
a Rosa M. Ramírez i a Tana Serra
Per Lluís Rius Alcaraz
Fotografies de Núria Antolí

“Impartir els
continguts d’una àrea
en tres llengües
afavoreix la
transferència de
coneixements”

El curs 1996-1997 començava la singladura d’una escola
nova, el CEIP Vila Olímpica, amb el segell d’un projecte
educatiu que vincula l’aprenentatge de llengües amb
l’aprenentatge dels continguts curriculars.  Aquest projecte
el lideren des del principi la Tana Serra i la Rosa M. Ramírez,
que són, respectivament, la cap d’estudis i la directora de
l’escola. En aquesta entrevista, que vam fer un divendres molt
fred del mes de març, ens en parlen amb entusiasme i convicció.
De fons, el renou sord dels crits i corredisses del pati, esmorteït
per les parets de formigó del despatx, gruixudes i fredes, que
llueixen, per contrast,  els colors i la lluminositat de dibuixos
i treballs de tots aquests anys.

El Projecte Integrat de Llengües aviat farà 10 anys. S’ha
convertit en un referent, com a sistema integral
d’aprenentatge per mitjà de diverses llengües. Ens podeu
explicar com va néixer?
RR. El Projecte neix del convenciment que tant la Tana [Serra]
com jo teníem de la importància de la llengua: no com a
assignatura, sinó com una eina molt potent que permet
expressar, estructurar i donar cos als continguts que els nens
i nenes aprenen a l’escola. I a més a més de ser una eina per
a l’adquisició de coneixement, la llengua també és un instrument
de convivència i d’expressió del que un pensa.

TS. La llengua és l’ànima
del projecte de l’escola, i està
present en totes les activitats.
Per això, si es té present quan
s ’ i m p a r t e i x e n  l e s
matemàtiques, les socials o
les ciències naturals, aquestes
matèries es poden aprendre
molt millor. Quan ets capaç

de posar paraules a una cosa que has après, aquesta cosa l’has
apresa de debò. Posar paraules a les coses ajuda a aprendre-
les.

D’aprendre en català, a aprendre en català, castellà i anglès.
Quin és el recorregut?
TS. Partim d’una situació rica, en el sentit que vivim en un
lloc on conviuen dues llengües. El català és evident que és la
primera llengua, i té un lloc privilegiat dintre de l’escola: és
la llengua que tenen majoritàriament els nens quan entren a
l’escola. Però hi ha una altra llengua, que és el castellà, que
tots els nens coneixen. En diversos graus, però que tots
coneixen.
Com que el castellà és una llengua que té una funcionalitat
per a tots els nens, la parlin més o la parlin menys, des del
primer moment poden aprendre continguts de qualsevol cosa.
Això ens ofereix un aspecte que valorem com d’una gran
riquesa, en relació amb un país monolingüe. Perquè en un
país monolingüe, el pas de pensar que pots aprendre en una
llengua que no és la teva primera llengua és un canvi d’actitud
difícil de fer.
Així, doncs, el castellà entra amb molta facilitat. L’anglès no
entra de la mateixa manera perquè no és una llengua funcional
per als nens i nenes de l’escola. Aleshores el que ens hem de
plantejar és que, durant un temps, els nens tinguin un fort
input en aquesta llengua, perquè després es pugui convertir
també en una llengua d’aprenentatge. Entendre que podem
aprendre en llengües diferents, que els coneixements es van
traslladant d’una llengua a l’altra, i que el fet d’estar en
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editorial
Aquest Ampapa’t que teniu a les mans és producte d’una
inquietud nascuda a començaments del curs en el si de la
Comissió de Comunicació: que la pàgina web de l’Ampa,
després de fer-ne una síntesi degudament actualitzada de
tota la informació que conté, pogués tenir una presència
física entre tots vosaltres, mitjançant aquest butlletí imprès.
I a l’inrevés, tot el que trobareu aquí ho tindreu ampliat
al web.

Hem volgut aprofitar la Diada de Sant Jordi, el nostre dia
del llibre en l’Any Internacional del Llibre i la Lectura,
per oferir-vos-el, justament en el cinquè aniversari de
l’inici de www.vilaolimpica.org, el nostre espai virtual.
Amb una periodicitat, d’entrada, de tres exemplars cada
curs, us parlarem de llibres, d’opinions, entrevistes,
enquestes... Feu-nos costat amb tots els suggeriments,
col·laboracions, queixes, retrets que vulgueu, que a partir
d’ara ja és un poc vostre. De fet, vàreu proposar els noms
per al butlletí i, entre tots, en vau triar un : ‘Ampapa’t’.
Volem que hi continueu participant activament.

