
La Tana, que ha assumit el relleu 
en la Direcció de la nostra es-
cola aquest curs, forma part de 
l’equip impulsor del seu projecte 
des dels seus inicis. Especialista 
en la docència de matemàtiques, 
motiu pel qual va ser premiada 
en innovació metodològica, i que 
recentment ha publicat un llibre, 
ens va respondre amb tanta ex-
tensió les preguntes que aquesta 
és una versió necessàriament re-

sumida. Podeu trobar-ne, com és habitual, la versió ampliada 
al bloc de l’AMPA. 

ES: Respecte al canvi en la Direcció del centre, quines se-
rien les prioritats de futur per al projecte educatiu d’ara 
endavant ? Hi ha canvis o noves propostes ? 
TS: Aquesta Direcció és de continuïtat amb el Projecte In-
tegral de Llengües, ja que l’Equip Directiu es compon de 
persones que estem a l’escola des que es va crear. Allò que 
dóna sentit a l’escola és aquest projecte que, metafòricament, 
m’agrada explicar que és com un iceberg. La part visible i que 
crida l’atenció és que es fan àrees en anglès, però hi ha una 
part de gel més gran sota l’aigua, tot se sosté pel que no es 
veu però és l’ànima del projecte: la conversa. Per aprendre és 
molt important que nens i nenes puguin posar paraules a tot el 
que pensen, senten, viuen i coneixen, ajudant-los a endreçar 
el propi pensament. Des del curs passat estem endegant tot 
un treball al voltant de la curiositat científica i l’entorn tec-
nològic, però no separat del Projecte Integrat de Llengües, 
sinó fent parlar i pensar sobre com podem demostrar que 
existeix l’aire, o fer que un robot faci un recorregut circular. 
Aquí hi ha experimentació però també moltíssima conversa, 
que es desenvolupa en català, castellà i anglès, i que tracta 
de formar ciutadans crítics. També quelcom que forma part 
de l’iceberg com a línia de treball de l’escola és que, ja fa 
temps, hem apostat perquè els nostres alumnes aprenguin 
trobant-se nens i nenes diferents, ensenyant-se mútuament o 
situant-se en un altre punt de mira. Des del treball per racons 
fins a ser inclusius amb persones amb dificultats molt impor-
tants d’aprenentatge, on aprenen molt d’estar amb altres nens 
i, alhora, la resta aprenen a conviure amb i en la diferència. 
Ara bé, tot això és impossible dur-ho a terme si no hi ha un 
equip docent que li doni suport, per la qual cosa ens hem 
anat adaptant a programes que ens ofereix el Departament 
d’Ensenyament per tal de mantenir un equip humà que doni 
sortida al projecte. I tampoc seria possible sense el suport de 
tota la comunitat educativa, quelcom que des de l’inici fa que 
les famílies tingueu un paper cabdal. Aquí hi ha la coope-
ració a molts nivells. Es desenvolupa en el contacte regular 
dels pares a través dels informes, entrevistes, festes, etc. Però 
també tot el suport que dóna l’AMPA (amb la garantia que 
totes les famílies en formen part, l’anada i tornada constant 
d’informació amb l’Equip Directiu, o tot el treball que fan les 
comissions). I també totes les entrades que els pares i mares 
fan a l’aula per ajudar que els nens i nenes aprenguin coses. I 
aquest curs, que és de retallades, que ajudeu en altres aspec-
tes. Aquest any el manteniment de la teulada de la caseta s’ha 
fet gràcies als pares i mares, també per mantenir tot el parc 
d’ordinadors i dispositius tecnològics. 
ES: Respecte al marc de retallades generalitzades, com 
ens estan afectant a la nostra escola ? 
TS: La retallada més important ha sigut passar de les 6 hores 
lectives de primària a 5, que és clarament un greuge compa-
ratiu amb l’escola concertada que continua tenint sis hores. 
De tota manera, si analitzem resultats de nivells educatius en 
relació a hores lectives entre països de l’OCDE, per exemple 
Finlàndia, que té un dels nivells més alts, és mou en unes 5 
hores lectives i nombre de dies lectius semblants a aquí. De 
vegades la quantitat no ha d’aportar necessàriament més qua-
litat. També cal destacar que ara totes les hores que els nens 
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Editorial Agenda l’EntrevistaPer Núria Fagella Per Enric Senabre

