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Gianni Rodari, en el llibre La Gramàtica de la Fantasia*, ens convida a
jugar al binomi fantàstic. Un recurs creatiu, per motivar l’escriptura, con-
sistent en inventar una història a partir de dues paraules triades a l’atzar.
Jugar al binomi fantàstic, amb les paraules «economia» i «educació» pot
ser tan creatiu i motivador com fer-ho amb paraules triades a l’atzar. 
Creatiu perquè transforma profundament la concepció que, potser,
alguns de nosaltres tenim sobre una de les dues, segons sigui la nostra
activitat principal, i ens obre els ulls a un punt de vista diferent que s’am-
plia i enriqueix alhora. 
Creatiu, també, perquè les situa en una mateixa dimensió i ens fa evi-
dent que no podem concebre una sense l’altra i que estan estretament lli-
gades, com ho estan dos elements d’un mateix ecosistema. Per petit que
sigui el canvi que introduïm en una de les dues, l’altra es modifica auto-
màticament i per tant, ja no podem actuar sense tenir-ho ben present. 
D’altra banda, jugar al binomi fantàstic amb les paraules «economia» i
«educació», resulta altament engrescador ja que, qualsevol combinació
que fem se’ns presenta suggerent: economia educativa, educació econò-
mica, educar econòmicament, economitzar educant, l’educació de l’eco-
nomia, l’economia de l’educació,...
Veritablement atractiu quan deixa de ser un simple joc i passa a ser un
acte de coresponsabilitat.
Darrera de cada una de les paraules, «economia» i «educació», hi ha fina-
litat, criteri, decisió, priorització, planificació, reflexió, voluntat...Tot no
s’hi val! i l’escola ha de ser model de pràctica.
Tots i totes participem del projecte educatiu i, això ens demana, no
només tenir clara la finalitat de la Institució sinó també, tenir clars els cri-
teris econòmics que l’han de fer possible i, per tant, viable i sostenible. 
Quan parlem de coresponsabilitat, parlem de participació i d’implicació
de tots i totes. Quan parlem de gestió responsable ens obliguem a selec-
cionar i prioritzar, d’acord amb els objectius definits, i planificar, amb
cura i conscientment, les accions que ens duran a fer realitat el projecte.
Així doncs, l’economia i l’educació, si més no, tal i com l’entenem a
l’Escola Pia de Catalunya és cosa de tots i totes i, alhora, de cadascú de
nosaltres.
Tenim a les nostres mans el binomi educació–economia, fem que esde-
vingui fantàstic!

*Rodari, G., La Gramàtica de la Fantasia. Columna Edicions
(1) L’Estil Metodològic 
(2) Caràcter Propi de les Institucions Educatives

«Ofereix un servei públic, que respon al
dret que tota persona té a l’educació.

Promou la coresponsabilitat i la
implicació de les persones en la presa de

decisions. No es limita a reproduir
models socials i culturals, sinó que

genera el progrés de les persones 
i de la societat ». (1)

«En proposar-vos el Caràcter Propi de
les nostres Institucions docents, som
molt conscients que el nostre ideal

educatiu només és realitzable si tots els
membres de la Comunitat Educativa

l’assumim i col·laborem per 
dur-lo a terme». (2)
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PER MILLORAR 

Cal respondre amb un SI contundent a la pregunta
«l’economia de la nostra escola, és responsabilitat de tots?» que
posem com a títol en aquest escrit. El món de
l’educació és especialment sensible a aquest tema.
Hem de tenir ben present que treballem en un sector
intervingut econòmicament, ja que la major part dels
ingressos ens vénen de l’administració. Aquest fet fa
que, per compromís i per convenciment, hàgim de
treure’n el màxim de rendiment.
Els equips directius o les administracions de les
escoles no poden ser-ne els
únics responsables. Tots i totes,
d’una o altra manera, en moltes
de les accions del dia a dia,
gestionem, en més o menys
grau, l’economia de l’escola. 
Que no és gestionar l’economia
de l’escola utilitzar la quantitat
justa de material, vetllar pel
manteniment òptim de les
instal·lacions, o intentar que els
espais es mantinguin el més
nets possibles? Que no ho és,
també, gestionar tant les
pròpies hores de treball com les
dels companys que depenen de
nosaltres de manera que
aquestes aportin el màxim de
valor possible a l’escola?....
Una gestió econòmica respon-
sable no té perquè voler dir gastar menys. S’ha de
gastar el que cal, intentant, això sí, d’obtenir el
màxim de rendiment de la despesa feta. Que potser
no ho fem en l’economia familiar? A casa tenim clar
que els ingressos són limitats i ens hi esforcem per
treure’n el màxim de profit.
La clau està en decidir en què invertim els recursos
i, alhora, tenir present que algunes decisions porten

associada una renúncia. Aquestes decisions s’han de
prendre a tots els nivells de l’escola i cadascú en el
seu àmbit. De fet, la gràcia de la gestió rau en la
presa de decisió: distingir el que és necessari del que
no ho és o, en el cas que tot el que considerem ho
sigui, establir criteris de priorització correctes. És del
tot indiscutible que podem disposar només del que
tenim. És en aquest context, on el pressupost se’ns
ofereix com una bona eina que ens permet dibuixar
un escenari on es concreten, d’una banda els

ingressos i d’altra, com els
pensem utilitzar intentant,
sempre, d’obtenir-ne el màxim
rendiment.
Ens pot semblar, a simple vista,
que la nostra capacitat per
modificar els ingressos és molt
baixa o, fins i tot, nul·la però
no és cert!
És necessari que tots i cadascú
de nosaltres, des del lloc
concret de treball, recolzem els
processos d’ingressos atípics
existents a les escoles com,
també ho és, que fem explícit el
suport a les explicacions que es
fa, a les famílies, per comunicar
el valor de l’aportació que fan a
la Fundació. D’aquests dos
tipus d’accions depenen gran

part dels ingressos que obtenim i disposem, per fer
realitat l’escola que volem que, de fet, és l’escola en
la qual tots creiem. Per aconseguir-ho esdevé
imprescindible la implicació de tots nosaltres.

