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Editorial
Ja som a la primavera. Qui ho diria, que fa només  

tres mesos estàvem parlant de torrons!
El temps passa de pressa i sembla que cada cop més. Les noves tecnologies, el 

ritme frenètic de les nostres vides i les dels nostres fills ens porten al fet que, pot-
ser, les habilitats més preuades avui dia siguin la capacitat d’adaptació al canvi i la 
intel·ligència emocional. D’això parla l’article sobre la nova escola, de com s’està 
treballant des de diversos fronts en l’elaboració d’un nou model d’educació més 

adient als temps que corren.   
Per poc que pugueu us recomano fer una ullada a aquest vídeo:

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=ca 
Però portem més coses: una entrevista a la Rosa Mestre, tutora de 1r A,  

i una altra al Luca, un dels alumnes que aquest any passaran a l’institut…  
També des de les comissions de Festes i Inclusiva ens expliquen una mica  

la seva activitat. Recordem que de la mà de Festes hem aconseguit  
el primer premi de la Rua de Carnestoltes d’aquest any!!

En fi, esperem que en gaudiu i recordeu que estarem encantats de rebre  
els vostres comentaris i propostes per a la revista.

Sumari
Editorial i sumari / L’escola que ve / Comissió inclussiva / Entrevista a Rosa 
mestre, 1r A / Comissió de festes / Ampa News / Entrevista a Luca, alumne 
d’ultim curs / Aplicaciones de control parental / Nous reptes i noves destina-
cions. Xafafarigoles / Cuines del món. Recepta de cuina / Recomanacions / 
Relat guanyador.
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L’escola que ve
Des de fa ja alguns anys, sentim a parlar d’escoles que no tenen 
llibres, d’educació per projectes, de mestres que no imparteixen 
lliçons sinó que acompanyen els alumnes… Fins i tot molts de 
nosaltres vam escollir el Pere IV fugint d’aquest tipus d’escola.

Però els temps evolucionen ràpid i estem veient que cada cop 
són més les escoles que manifesten la seva voluntat de canvi cap 
a aquests nous mètodes, i any rere any la demanda d’aquest ti-
pus de centres creix exponencialment.

Què es tot això?
La majoria dels adults actuals hem passat els nostres anys d’esco-

la asseguts en fileres en classes superpoblades, escoltant quiets i en 
silenci el professor amb un llibre al davant. Després venien llargues 
tandes de deures i exàmens, on havies de demostrar que havies 
interioritzat aquells coneixements transmesos. 

Potser éreu bons alumnes, perquè al final del procés portàveu 
bones qualificacions a casa. Però encara i així, recordeu entusiasme 
pel que us explicaven o més aviat tedi? Recordeu els continguts 
apresos? Però a més resulta que ara  tampoc no els necessites! Per-
què qualsevol d’aquells rius, serralades o capitals es poden buscar a 
la Wikipedia en un segon, sobretot en converses de cafè, perquè la 
majoria de vosaltres no els haureu necessitat per fer la vostra feina. 
I en canvi, moltes habilitats necessàries en el mercat laboral, proba-
blement mai les haureu practicades durant la formació reglada, com 
pot ser el treball en equip, la capacitat de parlar en públic, la capaci-
tat d’argumentar i convèncer sobre una idea pròpia, la creativitat…

I si els bons alumnes podien tenir aquest sentiment, 
què passava amb aquells que no eren capaços 
de resistir quiets, callats i atents i arribar amb 
bones qualificacions a la fi de curs?  Eren 
etiquetats de fracassats, quan la historia 
està plena de persones d’èxit a la vida 
que van ser fracassats escolars. 

Necessàriament, la primera ballarina 
d’una companyia, el millor fotògraf del 
món o el millor empresari eren els pri-
mers de la classe? Probablement, ja de 
petits, tenien habilitats que fàcilment pas-
saven desapercebudes en un sistema per al 
qual el principal valor era poder estar quiet, ca-
llat i atent durant moltes hores al dia.

Marga López. Comunicació

Crònica
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Doncs bé, encara que afortunadament les coses han canviat 
molt des que nosaltres érem petits, aquests nous mètodes pe-
dagògics venen a donar resposta a les necessitats d’un mon que 
canvia ràpid, com és el nostre actual.

En què consisteixen les noves pedagogies?
Primer de tot, que de noves en tenen ben poc. Venen de cor-

rents pedagògics dels segles XVIII, XIX i principi del XX. Recullen 
elements que podem trobar a les bibliografies de Pestalozzi, Pia-
get, Montessori… si bé tenen en comú que l’alumne passa d’és-
ser subjecte passiu del seu aprenentatge i el professor un expert 
que buida el seu coneixement sobre ell, a ser-ne el constructor 
i el professor un guia en aquest procés d’elaboració del propi 
coneixement.

I com s’aconsegueix? Aprenent per l’experiència, seguint els 
interessos i ritmes dels alumnes en l’elaboració de projectes, ex-
plorant les potencialitats individuals de cada alumne i sent-ne el 
mestre un acompanyant.

Què es nova escola 21 i xarxes pel canvi?
En un món caracteritzat pel canvi i la complexitat, diverses ins-

titucions i organismes oficials i privats prenen consciència que fer 
la transició del model educatiu transmissor tradicional als nous 
models és una necessitat.

Nova Escola 21 neix —i de fet és una iniciativa privada pro-
moguda per la Fundació La Caixa— en busca d’un nou model 
educatiu comú amb la participació de diverses entitats. Prop de 
500 centres de tota Catalunya ja hi estan adherits.

