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EDITORIAL  NOTÍCIES 

Benvolgudes famílies, 

 

Sense donar-nos-en compte, 
novament acomiadem un curs 
escolar.  

Un curs en el qual la nostra comunitat 
s’ha fet una mica més gran amb 
l’ampliació d’una nova línia per a les 
famílies de P3. Gràcies per sumar-vos 
a la nostra escola i al nostre projecte! 
Gràcies per participar des del primer 
dia!  

Així mateix, volem dedicar aquest 
número no només als que han arribat, 
sinó també a les famílies que se’n van, 
a tots els nostres alumnes de 6è que 
han crescut al Pere IV i que al 
Setembre començaran una nova 
etapa de la seva vida escolar. 

Desitjar-vos a tots molta sort en 
aquest canvi emocionant i alhora 
neguitós cap a l’Institut i a 
l’adolescència.   

 

 

 

Sense vosaltres, sense la vostra 
participació, la Comunitat del Pere IV 
no hagués estat el mateix.  

Estem convençuts que portareu 
l’esperit col·laborador de les nostres 
famílies allà on aneu i que això us farà 
viure moments inoblidables com que 
els ens deixeu a la nostra memòria. 

Ja per acabar, només desitjar-vos a 
tots unes molt bones vacances 
d’estiu.  

Ens veiem al Setembre! 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

L’ENTREVISTA 
Ramon Grau, director de l’Institut 4Cantons ens explica 
els principals canvis que viuran els nostres fills en el seu 
pas de la Primària a la Secundària i com els podem ajudar 
a créixer en l’adolescència. 

Pàg. 2 

 

Temps de Ballaruga 
Arriba el final de curs al PereIV i després de tant treballar 
el cos ens demana ballar. Torna un any més La Ballaruga! 

Pàg. 4 
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En Ramon Grau, Director de 
l’Institut 4Cantons ens explica el 
procés d’adaptació pel qual passaran 
els nostres alumnes de 6è que deixen 
l’Escola Pere IV per continuar fent-se 
grans i iniciar una nova etapa vital.  

Els pares vivim aquest canvi amb 
il·lusió, però alhora, no podem evitar 
sentir un cert neguit. Per això, 
esperem que les paraules d’en Ramon 
us ajudaran a entendre el canvi tan 
important que viuran els vostres fills 
en uns mesos i com des de casa els 
podem ajudar a continuar creixent. 

Ramon, quins són els principals 
canvis als quals ha de fer front un 
alumne quan arriba a Secundària? 
Què es troba de diferent? 

Des del meu punt de vista, el principal 
canvi, no és tan acadèmic com de 
creixement personal. Es troben en 
una edat en la que tot és un 
descobriment (descobrir-se a un 
mateix, als altres, a la necessitat 
d’agradar...). Als 11-12 anys hi ha un 
canvi psicològic que fa veure el món 
d’una manera diferent, i per això, hi 
ha un canvi de l’escola cap a l’Institut. 

En relació  a la part acadèmica, depèn 
sobretot de l’estil de treball que 
l’alumne ha seguit al llarg de la 
Primària. En el cas dels alumnes del 
PereIV, que estan familiaritzats en 
l’ús de la tecnologia a l’aula, el canvi 
no és tan gran com si només 
haguessin fet servir únicament llibres 
de text. Tanmateix, aquí la immersió 
en les noves tecnologies és major, ja 
que es treballa en un entorn virtual i 
no han de resoldre les tasques en  una 
llibreta, sinó a través de la tableta i 
enviar-les al seu professor en format 
digital. 

De quina manera s’ajuda als nous 
alumnes a aprendre a treballar en 
aquest entorn virtual? 

Durant les primeres tres setmanes a 
l’Institut hi ha un procés d’adaptació a 
aquesta nova manera de treballar 
mitjançant el món digital. 

Per exemple, durant els primers 15 
dies es fa un Treball Globalitzat 
(durant 9hores la setmana) que és diu 
“Mira qui Som” on l’alumne comença 
a utilitzar de forma gradual la tableta: 
penjant les tasques que se li demanen 
a l’entorn virtual, revisant les 
correccions que els hi ha fet el 
professor, etc. D’aquesta manera, 
quan es comença a treballar matèries 
amb un càrrega curricular important, 
l’alumne ja està habituat a treballar 
en un entorn digital. 

Els alumnes entenen molt 
ràpidament el funcionament del 
sistema, ja que treballar mitjançant 
les tabletes i un entorn virtual no els 
suposa cap dificultat, donat que 
tenen un grau d’habilitat elevat en 
l’ús de les noves tecnologies. 