Som conscients, cal ser-ne conscients, que l’educació dels
nostres fills no comença ni acaba entre les quatre parets
de l’aula. Ara que es parla més que mai de valors i d’hàbits,
volem aportar el nostre particular gra de sorra, colze a
colze amb els professionals de l’Escola.
Penseu que mai no havíem tingut tants de recursos per fer
de mares i de pares, i fer-ho bé. Esperem que aquest butlletí
sigui una eina més.

agenda

(continua al darrera)
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el president ens diu...

Joan Altés (President de l’AMPA)

l’entrevista

AMPAPA’T.  Aquí el tenim! El primer butlletí de l’AMPA
sense cap dubte fruit de l’empenta i il·lusió de la nostra
Comissió de Comunicació i, el més important, amb la
participació del pares i mares de l’escola. Com, sinó, haguéssim
triat aquest nom tan adient! I tot va començar al voltant de la
mitjanit amb un “Hem pensat que podríem fer un butlletí ...”,
durant una reunió de la junta de l’AMPA. I així comencen
moltes de les coses que fem i de les quals estem força satisfets.
Les diferents comissions treballen de valent en cadascuna de
les seves “especialitats” i és un plaer compartir amb totes elles
els resultats de la feina ben feta. Moltes gràcies a tots els que
hi participen.

T’agradaria ajudar-nos? Necessitem tot el recolzament i
ajuda possible per seguir endavant treballant per la nostra
escola i millorant desde el col·lectiu de pares i mares allò que
més ens preocupi per a l’educació dels nostres fills.
APUNTA’T-hi!

xifres
La xocolatada de Carnestoltes en xifres:

70 litres de llet 

+5 Kg de xocolata en pols

+500 gots de plàstic = 400 panxes calentes

+6 pots grans de nata = 450 panxes calentes i contentes

+1.400 melindros = 500 panxes calentes, contentes i satisfetes

+1 collar de festa hawaià = 1.000.000 de somriures       

Gràcies a la participació de tots/es vosaltres, tant de
propostes de nom com de votació, tenim nom per al butlletí
de l’AMPA: AMPAPA’t
A continuació marquem en negreta els 5 noms més votats.
Tot seguit, trobareu el llistat de totes les propostes que ens
heu enviat.

1r: AMPAPA’T de Cristina Dacruz
2n: XIU-XIU
3r: V.O.EXPRÉS
4t: AMPA-EXPRESS
5è: EL MIRALL DE L’AMPA

EL TAFANER
LA MAR SALADA
VIOLÍ
VILANOU
BUSTIAMPA
CERO
L'OLIMP DE L'AMPA

votacions per al nom del butlletí

EL BAMPA
DIGUES
AMPA TRIBUNE
EL PREGONER
FIL PER RANDA
ECO DE L'AMPA
L'AMPA BAFARADES
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LA GLOBALITZACIÓ I ELS “TANTS PER CENT”
per Lourdes Ríos. Mare d’en Joan i en Pau de P4

Sembla que darrerament s’ha produït
un important interès ciutadà en
l’anàlisi de les realitats a partir d’un
element matemàtic tan “fred” o
“impersonal” com el del tant per cent.
I fugint de les raons concretes que
van donar lloc a aquest fet, d’àmbit
realment local per a nosaltres, pares,
mares, professorat, nens i nenes de
l’escola Vila Olímpica, he pensat que ara que ens sentim
més familiaritzats amb les matemàtiques, ho podríem aplicar
a un entorn més global, no fos cas que així s’entengui millor
el món en el que vivim.

S’afirma que la globalització és una important font de creació
de riquesa i que mai a la història de la humanitat aquesta
havia crescut com ara. Apliquem les matemàtiques, doncs.
La realitat és que és cert que els darrers 30 anys han estat
els d’un increment de la riquesa més gran de tota la història
de la humanitat. Però també és cert que en aquest període el
20% de la població rica del planeta ha passat de controlar-
ne el 70% de la riquesa mundial a controlar el 85%. Al mateix
temps, el 20% més pobre ha passat de disposar de l’1’4%
de la riquesa a solament l’1’1%. Avui,  2.800 milions de
persones (gairebé la meitat de la població mundial) viu amb
menys de 2 dòlars al dia- que estableix la línia de la pobresa-
i d’aquests, 800 milions amb menys d’1 dòlar- línia de
misèria.

En aquest món globalitzat, amb “llibertat de comerç”,
productes que podrien ser fàcilment exportables per països
empobrits  estan protegits a Europa, Nord-amèrica i el Japó.
Per exemple, els cereals han de pagar un 70% de duana per
entrar a la nostra estimada Europa Comunitària.