Amb posterioritat, el Consorci d’Educació de Barcelona pren 
la iniciativa en la mateixa direcció i uneix esforços amb Nova Es-
cola 21 amb l’objectiu que els centres i les seves comunitats edu-
catives assoleixin en un període de tres anys els coneixements i 
procediments que facin possible el canvi efectiu.

http://www.escolanova21.cat/
https://ca.wikipedia.org/wiki/

Model_d%27ensenyan%C3%A7a
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/

leading-the-international-agenda/rethinking-education/
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PERE IV dintre d’aquest marc. Ens parla el David Beltran:

“L’escola Pere IV està adherida, com no podia ser d’una al-
tra manera, a l’empenta que està fent el Consorci d’Educació 
mitjançant la iniciativa “Xarxes per al Canvi” i s’incorporarà 
properament a aquesta experiència educativa. El Consorci as-
segura que en un termini de tres cursos tots els centres hi 
serem adherits.

Mentrestant, els que ens coneixeu sabeu, però, que no som una 
escola que romangui estàtica... Una de les premisses que ens 
mouen com a centre educatiu enllaça amb el proverbi xinès “No 
tinguis por dels canvis lents, sols tingues por de romandre immò-
bil”. Al llarg d’aquests anys haureu constatat que són diverses 
les iniciatives en diferents àmbits que hem portat endavant. Les 
nostres activitats i tallers dins i fora de l’aula; el nostre impuls 
tecnològic del centre des d’un punt de vista educatiu, a l’aula, i 
institucional, amb el treball intens a la pàgina web i les xarxes so-
cials; el treball de millora dels espais exteriors del centre; ampliar 
els llaços de col·laboració amb les famílies... Tot esdevé un motor 
per fer del nostre centre quelcom que mai no s’atura. I, com no 
podia ser d’una altra manera, aquests petits i grans canvis no 
podrien ser possibles sense la complicitat, confiança i implicació 
de l’AMPA de l’escola, que, amb recursos materials i humans, 
col·labora molt estretament per tal de fer que el projecte pe-
dagògic del Pere IV sigui cada vegada més sòlid i encoratjador. 
Naturalment, som conscients que aquesta roda mai no s’atura 
i, per tant, hem de continuar sense “romandre immòbils”, tot 
buscant petites i grans fites per continuar avançant en aquesta 
difícil, però apassionant, tasca d’EDUCAR.”
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Aprofitem també per animar-vos a formar part d’aquesta 
comissió. Totes les mans seran benvingudes!

La Comissió Inclusiva, de la mà de l’AMPA, ha aportat recur-
sos tan preuats com:

•  Material Spielgaben: es tracta d’un moble amb material 
didàctic principalment pensat per als nens i nenes amb 
NEE, però que és un material útil i funcional per a tothom.

Comissió inclusiva
La comissió inclusiva de l’escola Pere IV està formada actualment per famílies 
que treballem de manera coordinada amb l’escola per ajudar a que els nens 
i nenes amb necessitats educatives especials (NEE) puguin gaudir de les ma-
teixes oportunitats d’aprenentatge i de creixement que els seus companys. 
Intentem complementar la tasca dels mestres i professionals que hi intervenen 
tot aportant recursos materials i humans que puguin ajudar a millorar aquesta 
atenció específica.

Alana Roig. Comunicació
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•  IPads i fundes: s’ha dotat de 4 iPads, amb les seves correspo-
nents fundes, l’equip d’atenció a l’alumnat amb NEE, perquè 
en puguin fer l’ús específic que necessiten amb els nens i 
nenes i ajudar-los a aprendre.

•  IPersonal de suport: En recollir comentaris i aportacions de 
diferents famílies de l’escola es va veure adient oferir a l’es-
cola la possibilitat d’aportar personal de suport per a l’eta-
pa d’Infantil i per a l’etapa de Primària. L’escola va acollir de 
molt bon grat la proposta i això s’ha traduït en les noves in-
corporacions d’aquest curs:

PERSONAL 
DE REFORÇ  

INFANTIL Raquel
Fa reforç a l’acti-
vitat de psicomo-
tricitat, juntament 

amb la tutora, 
perquè així la tu-
tora pugui fer un 
seguiment més 

acurat de tots els 
alumnes, i ajuda a 
detectar proble-
mes de relació o 
aprenentatge de 
qualsevol alumne 
(fa un total de 13 
hores setmanals).

PERSONAL  
DE REFORÇ DE 
PRIMÀRIA Lara

Fa reforç de primer 
a sisè de Primària. 
Ajuda a reforçar 
la matèria instru-
mental de Mate-
màtiques als nens 

i nenes que els 
cal una empenta 
per poder arribar 
a progressar de 
manera adient, 

propiciant que pu-
guin seguir el ritme 
d’aprenentatge del 

grup de classe.
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Activitats de sensibilització
Una altra tasca que vol dur a terme la 

comissió inclusiva és la sensibilització en-
vers la diversitat. El curs passat vam fer un 
tímid apropament a la sensibilització envers 
l’autisme i la resposta va ser tan bona que 
aquest any ens hem animat a reproduir-ho 
amb més empenta i ressò. 

L’autisme és un trastorn que afecta el 
desenvolupament de les habilitats de co-
municació, de llenguatge i de relació social 
alhora que fa que sovint es presentin inte-
ressos restringits i conductes repetitives i 
estereotipades.