Sí que voldria recalcar la importància 
del treball diari a l’Institut, ja que els 
alumnes s’han d’acostumar a 
presentar totes les tasques a temps,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

revisar-les i per tant, tenir un hàbit 
d’estudi, ja que no tot el pes de la 
nota final recau en els exàmens. 

Com podem acompanyar els 
nostres fills? 

Encara que ens costi, hem d’intentar 
no fer de mestres. Amb un adolescent 
és important que els pares estiguem 
presents, supervisant, però deixant-
los certa llibertat. 

Si coneixem molt bé l’Institut  i la seva 
manera de treballar, cal fer un 
seguiment des de casa dels deures 
recolzant-nos sempre que calgui amb 
el tutor personal del nostre fill. És 
important està presents, però donant 
la oportunitat als nostres fills de 
responsabilitzar-se del seu treball. 

També és cert, que la càrrega de 
treball de casa, a l’Institut és menor 
que a l’escola, ja que donem molta 
importància a la feina que fan al 
centre. 

A casa cal vetllar per l’ús responsable 
de la tableta, ja que no és una eina de 
joc, sinó de treball, i per tant, els 
pares n’haurien de conèixer la 
contrasenya i acordar amb els nostres 
fills les hores que passen jugant o 
connectats a les xarxes socials.  

L’Entrevista 
Amb Ramon Grau 
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Amb la voluntat de col·laborar amb 
les persones més necessitades del 
nostre barri, enguany, per Sant Jordi, 
els pares i mares de la Comissió 
Pedagògica de l’AMPA van 
organitzar una recollida de llibres 
(donacions de les famílies del PereIV), 
amb l’objectiu de ser venuts al preu 
d’1€ la tarda de la diada de Sant Jordi. 

Finalment es van aconseguir 164 
llibres!!! 

 

 

 

 

 

 

El llibre de la Biblioteca de Pares que 
volem recomanar-vos per aquest 
estiu és una petita reflexió entorn a 
qüestions d’educació ètica 
relacionades amb els problemes 
actuals de la societat. 

Phillippe Meirieu, segurament un 
dels autors pedagògics més 
interessants del moment i amb un 
elevat prestigi a França, a través de 
petits capítols, dóna la seva visió 
sobre temes que ens preocupen 
diàriament com a pares: l’educació 
dels més menuts i la seva formació 
com a ciutadans, el paper de la moda 
i la televisió en el seu dia a dia, les 
relacions familiars, l’educació pel 
medi ambient,  l’autoritat dels adults, 
la funció de l’escola, etc.  

 

 

 

 

Els diners de la venda de llibres es van 
donar a l’Associació Confianza 
Solidaria Sant Martí. Aquesta 
associació sense ànim de lucre i 
independent, treballa per ajudar als 
veïns del nostre barri amb pocs 
recursos, a cobrir les necessitats més 
bàsiques a través, per exemple, de la 
recollida d’aliments. 

Si en voleu conèixer més, entreu a 
www.confianzasolidariasantmarti.org 

 

 

 

 

 

 

En aquest llibre de fàcil lectura, 
podreu trobar pistes per a posar en 
pràctica accions que ens ajudin a 
resoldre algunes de les 
preocupacions que diàriament tenim 
com a pares per a oferir la millor 
educació en valors als nostres fills. 

 

“Si bé un infant descobreix el món 
jugant, és jugant com un adult el 
destrueix”. 

 
 

Philippe Meirieu es professor de Ciències 
de l’Educació a la Universitat Lumière- 
Lyon 2 i especialista en pedagogia. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Biblioteca de Pares 
Recomanem  “El món no és cap joguina”, Phillippe Meirieu 

 

Sant Jordi Solidari 
Per la  Comissió Pedagògica 
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La Ballaruga s’ha convertit en un tret 
característic de la nostra comunitat. 
Després de 10 anys, avui és 
inimaginable un fi de curs sense 
moure l’esquelet. 
 
Aquesta iniciativa de l’AMPA va 
néixer el curs 2005-2006, amb 
l’objectiu d’acostar les noves famílies 
a través d’una activitat participativa 
on pares i fills treballessin plegats per 
celebrar el final de curs amb un 
fantàstic espectacle de ball. 
 
Des dels seus inicis, la idea va ser molt 
ben rebuda, i de fet, els voluntaris i 
voluntàries que van voler participar 
van superar de lluny les expectatives 
dels organitzadors. 
 
A la Ballaruga tothom hi té cabuda: 
pares i mares que assagen a tota hora 
amb els nens per oferir una 
coreografia ben bonica, avis i àvies 
que col·laboren en la confecció del 
vestuari, tiets i tietes que venen a 
maquillar, etc. 
 