Tractar el TDAH
Per Agustí Clua

S’ha publicat un manual per a famílies i docents sobre el 
TDAH (Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat), 
que cal no confondre amb el TDA. Rep el nom de Mate-
rial de apoyo para el trabajo en equipo relacionado con el 
TDAH. És la primera vegada que es publica material adreçat 
conjuntament a públic no especialitzat, com poden ser pares, 
mares i mestres, ja que es vol insistir en la idea de la impor-
tància que té l’acció conjunta família-escola. La Federació 
Espanyola (a la qual pertany TDAH Catalunya) ha partici-
pat activament en la seva publicació, que s’ha consensuat a 
nivell europeu. Aquest manual es va presentar en anglès el 
passat mes de setembre a Brussel·les

El material està ordenat per llibres digitals i és molt funcio-
nal. Hi ha fitxes que poden ser d’utilitat en moltes activitats, 
ja siguin de la vida quotidiana com de l’escolar. Es tracta 
d’adoptar estratègies comunes i assegurar la implicació 
d’ambdues bandes (família-escola) per a acabar amb la idea 
de conflicte.

El manual ens diu com és d’important saber reconèixer-ne 
els símptomes. També descriu tot tipus de recomanacions per 
saber afrontar l’estigma que comporta aquest trastorn i reduir 
els seus efectes, una qüestió difícil i ben delicada, però pri-
mordial per a saber afrontar el trastorn. 
També parla de la medicació (cal entendre que es refereix 
tant a la convencional com l’homeopàtica) com d’una pos-
sible opció terapèutica, però no l’única, perquè hi ha altres 
mètodes, com ara el tracte conductual o l’assessorament als 
nens i a les seves famílies. Estableix diverses rutines diàries, 
i com afrontar canvis com ara de centre educatiu, de profes-
sorat, de companys... Insisteix en el reforç de les conductes 
positives, com desenvolupar l’autoestima, i la importància 
de fer noves amistats i conservar-les. 
El darrer llibre ja se centra en el treball específic de docents 
i vetlladors, i en les qüestions referides al dia a dia a l’aula.

Podeu consultar-lo a l’adreça  http://www.tdahytu.es 

Entrevista a M. Teresa Serra, directora de la nostra esco-
la des del curs escolar d’enguany, 2011-2012.

“ HI HA ASPECTES PEDAGÒGICS EN EL FET QUE 
ENS HEM ESTRET EL CINTURÓ AMB EL MATERIAL, 
TOT CONSIDERANT MÉS L’APROFITAMENT DE LES 
COSES. QUELCOM QUE ÉS BO TRANSMETRE 
TAMBÉ ALS NENS I A LES NENES”

ELS PASTORETS: L’obra 
Nadalenca per excel·lència! 
Bells records per als grans i 
riallades per als més petits!

L’Estel de Natzaret
Centre Moral del Poblenou: L’Estel de Natzaret. C/ Puja-
des, 176 - 178 Tel. 934853699.  Dies 2,9,16 de gener a les 
17 h .
Els pastorets de Josep Maria Folch i Torres
Casal Catòlic de Sant Andreu. Carrer Pons i Gallarza, 58. 
Tel.  933453001. Dilluns 26, a les 19 hores . 7 i 8 de gener 
de 2012, a les 18 hores. Amb la participació de l’Esbart!
D’altres representacions a:
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-
societat/119164-els-pastorets-de-pamies-i-folch-i-to-
rres-regnen-als-barris-de-barcelona.html

