van començar a treballar 
plegades, creant comissions, generant 
dinàmiques de participació, i fent que a 
mesura que ens incorporàvem famílies 
noves, ens engresquéssim amb el 
projecte,  fins  a  arribar  al  dia  d’avui, on  

 

 

 

més d’una cinquantena de persones 
col·laboren de forma fixa en les diferents 
comissions de l’AMPA. 

Vull agrair a totes les persones que d’una 
manera o altra han fet possible que 
celebrem aquests 10 anys, sentint-nos 
orgullosos de la nostra escola, i desitjar-
vos a tots i totes un feliç 10è aniversari!!!!! 

 

 

10 anys d’escola, 

10 anys d’AMPA!!! 

 

 

 

 

Pati Sarrias 
Presidenta AMPA Pere IV  
 

 

L’ENTREVISTA 
David Beltrán, director de la nostra escola, ens obra les 
portes del seu despatx per explicar-nos com ha canviat el 
projecte educatiu del CEIP Pere IV en els darrers 10 anys, 
i de quina manera les famílies podem contribuir a l’èxit 
escolar dels nostres fills. 

Pàg. 2 

 

PERE IV: 10 anys d’història 
La nostra escola ja té 10 anys!!! Us proposem un petit 
viatge pel temps per descobrir-ne els orígens.  

Pàg. 4 
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Aquest mes de Febrer hi ha tornat a haver 
Jornades de Portes Obertes i són moltes les 
famílies que es plantegen la nostra escola 
com una bona opció per l'ensenyament dels 
seus fills...Com han canviat les demandes i 
prioritzacions dels pares a l'hora d'escollir 
escola al llarg dels darrers 10 anys? 

Com ja sabeu, la meva trajectòria a l'escola és 
curta, porto només un curs sencer i  el que 
hem iniciat... Per tant, no sé com ha 
evolucionat des dels inicis de l'escola. Una 
cosa que sí que em fa il·lusió compartir amb 
vosaltres és que són moltes, moltíssimes, les 
famílies que vénen a les jornades de portes 
obertes amb la il·lusió de poder formar part de 
la comunitat del Pere IV i em comenten que 
els agrada molt la manera que tenim de 
treballar la llengua, en especial la llengua 
estrangera, que ja sabeu que és una demanda 
molt generalitzada de les famílies. També 
valoren com utilitzem les tecnologies de 
l'aprenentatge i el coneixement i valoren en 
gran manera  el tipus de famílies que hi ha al 
Pere IV i la seva implicació i col·laboració, No 
fa molts dies que una mare de P3 em va dir 
que, tot i que tenia clara l'opció de la nostra 
escola, el que li a fer decidir-se de manera 
definitiva a triar-nos va ser la seva assistència 
a la Rua de Carnaval del Poblenou i veure la 
gran "marea humana" de gent del Pere IV que 
hi havia   (Imagineu-vos com  serà aquest any, 
"alienígenes"!!). 
 
Com s'han incorporar aquestes demandes al 
Projecte educatiu del Pere IV? Quin pes hi 
tenen les noves tecnologies, els idiomes, la 
música, etc.? 
 

Aquesta pregunta lliga directament amb 
l'anterior. La nostra aposta per les llengües i 
per la tecnologia, com a aspectes essencials 
del projecte, crec que no es poden discutir, tot 
i que ens quedi encara un marge de millora del 
que som conscients i que ens serveix per 
continuar treballant dia a dia.  Altres aspectes 
que també es comenten en les entrevistes, en 
les reunions de delegats i delegades, en el 
Consell Escolar, els tenim presents, no patiu. 
Progressivament, i en la mesura de les nostres 
possibilitats i dels marges que ens deixen les 
lleis educatives que, com sabeu, se succeeixen 
amb massa "freqüència", les anirem 

incorporant per tenir un projecte més ric, 
cohesionat i complet. 
 
Quina és la responsabilitat dels pares en 
l'èxit educatiu dels seus fills? 
 