A través del ball com a expressió 
artística, es transmeten els valors de 
la nostra escola, tals com el respecte, 
la participació, el compromís, la 
solidaritat, responsabilitat i l’equitat. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Cada any es proposa un tema diferent 
sobre el qual construir la coreografia 
que ballaran els nostres fills. Així 
doncs, al llarg d’aquests anys, s’han 
treballat temàtiques tan diferents 
com són l’alimentació sana, la 
literatura infantil i juvenil, les bones i 
males influències per als nens/es, el  
 
 

 
 
 
 
 
 
món del cinema, els drets dels 
infants, Tele Pere IV, la història del 
rock, arts escèniques... Cada any, 
suposa un nou repte i un desafiament 
per a la organització i per tot els 
voluntaris que hi participen. 
 
No obstant això, si es continua 
portant a terme és perquè tota la 
comunitat educativa s’hi volca de bon 
grat i any rere any, la Ballaruga ens 
ajuda a mantenir viu aquest 
sentiment de pertinença tan 
característic de les famílies del Pere 
IV. 
 
Els nostres fills gaudeixen d’una 
activitat diferent a les aules, on els 
pares hi participen gustosament, per 
aconseguir un resultat de qualitat i 
superar plegats, la vergonya de pujar 
d’alt d’un escenari. És tracta d’un 
treball d’equip, on els uns ajuden als 
altres, per tal que tots puguem gaudir 
d’aquest fi de curs tan especial. 
 

 
 

Temps de Ballaruga 
Movent l’esquelet  10 anys! 
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La coca de Sant Joan és una de les 
coques més populars a Catalunya. És 
dolça i es menja com a postres durant 
la nit de Sant Joan, la del 23 al 24 de 
juny.  

Tradicionalment les coques les 
elaboraven les confraries de Sant 
Joan, que s’endolcien amb fruita 
confitada i es venien en una subhasta 
per tal d'obtenir fons. Llavors eren de 
forma rodona, segurament en 
referència al Sol en el solstici d’estiu.  

Més endavant, les coques es feien a 
casa i es portaven a coure el forn. El 
veïnat passejava la coca perquè 
tothom veiés la riquesa de fruita 
confitada amb què l'havien ornat. 
Com més llargues més preuades. Al 
segle XIX, el jovent les menjava al 
passeig Nou de Barcelona. Hi havia 
tanta afluència de joves amb coques, 
que el carrer va passar a dir-se passeig 
de Sant Joan.  

Després la preparació va passar a 
mans de pastissers i forners, que en 
van millorar la qualitat i van fer-ne 
d’altres varietats, com la de llardons, 
pinyons, amb crema de pastisseria o 
amb crema catalana, i altres 
combinacions. La forma també ha 
variat i ha deixat de ser exclusivament 
rodona; actualment és gairebé 
sempre ovalada.  De fet, segons la 
tradició, ha de ser el doble de llarga 
que d’ampla, i amb els angles 
arrodonits.  

 

 

 

 

 

Aquest tipus de coca es consumeix 
per les revetlles de Sant Joan, Sant 
Pere i Sant Jaume, tot i que és a la 
primera que aquesta tradició es 
conserva de forma més 
generalitzada.  

La farina, el llevat, el sucre, els ous, la 
llimona, la canyella, la nou moscada, 
la mantega i la sal són els ingredients 
per fer la pasta. Damunt s’hi afegiran 
els pinyons i la fruita confitada. Per a 
la seva elaboració, es pasten els 
ingredients i es deixen reposar. 
Després es talla en porcions i s'estira 
amb el corró fins a donar-li la forma 
desitjada, afegint-hi al damunt els 
bocins de fruita. A continuació, es 
deixa llevar, s'hi espolsa sucre pel 
damunt i es cou al forn a una 
temperatura elevada. Algunes 
varietats es farceixen amb crema, 
nata, trufa i, més recentment, amb 
cabell d'àngel. 

Bona revetlla i bon estiu!! 

 

FONT:  

Productes de la Terra. Generalitat de 
Catalunya. DARP. Ada Parellada 

 

 

 

 

 

 

 

Història de la Coca de Sant Joan 
Per Cuina Justa 

Recepta d’Ada Perellada de la 
coca de Sant Joan 

Per a una coca per a vuit persones 

Ingredients: 

 500 g de farina de força 

 1 ou 

 Un pessic de sal 

 100 g de sucre 

 La pell ratllada d’una llimona i 
d’una taronja 

 20 g d’anís 

 60 g de llevat premsat dissolt en 
200 g de llet a temperatura 
ambient 

 120 g de mantega 

 Fruita confitada 

 Pinyons 

 Sucre 

Preparació: 

Posarem en un recipient: 500 g 
de farina de força, 1 ou, un pessic de sal, 100 
g de sucre, la pell ratllada d'una llimona i 
d'una taronja, 20 g d'anís i 60 g de llevat 
premsat dissolt en 200 g de llet a 
temperatura ambient. Ho pastem durant 
15 minuts. 