Segons les últimes dades, almenys 1 de 
cada 100 infants té Trastorn de l’Espectre 
de l’Autisme. 

Avui dia segueix sense cura, però és 
possible millorar molt el pronòstic i la 
qualitat de vida de les persones amb 
autisme. Poden aprendre, conviure, partici-
par i aportar a la comunitat si disposen dels 
recursos i suports adients. 

Sota el lema Connecta’t al blau, el diven-
dres 31 de març la nostra escola posarà el 
seu granet de sorra en la sensibilització en-
vers l’autisme realitzant diferents activitats. 
Des de convidar tothom aquell a anar de 
blau, el color de l’autisme, fins a construir 
un puzle de missatges entre tots, alumnes, 
mestres i famílies, on reflectirem que tots 
encaixem i cap peça sobra. 
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L’autisme és un 
trastorn que afecta 
el desenvolupament 
de les habilitats de 

comunicació, de 
llenguatge i de re-
lació social alhora 

que fa que sovint es 
presentin interessos 

restringits i con-
ductes repetitives i 

estereotipades.
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Entrevista a:

Rosa Sastre Arnau
La Rosa Sastre aquest any és la profesora de 1r de primària, però l’any passat 
va ser d’educació infantil, de P5. Hem volgut entrevistar-la per tal de conei-
xer-la millor.

On vas nèixer?
A Barcelona 
A quina escola vas anar?
Al col·legi Santa Teresa de Jesús
Quant fa que treballes al Pere IV? 
Des del curs 2007-08
Quines van ser les teves primeres impressions?
Vaig entrar que s’acabava de crear l’escola. Estàvem en barracons 
i s’havia de fer l’edifici nou. Les primeres impressions eren d’il·lu-
sió per crear un projecte nou però que calia treballar molt.
On havies treballat abans ?
A diferents escoles. Però la darrera va ser l’escola Torre LLauder 
a Mataró.

Marga López. Comunicació
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Quina es la teva matèria preferida ara?
De fet m’agraden totes, perquè jo vinc d’Educació Infantil i allà 
totes les matèries s’entrellacen. Aquest any estic gaudint molt de 
tot el procés d’aprenentatge de la lectura i escriptura que fan els 
nens i nenes de la classe.  
També ho era quan tu eres petita i anaves a l’escola?
Quan jo era petita la matèria que més m’agradava era “Lengua 
Castellana”, ja que l’assignatura de Català no existia. També m’ha 
agradat sempre molt la Història.
Què és per a tu el millor d’aquesta escola?
Hi ha moltes coses bones a l’escola: des de l’equip directiu i de 
mestres fins a les instal·lacions. Però el més important són els 
nens i les nenes, que amb les seves famílies s’impliquen en l’edu-
cació.
El teu millor record i el pitjor?
De records bons n’hi ha molts. Quan veus que acaben sisè els 
alumnes que has tingut al parvulari és un gran moment. No en 
tinc de dolents.
Portes els teus fills a l’escola La Llacuna, pionera en els nous mè-
todes d’educació de què parlem en aquest número de la revista.
Quins penses que són els punts forts i febles d’aquesta metodo-
logia? 
La meva filla anava a La Llacuna quan van canviar de metodolo-
gia. Al principi els pares estàvem a l’expectativa. Al cap dels anys 
he de dir que estic contenta. Crec que educar tenint en compte 
els interessos de l’alumne i respectant el seu ritme de desenvo-
lupament maduratiu és el millor. Que les assignatures no estiguin 
compartimentades és el que s’assembla més a la vida real. És 
més important el procés d’aprenentatge que no pas el contingut. 
El punt feble és que és un 
mètode nou. A mesura que 
passi el temps s’anirà mi-
llorant els aspectes que no 
s’han atès adequadament. 
Un desig per al Pere IV?
Que continuï amb la tasca 
d’ensenyar i formar els nens 
i nenes del barri durant molts 
anys més.-
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Arit Akpan (Mare de P3) Roser Guart (Mare de P5)  
Noemi Morin (Mare de P4 i 2n) Laia Blanco (Mare de P4 i 6è) 

Eva Sáez (Mare de P4) Sandra Vico (Mare de P4 i 6è)  
Nuria Garcia (Mare de 6è) Sergi Huidobro (Pare de 6è)  
Marta Romero (Mare de P4) Mar Surroca (Mare de 6è)  

Jordi Vila (Pare de P4 i 3r) (Dj. Piu)  
Sandra Hernández (Mare de 6è) Esther Diaz (Mare de P4 i 3r)

Comissió de festes
La Comissió de Festes es va formar amb l´objectiu d´establir lligams entre les 
famílies i l’escola mitjançant les festes i tradicions que es celebren a l´escola. 
Actualment està formada per 13 membres repartits en diferents cursos.

La veritat és 
que som molt 
diferents, però 
sempre trobem 
l´entesa i, quan 

cal “posar-se a la 
feina”, tothom 
dedica el seu 

temps i esforç.

Esther Díaz Casal. Comissió de Festes
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Comissió de festes Festes, tot i el seu nom, és una comissió que necessita dedicació, 
pràcticament en sortim d´una que ja estem ficats en una altra!!! 
Per tal que us en feu una idea, repassem els esdeveniments que 
organitzem durant l´any.