Pedro Alonso
Equip de Gestió

L’economia de la nostra escola, 
és responsabilitat de tots?

«Tots i totes, d’una o altra
manera, en moltes de les

accions del dia a dia, gestionem,
en més o menys grau,

l’economia de l’escola.»

«Ens pot semblar, a simple vista,
que la nostra capacitat per

modificar els ingressos és molt
baixa o, fins i tot, nul·la però no

és cert.»



ENTREVISTA

És possible un altre món?
No únicament és possible, jo 
hi afegiria: necessari i urgent.
Possible perquè disposem dels
recursos polítics, econòmics i
socials per fer-ho; necessari per-
què, aquest món actual, fa malviu-
re molta gent i no s’hi respecta la
dignitat humana. A la universitat
vaig aprendre que l’economia era
la ciència que utilitzava els recur-
sos que la naturalesa ens ofereix
per obtenir béns que cobreixin les
necessitats humanes. Urgent per-
què, si sabem que molta gent es
mor de gana, de set, de SIDA...,
cal actuar quan més aviat millor.
L’economia, tal i com està, no fun-
ciona; per tant, l’hem de canviar
amb urgència.

En som prou conscients?
Ens impacta un fet concret, rebem

puntualment molta i diversificada
informació, en prenem conscièn-
cia però, amb la mateixa facilitat,
se’ns oblida. Hem de seleccionar i,
en aquest sentit, seria pessimista si
ens limitem a veure com es projec-
ta i es manipula la informació i,
per contra, optimista ja que, en els
darrers anys, s’ha passat d’una con-
ducta estrictament passiva, a una
actitud de recerca més activa i,
podríem dir que som una mica
més professionals de la informació
i més capaços de triar.

Qui l’ha de fer possible? 
És cosa de tots individualment,
per responsabilitat individual, i es
cosa de tots col·lectivament. Ens
ajuda molt saber que tenim un
col·lectiu que ens recolza. El tre-
ball cooperatiu, en equip, en
xarxa, cada vegada és més present i

ens confirma que, a l’altra banda
del món, hi ha altres persones pre-
ocupades i treballant per aconse-
guir uns objectius comuns.

Quin és l’autèntic significat de la
paraula democràcia? Com es tradueix
això a l’escola?
L’any 57, jo feia 3r de batxillerat,
als escolapis de Diputació, un
moment en què, de democràcia,
no en sabíem res. El primer dia del
curs, el mestre ens va dir: això no
és una classe, és una república i, a
les repúbliques, els ciutadans escu-
llen el president. El president –el
delegat de classe– escollirà el seu
gabinet: el ministre d’esports,
organitzarà els torneigs de futbol;
el ministre de cultura, les sortides i
excursions; el ministre.... En
aquell moment poder-nos organit-
zar i participar de manera activa i

Doctor en ciències econòmiques i professor d’economia aplicada a
la Universitat Autònoma de Barcelona. President de Justícia i Pau i
del Consell Català del Foment de la Pau. Presideix, també, la
Federació Catalana d’ONG per la Pau i la Fundació Universitat
Internacional de la Pau de Sant Cugat del Vallès. Autor de nombro-
ses publicacions sobre economia de defensa, relacions nord–sud,

comerç internacional, cooperació i desenvolupament. 

 ...la pau s’ha d’educar a les matemàtiques, a les
ciències socials, a la biologia... s’ha d’educar

totes les hores del dia. 

Parlem amb 
Fem possible un a

 «A l’escola es passen uns anys, els de
l’adolescència, on aquests temes prenen

rellevància i, per tant, és bo aprofundir-hi des
d’una visió crítica, reflexionar-hi i aprendre a

decidir amb coherència ètica.»  
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de limitar la feina a l’escola, no tot
ho ha de fer l’escola i, concreta-
ment, en aquest tema d’educar per
la pau hi tenen responsabilitat, i
s’hi han d’implicar, la família i els
mitjans de comunicació. 

Gestió responsable dels recursos, què
hi dius?
Els recursos sempre s’han de ges-
tionar amb responsabilitat perquè
són limitats. I ho hem de fer per-
què la naturalesa s’ho mereix. No
podem gastar més paper del que
necessitem, i hem d’ensenyar a
aprofitar-lo al màxim;  ni encendre
més bombetes que les justes i
ensenyar a no deixar-nos el llum
encès quan sortim de l’aula, aques-
ta gestió és viva, s’ha de fer i és
imprescindible; ara bé, això s’ha de
fer pensant en la sostenibilitat de
la terra, mai en ares d’estalviar cos-
tos per generar més beneficis a
final d’any.  

Eduquem pel consum responsable? 
Poc us podré dir quan, en aquesta
mateixa casa, hi ha una ONG vin-
culada a la institució que es diu
Setem, paradigma del consum res-
ponsable. L’escola hi pot fer molt,
sobretot treballant amb l’alumnat
adolescent a partir de la reflexió de
temes com les marques, els missat-
ges publicitaris, o fent una visita
guiada a qualsevol supermercat per
informar de què s’amaga darrere
determinades marques de produc-
tes alimentaris, per exemple la llet.
A l’escola, es passen uns anys, els

de l’adolescència, on aquests temes
prenen rellevància i, per tant, és bo
aprofundir-hi des d’una visió críti-
ca, reflexionar-hi i aprendre a deci-
dir amb coherència ètica. 