CIRC RALUY (Port Vell, Barcelona)
Fins al  8 de gener. Espectacle “Genera-
cions”
De 9 a 31 euros. 
https://www.4tickets.es/raluy/public/jan-
to/

Els colors de Barcelona: Gaudí i el Modernisme
Una visita personalitzada per a tota la família (nens a partir 

de 6 anys) on coneixerem  
- Per què anomenem La Pedrera 
a la Casa Milà?, 
- Gaudí un geni? 
- La caseta de xocolata de Bar-
celona, imaginació i creativitat, 
dracs i princeses. 
- La cultura catalana al Palau de 

la Música, entre altres activitats. 
30 de desembre a les 16.30 h . Reserves al tel: 932059912.
Preu amb entrades a la Pedrera: 10 euros (nens) / 25 euros 
(adults).

Ma Me Mi Mozart . Auditori
Sis músics interpreten Mozart. És un concert especialment 
dissenyat per als més petits, en el qual viuran aquesta ex-

periència envoltats de la música 
que els instrumentistes aniran 
interpretant .
Lepant 150. Tel. 932479300
28/29 desembre 11 i 12.30 h .
D’altres concerts a www.audi-
tori.cat > Concerts en Família

Caixa Fòrum Barcelona > Col·lecció: Impressionistes.
Manet, Monet, Renoir, Degas i tota l’esplendor del 
París del començament del segle XX arriben a Caixa-
Forum a través del Sterling and Francince Clark Art 
Institute.
Fins al 12 de febrer. Activitat gratuïta.
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixafo-
rumbarcelona/impresionistas_ca.html

CosmoCaixa
Nou planetari digital 3D estèreo
L’Univers com no l’has vist mai!
Pel·lícula: Selecció Natural.
Sessions GRATUÏTES del 17 al 24 de desembre

Quan arriba el mes de desembre i les festes de Nadal, les tele-
visions i les ràdios comencen allò tan habitual de fer un balanç 
de l’any, i te n’adones de la quantitat de coses “noticiables” que 
han arribat a passar. 
Posem noticiables entre cometes perquè hi ha molts esdeveni-
ments que a nivell global són importants, però a nosaltres poden 
no haver-nos afectat gens, i al contrari, podem haver estat testi-
monis o actors de fets “sense importància” global, però que per  
a nosaltres són importants.
Per als que formem part de la comunitat de l’escola Vila Olímpi-
ca, aquest curs que comença ha tingut un d’aquests canvis local 
i important alhora: la Rosa Maria es va acomiadar com a direc-
tora el curs passat i aquest la Tana Serra n’ha agafat el relleu. 
Un altre canvi global però que ens ha impactat molt a nivell 
local són les retallades: la nostra escola les està patint a tots 
els nivells, des de reduccions de personal, passant per reducció 
de despeses de manteniment, eliminació de subvencions i tot el 
que us podeu imaginar que sigui retallable. És per això que hem 
cregut molt interessant fer una entrevista a la Tana perquè ens 
parlés de totes aquestes coses i de com veu el futur de l’escola i 
l’educació amb el seu estil clar i distès. 
Les retallades –tot i que sembli 
impossible – poden tenir un 
efecte positiu i educatiu,  i 
és que potencien la solidaritat
 i les ganes de col·laborar, i un bon 
exemple n’ha estat la reparació de la 
caseta de fusta del pati de sorra. Ha estat 
una actuació que ens ha agradat molt i 
és per això que també hem volgut dedicar-li 
també un racó.

Esperem que gaudiu d’aquest AMPAPA’t i que passeu un Bon 
Nadal ! 