Comencem amb la Castanyada, que és una festa pensada 
més aviat per als més petits de l´escola. Al matí, el Marrameu 
i la Castanyera visiten les classes dels cursos d´Infantil fent-se 
fotos, cantant i —no ens enganyem— provocant algun que altre 
plor!!! A la tarda torrem les castanyes i moniatos al pati mentre 
els nens juguen a diferents activitats que muntem al pati i que 
sempre estan relacionades amb el tema de la festa o la tardor. 
Enguany hem innovat amb el Túnel del Terror, pensant amb la 
idea d´escola integradora de la cultura anglesa i fent l´ullet a la 
festa de Halloween.

De seguida arribem al Nadal, temps de convidar a Ses Majestats 
els Reis d´Orient per tal que recullin cartes i desitjos, en aquest 
cas, també dels més petits.
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Per Sant Jordi tenim un escenari semblant a la Castanyada, 
fem jocs al pati i aprofitem per adquirir les tradicionals roses. 

Però les festes “estrella” de la comissió són Carnestoltes i Fi 
de Curs. Són les més complicades d´organitzar i on treballem de 
valent per tal que tot surti bé.

La coordinació de Carnestoltes comença tot just després del 
Nadal. Parlem amb l´escola, ens posem d´acord en el tema i 
comencem a dissenyar camió i disfressa per preparar el kit. La 
idea és sempre fer una cosa senzilla, assequible i alhora vistosa, 
per tal que les gairebé 500 persones que sortim a la rua del barri 
formem la comparsa més nombrosa i acolorida en nom del Pere 
IV. Establim una disfressa molt bàsica amb la finalitat que, fins i 
tot aquelles persones que tenen poc temps o poca traça amb 
l´agulla, en puguin formar part… No hi ha excuses!!! Evidentment, 
sempre és un gust que els més «carnestolteros» donin el seu 
toc personal i afegeixin complements o idees que donen com a 
resultat algunes disfresses ben originals.

Aquest any ens n’hem sortit prou bé… Hem sigut els 
guanyadors de la rua (des d´aquí moltes gràcies a tothom!!!) i 
hem aconseguit ser els Reis del Carnestoltes, la qual cosa implica 
un petit premi en metàl·lic (200 €) i l´honor d´obrir la rua l´any 
vinent i tancar-la amb la lectura del pregó. 
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En aquesta rua pot participar qualsevol entitat del barri 
i és gratuït. No hi ha requisits. En el nostre cas, lloguem el 
camió, portem música «a tope» i tanca la comitiva el marxós 
grup de Batukada Pere IV. La Coordinadora d´Entitats (entitat 
organitzadora) comença la ronda de reunions pels volts del 
mes de novembre; són quatre o cinc reunions on s´estableix el 
recorregut, l’ordre de sortida i les normes logístiques bàsiques 
per tal d´organitzar les prop de 6.000 persones que hi participen 
d´una forma o una altra.

El jurat està format per membres de la mateixa Coordinadora 
i també d´altres entitats, com els Dracs del Poblenou, els Diables 
o els Gegants. Valoren una mica tot: la decoració del camió, la 
disfressa, el nombre de participants… I designen el guanyador 
un cop acabada la rua a l´escenari que hi ha com a fi de festa.
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I per últim, la festa de Fi de curs. És la festa més esperada pels 
nens... Organitzem un matí d´activitats, inflables i una tómbola 
“passada per aigua”, on els nens/es poden gaudir fins al migdia. 

A la tarda, després de “La Ballaruga” i un berenar fugaç, donem 
pas al tradicional Sopar de Germanor, on està cridada a participar 
tota la comunitat del Pere IV. Es proveeixen taules i cadires, les 
famílies compren el seu tiquet de cadira + beguda durant els 
dies previs i, al vespre, cadascú porta el seu sopar. En fer-se fosc, 
mirem el ”Making of” de la Ballaruga i ballem amb la marxa del 
“Dj Piu”, el nostre discjòquei particular i pare de l´escola.

I aquesta és la nostra feina!!! Si teniu idees, contactes, 
oportunitats de millora… qualsevol cosa, podeu posar-vos en 
contacte a l’e-mail ampa.festes@pereiv.cat. Sereu ben rebuts.

Per finalitzar, volem agrair la participació de tots i la tasca feta 
pels nostres companys i per totes aquelles persones alienes a la 
comissió… que s´ho han “currat” molt!!! 

Gràcies a tots!!! I no oblideu que…

FENT FESTA... TAMBÉ FEM ESCOLA!!!!
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GRUP DE MINITRAMPOLI

Arrenca  
la Ballaruga ‘17!

ARE YOU READY 
TO DANCE?

TAST D ’ EXT RAESCOLARS
D I S SABT E 6 MA IG

MOST RE S DE T EAT RE
D I UMENGE 1 8 JUNY

ES BUSCA 
GENT  

PER LA  
COMISSIÓ 
DE BARRICarlota  

González
4t

Mireia
Martín

1r

3a CLASSIFICADES EN  
MINIT RAMPOLI I TUMBLING A  
LA CATEGORIA DE PRE-BENJAMI
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El Luca està fent el seu últim curs al Pere IV. Parlem amb ell sobre 
el seu pas per l’escola.

M’agradaria que m’expliquessis què t’emportes del Pere IV.
Els amics des de P3 estem molt connectats; un d’ells també 

juga a futbol amb mi.

Llavors, el futbol és el teu esport preferit?
Sí, hi jugo des dels 7 anys com a extrem dret. Quan sóc al camp 

no penso en res més. Estic orgullós perquè som els primers, i els 
partits són més difícils de vegades; això sí que fa que estigui més 
nerviós.