Quin missatge adreçaries als docents?
No hem de renunciar mai a l’espe-
rança: objectivament hi ha raons
per canviar el món i disposem de
recursos que fa uns anys no teníem
–coneixements científics, sistemes
de comunicació, mitjans de trans-
port...– per satisfer les necessitats
de tots amb certa facilitat. Només
ens cal voluntat de consciència i
decisió per part de tots.

compromesa va comportar un
aprenentatge democràtic que ens
ha acompanyat tota la vida. I, el
que s’aprèn a l’escola perdura al
llarg de la vida.

Formar ciutadans capaços de
transformar aquest món ens demana
treballar...
Hi ha tres elements fonamentals:
en primer lloc, saber-nos informar
de manera adequada sobre el que
passa –cercar totes les dades, les
que ens donen i les que no– si no
sabem què passa, difícilment
actuarem corregint; en segon lloc:
un sentit crític, saber discernir i
contrastar per interpretar amb
rigor i expressar opinió argumen-
tada i, en tercer lloc, capacitat de
compromís, que neix de la respon-
sabilitat individual i col·lectiva per
dur a terme, finalment, l’acció de
canvi. Aquesta, em sembla, ha de
ser la manera de fer.

La cultura de pau... la LOE preveu una
matèria d’educació per la ciutadania...
No hi crec massa en aquestes
matèries monogràfiques, la pau
s’ha d’educar a les matemàtiques, a
les ciències socials, a la biologia i
s’ha d’educar totes les hores del
dia. És responsabilitat de tots inte-
grar el treball de i per la pau, al
currículum. És més senzill concen-
trar-ho tot en un sol paquet i, des-
prés, que cadascú faci el que vulgui
a la seva matèria, però és més con-
seqüent integrar-ho al conjunt de
matèries. D’altra banda, no hem

Arcadi Oliveres
altre món



ment associada a la destinació d’a-
quests. Quin és l’objectiu que prete-
nem? Com podem assolir-lo?
Quines accions caldrà realitzar? A
qui l’adrecem? I amb quins recursos
humans i materials comptem? Ras i
curt! Planificar la nostra acció i
ordenar la seva aplicació pràctica.
Renoi! em torna a sortir un altre
referent, ara el de la seqüència.
Una responsabilitat en saber priorit-
zar l’aplicació dels recursos, a què o
a qui ho destinem i no és allò de fer
un repartiment just i equitatiu per
deixar a tothom content, sinó que,
aquest repartiment, aquesta distri-
bució responsable ha de poder ser el
resultat d’haver identificat bé la des-
tinació, comentar i explicar als
«afectats» els motius, de fer-nos-en
conscients i alhora copartíceps; això
també em sona! treball en equip.
Potser simplifico massa, però no
seria bo, en alguns moments, apli-
car aquella mena de sentit comú
que tenien, i encara tenen, moltes
de les nostres mares, en l’organitza-
ció de la casa i de tota la família i
moltes vegades, amb una certa limi-
tació en les possibilitats econòmi-
ques. A tothom arribava el més
bàsic i essencial era cobert. Tothom
tenia sentiment de ser atès i, alhora,
quan hi havia la possibilitat d’un
extra, tots en gaudíem i ho valorà-
vem molt més. O si voleu, i aquesta
també és real, la que podem veure
en moltes de les nostres obres al
Senegal, la Baixa Califòrnia o Cuba
quan, amb uns recursos escadussers
però amb una aplicació a allò més

bàsic, es propicia una atenció edu-
cativa a un sector ben ampli i que,
de retruc i amb el temps, pot acabar
revertint en la generació de més
recursos per al propi país quan,
aquestes noies i nois s’incorporin,
amb un nivell de formació més qua-
lificat, al mercat laboral.
Una gestió responsable dels recur-
sos, a nivell global d’escola i a nivell
local de classe i que, feta en equip,
entre nosaltres i també, en molts
moments, amb els alumnes, pot ser
un element d’aprenentatge de la coo-
peració i d’educació per al desenvolu-
pament.

La nostra tradició és d’una escola
arrelada al territori, que dóna vida al
municipi que, a vegades, n’era el pal
de paller i/o dinamitzadora d’una
part de la vida que el poble genera,
que aglutina activitats, persones i
que és motiu de trobada. Sempre
hem sentit a dir que un poble sense
escola és un poble solitari.
Els anys passen, les generacions i els
entorns canvien, les reformes edu-
catives es mengen les unes a les
altres, però l’escola petita, l’Escola
Pia del poble segueix al peu del
canó, donant resposta a tots els rep-
tes que se’ns plantegen i que també
volem plantejar.

Ja em va bé aquest referent metodo-
lògic del «nostre estil» per mirar de
parlar d’educació i economia, dos
conceptes que, a vegades, se’ns
poden presentar com antagònics
quan més aviat haurien de ser com-
plementaris l’un de l’altre.
Més que de xifres econòmiques, de
tants per cent de pressupostos desti-
nats a educació, de si, com a país,
destinem el que cal al món educa-
tiu, prefereixo parlar de gestió res-
ponsable dels recursos.
Una gestió dels recursos, siguin
aquests molts o pocs que, en matè-
ria educativa, ha de venir directa-
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Sembrar avui, recollir demà
Educar, una inversió de fut