Ho comento cada vegada que tinc ocasió i ara 
m'oferiu un espai més per fer-ho. Tot i que la 
responsabilitat és compartida no podeu 
oblidar que els primers agents educadors d'un 
nen/-a sou vosaltres, pares i mares. Nosaltres 
som el complement a l'acció educativa del 
vostre fill però som "passatgers". No és voler 
defugir responsabilitat. Ens toca oferir cada 
dia el millor de nosaltres com a mestres, tot 
plantejant-nos cada nova jornada educativa 
com un repte, una aventura. Però cal  saber 
quin paper jugar cadascú en aquesta difícil, 
però apassionant, tasca d'Educar.  
 
Què podem fer els pares davant aquesta 
responsabilitat? 
 

M'ho heu sentit en alguna reunió ja: heu de 
"remar en la mateixa direcció". Podeu fer-ho 
amb més o menys energia, però cal remar 
plegats, a un compàs semblant, per 
aconseguir que la barca avanci. Interesseu-
vos per allò que passa a l'escola, viviu amb els 
vostres fills l'escola. Ens esforcem en oferir-
vos molts elements per compartir plegats el 
projecte. Demostreu-los que us interessa, que 
estimeu el que fem, que hi creieu...  I sí, 
naturalment que ens equivoquem. Parleu 
amb nosaltres quan tingueu alguna inquietud, 
alguna preocupació. Demaneu-nos 
entrevista, pregunteu-nos a les entrades i/o 
sortides. Però davant dels vostres fills és 
important que demostreu que us interessa el 
que es fa a l'escola i que els seus mestres són 
importants per a vosaltres. No tingueu por de 

"perdre" una estona el diumenge a la tarda, o 
entre setmana,  per mirar plegats la web, les 
fotos, els textos, el twitter... I mireu més enllà 
de la classe del vostre fill/-a, Que vegin que us 
interessa el que es fa en altres cursos i que, 
potser, faran ells en el futur. Rememoreu si 
surten coses que també havien fet ells. Tot 
això dóna sentit a l'esforç diari que  fan dia a 
dia els vostres fill/-es en jornades quasi 
d'adult, hi heu pensat? 

Ah!! I intenteu relativitzar les petites 
discussions i disputes entre companys. En el 
procés de creixement personal cal passar per 
etapes que suposen un "enfrontament". 
Estigueu atents, això, sí, però no doneu més 
importància de la que realment té. Sovint són 
fruit d'un moment amb ràpida data de 
caducitat 
 
Quina hauria de ser la relació escola-
família? Què hauríem de fer els pares? 

Molt del que podria posar aquí em fa 
remetre'm a la pregunta anterior.  Ho 
resumiria, però, en la necessitat d'establir un 
clima de confiança, complicitat i diàleg 
bidireccional. I us ho he de dir: es percep molt 
que tot això hi és al Pere IV.  Si no fos veritat, 
no tindríem tantes famílies amb la Il·lusió de 
poder entrar a la nostra escola!! 
 
Cal, entre tots i totes, continuar mantenint i 
alimentant aquest esperit. Celebrem 10 anys, 
"creixent i fent escola al Poblenou"... Seguim 
així i fem-ho possible... Som-hi? 

L’Entrevista 
Amb David Beltrán 
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“T’han seguit amb interès. Però no t’han 
comprat.” En Max, el seu vell professor, amb 
sinceritat i afecte va donar-li l’opinió. Després 
de la conferència, en Ferran va sentir la 
decepció del fracàs, ja que no havia estat 
capaç de connectar amb el seu públic. 

“Encara tens aquell refugi a Menorca? Vés a 
passar-hi uns quants dies i dedica’t a observar 
els fars”. Aquest va ser el consell d’en Max. I 
així ho va fer en Ferran. A ple hivern, va anar a 
Menorca i cadascun dels fars va revelar-li les 
claus de la comunicació. 

Així comença L’illa dels 5 Fars, un llibre 
planer, de paraules lleugeres i conceptes 
senzills que ens ajuda d’una manera amena i 
distesa a millorar la nostra manera 
d’expressar-nos, de tal manera, que  puguem 
connectar millor amb el nostre interlocutor: 
tant en l’àmbit laboral com familiar. 