A quin institut t’agradaria anar?
Al Front Maritim.

Entrevista a

Luca de Vivo
alumne de sisè del Pere IV
Alana Roig. Comunicació
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Estàs nerviós?
Sí, però amb moltes ganes de passar a l’institut, i també per 

aprovar les competències bàsiques, tot i que crec que no se’m 
dóna malament.

Podries anomenar-me algun professor especial per a tu o que en 
tinguis un bon record?

Sí, en tinc dos. La “teacher”, que encara que és molt estricta, 
aprenem molt bé l’anglès i ens esforcem. I l’Olga, que és la meva 
tutora i ens dóna gran part de les assignatures; ens dóna suport, 
i això m’agrada.

Quines assignatures t’agraden més?
Sobretot Medi i Educació física.

Què podria millorar del Pere IV?
Doncs el pati m’agrada molt. El pinta-jocs, la nova Aula Natura 

i el pàrquing de bicis estan molt bé, però també hi podríem po-
sar una taula de ping-pong. L’escola ha anat millorant. Vam ser el 
primer grup de P3 que no vàrem estar a barracons i l’edifici era 
nou. El primer director es deia Rafa, però no me’n recordo molt; 
després va arribar el Josep, que era molt tranquil, i ara tenim el 
David, que és molt actiu, es preocupa pels alumnes i sempre ens 
dóna el bon dia. A l’escola reciclem, i hi tenim uns contenidors 
que, quan s’omplen, anem el divendres amb el David i el Xavi a 
les escombraries per reciclar en cada contenidor.

Com que ja sou a sisè, quines responsabilitats teniu a part d’es-
tudiar i aprendre?

Tenim padrins i fillols. Jo en tinc dos de P5 que són “tremen-
dillos”. A vegades quan fas l’activitat se’n van a jugar, però m’ho 
passo molt bé amb ells. I aquest any al Casino, al concert de Na-
dal, al principi bé, però el mateix dia una mica estrany, perquè és 
una responsabilitat donar la benvinguda a les famílies i passa tot 
molt ràpid.

Què més t’agradaria afegir?
Que les famílies s’animin perquè nosaltres gaudim molt; que 

cal participar. També m’agrada que les famílies estiguin relacio-
nades amb “Casa nostra, casa vostra”, perquè no té sentit que hi 
hagi nens com nosaltres que estiguin patint.

I també vull explicar que la meva mare em dóna supor i confio 
moltíssim en ella. De vegades no li faig cas (rialles), però tant per 
a mi com per a la meva germana és important.
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L’accés dels nostres nens a la tecnologia ens angoixa. Com a 
pares volem evitar que vegin continguts poc adequats per a la 
seva edat, perquè un nen que sap llegir i escriure, amb Youtube 
té accés a tot tipus de vídeos sense filtre ni control. 

Amb l’ànim d’ajudar pares i mares en aquesta situació, van 
néixer els sistemes de control parental. Es tracta de petites apli-
cacions que pots instal·lar al teu tauleta (o la dels teus fills si no és 
la mateixa) que restringeixen l’accés a certes aplicacions o con-
tinguts, o fins i tot a certes hores. El sistemes de control parental 
estableixen una contrasenya mestra, que només saben els pares, 
de manera que els fills no puguin modificar els límits del sistema. 

I abans que aneu corrents a instal·lar una d’aquestes aplica-
cions, m’agradaria defensar que el millor control parental que 
existeix és el del món real i no el d’una màquina. Comparteixo 
algunes pautes segons l’edat de la canalla:
Control parental per a nens d’infantil:

Es una edat complicada, on tenim la feina de limitar el nivell 
de violència a què els exposem. Per a aquestes edats, en especial 
en tauletes compartides amb nens més grans, valdria la pena una 
aplicació de control parental de l’estil “Kids Place”, que et per-
meti crear una icona per al teu fill d’infantil; fins i tot amb la seva 
foto. Així sap que totes les coses que li agraden estan a la seva 
carpeta. En general fan servir el que coneixen i, si tot el que de-
sitgen està en un sol lloc, no investigaran massa. Si tenen ganes 
d’investigar, no podran accedir a la resta del dispositiu. 

En aquesta edat val la pena fer servir el YouTubeKids en lloc 
del d’adults. 
Control parental per a nens que llegeixen sense dispositiu 
propi:

No puc posar una edat, però són nens capaços de buscar per 
si mateixos a Youtube o Google, però que encara fan anar un dis-
positiu compartit amb un adult i/o germans. Aquí la cosa es com-
plica. Ens agradi o no, el nen en aquesta edat és un futur usuari 
d’un mòbil propi. Són els anys per ensenyar-los bones pràctiques 
de l’ús de la tecnologia. 

Tallar l’accés via aplicacions de control parental a aquesta edat 
pot ser perjudicial a la llarga. Els nens veuen els mòbils d’altres, 
entenen que un mòbil pot tenir moltes més coses que les que te-
nia a la seva “carpeta” i saben com buscar i instal·lar aplicacions. 