Albert Girona



“Papa ens arreglaràs la caseta de fusta?” em va preguntar 
l’Adrià, que fa P5. 
La veritat és que em costava entendre a què es referia. Final-
ment em va ensenyar un paper que havien preparat entre tots 
on demanaven la col·laboració dels pares i mares per arreglar 
la caseta de fusta del pati. El paper també era complicat de 
desxifrar, ja que recollia un grapat de frases proposades per 
part dels propis alumnes.
A partir d’aquí es varen desencadenar una sèrie de mails 
amunt i avall on cada un s’oferia per al que podia i quan po-
dia, i l’escola va oferir-ne el material. Després d’uns quants 
caps de setmana, la caseta estava com nova. L’Adrià me’n va 
fer la visita, i em va explicar les virtuts de les obres. Resu-
mint, un èxit.
Un èxit per molts motius. En primer lloc, un èxit perquè els 
alumnes de preescolar tornen a poder fer ús de la seva caseta 
de fusta, i a més la tenen acabada de reformar. Però també 
un èxit per la il·lusió que els fa que la caseta l’ha arreglat el 
pare o la mare de molts d’ells. Ho expliquen amb orgull des 
de la seva edat, en què encara els pares i mares són quasi 
màgics. També un èxit per la lliçó que s’ha donat als alumnes 
de l’escola Vila Olímpica, una lliçó de civisme, de solidaritat, 
de treball en equip.
Doncs bé, aquest èxit ha estat possible gràcies a la col·laboració 
d’alguns pares que de forma desinteressada han decidit apor-
tar part del seu temps a col·laborar amb l’escola dels seus fills.
De fet, la caseta de fusta ens serveix com a exemple, però una 
part important de la feina que es fa amb els nostres fills i filles 
la fan persones que de forma totalment altruista s’aboquen en 
projectes per tal que els nostres fills puguin anar sols i segurs 
de casa a l’escola, que segueixin una dieta equilibrada, que 
els pares i mares d’alumnes ens coneguem i puguem com-
partir quelcom més que les hores de classe: uns són delegats 
de classe, d’altres participen en comissions o formen part de 
l’AMPA, però tots són sobretot mares i pares d’alumnes que 
gaudeixen participant en el creixement del seus fills, també 
mentre són a l’escola.
Des d’aquí us convido que ho proveu, nosaltres tampoc tenim 
temps i també som pares, mares i treballadors.

Cinto Casals

www.miaportacion.org 
Aquest web l’ha feta un cofundador d’Atrapalo.com. Miaportacion.org és una pàgina web on podeu 
veure les necessitats econòmiques, materials, o de temps dels més desafavorits i aportar-hi un gra de 
sorra. Les últimes necessitats inclouen contestar cartes dels reis, ajudar en un sopar festiu per als nens 
dels centres d’acollida, o donar una bressol de segona mà a una família necessitada.

www.loscuentosdebastian.com 
Espai de promoció i difusió en línia de literatura infantil. Dirigit a mares i pares, educadors
i d’altres col·lectius interessats i implicats a ensenyar els més petits on resideix la màgia dels llibres i contes. 

L’espai està pensat perquè nens i adults comparteixin moments d’entreteniment parlant i 
comentant llibres i contes. Per això, s’incorporen ressenyes de llibres però també eines que 
atreguin els nens, com vídeos, imatges, jocs, contes i moltes sorpreses més. També hi troba-
reu articles i entrevistes interessants relacionades amb l’educació dels més petits en i per a 
la literatura i la lectura. En castellà.

els pares opinen

Infogràfic

Comissió d’Alimentació i Salut

Comissió Camí Escolar

Linkoteca

CRÈDITS > Edita: AMPA del CEIP Vila Olímpica. Consell de redacció: Núria Antolí, Moisés Espinosa, Núria Fagella, Enric Senabre, Kim Rizvi i Albert Girona, vocal de la Comissió de Comunicació. Col·laborador especial: Agustí Clua   |   
|   Autor de les pinzellades: Ignasi Aballí    |    Disseny i maquetació: ESTUDI ANTOLÍ  |   Impressió: SERPER S.L.   |   Dipòsit legal nº: B-2221-05  |   Pàgina AMPA Vila Olímpica al FACEBOOK: tinyurl.com/cr3wfs     
Per a més informació, adreceu-vos a www.escolavilaolimpica.org, e-mail: ampavilaolimpica@gmail.com |  CEIP VILA OLÍMPICA: C/ Carmen Amaya, s/n 08005 - Barcelona | Tel. 93 2254998 | Fax. 93 2257236 | a805285@xtec.net

