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Benvolgudes famílies,

És un plaer per a nosaltres, fer-vos arribar un
cop més la revista trimestral de l’Ampa.

Com ja haureu vist per la portada, aquest
número té com a protagonista el circ. Els més
petits de l’escola ja tenen nom i mascota, i
aquest era un tema massa llaminer per passar-
lo per alt. Per tant, no us estranyi si entre
aquestes pàgines hi trobeu acròbates,
pallassos, trapezistes, forçuts, homes i dones
bala, etc.

Esperem que gaudiu amb els continguts que
hem preparat per a vosaltres, ja que ho hem
fet amb molta il·lusió. I és que no us podeu
perdre la crònica de l’excursió dels
Xafafarigoles, la cara més solidària del Pere IV,
ni l’entrevista a la nova presidenta de l’AMPA.

Bon Nadal!



La Castanyada

Amb la tardor, arriben la Castanyera i el
Marrameu, l’olor a castanyes torrades i les
carbasses de Halloween.

Celebrem Tot Sants a l’escola fent festa,
jugant i compartint bons moments en la
millor companyia.

La tradició de la Castanyada

L’Oncle Buscall

Quins nervis, quina emoció! L’Oncle Buscall ens ha
portat el nostre tió! Petits i grans l’hem alimentat, ni
una mandarina li hem perdonat! Tió, tió, caga torró o
hi haurà un bon cop de bastó...

El mestre “tioner”...

L'Oncle Buscall té cura dels tions que es desperten als
arbres, d'on els despenja i els lliura a la canalla perquè
els facin cagar.

Sembla ser que l'origen d’aquesta festa va estretament lligat al dia de Tots
Sants. Molts i molts anys enrere la castanyada era una celebració dedicada als morts,
un antic àpat funerari. Es creia que cada castanya menjada aquella nit, servia per
alliberar una ànima del purgatori. A diferència d’avui en dia, la castanyada era
pràcticament una celebració de culte que es feia en la intimitat familiar, en un
ambient seriós i respectuós.



L’Entrevista

Aquest trimestre hi ha hagut eleccions de
l’AMPA i tenim nova Junta. Per conèixer
millor com funciona des de dins, parlem
amb la Patricia i l’Esther.

La Patricia Sarrias és Educadora Social, té
3 fills i ha estat presidenta de l’AMPA els
darrers anys. L’Esther López és Dietista-
Nutricionista, té 2 fills i és la nostra nova
presidenta.

Què és l’AMPA i quines són les seves funcions?

L'AMPA som un grup de mares i pares (més mares que pares
) que creiem en una educació pública de qualitat i amb la
necessària implicació de les famílies en aquelles activitats
que poden millorar el funcionament de l'escola, per
aconseguir una comunitat educativa participativa i
implicada.

Quin és el paper del president de l’AMPA i de les diverses
comissions?

El president/a és un més de l'equip, cada comissió s'organitza a
la seva manera i els temes més generals els tractem en les
juntes, on entre tots acordem i consensuem les diferents
propostes i/o dubtes. Personalment crec que el president, a
banda de tots els tràmits burocràtics, ha de liderar l'equip, donar
suport a totes les comissions i recollir les diferents visions de les
famílies.



Patrícia, què és el millor que
t’emportes d’aquests anys com a
presidenta de l’AMPA?

Un munt d'experiències, bons
amics i la satisfacció d’haver
aportat el meu granet de sorra a
una AMPA espectacular! I el millor
que he fet? Trobar un relleu
fantàstic!!!

Com es coordinen l’AMPA i l’escola? 

L‘Ampa i l'escola ens coordinem
contínuament, bé des de cada
comissió per resoldre i/o preparar
temes concrets, o bé amb la junta i/o
l'equip directiu per fer seguiments
generals, compartir noves
propostes, inquietuds de les
famílies, etc.

Actualment, quants pares i mares
formen part de l’AMPA?

Crec que actualment uns 35-40
participen molt activament a
l'AMPA, després tenim la sort de
comptar amb moltes famílies que
poden ajudar puntualment i que ho
fan sempre que poden. Potser la
nostra assignatura pendent és
aconseguir més participació a les
assemblees i recollir propostes,
felicitacions i crítiques que sempre
ajuden a millorar!

Esther, com afrontes el nou càrrec de
presidenta?

Afronto aquest nou repte amb molta
il·lusió i ganes, i també amb molt
sentit del respecte i responsabilitat, la
Pati ens deixa el llistó ben alt. La sort
és que tindré una mestra exemplar i
estic segura que amb el seu suport,
l’ajuda de la vicepresidenta i el gran
equip que tenim a l'AMPA, seguirem
fent una molt bona feina.

“Em sento molt orgullosa i
feliç de formar part d'aquest
equip, d'aquest projecte”.



Racó del Mestre
Concert de #NADAL

La preparació del fantàstic
concert de Nadal dels nostres
fills en 3 piulades! Gràcies
@Pere4t



La cura del sòl pelvià

El passat dia 10 de novembre, la Laia i l’Ariadna,
fisioterapeutes del RAPbarcelona van venir a l’escola
per parlar-nos de com tenir cura del nostre sòl pelvià
i l’abdomen.