L’autor defensa que a través del nostre 
missatge hem de ser capaços de moure 
emocions. Ja que les coses que tan sols 
entenem, les oblidem; però, les coses que a 
més d’entendre, les sentim, les recordem per 
sempre. Us podeu imaginar tenir aquesta 
facilitat per parlar de tot amb els nostres fills? 

Aquest és el motiu pel qual us recomanem 
acostar-vos a la Biblioteca de Pares que podeu 
trobar a l’entrada de la nostra escola i donar-li 
un cop d’ull a aquest llibre que de ben segur no 
us deixarà indiferents.  

Quin és l’objectiu de FavorxFavor? 

Des de la Comissió Pedagògica ens agradaria 
que fos un punt de trobada per a tota la 
Comunitat Educativa del Pere IV. Un 
model alternatiu de consum més sostenible. 
La iniciativa busca reduir la càrrega familiar 
sobretot en aquells productes d’ús temporal 
que es queden obsolets de seguida: material 
de nadons, roba de nens, xandalls de l’escola, 
etc. També vam pensar en la vessant més 
“verda”, reciclant productes que ja no fem 
servir, però que poden tenir una “segona vida” 
per una altra persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Far de Favàritx: Un únic gran 
missatge 

 Far de cap d'Artutx: Explicat de 
forma memorable 

 Far de Punta Nati: Amb un 
llenguatge que connecti 

 Far de Cavalleria: Tenint en compte 
que el missatge que val és el que 
capta la GENT 

 Far de l'illa de l'Aire: Convidant en 
lloc d'intentar convèncer 
 

 

 

 

 

Què han de saber les famílies que 
vulguin participar? 

Favorxfavor es basa en COMPARTIR i 
COL.LABORAR entre membres de la nostra 
comunitat,  no necessàriament s’ha d' esperar 
res a canvi. Ens afavorim entre tots, nosaltres 
fem un favor i segurament que qualsevol altre 
membre en aquell moment fa un altre favor, 
d'aquí el nom favor per favor, ho 
necessites,  doncs t'ho regalo  o  t' ho deixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de la comissió pedagògica, us convidem a 
visitar la web www.favorxfavor.tk i a pensar 
en donar segones oportunitats a totes 
aquelles coses que tenim en un racó i que 
segurament qualsevol altre els hi pot donar 
una utilitat.  

www.favorxfavor.tk 

 

SOBRE L’AUTOR 

Ferran Ramon-Cortés (Barcelona, 
1962) 

Llicenciat en ciències econòmiques i 
empresarials, consultor i professor de 
comunicació i escriptor.  

Els darrers anys ha dedicat a l'estudi de 
les  relacions interpersonals en l'àmbit 
laboral. Imparteix seminaris i tallers en 
universitats i empreses i altres 
institucions. 

Col·labora regularment amb diversos 
mitjans de comunicació, com El País 
Semanal, Catalunya Ràdio o RAC1. 

A part de L'illa dels 5 fars, ha escrit El 
quadern de bitàcola (2006), Virus (2007), 
Converses amb Max (2008), El Premi 
(2008) i Escoltar amb els ulls (2011). 

 

* Pots saber més sobre l’autor a 
www.5fars.com 

LES 5 CLAUS DE LA COMUNICACIÓ 

Biblioteca de Pares 
Recomanem L’Illa dels 5 Fars 

Favorxfavor 
Una iniciativa de Comissió Pedagògica 

http://www.favorxfavor.tk/
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És curiós com el significat de la paraula passat 
pot canviar segons l’edat dels llavis que la 
pronuncien. Pels nostres fills, el passat no va 
gaire més enllà de l’ahir, mentre que per 
nosaltres suposa un retorn a la infantesa. En 
canvi, si qui ens en parla és el nostre avi, tot 
allò que ens explica, fàcilment ja ha 
esdevingut història.  

La nostra escola va obrir les seves portes el 12 
de Setembre del 2004 en uns barracons 
instal·lats a on avui hi ha l’Institut Quatre 
Cantons. No va ser fins el 2008, que es va 
inaugurar l’edifici actual. Des d’aleshores són 
moltes les famílies que ens hem sumat a la 
Comunitat del Pere IV  per dia a dia construir-
ne  la seva història. 