Seure amb ells a mirar continguts pot resultar cansat, però és 
vital i molt educatiu per als pares. De petits han après a tancar 

Conceptes bàsics de seguretat digital II
Alba Delgado. Comunicació
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pantalles mitjançant la creu sense llegir, perquè no en sabien. Es-
pecialment amb els nens de primer i segon, es pot convertir en 
un gran exercici de pràctica de la lectura. Llegim per entendre 
què ens proposen i aprenem a pensar si hem de dir que sí o que 
no.Hem d’estar amb ells per ajudar-los a saber què fer quan algú 
els parla en un joc en línia, quan reben xats estranys o quan algú 
els demana dades. Fa por com a pares? Molta, però mes por ens 
ha de fer no ensenyar-los com moure’s en el món on-line i pensar 
que en uns anys ja no tindrem accés al seu mòbil. 

En aquesta fase, és molt important tenir desactivades les com-
pres automàtiques de Google i altres portals. 
Control parental per a nens amb dispositiu propi:

La mare de tots els ous. Si no és que un dels pares és un gran 
hacker, qualsevol control parental que instal·leu pot ser esquivat. 
Algun company buscarà al seu Youtube com fer-ho, aquesta és la 
realitat. Podem instal·lar un control parental de tipus Karpesky o 
Norton, que fins i tot ens diuen on és el nostre fill i què fa, però 
personalment crec que no fomenten la confiança. 

El moment del dispositiu propi és el moment de la veritat. Tota 
la feina que no s’ha fet abans costa molt de recuperar en aquest 
moment. El que cal aquí és treballar el tema de la privacitat per-
sonal. Fa poc llegia un article que donava una norma clara i fàcil 
d’aplicar: no pengis res a les xarxes que no t’agradaria veure a 
tots els parabrises dels cotxes del teu barri.Si, tot i així, preferiu 
control parental abans que acompanyament, us recomanaria que 
busquéssiu l’aplicació més rara possible, alguna que tingui qua-
tre descàrregues o que estigui en versió beta, perquè les grans 
i conegudes tenen el truc disponible per als vostres fills. Si po-
seu “desactivar control parental sin contraseña” a Youtube surten 
més de 4.500 vídeos. 
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Nous reptes i noves destinacions. 
Xafafarigoles

En aquests darrers tres anys, la Comissió de Lleure en família de 
l’Ampa Pere IV, popularment coneguda com a Grup d’Excursions 
“Xafafarigoles”, ha tingut incorporacions importants que li han 
permès consolidar el procés de relleu. 

Gràcies a l’empenta dels nous integrants i a la resposta crei-
xent de les famílies que participen a les sortides, ens hem propo-
sat nous reptes per a aquest curs 2016-2017:

Aquesta primavera, en lloc d’una, realitzarem dues excursions.
A la primera, celebrarem el canvi d’estació visitant el Parc del 

Montnegre i el Corredor, accedint des de DOSRIUS. I per tal que 
sigui més participativa hem buscat un itinerari adaptat, de mane-
ra que les persones amb mobilitat reduïda que vagin amb cadira 
de rodes o bé els germans més petits de les famílies, que encara 
vagin amb cotxet, també podran sumar-s’hi.

Ramón Maria Altisent. Comissió de Lleure en Familia
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A la segona, prevista per al segon cap de setmana de maig 
(diumenge 14 de maig), aprofitant unes temperatures més conso-
lidades tindrem l’oportunitat d’endinsar-nos a l’Espai Natural Pro-
tegit de la Serra de Miralles-Queralt, a la comarca de l’Anoia. Allà 
descobrirem la Cova del Diable i podrem posar els peus en remull 
a l’engorgat de la Fou.

I l’altre repte és canviar de destinació i buscar un nou terreny 
d’acampada.

Un any més, el primer cap de setmana de juliol (1-2 juliol) les 
famílies del Pere IV estem convidades a sortir d’acampada. Això 
sí, enguany hi haurà canvis importants. Després de vuit anys de 
gaudir dels racons de la Vall del Ges i del Ripollès, deixem Sant 
Quirze de Besora per anar cap a la Riba, a l’Alt Camp. Allà ens es-
peren magnífics tresors amagats de la misteriosa Serra de Prades, 
que anirem descobrint guiats pel riu Brugent. Us reserveu la data? 

A la propera revista us mantindrem ben informats de tots els 
detalls de l’acampada 2017!!!

Per veure més detalls del terreny, feu clic aquí:
(http://www.josepcarol.cat/ca/terreny/la-riba)

Engorgat de la Fou – Sant 
Marti de Tous.
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Projecte

Cuines del Món

bulgaria
Bulgaria, oficial-
mente República 
de Bulgaria, es 
un país soberano 
miembro de la 
Unión Europea 
situado al sureste 

del continente europeo. Limita con Rumania 
al norte, Serbia y la República de Macedonia 
al oeste, y con Grecia y Turquía al sur. El mar 
Negro se encuentra ubicado al este del país.

El origen del yogur se sitúa en Turquía aun-
que también hay quien lo ubica en los Balca-
nes, Bulgaria o Asia Central. Su nombre tiene 
el origen en un término búlgaro: “jaurt“. Se 
cree que su consumo es anterior al comienzo 

de la agricultura.

Com hem anat fent els darrers cursos, un cop al mes a par-
tir del gener organitzem les Jornades Gastronòmiques Inter-
nacionals, en les quals emprem el menjar com a vehicle de 
transmissió cultural. A partir de la gastronomia del país escollit 
treballem, de manera lúdica, aspectes de la seva tradició i cul-
tura. El darrer país al qual hem dedicat la Jornada Internacio-
nal, el divendres 3 de març, ha estat Bulgària.

Monitors del
menjador.