Escola de 

Pares

Malgrat s’acostuma a associar les molèsties pròpies
del sòl pelvià amb el postpart d’una dona, vam
descobrir que aquestes disfuncions afecten també a
homes i infants. Alguns símptomes en són el
restrenyiment, el dolor pelvià, les incontinències
d’orina, etc.

Després d’una breu introducció teòrica ens va quedar
clar que mai és massa d’hora per començar a cuidar-
nos i treballar la musculatura del sòl pelvià i
l’abdomen, evitant-nos així possibles malestars en un
futur.

Amb una mica de voluntat i una taula d’exercicis ben
elaborada només cal posar-nos el xandall i a
practicar. Mireu, mireu que bé ho fem!



Recomanacions

contra el Castell de Nadal i segrestarà el Pare Noel!

Me encanta la Navidad d’Ana Walker publicat per 
Thule. 

Les vacances de Nadal ja han arribat i no podem imaginar millor manera de gaudir-ne
que llegint una estona amb els nostres fills. Aquí us deixem uns contes nadalencs que
ens agraden força:

La carta als Reis, editorial Cruïlla. En Roger que
ha d’escriure la carta als Reis, tindrà un seguit de
problemes que faran que hagi d’escriure la carta
una i una altra vegada…

Tió o Santa Claus?, Editorial Baula. Els
bessons Marc i Paula estan a punt de celebrar
el Nadal i explicaran què és això de fer cagar
el tió al seu amic i veí Michael. Què passarà la
Nit de Nadal? Cagaran el tió? o Santa Claus
portarà regals?

El castell de Nadal, editorial La Galera. La Paula,
l’Abril i la Rita estan molt emocionades perquè
passaran les festes de Nadal amb els seus amics
de Secret Kingdom, però el que no saben és que
la reina Malícia farà un encanteri contra el
Castell de Nadal i segrestarà al Pare Noël!

Me encanta la Navidad, editorial Thule.
Al Pirulí li encanta el Nadal com a tots
els infants, ens parla del Pare Noël, dels
elements del Pessebre... Què és aquest
sorollet que s’escolta?



#LaMaratóPereIV

Activitats per a la Marató

Divendres 11 de Desembre, vam poder participar
dels tallers organitzats per la Comissió de Festes i la
Comissió Pedagògica, amb la finalitat de recaptar
diners per a la Marató de TV3, enguany dedicada a la
diabetis i l’obesitat.

Petits i grans vam passar-ho d’allò més bé en els
tallers de globoflèxia, pintacares, manualitats de
nadal i una xerrada sobre la diabetis amb la
participació d’una mare de l’escola, la Nadya Sued.

També va amanir la festa la Batukada del PereIV
amb el ritme incansable dels seus tambors.

Tot plegat va suposar recaptar 333€ en una tarda.

Però, a més a més, entre tots es van fer 510 grues de
paper només en una setmana, el que suposa una
donació per La Marató de 510€.

Gràcies a tots aquells pares i mares sense la
implicació dels quals això no hagués estat possible!



CUINA JUSTA

En els segons plats, per influència castellana,
darrerament s’ha introduït el rostit al forn o el
peix, i fins i tot el marisc.

Abans dels postres típics de Nadal, els torrons
i les neules, s’hi ha introduït alguns productes
com fruita confitada, segons la moda del
moment.

Per Sant Esteve, el primer plat de tota la vida
han estat uns canelons fets amb les restes del
rostit del dia abans. Tot s’aprofitava. Ara bé,
els canelons es continuen fent, però no
s’aprofiten els sobrants del dia abans, sinó
que es fa amb carn picada comprada
expressament. La resta no ha variat gaire: el
segon serà un altre rostit i les postres
tornaran a ser torrons i neules regats amb un
cava.

Bones 
Festes!

L’origen de les tradicions 
gastronòmiques de Nadal

Font: Gastroteca de Josep Lladonosa i Jaume Fàbrega

A Catalunya, els dos àpats més arrelats són
el dinar de Nadal i el de Sant Esteve, dos
dinars, on la quantitat de menjar és
abundant ja que dóna la sensació que fa
festa.

Per Nadal, el dinar tradicional començava
amb una sopa de galets, potser amb pilota
però res més. “L’escudella i carn d’olla” és
un costum més recent i de ciutat: al món
rural la carn d’olla es menjava a diari i no
feia festa.

Després ve el rostit tradicional de Nadal que
era d’au, normalment pollastre, farcit amb
prunes i pinyons fet a la cassola; d’aquí la
cançó “Ara ve Nadal, matarem el gall”.

Fotos del Taller de Cuina de Nadal
que Cuina Justa va fer al Pere IV



Excursió al Montseny

Poc després, la nuvolada que s’aixecava va recomanar una retirada a temps, i tot i
així, de tornada cap a l’aparcament, encara va donar un minut de glòria als
impermeables entaforats al fons de les motxilles. En acabat, com ja és costum en tot
aplec dels Xafafarigoles, l’última estona abans de desfer en cotxe el camí fins a casa
—alguns més apressats que altres per imperatiu futbolístic— va estar consagrada al
cafè de germanor i al comentari de la jugada, per marxar amb doble bon gust de
boca.