estan a l’escola hi pot haver tot el professorat del centre, i 
l’acció tutorial de primària és millor en aquest sentit. 
Una altre canvi és que el professorat, en comptes de 23 hores 
lectives n’ha de treballar 24. Destacar que hem passat de 31 
mestres a 29. També hem tingut retallades a la Unitat de Su-
port a l’Educació Especial. Tenim una mestra i una educado-
ra, però necessitem més personal, tot i que comptem des de fa 
temps també amb una auxiliar en educació especial. 
En aquest sentit necessitem hores de monitoratge d’educació 
especial, en què hem passat de tenir 40 hores a una primera 
proposta de reducció que ens van fer des del Departament de 
només 8. Finalment, vam aconseguit que fossin 24. 
Un altre canvi és l’Acord de Corresponsabilitat, en què En-
senyament ens havia d’haver donat 12.000 euros, el curs pas-
sat, que encara no tenim, i 12.000, aquest curs, que no tenim 
tan clar si rebrem. Un altre àmbit en què ho notem és en temes 
de manteniment, és clar. Es va desplaçar la pica d’un lavabo i 
van trigar 5 setmanes en tenir-la arreglada. O un acumulador 
d’aigua calenta que no funciona, i portem dos mesos espe-
rant. O les reixes rovellades, que cal pintar, però la demanda 
potser no s’atengui. També hem tingut força dificultat per fer 
el pressupost del temps de migdia aquest any, ja que, tot i que 
el menjar ha pujat, el pressupost enguany és el mateix. De 
tota manera, crec que cal ser positius, perquè lamentar-nos i 
queixar-nos no ens porta a res. Per exemple, hi ha aspectes pe-
dagògics en el fet que ens hem estret el cinturó amb el mate-
rial, tot considerant més l’aprofitament de les coses. Quelcom 
que és bo transmetre també als nens i nenes, respecte a anys 
en què semblava que hi havia gallines d’ous d’or. 
També estem trobant més ajuts dels pares i mares que 
s’impliquen en temes de manteniment, quelcom que crea vin-
cles en temps difícils.

ES: Hi ha un debat periòdic sobre la preparació dels 
alumnes catalans respecte a altres països i sobre si sortim 
bé a la foto o no. Creus que aquests debats són exagerats ? 
TS: Aquí hi ha diferents qüestions. Respecte a resultats, amb 
proves externes que fa el Departament d’Ensenyament, els de 
la nostra escola són bons, estem dins de la franja alta de les 
tres que es fixen, i cal destacar-ne els resultats especialment 
en les àrees de llengües i matemàtiques. Això ens ha donat 
tranquil·litat respecte al nostre model, perquè quan vam co-
mençar el projecte de llengües va ser una aposta molt gran. 
Tot i que està demostrat que també influeix si hi ha famílies 
amb nivell cultural alt, com és el nostre cas. Respecte al tema 
de l’informe PISA, que conec bastant,  ja que he col·laborat 
en l’elaboració de proves del Departament d’Ensenyament, 
aquestes valoren competències per aplicar coneixements en 
situacions diferents, obtenir dades, treballar en equip... Això 
ha generat que el Ministeri i el Departament hagin canviat el 
currículum, però perquè aquest canvi qualli a les aules, cal 
temps. I sovint s’ha trivialitzat el fet de fer canvis en el siste-
ma educatiu, sense donar marge que quallin. I una altra cosa a 
tenir en compte i que afecta és el nivell educatiu del país, on 
hi ha molt poca gent amb estudis secundaris, no ja universi-
taris. Si ens comparem amb Finlàndia com sempre fem, allà 
ja al 1910 hi havia només un 10% d’analfabetisme. Per tant, 
un gran repte educatiu és com repescar els nois i noies que 
deixen els estudis quan acaben l’escolaritat bàsica als 16 anys, 
afavorint estudis postobligatoris. Cal pujar el nivell cultural i 
educatiu de tota la població, però en temes d’educació no es 
pot anar de pressa. I de vegades els cicles polítics, que són 
curts, volen canvis cada poc temps o no avaluant amb prou 
marge.