QUALITAT VS QUANTITAT
Ramon Francolí
Fundació Educació Solidària

DES DE L’OBSERVATORI
DE L’ESCOLA D’UN
POBLE QUE CREIX
Jaume Ars
Escola Pia de Tàrrega
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Us podem assegurar que descobrir-
les i canalitzar-les ens dóna la sere-
nor, la tranquil·litat i un caminar
ferm davant els canvis legislatius,
generacionals, etc...
El veritable motor no és l’equip que
la gestiona, ni els recursos disponi-
bles, ni la infraestructura que un té,
sinó el paper de l’educador és el que
esdevé vital. Ser mestre o mestra
(professor/a) d’una escola de poble
és un sentiment, és una manera de
fer. L’essència d’aquest «savoir faire»
i la seva pedagogia perduren. 
El docent de referència, de capçale-
ra, el tutor, el guia, l’acompanyant,
... l’estreta relació que es fa amb els
alumnes i amb les famílies, el grau
de coneixement que ens tenim els
uns dels altres,... el docent, amb
una àmplia varietat de funcions
més enllà de l’ensenyament–apre-
nentatge fa possible que aflorin
aquestes qualitats que ens donaran
fermesa en la nostra pràctica 
educativa.
La veritable tasca dels equips que
gestionem l’escola és situar, en tots
els moments de la vida de l’escola
(pedagògics, organitzatius, ges-
tió...), el docent com a eix vertebra-
dor del nostre Estil Escolapi. Això,
tant a curt com a llarg termini, ho
perceben els alumnes i llurs famílies.
Ja ho deia Sant Josep de Calassanç
en una carta el 15 de maig de 1638:
tot el prestigi d’una escola rau en tenir
bons mestres. Però, jo em permetria,
amb molta humilitat, d’afegir,
...bons mestres i disposats a ser i a sen-
tir-se  protagonistes de la seva escola.

Tota la resta, la relació i comuni-
cació amb les famílies, l’efectivitat
en el temps i en els acords en les
coordinacions i/o reunions, utilit-
zar dinàmiques i metodologies
comunes per compartir recursos,
el ser precisos en les accions i en
els temps per no malbaratar recur-
sos, el planificar formacions con-
juntes amb escoles de la nostra
institució són aspectes i àmbits
que, si hem aconseguit que a la
nostra escola la qualitat principal
sigui aquell docent que hem expo-
sat abans, als equips directius no
ens caldrà de preocupar-nos per-
què la gestió ja serà eficaç pel
mateix protagonista

Projecte ECO-PIA

La nostra escola participa en el Pla
d’Escoles Associades a la UNES-
CO (PEA) i, dins d’aquesta xarxa,
participa del Projecte Mediterrani
Occidental (PMO). Un dels qua-
tre objectius bàsics del PEA és
«L’anàlisi dels problemes ecolò-
gics». 
Partint d’aquesta base, el curs
2002-03, ens vam plantejar incidir
especialment en aquest objectiu,
per tal de millorar la sostenibilitat
de l’escola a través de la programa-
ció de la nostra Agenda 21 Escolar.

El temps ens ho ha demostrat i
aquesta ha estat la nostra línia de
treball al llarg dels anys. Hem vol-
gut ser fidels a aquest anunciat: per
fomentar una petita escola de
qualitat, només ens cal descobrir
les qualitats d’una escola petita.
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L’AGENDA 21
ESCOLAR A L’ESCOLA
PIA DE SANT ANTONI
Mar Giménez
Escola Pia Sant Antoni
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la creació d’una comissió coordi-
nadora de l’A21E (GV) i al
suport de tota la comunitat edu-
cativa, del Casal de Joves
Calassanç, del CRBS i
d’UNESCOCAT, hem pogut
consolidar diferents activitats
(sortides, tallers, intercanvis amb
altres escoles...) que ja formen
part del projecte educatiu de
cada curs i estant integrades dins
el currículum.
Un bon exemple n’és l’intercanvi
dels alumnes de segon d’ESO
amb una escola francesa que,
sota el lema «Els missatgers de
l’aigua», realitzen un seguiment
dels tractaments de les aigües.

Constatem...
Per tot això, aquest curs, hem
volgut iniciar un procés d’avalua-
ció per valorar el grau de segui-
ment del Manifest elaborat el
2002-03 i poder fer una diagno-
si del compromís assolit. Aquest
projecte, que anomenem ECO-
PIA, implica tota la comunitat
educativa. A la fase inicial de
recollida de dades, un equip de

mestres de diferents nivells
(Equip UNESCO) ha elaborat
diverses enquestes que s’han pas-
sat a tots els estaments. 

Tornem-hi!
Després de recollir i analitzar les
dades de les enquestes, iniciem
una fase de motivació amb l’ob-
jectiu de millorar i seguir treba-
llant amb nous reptes. Aquesta
ecoauditoria comença aquest
curs però forma part d’un projec-
te que està pensat per tres anys.
Així doncs, aquest curs presenta-
rem, al CRBS, una memòria ava-
luativa i un projecte pels tres cur-
sos vinents. El centre de recursos
ens dóna pautes i ens ajuda a
concretar-ho.  
Tot plegat, es tracta d’aconseguir
que la sostenibilitat impregni el
dia a dia i el tarannà de la vida
escolar i que tothom en prengui
consciència per tal d’ACTUAR,
tant a l’escola com a casa.

Ens proposem...
Dins d’aquest projecte, cada
nivell, va desenvolupar diferents
temes que van ser treballats al
llarg del curs 2002-03. I, tota la
feina feta, va convergir en la
redacció d’un manifest de forma
consensuada entre els diferents
nivells, fent especial èmfasi en la
recollida selectiva dels residus i la
seva reducció.
El curs 2003-04 un grup d’alum-
nes i professors de tots els nivells
va consolidar una comissió eco-
lògica (Grup Verd) per tal de vet-
llar pel compliment dels objec-
tius del Manifest, que ja es treba-
llaven des del 1994. 
El fet de tenir a Barcelona el
CRBS (Centre de Recursos de
Barcelona Sostenible) ens ha
facilitat molt: poder consultar
tota mena de recursos relacionats
amb la sostenibilitat i rebre 
formació (horticultura i jardine-
ria, ecoauditories, seminaris...).
Alumnes i mestres participem de
diferents trobades, tallers i inter-
canvis on-line durant tot el 
curs. Finalment, presentem una
memòria a l’Ajuntament en un
acte, al qual assisteixen represen-
tants de totes les escoles de
Barcelona que participen a
l’A21E, sota el lema: «pensa de
manera global, actua de manera
local».