Hi afegim 120 g de mantega. Ho 
pastem una altra vegada fins que ens quedi 
una pasta llisa. La tapem amb un drap i la 
deixem reposar uns quinze minuts.  

La dividim en dues parts, 
l'estirem amb un corró i la tapem, la deixem 
fermentar una hora. Pintem amb ou batut, 
hi posem la fruita confitada i els pinyons 
mullats. També podem posar-hi sucre pel 
damunt. Si n'hem fet, serà el moment de 
posar-hi crema pastissera. La coem al forn, 
10 minuts, a 180 ºC. 
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Després de molts mesos treballant, el 
passat 25 d’Abril vam celebrar els 10 
anys de la nostra Escola amb un 
programa carregat d’activitats on cap 
de les entitats del nostre barri i del 
Pere IV es van voler perdre un dia tan 
especial. 

Al llarg del matí, els nens i les nenes 
es van divertir d’allò més participant 
en tots els tallers que s’havien 
organitzat al pati de l’escola de la mà 
de Cuina Justa, Cet-10, British 
Council, Lazzigags, Art&Crafts, 
Kid’sBrain, A lo cubano... 

 

 

 

 

A més a més ens van visitar uns 
convidats molt especials: els gegants 
del Poblenou i la Colla del Drac. I els 
castellers de Barcelona! 

Fins i tot vam tenir cançó d’aniversari 
de la mà dels nostres alumnes, així 
com un pastís enorme que va fer les 
delícies de grans i petits. 

Professors, alumnes, pares i mares, 
vam ballar al ritme de la Batukada i 
Brincadeira, i tot va acabar, com no 
podia ser d’altre manera, amb una 
botifarrada, tal i com fa 10 anys les 
primeres famílies del Pere IV van 
celebrar la inauguració de l’escola.  

 

 

 

Ets conductor d’autobús i avui condueixes un 
autobús de la línia 24. Reculls 10 persones i en 
baixen 4, reculls 15 i en baixen 7. Pugen 9 
persones més.  

De quin color té els ulls el conductor? 

 

 

 

 

 

 

La Festa dels 10 anys 
Reportatge Abril 2015 

L’enigma 
En Família En saps la resposta?  
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Si en el número anterior de la revista 
us parlàvem dels nostres fantàstics 
equips de bàsquet, aquest número el 
volem dedicar a una disciplina menys 
coneguda, però de la que els nostres 
alumnes recentment han demostrat 
tenir-ne un excel·lent domini. 

El trampolí és una modalitat 
gimnàstica que consisteix a fer 
acrobàcies aèries des d’un llit elàstic 
en una successió de salts. Des dels 
Jocs Olímpics de Sidney 2000, la 
gimnàstica de trampolí (individual) és 
esport olímpic. 

La pràctica d’aquest esport ajuda als 
nens i nenes al desenvolupament de 
l’esquema motor (córrer, saltar, 
caure), l’esquema postural (equilibri, 
lateralitat, flexibilitat) i les habilitats 
personals (autonomia, afany de 
superació, esforç). A més a més, 
aprenen diferents elements tècnics 
propis del mini-trampolí i el llit 
elàstic, així com elements de 
gimnàstica a terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diumenge 17 de Maig, el recinte 
CEM Mar Bella, va acollir una 
competició de trampolí per equips 
organitzada pel CEEB.  

A la cita no hi van faltar les escoles i 
entitats habituals com el CEM Bac de 
Roda, l’Escola Pere IV, L’Escola la 
Caixa, totes elles de Cet-10, així com 
el Col·legi Jesús Maria i el CEM Mar 
Bella, entre d’altres. 

L’equip de la nostra escola va brillar  
amb les seves acrobàcies i va 
aconseguir pujar al podi fins a tres 
vegades. Unes medalles i copes 
resultat de l’esforç i la tenacitat amb 
la que han treballat al llarg del curs. 

Enhorabona per aquest èxit més que 
merescut, però sobretot, per un bon 
treball d’equip. Ja tenim ganes de 
veure-us la propera temporada. 

 

 

L’equip de MiniTramp del Pere IV 
Esports Pere IV Trampolí  
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Els alumnes de 6è ens expliquen quin 
és el millor record que s’emporten de 
la nostra escola: la Ballaruga, els Jocs 
Florals, els amics, etc. 

 

Hem seleccionat alguns d’aquests 
missatges, per compartir-los amb 
tots vosaltres. Que us vagi molt bé a 
l’Institut!!!  

 

 

. 

@ampapereiv  ampa.pereiv.cat 

Adéu 6è  
Alumnes Pere IV   