LA CASETA DE FUSTA: TREBALL COL·LABORATIU

El passat 11/11/11 una comitiva de Medellín ( Colombia ) va arribar a la nostra escola acompanyant un grup de nens i nenes 
que cada matí fan el Camí Escolar. Aquesta iniciativa es va enmarcar dins dels actes programats amb motiu de la Jornada 
d’Educació Ciutadana a Barcelona, que pretén l’intercanvi de metodologies i experiències d’educació per a la ciutadania entre 
la ciutat de Medellín i la de Barcelona.
A les 8.30 del matí ens vam trobar a la cantonada del carrer Arquitecte Sert amb l’Avinguda Icària (actualment un dels punts 
de trobada dels nens per iniciar plegats el seu camí cap a l’escola). Acompanyant la comitiva hi havia tant representants de 
l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona) com de les famílies. També s’hi van afegir els delegats de cinquè i sisè 
com a representants del alumnes amb el suport de la coordinadora de tercer cicle i un grup de nens i nenes que fan el camí 
junts cada matí. A l’escola ens esperava la nostra directora, la Tana, que els va explicar el projecte, els seus inicis i com s’ha 
anat treballant des de l’escola juntament amb les famílies i l’Administració. Els propis nens van aportar la seva experiència  i 
van respondre les preguntes que els van fer.
La visita es va completar a l’Escola Bressol La Mar Xica, on van poder comprovar com es poden treballar tots els valors 
pedagògics associats a aquest projecte des de la infantesa i amb la visita de la botiga amiga “Al punt de trobada” del carrer 
Badajoz, que participa en el projecte.
Un cop més, el nostre Camí Escolar ha estat un referent i és per això que us animem a seguir fent-lo servir i a millorar-lo apor-
tant les vostres idees i suggeriments.

Actualment a la Comissió d’Alimentació i Salut som 7 membres (amb dues noves incor-
poracions aquest curs), la qual cosa ens permet treballar amb més continuïtat els projectes 
començats i obrir-ne de nous.
Des de començament d’aquest curs hem confeccionat una base de dades que ens permet 
recollir en un sol document els plats que hem anat oferint en el darrer curs. Això ens per-
met tenir una visió històrica, a més de facilitar-nos la tasca de fer els menús mensuals. 
Aquests menús cada mes es confeccionen de nou  per un membre de la Comissió i d’altres 
dos membres (en un principi, els més veterans) ho revisen. 
Un altre projecte que estem treballant en paral·lel és la incorporació d’aliments ecològics, 

tasca difícil, ja que ens trobem amb algunes dificultats que estem veient com compensar. El principal obstacle és de caire 
econòmic. De moment, tant l’escola com Cuina Justa hem apostat per aliments de proximitat, és a dir, de la terra, que tenen un 
cost més baix en tenir menys despeses de transport. 
Tot això sense oblidar que per a nosaltres l’ objectiu principal és aconseguir una alimentació sana, equilibrada i variada per 
als nostres fills i filles en un clima en què els nens i nenes no només es nodreixen, sinó que també aprenen a compartir, a tenir 
responsabilitats i càrrecs, socialitzar-se i aprendre les normes bàsiques d’educació a taula.

per Kim Rizvi