Cuina Justa
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La casualitat va fer que el dia 3 de març fos el Dia Nacional de 
Bulgària. En la cultura búlgara és tradició que dos dies abans, l’1 
de març, es celebri la “Baba Marta” (literalment, Iaia Març), que 
commemora la fi de l’hivern i l’arribada de la primavera, durant 
la qual es regalen les martenitses, unes polseres fetes amb llana 
vermella i blanca que s’intercanvien amb la família i les amistats. 
A l’escola vam voler seguir aquesta tradició i tots els nens i nenes 
van confeccionar una martenitsa, i després se les van regalar en-
tre els alumnes padrins i fillols.

En Miroslav, de 6è, i la Lia, de P5, els dos alumnes  búlgars 
de l’escola, ens van explicar aquesta tradició i algunes paraules 
i expressions búlgares; i en David, el director, ens va ajudar a 
aprendre-nos-les.
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SOPA DE MONGETES VERMELLES

Remullar les mongetes vermelles en aigua 
freda i deixar que s’inflin; un cop passades 
vàries hores, llençar l’aigua.

Picar la ceba en trossos petits. Picar la 
pastanaga en daus i tallar els tomàquets.

Posar les mongetes vermelles a bullir amb 
la ceba. Afegir la pastanaga i afegir el pebre 
vermell.

Finalment, afegir els tomàquets.

Assaonar amb sal, sajolida i menta.

Afegir una mica d’oli de gira-sol.

Escampar el julivert molt picat.

Remenar i deixar durant una hora fins 
que les mongetes vermelles s’estovin.

Preparació

•  200 g de mongetes 
vermelles

•  1 pastanaga

•   1 tomàquet

•   1 pebrot vermell

•   1 ceba

•   1 cullerada de menta

•  1 cullerada de sajolida

•  ½ manat de julivert

•   4-5 cullerades d’oli

•   Pebre vermell

•  Sal al gust

Ingredients 4 persones

Receptes

Menú internacional
de Bulgaria
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POLLASTRE AMB ARRÓS

PASTISSETS 
BÚLGARS

Rentar bé el pollastre i posar-lo a 
bullir en aigua i sal. Un cop bulli, afegir 
la ceba picada i uns grans de pebre.

En una paella a banda amb oli 
abundant, fregir la ceba picada amb la 
pastanaga ratllada. Afegir l’arròs rent-
at i sofregir fins que tot quedi trans-
parent. Afegir la cúrcuma.

En una paella posar l’arròs, el pol-
lastre bullit (a dalt), afegir el brou i as-
saonar al gust amb sal i pebre negre. 
Afegir la menta i fornejar en un forn a 
temperatura moderada.

Un cop que l’arròs ha absorbit total-
ment el brou, afegir el suc de llimona i 
cobrir amb paper d’alumini durant uns 
15-20 minuts.

Preparació

•  Mig pollastre en peces

•  2 cebes

•  1 pastanaga

•  2 tasses d’arròs

•  6 tasses de brou colat (de pollastre)

•  Cúrcuma, sal, menta, pebre

•  Suc de mitja llimona

Ingredients 4 persones
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Per als pares
Empantallados. Como convivir con hijos digitales
El profesor Santiago Moll es el responsable de la página web justificaturespuesta.com, con larga 
experiencia docente en un instituto que le permite conocer bien este mundo hiperconectado en 
el que viven los adolescentes (y sus padres).
Este libro una visión desprejuiciada sobre el modo en que afecta la tecnología y las infinitas 
posibilidades que esta ofrece en el desarrollo, aprendizaje, conducta y relaciones de los niños 
y jóvenes, y qué pueden hacer y hasta qué punto deben intervenir los padres, por un lado, y la 
comunidad docente, por el otro, para canalizar positivamente el enorme flujo de información y 
esa hiperconectividad en que aquellos viven.

Recomanacions llibres

Més divertides aventures  
de les lletres
Pilar López Ávila (Autor/a), M.ª Luisa Torcida (Ilustrador/a), Marga G. Borràs (Tra-
ductor/a)

26 contes NOUS de l’A a la Z. Cada lletra, personalitzat en un simpàtic 
dibuix, és protagonista de la seva pròpia història. Textos en lletra manus-
crita i amb la lletra protagonista de cada conte.

Com va començar el món?
Autor/a: Christiane Dorion Il·lustrador/a:Beverley Young
Com va començar l’univers? D’on venim els humans? Com eren els nos-
tres avantpassats? Quin futur ens espera?
Amb aquesta guia, plena de solapes, rodes i desplegables espectaculars, 
trobaràs resposta a com va començar el món… i què va passar després!

La llegenda del drac que dormia i roncava
Mor, Eva Il·lustracions: Crespo Albín “Viuleta”, Violeta

Al poble tothom espera el dia en què celebren la Diada del Drac, però 
el seu protagonista, està adormit i no hi ha manera de despertar-lo. Per 
molt que ho proven, cap dels intents no serveix per a desvetllar la bèstia, 
i el rei comença a preocupar-se de debò. Però, què li passa realment al 
drac?

El llibre boig dels dinosaures
Ball, Sara Il·lustracions:

Llibre sobre els dinosaures amb solapes que permeten fer combinacions 
entre les parts del cos.

Educació infantil 3-5 anys

Cicle inicial 6-7 anys
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El gran llibre dels invents que ens han canviat la vida
Un llibre que recull alguns dels invents i descobriments que 
van canviar les nostres vides. Les vacunes, la pasta de dents, 
l’MP3, el sostenidor, els patins en línia, els post-it, els panta-
lons texans, els telèfons mòbils, les motos, les tissores, el xiclet, 
internet...