Tot i així, si ve el CEIP Pere IV ja té una dècada, 
el passat del terreny que ocupa en suma unes 
quantes més. La primera petjada del que un 
dia va ser, la trobem a on avui els nens juguen 
a pilota; al pati on s’alça imponent la 
xemeneia de l’antiga fàbrica d’Adobs Alesan. 

Record evident de la industrialització que a 
finals del s. XIX va convertir al Poblenou en el 
“Manchester” català, la nostra xemeneia ens 
porta fins al 1853, quan Joan Carles Alesan i el 
seu germà Francesc, varen decidir construir la 
seva fàbrica de polvorització de drogues i 
elements per tinta per aplicar a la indústria 
tèxtil i a l’adoberia, a prop del Llatzeret.  

Pioners en la producció d’adobs i fertilitzants, 
l’any següent varen instal·lar dues calderes de 
vapor per efectuar la polvorització. La seva 
trajectòria empresarial continuà fins el 1899. 
A partir d’aquell moment, la fàbrica va anar 
passant d’hereu en hereu dels Alesan, fins 
acabar en mans de diverses immobiliàries. 

Mig derruït i abandonat, l’edifici fabril va ser 
enderrocat el 2000 per construir-hi en el seu 
lloc una escola. En memòria del seu passat 
pròsper se’n conservà la xemeneia. 

  

1999.Antiga fàbrica al carrer Bilbao amb carrer 
Antic de València 

LA NOSTRA ESCOLA 

   
2005. Barracons del CEIP Pere IV 

 

2006. Des del terrat de Can Felipa. CEIP Pere IV 
en construcció 

 

2008. Rehabilitació de la xemeneia de DROGAS 
ALESAN dins del CEIP Pere IV 

 

2009.Enderrocament dels barracons CEIP Pere 
IV i construcció escola definitiva 

 
 

 

 

 

Els germans Alesan, van decidir establir-se a 
prop del Llatzeret, que és el segon element 
que ens ajuda a descobrir més coses de la 
història de la nostra terra.  

La construcció del Llatzeret data del 1720 a 
l’encreuament del Camí Antic de València 
amb el carrer Lope de Vega, lloc que rebia per 
aquella època el nom de La Quarantena. 

 S’anomenava així perquè és on els ramats 
d’animals passaven la quarantena abans 
d’anar als escorxadors de la ciutat de 
Barcelona. Degut a la minsa població que 
habitava Sant Martí de Provençals i a les 
facilitats que les institucions públiques 
trobaven, al segle XVIII es va establir un 
llatzeret o casa de la quarantena en aquest 
indret.  

Hem de pensar que l’obertura del carrer 
Bilbao amb Pere IV és relativament recent, 
per la qual cosa, més d’un ramat va passar la 
quarantena a prop d’on ara  hi ha l’edifici de la 
nostra escola. 

I és que el Camí Antic de València, per on la 
majoria de nosaltres passem en un moment o 
altre del dia, és un dels carrers amb més 
història del barri del Poblenou i el tercer 
element que ens ajuda a saber més del nostre 
passat. De fet, té els seus orígens en els 
camins romans que comunicaven a la ciutat 
de Barcino amb la Via Augusta.  

Concretament, el tram entre la Rambla del 
Poblenou i el carrer de Fluvià, forma part d’un 
antic camí que travessava la plana del Baix 
Llobregat i del Barcelonès des del Garraf fins 
a Montgat. El seu recorregut paral·lel a la 
costa fa intuir un passat vinculat al comerç 
marítim. 

Per acabar aquest breu recorregut pel passat, 
només ens queda fer esment del nostre nom. 
El rei Pere IV d’Aragó (1336-1387), descendent 
del llinatge del comte de Barcelona, va 
instaurar una política de govern autoritària 
que després d’un llarg regnat va suposar  l’inici 
del trànsit de la plenitud mediterrània de la 
Corona d’Aragó a la seva decadència.  

El carrer que en porta el seu nom, ha tingut al 
llarg dels anys una  història similar, ja que 
malgrat avui per avui, estigui ple blocs de 
pisos a mig construir  i solars buits, al s. XIX era 
el carrer gran del Poblenou i la principal 
artèria industrial de Barcelona. Una via amb 
una intensa activitat i moviment, envoltada 
pel fum de les xemeneies. 