Treballem...
Al llarg d’aquests cursos hem tre-
ballat per separar paper i alumi-
ni, fer la recollida selectiva al
menjador, tenir punts verds a
l’escola, tenir cura d’un hort urbà
i, sobretot, per una tasca de sen-
sibilització de tota la comunitat
educativa, per millorar la sosteni-
bilitat a l’escola i a casa. Gràcies a

Per saber-ne més us podeu posar en contacte amb l’auto-
ra: mariadelmar.gimenez@escolapia.cat

«Veure Papers nº62 i nº73»
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de sentir-nos responsables.
Des de fa més de 10 anys, hem par-
ticipat en el repartiment equitatiu
d’alumnes amb necessitats educati-
ves, de manera que, actualment, el
número d’aquest tipus d’alumnat, a
la nostra escola, és similar al de
qualsevol altre centre de la ciutat,
sigui públic o concertat.
Deixar entrar aquests alumnes
suposa una oportunitat única per
desenvolupar les actituds i habilitats
que demana el nostre estil. També
demana un treball en xarxa, la
implicació de tots i molta creativitat.

Planificació
Aquest treball en xarxa el podríem
resumir amb les següents activitats
periòdiques.
1.- Cada quinze dies, el matí del
dimecres, es reuneix la comissió d’a-
tenció a la diversitat. Està formada

per una persona de l’EAP, un educa-
dor social del Consorci de Benestar
Social de la Garrotxa, la infermera de
l’ABS i el centre. Es tracten cadascu-
na de les necessitats des d’una pers-
pectiva d’intervenció global. 
2.- Una vegada al mes, es reuneix la
comissió de cohesió social formada
per diferents docents del centre. La
seva tasca consisteix en assegurar l’a-
plicació del pla d’acollida i crear pro-
tocols o accions que ajudin a una
millor cohesió. 
3.- Un cop al trimestre, ens reunim
amb la persona que porta el pla
d’immigració comarcal per elaborar
projectes conjunts i consolidar els
actuals.
4.- També participem del pla d’en-
torn de la ciutat. És una iniciativa
municipal que pretén l’educació inte-
gral, la cohesió social i l’ús de la llengua
catalana. Té una important dotació

Estil 
El nostre Estil Metodològic demana
formar els alumnes en actituds i
habilitats. Cap d’elles tindria sentit
si no servissin per conviure millor.
També demana obrir-se a l’entorn i
treballar conjuntament amb les ins-
titucions de la ciutat. 
«Obrir-se», l’entenem en dos sen-
tits, fer sortir el que tenim a dins i
deixar entrar el que ve de fora. 
Olot és una ciutat que ha crescut en
població en els darrers anys i bona
part d’aquesta població ha vingut
de països no europeus. L’acollida ha
estat, i és, una tasca engrescadora
però complexa, de la qual tots hem

OBRINT-SE A
L’ENTORN
Margarida Asparó
Escola Pia d’Olot



- Sabem que alguns dels nostres
alumnes tenen dificultats perquè a
casa els és molt difícil rebre suport
per fer els deures i estudiar. Amb la
finalitat de superar aquest escull, el
pla d’entorn, contempla els tallers
assistits. De manera que disposem
de set hores a la setmana, fora de
l’horari lectiu, d’una professora que,
de forma gratuïta, ajuda uns quants
alumnes en les tasques escolars.
- Tenim alumnes que han participat
al Casal Xivarri, a l’Espai Jove o a
Olot té metro, que són projectes
adreçats a col·lectius diferents però
que pretenen donar a conèixer els
serveis públics, la cultura, les associa-
cions i els espais socials de la ciutat.
- També ens ha estat possible portar
a terme el projecte «Neda», una idea
que va sortir del nostre centre i que
després de portar-la a terme durant
aquest curs, de forma pilot, s’esten-

econòmica de la Generalitat que per-
met dur a terme, durant tres anys,
un seguit d’activitats.

Activitats
- Hem participat en sessions forma-
tives sobre la comunitat magrebina i
xinesa. També les famílies del centre
d’aquestes dues comunitats han par-
ticipat en una sessió formativa que
parlava de la ciutat, del nostre país,
del sistema educatiu i de les dinàmi-
ques del centre i les vies de partici-
pació que tenen com a família.
- Hem començat a treballar amb les
parelles lingüístiques. Persones que
queden una hora cada setmana per
parlar en català. S’ha demanat, als
pares delegats, la seva col·laboració i,
a primer cicle d’ESO, es demana
com a treball de llengua oral l’expo-
sició d’un tema davant un grup d’a-
lumnes de l’aula d’acollida.
- Al centre, hem prioritzat la neces-
sitat que tots els alumnes participin
en alguna activitat extraescolar per-
què pensem que és un espai d’inte-
gració important. El pla d’entorn
inclou la possibilitat de finançar el
«poliesport» per a nens i nenes de
primària i també la possibilitat de
demanar beques per a activitats
extraescolars com bàsquet, futbol 
o teatre.

RECULL PEDAGÒGIC

drà a tots els altres centres. Es tracta
que els alumnes de secundària que
no saben nedar, en puguin aprendre.
Van dues hores cada setmana a la
piscina. És un curs gratuït i s’inclou
dins l’àrea d’educació física.
- Finalment, els pares també han
estat contemplats dins els pla d’en-
torn. Permet que les AMPA dels
diferents centres es reuneixin i por-
tin projectes en comú. Un d’ells és
l’Aula de Família. Són xerrades for-
matives per a pares que fan de forma
conjunta. Això els permet assegurar
l’assistència, diversificar la temàtica i
finançar els ponents. També s’ha
creat un centre de recursos per a
pares i mares. És un espai gratuït
d’orientació adreçada a totes les
famílies de la ciutat.