Davant la dramàtica situació als seus països d’origen, pares,
mares, fills... opten per emigrar per a poder satisfer les seves
necessitats bàsiques i les de llurs famílies. A Catalunya,
només, ja es parla de prop d’ 1 milió de persones (amb i
sense papers), és a dir, al voltant del 15% de la nostra
població.

L’any 2000 es reuneixen a la seu de Nacions Unides mes de
180 caps d’Estat i primers ministres. A l’anomenada “Cimera
del Mil·leni”, es marquen uns objectius per millorar
significativament la situació de la pobresa al món. Es tracta
d’aconseguir que l’any 2015 la pobresa i les seves
conseqüències - la fam, la mortalitat infantil, l’analfabetisme,
la manca d’accés a l’aigua potable, etc.- sigui eliminada o
reduïda a la meitat (objectius, la majoria, quantificats també
en tants per cent). L’últim dels Objectius del Mil·leni marca
la necessitat imprescindible d’incrementar l’ajuda al
desenvolupament per poder assumir aquesta fita, fixada per
les pròpies Nacions Unides, ja en els anys 70, en el 0’7%
del PIB dels països rics.

Aquesta reivindicació del 0’7% per a la cooperació
internacional per al desenvolupament va ser el punt d’origen
de moviments que estem per una altra globalització, la
globalització de la democràcia, la igualtat, els drets humans
i la justícia social.

I tornant a l’àmbit local. Cal que reflexionem, col·lectivament
o individualment, respecte al que passa al nostre entorn i ser
capaços de prendre posicions al respecte. Però cal, sobretot
que els nostres fills i filles tinguin totes les oportunitats
possibles per aprendre a fer-ho, també. Perquè molts dels
canvis que s’han de produir per millorar substancialment
aquestes situacions els podrien proposar ells en el futur.

No sé si escoles com la nostra, amb aquest projecte de
llengües, amb una metodologia d’aprenentatge que afavoreix
l’adopció de valors, on es fomenta la interculturalitat des
del treball conjunt...suposa el 3% o un altre, de les escoles
catalanes. Ara bé, crec que els nostres polítics haurien de
dedicar menys esforços a discutir “per cents” i centrar el seu
temps a veure com, projectes educatius com aquests es poden
traslladar a tot Catalunya, al 100%.
La Solidaritat també ha de ser entesa amb els de casa nostra.

llibres

els pares opinen

les comissions

• “Contes per abans d'anar a dormir”. Dr. Eduard Estivill i Montse Domènech. Ed. Planeta
• “Hi havia una vegada”. Rosa Regàs. Ed. La Magrana
• “Contes per explicar en 1 minut i 1/2”. Ed. La Magrana
• Col·lecció "La penya dels tigres". Thomas Brezina. Ed. Cruïlla
• “El capità calçotets i la invasió dels extraterrestres”. Dav Pilkey. Ed. Cruïlla
• “Xantala”. LEBOYER, Frédérick.-  Editorial Altafulla. Barcelona, 1998.

A l’Índia, els massatges als nadons són un art tradicional, un ritual que es transmet de pares a fills. Ens comuniquem
amb els fills amb el contacte físic mentre aquests es va fent grans. Ah !  Al final del llibre hi ha massatges per a totes
les edats...

• “Entre pares i fills”. THIÓ DE POL, Carme.- Editorial Barcanova. Barcelona, 1994.
Les relacions familiars són un aprenentatge de vida. Amb la relació positiva amb els pares, els fills aprenen a ser
autònoms, independents, lliures i solidaris. Aquest llibre és una eina que ajuda pares i mares a conèixer millor els
seus fills i a ells mateixos.

• “Com hem de parlar perquè els fills escoltin i com hem d’escoltar perquè els fills parlin”.
FABER, Adele i MAZLISH, Elaine.- Ediciones Médici.  Barcelona, 2002.
Tot un seguit de mètodes de comunicació amb els fills per a mares, pares i educadors professionals. Mitjans innovadors
per resoldre problemes del dia a dia. El llibre conté moltes vinyetes que exemplifiquen situacions amb què ens hem
trobat alguna vegada. Molt interessant i eficaç.