Font: El Poblenou en 135 veus. Arxiu Històric del 
Poblenou, 2005. 

Descobrint el passat del Pere IV 
Més de 10 anys d’història 
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La Mona de Pasqua, dolç estrella de la 
Setmana Santa catalana, ha evolucionat molt 
en els darrers segles. Aquesta és la seva 
curiosa història: 

La Pasqua és la festa que la mainada espera 
amb il·lusió per a rebre el present de la 
tradicional "Mona" amb què els padrins 
obsequien els fillols, costum d'origen força 
antic. L'obsequi consisteix en una pasta 
elaborada en formes diverses on, com a 
complement, s'hi posen ous durs. Es dóna el 
nom de "Mona" a aquest present perquè, 
segons es diu, els pastissers, en confeccionar-
lo, li donaven la forma d'aquest animal, però 
del cert és ben be al contrari: els pastissers li 
donaven aquesta forma o hi posaven la figura 
d'aquest animal perquè el poble l'anomenava 
així. 

El costum de posar-hi ous prové de que, en 
gairebé tots els països de l'antiguitat, l'ou era 
símbol del creador o sigui d'aquell que 
resumeix en ell mateix tot el que ha estat 
creat. En els primers temps del cristianisme, 
en establir-se el període quaresmal, va 
prohibir-se menjar, no solament carn i llet, 
sinó també ous. A causa de tal abstinència, 
durant aquest període, es feia una 
extraordinària provisió d'ous i per aconseguir 
que es conservessin millor els coïen o bé 
recobrien la closca amb guix perquè no es 
fessin malbé. Per a ennoblir-los, els decoraven 
amb diversitat de color. Una vegada arribat el 
Dissabte Sant, els portaven a beneir i en feien 
present en grans quantitats als parents i 
amics. 

Amb tot, probablement el costum procedeix 
dels antics hebreus, els quals havien establert 
començar l'any civil el dia que se celebrava la 
Pasqua. Se sap que els fills d'Israel en arribar 
la Pasqua pastaven pans o coques sense 
llevat, i utilitzaven, per a fer-los, la farina 
primerenca de la nova collita. D'aquests pans 
en feien ostentosos presents a les persones 
estimades. És, doncs, quasi segur que aquests 
presents foren els que donaren origen als que 
es fan encara en l'actualitat i que coneixem 
amb el nom de "mona", equivalent a la llatina 
"munus", significant un do o present. No s'ha 
d'oblidar que la mona quasi mai no se la menja 
el que la compra sinó el que la rep com a 
obsequi. Aquesta paraula, doncs, té el 
significat de present de Pasqua. 

En altres temps hi havia el costum que la 
"mona" portés tants ous com anys tenia el 

fillol obsequiat pel padrí, indicant d'aquesta 
manera l'edat del que rebia l'obsequi. 
L'obsequi es feia fins que el fillol o fillola 
arribava a la pubertat. Com sigui que els 
costums evolucionen i es modifiquen, 
actualment ha desaparegut quasi les coques i 
els ous, i els presents de Pasqua s'han 
convertit en objectes del tot diferents als del 
seu origen. 

La Mona tradicional és un tortell amb tants ous 
com anys tingui el fillol 

 

Del tortell a la xocolata 
 

La recepta tradicional es basava en una 
senzilla massa de pa que es presentava 
decorada amb ous durs. A partir d'aquí, però, 
va anar evolucionant fins a arribar al tortell o 
cristina, un brioix amb massa mare i ferments 
naturals que podia tenir una forma 
determinada i al qual es podia afegir fruita 
confitada, massapà o ous pintats.  

 

La Mona de xocolata va agafar el relleu juntament 
a la Sara 

 

També es va crear el Pastís de Mona, on hi 
destacaven la Sara (mantega confitada, 
confitura d'albercoc i ametlles) i el de trufa 
(xocolata i confitura de maduixa o gerds).  

Però la gran revolució de la Pasqua catalana i 
les Mones va arribar amb la xocolata. 