Síntesi
Com a síntesi, direm que el PEE 
(Pla Educatiu d’Entorn) ens ha per-
mès tractar amb més recursos l’aten-
ció a la diversitat, malgrat aquests
recursos siguin insuficients. Ara bé,
aquesta forma de treballar, ens
demostra que una gestió global dels
recursos, com és el cas del PEE, per-
met optimitzar-los millor a més
d’implicar a tothom. 



ESPIELL

Durada: 3 hores
Desnivell: 280m (Pineta 1320m / Llanos de la Larri 1600m)
Punt de Partida: Sortida de l’Alberg casa de Colònies
Jordi Turull i arribada amb cotxe a l’aparcament del
«Parador Nacional Monte Perdido» (12 Km) 

Descripció de l’itinerari 
Inici de l’itinerari: Poc abans d’arribar al Parador
Nacional de Turisme de Pineta, girarem a mà esquerra,
direcció a l’aparcament per poder deixar el cotxe. Si ens
volem escapar un moment, podem visitar l’Ermita de la
Verge de Pineta, patrona dels muntanyencs i pastors de la
Vall.
Omple la cantimplora amb aigua de la font i comença el
sender.
Observa el circ de Pineta i distingeix els cims emblemàtics
com, Monte Perdido, Soum de Ramon, Cilindre de
Marmorés, Astazu, Tuca Roya i Pineta, cims de gran difi-
cultat. 
Comencem a caminar: Agafem el camí, anunciat per un
gran cartell a l’entrada «Parque Nacional Ordesa y Monte
Perdido» al llarg del camí aniràs observant els faigs, tant a
la dreta com a l’esquerra. En aquest lloc, t’hauràs fixat que
hi ha tres faigs amb enormes arrels cobertes de molsa i
líquens. L’escorça és d’un gris platejat i les fulles de color
verd viu a la primavera i adquireixen tons daurats a la tar-
dor. Ajup-te i fixa’t bé en el material que cobreix el sòl. És
possible que mai t’hagis parat a observar-lo? Com el des-
criuries? Nosaltres l’anomenem fullaraca. Realment, pots
gaudir d’una còmode passejada abans d’enfilar-te pista
amunt.
Camí de les cascades: Quin canvi de paisatge! Arribem a
una zona on per l’altitud no queda molta vegetació, veiem

més a prop les escarpades parets de les muntanyes. Has
arribat al mirador natural. Davant teu pots veure una de
les vistes més boniques dels Pirineus. Atura’t, fes silenci,
estigues atent, intenta descobrir el que escoltes.
Aquest so és: «Churros de Marmorés», la «Cascada del
Cinca», que s’alimenta de la glacera del «Monte Perdido»,
una de les poques que existeixen als Pirineus. Aquesta gla-
cera ha estat declarada «Patrimoni de la Humanitat» com-
partida amb França per la Unesco.
Direcció Llanos de la Larri: Seguint per la pista cap als
prats de La Larri, mils de falgueres converteixen la cami-
nada en un agradable passeig.
Parada final: («Larre», en Euskera, significa pastura, «La
Larri», prat de pasturatge)
Al capdavant, pots admirar «Les Blanques de la Larri o del
Tromacal» i, al fons, la cascada on s’inicia el camí a «Es
Gorgos del Tromacal», en català anomenats Llacs de La
Larri.
Exercici final: Si dónes un gir de 360 graus, veuràs pics i
muntanyes al teu voltant. Enhorabona! Has arribat a un
dels racons més bonics dels Pirineus. 

Allotjament: Alberg casa de colònies Jordi Turull, Valle de Pineta 
Informació i reserves: 636348636
Visita Recomanada: Museu de Bielsa, Pza Mayor s/n, tel. 974501000
Oficina de Turisme: Bielsa 975501127  Aínsa 974500767  Broto 974486002
www.sobrarbe.com / www.alberguepineta.org

Llanos de la Larri
Zona: Vall de Pineta, «Parque Nacional de  Ordesa

y Monte Perdido» a 14km de Bielsa i a 
12 Km de la casa de Colònies Jordi Turull
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APUNTA'T A LLEGIR

Gestió Mental
Ja era hora! Ja era hora que ens agaféssim seriosa-
ment la gestió mental, al nostre país. 
En un llunyà 1990 van aparèixer dos llibres
d’ANTOINE DE LA GARANDERIE. L’un,
«Pedagogia dels mitjans d’aprendre»; l’altre,
«Comprendre i imaginar». Barcanova els publicà grà-
cies a l’empenta de na Guiomar Amell. La revista
«Papers» se’n feu ressò. En aquests treballs,
GARANDERIE ja posava les bases dels gestos de
l’atenció, de la reflexió, de la memòria, de la com-
prensió i de la imaginació creadora. En els anys
següents, de tant en tant veies o senties alguna cosa
d’aquest venerable mestre francès. Fins i tot Narcea
va publicar un dels seus llibres, no pas dels més pun-
tals del pensament de la gestió mental, Los perfiles
pedagógicos.
Ara, doncs, quan tenim a les nostres mans un llibre

que ens presenta deixatada la teoria de la gestió
mental i l’aplica a l’escola, entenc que val la pena
que l’acollim amb goig. I amb l’esperança que ens
ensenyarà a ajudar els nostres escolars a anar esdeve-
nint més coneixedors d’ells mateixos, com a apre-
nents. Personalment, si sóc un partidari de la gestió
mental és perquè entenc que és la millor manera que
conec de promocionar persones estratègiques. –Ep,
que potser no en conec d’altres!–.
De moment podem treballar l’obra de CHANTAL
ÉVANO. Ens ajudarà.