Miquel Àngel Abadías

Les fulles seques van resultar ser la joguina estrella, i
aquí i allà esclataven guerres improvisades, entre
grapats de fulles llancívols i canalla mig enterrada sota
el fullam.

A la vora de l’aigua, quan hi va ser tothom, germans i
parelles retrobats després de la caminada, va començar el
tràfec de bosses i carmanyoles. La concurrència va llançar-
se a endrapar entrepans, truites i carn arrebossada, els
més discrets, i fins i tot plats de cullera els més agosarats.
La mainada va aprofitar l’esbarjo per fer volar pedres i
pals cap a l’aigua, i algú fins i tot s’hi va ficar de peus per
comprovar si era prou freda.

Justament quan els meteoròlegs alertaven d’un
descens de les temperatures que havia de posar fi a un
estiuet de Sant Martí més llarg del compte, les famílies
del Pere IV van respondre amb un entusiasme dels que
fan època a la crida del Grup d’Excursions. Ben bé una
vuitantena de Xafafarigoles van fer cap al Montseny
per fer un recorregut al voltant del pantà de Santa Fe.

Un cop arribats i reunits tots a l’aparcament de Can
Casades, tocava posar fil a l’agulla i dividir el grup en
dos. Els més petits, una bona colla de cicle infantil,
van sortir rumb a la font del Frare, i d’allà van tornar a
passar per l’aparcament per després anar cap al pantà,
el punt de trobada per dinar tots plegats. Els més
grans, també van posar les cames a treballar i van
endinsar-se a la fageda que els separava de l’empedrat
del Morou. Aprofitant que algun raig de sol escadusser
començava a treure’ls el fred matinal del cos, van
enfilar els camins colgats de fullaraca entre mig dels
faigs mig despullats.



Jo         Solidaritat

Banc dels Aliments

Durant una setmana es van recaptar quilos i
quilos de menjar per poder entregar al Gran
Recapte del Banc dels Aliments. Un cop més,
la comunitat del Pere IV va respondre amb
362Kg de generositat.

Cursa de la Dona

Més de 90 mares, mestres i filles del Pere IV
van posar-se la samarreta rosa per participar
un any més en aquesta cursa tan especial i
emotiva.

A més a més, gràcies a les vostres donacions,
es va poder fer entrega d’un xec per valor de
725€ a l’Associació Espanyola contra el
Càncer.

Campanya Catalunya amb els
Refugiats

Juntament amb l’Institut
4Cantons es van aconseguir
omplir 20 capces amb roba
d’hivern per fer arribar als
refugiats de Síria.



Passatemps

Sopa de Lletres

Troba les figures, els animals i

els objectes del nostre

pessebre:

Pastor, Patge, Filadora, Ovella...

Laberint

Ajuda al Pare Noël a deixar els regals

sota l’arbre de Nadal

Qui és?

Uneix tots els números amb una línia

per descobrir qui s’amaga en aquest

dibuix.



Cartes dels Lectors

Aquest matí m’he dirigit a l’escola
tenint la certesa que no em fallarien.
Així ha estat. Puntualment a les onze,
famílies de l’Escola Pere IV, de
l’Institut 4 Cantons i membres de la
Plataforma s’han arromangat, i hem
carregat cinc cotxes plens de la vostra
solidaritat, quilos i quilos de roba
d’hivern per a aquells que ho
necessiten.

Xino-xano hem arribat al lloc de
recollida, una antiga fàbrica de cartró a
Sant Adrià del Besos, al costat del riu,
en un carreró omplert de gom a gom
de cotxes i furgonetes, plenes de
solidaritat com les nostres, dobles
fileres de solidaritat.

A la porta ens esperava el Jordi
(membre de la Comissió Pedagògica)
fent fotos de tot el que ens envoltava, i
m’hagués agradat en aquell moment
que tots/es poguéssiu veure allò que
vam veure amb els nostres ulls quan
vam entrar a la fàbrica.

Crònica d’un dissabte al matí de Novembre

Envia’ns les teves experiències a

revista.ampa@pereiv.cat

El lloc, un edifici impressionat que en
altres temps havia estat una fàbrica de
cartró, s’obre davant dels nostres ulls
com un gran magatzem d’amor, il·lusió i
solidaritat. Centenars de persones
voluntàries s’encarreguen de classificar i
posar el material en caixes. Gent de
diferents edats, procedències,
estaments… Hi havia bombers,
associacions de lleure, ampa’s, jubilats...
Tot un ventall de persones amb un únic
objectiu: ser solidàries amb aquells qui
pateixen.

Sovint ens plantegem si aquestes
campanyes que encetem arriben a bon
port. Algunes vegades sí, d’altres no, però
el que sí puc constatar és que posem el
nostre cor i el nostre servei desinteressat
per a aquells que ho necessitin. Seria
bonic seguir apostant perquè les nostres
comunitats afavoreixin aquestes
iniciatives que demostren que amb
petits grans de sorra, fem grans platges,
enormes mars i grans oceans.

Maria Pujadas