La Sara de mantega i ametlles 

 

La Mona de Pasqua, en el seu sentit més 
tradicional, havia quedat una mica antiquada 
i els nens, com a grans devoradors de 
xocolata, demanaven canvis, una mica 
cansats del massapà. Va ser aquí on els 
mestres pastissers es van adonar de 
l'oportunitat que suposava la introducció de la 
xocolata en el dolç per excel·lència de la 
Pasqua. 

Actualment, a totes les pastisseries de 
Catalunya es pot trobar el mític tortell, però la 
gran atracció dels aparadors són les 
imaginatives figures de xocolata: des d’ous, 
gallines i conills fins a cracks del futbol, 
personatges de dibuixos animats o 
personatges famosos de la darrera pel·lícula 
de moda; tots ells banyats en xocolata i que en 
algunes ocasions arriben a ser autèntiques 
obres d’art! 

Alguns exemples de figures de xocolata actuals: 
autèntiques obres d’Art 

 

 

Història de la Mona de Pasqua 
Per Cuina Justa 
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L’any 1938 Orson Wells va sembrar el pànic a 
la ciutat de Nova York amb la lectura 
radiofònica de la novel·la “La Guerra dels 
Mons”. Durant unes hores milers d’americans 
van creure que els Estats Units estaven sent 
envaïts pels alienígenes. Avui sembla mentida 
que això és pugui repetir, però us he de dir, 
sense ànim de preocupar-vos gaire, que jo he 
viscut una invasió alienígena en les meves 
pròpies carns.   

Dia 14/2/2015. Hora 17:00 . La Rambla del 
Poblenou es tenyeix d’un verd llampant que 
no passa inadvertit entre l’encuriosit vianant. 
En qüestió de segons una marea verdosa 
d’antenes i pèls brillants envaeix per sorpresa 
el que fa unes hores era un tranquil barri de 
ciutadans. 

Impossible comptar quants n’hi ha! Sembla 
que es multipliquen per minuts! Famílies 
senceres vingudes de l’espai exterior dansen 
al ritme d’una música estrident que no deixa a 
ningú indiferent. 

La comparsa camina alegre entre confeti, 
serpentines i unes quantes cares 
embadalides. Petits i grans celebren el dia de 
la disbauxa i la follia, abans no arribi la 
penitència i l’austeritat de la Quaresma. 

 Enguany l’obertura de la Rua del Carnestoltes 
recau en la Comunitat del Pere IV. I un any 
més, s’ha assolit una aclaparant participació 
de les famílies.  

 

Sense Paraigües ni Barret 

El meu oncle, que anava sense paraigües ni 
barret, es va trobar el mig d’un xàfec. La roba 
li va quedar xopa, però tot i que portava el cap 
descobert, no es va mullar ni un pèl. Com ho 
explicaries? 

 
Sol. Qui ha dit que el meu oncle tingui cabell al cap? Està 

totalment calb. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Compartint una estona amena amb la 
Sandra, vocal de la comissió de festes, em 
dono compte de la bona voluntat i 
l’energia que es necessita per liderar un 
projecte com la Rua del Carnestoltes. Tots 
hem pogut veure la marea verda que va 
inundar el Poblenou, però és la curiositat i 
l’admiració el que em fa anar un pas més 
enllà. Pregunto i pregunto sense parar. 
Entre les seves paraules em queda clar el 
respecte i l’agraïment vers tots els 
voluntaris que d’una manera o altra han 
col·laborat. La seva principal motivació és 
creure en l’escola pública, realment 
gratificant pels nostres fills, sentir-se 
orgullosos del nostre col·legi i educar en 
família amb valors i principis basats en la 
solidaritat i l’empatia. A més a més, els 
alumnes de 6è són els protagonistes 
directes d’aquesta festa i en gaudeixen de 
valent. Em queda clar que anar tots a una 
és la clau de l’èxit.  
 

Gràcies per 10 anys de Carnestoltes. 
 

 

 

 

 

 

Darrere de... 

 

Com pot ser que la Marta estigui darrera el seu 
pare si el seu pare també està darrera d'ella? 

 
 
Sol. La Marta i el seu pare estan esquena contra esquena. 