Marian Baqués
ÉVANO, C.. La gestión mental. Otra forma de ver y escu-
char en pedagogía. E.Graó. Barcelona, 2006 

Evaluar para aprender*
L'avaluació vista com un instrument de
millora de la qualitat de l'ensenyament. Un
llibre d'estructura clara que aborda la vessant
teòrica i pràctica i aporta continguts que
reforcen la capacitat professional d'interven-
ció a l'escola, acceptant que «enseñar, apren-
der y evaluar son en realidad tres procesos
inseparables». 10 idees clau que responen a
preguntes tals com: per què pensar que el
principal objectiu de l'avaluació és mostrar
els resultats de l'aprenentatge i, en canvi, no
pensar-hi com l'activitat que impulsa aquest
aprenentatge i en millora la qualitat?

SANMARTÍ, N. Evaluar para aprender, 10
ideas clave. Ed.Graó, Barcelona 2007
*comentari original del web de l’Editorial Graó



«Perquè pugui sorgir el possible, cal inten-
tar, una vegada i una altra, l’impossible.»
(Hermann Hesse)

LA FUNDACIÓ RECOMANA: En el  mundo
a cada rato
El 2005, la productora Ojos en col·laboració amb
altres entitats, entre elles UNICEF, va publicar un
DVD amb el títol que encapçala aquest article. És
força interessant cara a la sensibilització respecte els
problemes dels països en vies de desenvolupament.
Ha rebut les crítiques més elogioses dels diversos mit-
jans de comunicació, per exemple, el crític Mirito
Torreiro diu: «L’oportunitat de veure el que es mostra
en aquest film el fa gairebé imprescindible».
Es tracta de cinc curtmetratges, d’uns vint minuts
cada un, que aborden els problemes típics del Tercer
Món: el sida, el paludisme però, sobretot, la dialècti-
ca «treball infantil vs escola». Aquest últim punt és el
que el fa particularment interessant per a nosaltres.
Dels cinc curtmetratges destacaríem «El secreto
mejor guardado» que tracta amb molta delicadesa el
problema d’un nen seropositiu i «Binta y la gran
idea», nominada als Oscars 2007, que ens explica,
des de la perspectiva d’una nena eixorivida i simpàti-
ca, què li passa a la seva cosina a qui no deixen anar
a l’escola, pels arquetips culturals propis.
Obra molt ben dirigida i interpretada i amb una
excel·lent banda sonora.
Un cant al valor de l’educació, la importància del res-
pecte a les diferències i la complementarietat de les
persones.
L’obra comença com acaba: un estol d’ocells en el cel
que estan emigrant. L’home hauria de ser com ells:
aprofitar el millor del nord i del sud.

Sadurní Tudela   
Si us interessa demaneu el DVD a: 
educació.solidaria@escolapia.cat

Reflexió!

12
13

EDUCACIÓ SOLIDÀRIA

Index: Històries del dia a dia
Coincidint amb l’aparició del
número 100 de les Històries del
Dia a Dia, un grup de mestres
que va participar en les Estades al
Senegal d’ara fa dos anys, ha ela-
borat l’índex temàtic dels primers
cent números de les Històries del
Dia a Dia. Aquestes «històries»
són un recull de vivències, expe-
riències i impressions que, dife-
rents autors, han escrit a partir de
les seves estades a Senegal, Cuba o
la Baixa Califòrnia. Un material
molt interessant per ser utilitzat
en diferents moments de la vida
de l’escola, tutories, bon dia, for-
mació de monitors... i que, mer-
cès a aquest índex temàtic, classi-
ficat per temes, conceptes i edats,
ens pot permetre una millor selec-
ció de les diferents històries.
Tots els que hi estigueu interessats
el podeu demanar a:
educacio.solidària@escolapia.cat



Transversal

QUIN PROJECTE?

Títol del Projecte: Projecte Èxit-Calassanci

Etapa: Postobligatòria

Objectiu:
El Projecte Èxit–Calassanci té com a objectiu l’orientació, formació i inserció sòcio-laboral de
joves, en edats compreses entre els 16 i 18 anys amb fracàs escolar i en possible situació de
risc d’exclusió social. Tot i tenir, com objectiu final la inserció  laboral, es realitza un treball,
a nivell social de cada jove, fent èmfasi especial a l’atenció individualitzada. Un dels elements
que ho permet és la ràtio de 4 educadors per cada 36 joves de manera que podem desdoblar
grups i atendre i fer el seguiment adequat a les característiques individuals. La majoria dels
joves provenen de derivacions realitzades des dels Serveis Socials del territori, o bé dels dife-
rents centres de secundària. La coordinació amb aquests centres és un element important en
el ple desenvolupament de les capacitats personals dels joves. En total, durant l’any, inicien la
primera fase, dos grups de 12 joves; un, cada sis mesos. 

Seqüència d'activitats realitzades
Fase inicial:
Fase 0: Treball Inicial: En aquesta fase es realitzen les entrevistes individuals de selecció.
Fase 1: Orientació i aprenentatge laboral: Es realitza en els diferents centres que gestionen el

projecte. Els joves reben una formació bàsica en matèries instrumentals (càlcul, llen-
guatge...) competències sòcio-laborals i tot un treball d’orientació professional. Al
mateix temps, s’ofereixen tallers d’iniciació en diferents àmbits, com ara electricitat,
taller de bicicletes, informàtica… entre d’altres. La durada d’aquesta primera fase és
de 4 a 6 mesos i els joves reben a canvi una beca econòmica.

Fase de desenvolupament:
Fase 2: Formació laboral especialitzada; Un cop els joves han decidit a quina especialitat es

volen dedicar, se’ls deriva cap a altres centres que imparteixin aquesta formació. En
aquesta fase, els joves segueixen rebent la beca econòmica.