Atles dels rècords
La Terra pesa 6 000 000 000 000 000000000000 de quilos. Hi ha 
dos rius que mesuren gairebé 7 000 km de llarg, la meitat dels 
habitants del planeta viuen en una ciutat i hi ha 40 megalòpolis 
amb més de 10 de milions d’habitants ... Així, de continent en 
continent i de país en país, aquest llibre recull xifres que sorpre-
nen, fan pensar, ajuden a conèixer millor l’entorn en què vivim.

Xènia, tens un WhatsApp
Pasqual Escrivà, Gemma

Estàs pendent tota l’estona del mòbil? Aguantes la respiració fins que no reps 
una resposta? Prioritzes un missatge de WhatsApp a qualsevol altra cosa?
La Xènia ho fa. Mira la pantalla totalment hipnotitzada. L’aparell li indica que 
en Carles està en línia. Espera impacient perquè aparegui a la part superior de 
la pantalla el gerundi del verb escriure. Li sembla sentir les campanetes. 

Cada dia un nou repte
Autor/a: Navarro, Àngels

Cada dia un joc per exercitar la teva ment! Prepara’t per a respondre a les 365 
noves activitats. Més desafiants i divertides!
Jocs de raonament, càlcul, llenguatge, observació i memòria per a posar a 
punt el teu cervell. L’entrenament i l’entreteniment estan assegurats!

El Elemento: Descubrir Tu Pasion Lo Cambia Todo
Ken Robinson , 2009

El mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Es imposible adivinar cómo 
viviremos en el futuro: lo único que sabemos es que hará falta mucha imagi-
nación y creatividad para transformarnos y afrontar los nuevos retos. Descu-
brir el elemento es recuperar capacidades sorprendentes en nuestro interior, y 
desarrollarlo dará un giro radical no sólo a tu entorno laboral, sino también a 
tus relaciones y, en definitiva, a tu vida.

Cicle mitjà 8-9 anys

Cicle superior 10-11 anys
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Esta es una historia real, como cualquier otra, aunque para mí no fue una historia 
más...

Abrí los ojos aquella mañana de mayo y me sentí bien, fuerte, con ganas de co-
merme el mundo. Vi entrar a mi querido hermano en la habitación y, detrás de él, a 
todos los demás, mi hermosa familia. Será un bonito día, pensé, hoy tengo visita y 
estoy feliz de tenerles junto a mí. Respiré profundo, aspiré cada matiz de aquel aire 
fresco que se colaba por la ventana; ¿eran flores? ¡Sí!, olía a flores. ¿Se podía pedir 
más?

Antonio, mi hermano, se acercó a mi cama y, al cogerme de la mano, me susurró 
al oído: - ¡Por fin despiertas!- En realidad sentía que había pasado mucho tiempo 
dormida, descansando. Pero me había sentado fenomenal. ¡Me sentía tan bien! 

Miré mis manos, y me sorprendí mucho. Tenían arrugas, toqué mi cara con ellas; 
más arrugas. Extrañada, miré a mi hermano y a todos los demás, que me obser-
vaban. ¿Qué me había pasado? ¿era vieja? ¿Tanto había dormido? ¿Cómo había 
podido pasar?

Antonio me cuenta que un buen día, hacía muchos años, empecé a tener des-
pistes tontos; equivocaciones raras. Con el tiempo, olvidaba cosas importantes y 
recordaba, en cambio, cosas de mucho tiempo atrás. Él me cuenta que comencé a 
retroceder en el tiempo, a medida que los demás avanzaban. Hablaba de cuando la 
guerra, de cuando él mismo se marchó a luchar y le perdí... de cómo perdí también 
a mi primer marido. Pero no lo hacía en pasado, para mi estaba pasando en ese 
momento. Estaba confundida. 

Hablaba de cuando mis cuatro hijos eran pequeños, de cómo me pasaba el día 
en el campo, trabajando las viñas de sol a sol. Hasta llegué a olvidar a mis nie-
tos. No les conocía. Para mí era imposible que mis pequeños hijos fueran padres. 
¡Imposible!

Mientras pasaba todo eso, ellos, mis familiares, sufrían, me contó Antonio, pero 
yo... yo estaba bien. 

Ahora, al verlos allí a todos, reunidos a mi alrededor, Antonio me explica que ya 
no estoy, que ahora estoy con él, en un lugar más seguro, dónde sí puedo recordar. 
Donde les puedo ver y saber quiénes son y sentir cuánto los quiero. Puedo recono-
cerles y disfrutarles... aunque sea en la distancia. 

Esta triste, desgarradora, cruel y traidora enfermedad, arrebata los recuerdos de 
las personas, sus vidas... Yo la he sufrido. Lo siento, familia; siento no haber podido 
ser yo, los últimos años, pero quiero que sepáis que, ahora que he despertado, me 
llevo todo vuestro amor incondicional y... estoy bien. Seguiré bien. 

A MI ABUELA MARÍA

Verónica de la Cruz Cortés. Mare del Hugo (4t) i Joel P5C

Guanyador del relat d’aquest trimestre

Maria
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TENIM MÉS ARTISTES

Nora Miguel, 1r A Paula Vicente, 1r A

Lucia Bao, 1r B

Altres participants del concurs de la portada de la revista