 

FENT FESTA TAMBÉ FEM ESCOLA! 

Invasió Alienígena al Poblenou 
Reportatge Carnestoltes 2015 

Enigmes en Família 
Llegeix-ho bé. En saps la resposta? 
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Els beneficis que aporten els esports 
d’equip als nostres fills són indubtables: 
el respecte, l’amistat, la companyonia i 
l’esperit de superació, entre d’altres. 

L’esport forma una part important de la 
nostra escola. Per això, avui ens 
agradaria parlar-vos dels equips alevins 
de bàsquet (femení i masculí) CET-10 
PereIV, els quals, representen cada 
divendres a la nostra escola en els 
diversos partits que s’organitzen amb 
diferents escoles de tota la ciutat. 

Finalitzada ja la primera fase, la 
classificació és força bona i han arrencat 
aquest primer trimestre amb molta 
energia. Tanmateix, no ens volem 
centrar en quina és la seva posició en un 
rànquing de punts, sinó que ens agradaria 
remarcar uns dels valors bàsics de tota 
pràctica esportiva: el saber guanyar i el 
saber perdre. 

No hem d’oblidar, que el més important 
en qualsevol esport és el seu caràcter 
lúdic, divertit i vivencial que dóna als 
nostres fills l’oportunitat de passar una 
bona estona jugant a bàsquet amb els 
seus amics, sota l’orgullosa mirada dels 
seus pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I és que independentment que aquest 
any els nostres equips de bàsquet quedin 
primers o no, ens hem de sentir 
orgullosos de tot el camí que han 
recorregut plegats, del treball en equip, 
la constància, la generositat i la tenacitat 
amb la que han jugat cada partit. 

Per això, a tots aquells que tingueu ganes 
de veure un partit de bàsquet us 
convidem a gaudir-ne més enllà dels 
resultats, a compartir una bona estona 
amb els vostres fills i valorar l’esforç que 
hi ha darrera de cada jugada.  

Potser aquest any ens emportarem un 
trofeu o no, però darrera cada partit 
tindrem un equip més fort i més unit. Uns 
nens i nenes que amb cada encistellada o 
amb cada rebot ens demostren que el seu 
aprenentatge no està basat només en 
tècniques o pràctiques, sinó en els valors 
personals que treballen cada dia i que els 
ajuda a conèixer-se millor a si mateixos, a 
ser més responsables, honestos i crítics 
amb la seva feina, així com a tenir més 
seguretat i confiança per afrontar cada 
victòria i cada derrota amb dignitat i 
respecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificacions 1a Fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bàsquet CET-10 Pere IV 
PereIV I Esport 
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Crema de Carbassa 
Rostida amb Porro 

 
 Rostir la carbassa al forn. 

 Refredar, pelar i treure les llavors. 

 Fer el brou amb les carcasses de 
pollastre, naps, xirivies i 1 porro 

 Coure a foc lent 2 porros, afegir la 
carbassa, les patates i el brou.  

 Deixar bullir i triturar.  

 Rectificar de sal.  

 Al final afegir el formatge crema. 

 

 

 Pollastre a la Llimona 

 

 

 

 Marinar el pollastre amb l'oli, la farigola i la 
llimona a trossets ( 12 h) 

 Posar el pollastre en una safata amb la 
marinada per damunt. 

 Rostir en el forn aprox. 40 minuts.  

 Servir acompanyat de patates grilló. 
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INGREDIENTS (4 PAX) 

1 Carabassa 

200 gr. patates 

3 porros 

2 naps 

2 xirivies 

3 porros 

2 carcasses de pollastre 

Oli 

2 cullerades de formatge crema 

INGREDIENTS (4 PAX) 

1 Pollastre a trossos 

Sal 

Oli 

Pebre 

Farigola 

Llimona 

Patates (opcional) 

 

AMPA 
Pere IV 

Comissió Comunicació 
ampa.bloc@pereiv.cat 

  

Sopar Fàcil                                                     
Per Cuina Justa 

C/ Bilbao, 103 
08005 Barcelona 
@ Ampa.pereiv.cat 

http://ampa.pereiv.cat/