Comissió d’alimentació i salut
per Sonia March i Maria Murillo

A l’escola Vila Olímpica, com molts altres temes, el del
menjar es tracta amb la màxima cura possible. És per això
que un grup de mares i pares treballem perquè el que els
nostres fills i filles mengen cada dia estigui supervisat i
tractat amb la major serietat. Els menús que us arriben a
casa són confegits per la Comissió, que  compta amb
professionals per realitzar-los amb la confiança que seran
correctes des del punt de vista de la nutrició. La feina va
més enllà, doncs, perquè volem que els nens i nenes, a
part de menjar bé a l’escola, aprenguin a menjar variat  i
aquesta cultura els serveixi per a la seva vida futura. És
per això que els menús inclouen verdures, fruites, carns,
llegums, peix…i el mínim possible de greixos i aliments
que només proporcionen calories buides, com ara els plats
precuinats. Mirem de garantir que tot s’elabori a l’escola.
La feina de la Comissió sempre va acompanyada del suport
i de la confiança que rebem de part de l’escola per dur a
terme aquesta fita, ja que tots sabem que un nen menja més
fàcilment un plat de pizza que de verdura, i seria més fàcil
per al funcionament del menjador donar als nens el que els
agrada , en comptes del que és millor. Tots sabem que
educar bé costa molt, però per això treballem i una bona
ajuda seria que els nens i nenes veiessin també a casa aquest
exemple, perquè menjar sa és viure sa.

Comissió festes
per Mònica Carulla

Avui, 22 d'abril, podeu veure una exposició de llibres cedits
per les editorials que us esmentem a continuació. La resposta
de totes aquestes empreses ha estat espectacular. (Encara que
també ha costat convèncer-les...) Hi trobareu llibres per a
totes les edats, en català, castellà i anglès. Volem celebrar
el dia del llibre amb la intenció de provocar moltes ganes
de llegir!!! Tots aquests llibres que veieu quedaran a
disposició de la biblioteca de l'Escola, i per tant de tots els
nostres fills.
A més a més, podreu gaudir de l 'espectacle de
l'Estrella dels contes, en què ens oferiran contes per a
totes les edats, titelles i, potser alguna altra sorpresa.
L'espectacle és a les 16.30h.

Editorials col·laboradores:
CORIMBO
DEPARTAMENT DE BENESTAR I SALUT
EDICIONS CADI - EVEREST
EDICIONS COMBEL
EDITORIAL JUVENTUD
RQUER
GRUP MONDADORI (PLAZA JANES, LUMEN, BEASCOA)
GRUPO PLANETA
GRUPO SANTILLANA
KALANDRAKA
LA GALERA
PANINI
PARRAMON EDICIONES
PEARSON EDUCACIÓN
RBA-MOLINO
SERRES
USBORNE
VICENS VIVES
ZENDRERA ZARIQUEY

(continuació de l’entrevista)

-------------------------------------------------------------------
Comissió de Festes: ‘SORTIDA DE PARES’
El dissabte 21 de maig a Can Pau.
Anoteu-vos-ho a l’agenda. Aquest dia, tots els pares, mares, nens
i nenes de l’escola ens trobarem a Can Pau. Us hi esperem!

Amb la col·laboració de:

un país bilingüe ens afavoreix aquest trànsit, sovint costa
d’entendre.
Així, doncs, no és a base de classes de gramàtica i de
conversa, que s’aprèn una llengua.
RR. Quan ensenyes llengua, és fàcil que ràpidament comencis
a pensar en la comunicació, en el discurs, en la pragmàtica,
i que aleshores t’adonis que la classe de llengua es queda
petita, per ensenyar-la.
En un moment determinat hi va haver una moda: tot tipus de
textos s’havien d’explicar a la classe de llengua. Però, per
què un text expositiu s’ha d’explicar a classe de llengua, si
resulta que quan es fan naturals cal el mateix text?
En l’àmbit de la lectura s’ha parlat molt dels analfabets
funcionals. Quan a un nen li costa llegir un text de naturals
—i llegir no vol dir només llegir un codi, vol dir que tu tens
uns coneixements previs que et connecten amb el que t’està
dient el llibre— potser vol dir que no té prou coneixements
per enfrontar-se amb aquell text.
Això ens va fer pensar molt en la llengua oral i en la llengua
escrita. Si per llegir has de saber, has d’ensenyar a llegir
en els diferents sabers, perquè si no estàs promovent
l’analfabetisme en segons quins terrenys.
Com es concreta, metodològicament, aquest aprenentatge?
Totes les màteries s’imparteixen en totes les llengües?
TS. El concretem de forma que a partir de primer curs de

Primària hi ha tres àrees —les matemàtiques, les naturals, i
les socials—, que ja es reparteixen en dues llengües, el català
i el castellà. Si bé la majoria de continguts s’imparteix en
català, hi ha una part que es fa en castellà. I no optem per
impartir una àrea sencera en una llengua: fem parts d’àrea. I
això a partir de tercer ho fem en català, en castellà i en anglès.
Pensem que això pot afavorir la transferència de coneixements
d’una llengua cap a l’altra, i això podem dir que actualment
ja està passant.

(El text complet de l’entrevista es pot trobar a l’espai de l’AMPA
de www.vilaolimpica.org)