Fase de síntesi:
Fase 3: Recerca de feina i manteniment del lloc de treball: A partir del centre on s’ha impar-

tit l’especialització, s’intenta oferir i pactar unes hores de pràctiques en empreses on
la possibilitat d’inserció sigui elevada. Durant aquest període de pràctiques, el jove ha
de guanyar-se el lloc de treball.

Avaluació, valoració i conclusions: 
L'avaluació és contínua al llarg de tot el procés. Dos cops l'any, es realitza una valoració i
avaluació del funcionament del projecte. L'avaluació es fa seguint els següents apartats:
1- Avaluació del Projecte 
2- Avaluació dels itineraris personals 
3- Avaluació de l'evolució professional
Un indicador que ens serveix per mesurar el grau d’acceptació dels joves és l’arribada d’a-
quests mitjançant el «boca-orella».
La valoració del projecte per part dels professionals implicats en el procés és molt positiva.
Hem detectat que la resposta per part dels diferents agents socials del barri ha estat molt
satisfactòria i es mostren interessats en tenir un recurs com el Projecte Èxit–Calassanci, per
poder donar sortida a alguns joves del barri.

* Per saber-ne més, truqueu a l’Escola Pia Calassanci 93 310 26 10 o consulteu el web: www.escolapia.cat/calassanci



LA COL·LECCIÓ
SEGRELLES
A la secció del museu de l’APEPC hi
tenim un munt de col·leccions i fons
formats per objectes diversos, amb
els que és possible construir períodes
de la història de l’Escola Pia i de la
història de l’educació. 
El museu de l’arxiu, doncs, comprèn
el patrimoni de l’Escola Pia de
Catalunya que no és estrictament
documental. La missió del qual con-
tinua essent vetllar per la seva con-
servació i difusió. 
L’APEPC també té en compte altres
materials, altres col·leccions que no
romanen dins les parets de l’arxiu, i
ho demostra la digitalització de la
col·lecció de pintures fetes per Josep
Gabriel Segrelles, sobre la vida de
Sant Josep de Calassanç. I és que
aquesta col·lecció es troba exposada
a les dependències de la Cúria. 

El pintor valencià (Albaida 1885 –
1969) va realitzar aquesta col·lecció,
formada per 90 pintures i un grup
de 65 làmines que destaquen dife-
rents aspectes de la vida del sant.  Li
serviren de model el P. Josep
Fontanilles, el P. Joan Ziegler i el G.
Pau Roca, així com també, per als
estudis, alguns novicis. Per a la cara
i crani de Josep Calassanç s’inspirà
en la màscara del sant, de la qual es
tenia còpia a Moià. Les dependèn-
cies on es desenvolupen la majoria
dels fets són de la casa de Moià.
Les pintures s’adquiriren i restaren
al col·legi de Sarrià, fins que el 3 de
juliol de 1998 es traslladen a la
Cúria Provincial.
És una col·lecció important ja que
mostra molts dels aspectes de la vida
de Calassanç, així com, també, és
obra d’un autor reconegut. 
Per aquests motius se’n va decidir la
digitalització, per tal de poder-ho

ACTUALITAT
SENEGAL 07 
Durant deu dies, un grup de mestres ha fet una estada al
Senegal per conèixer els projectes de l’Escola Pia de
Catalunya i compartir experiències amb els educadors que
hi treballen.

CAPÍTOL A LES VICEPROVÍNCIES 
Enguany s’han celebrat els Capítols Viceprovincials a les
Califòrnies i a Senegal de finals de gener a començaments
de febrer de 2007. El dia 31 de gener van ser elegits com a
nous Viceprovincials per:

Senegal,  P. Mamby-Dominique-M Basse

Califòrnia, P. Miquel Mascorro Mejía

VESPRES CIENTÍFICS
Escola Pia Nostra Senyora, Diputació 277 Barcelona

«Misteris dels productes de neteja», 20 d’abril a les 20h

«Química de la bellesa», 11 de maig a les 20h
«Davant i darrera de l’endoll», 8 juny a les 20h

CICLE DE CONFERÈNCIES

posar a l’abast del públic. 
L’APEPC doncs, en un intent de fer
rendibles les eines existents, posa a
disposició de tothom els seus fons i
col·leccions a través de la seva pàgi-
na web, www.escolapia.cat/arxiu.
Concretament, la col·lecció de Josep
Segrelles la trobareu a la secció de
Fons i Col·leccions. 

Miriam Mulinari Parés
Arxiu Provincial de l’Escola Pia de
Catalunya

Escola Pia de Terrassa, Col·legi 12 Terrassa

«Sobreviure a l’adolescència», 19 d’abril 20h

«El negoci de l’oci. Opcions dels joves a l’hora de divertir-
se», 24 maig 20h

V ASSEMBLEA
Els dies 16 i 17 de març, a l’Escola Pia de Calella, es va
celebrar la V Assemblea de les Institucions Escolars.

CAPÍTOL PROVINCIAL 2007
Durant els dies 31 de març a 4 d’abril s’ha celebrat el Capítol
Provincial de l'Escola Pia de Catalunya. Ha estat reelegit
com a Provincial en Jaume Pallarolas i Caurel i nomenats
Assistents Provincials les persones que es detallen tot seguit:

- Assistent de Persones i Comunitats: Ferran Mateos
- Assistent de Formació i Vinculació: Francesc Gutiérrez
- Assistent de Missió i Projectes: Victor Filella
- Assistent d’institucions i Obres: Enric Canet
També és van aprovar les Polítiques de futur a impulsar en
aquest proper quadrienni.
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CONTRAPUNT

El pastís: els talls i la torna
Economia i educació semblen tan distants!

AGENDA

Observo un fet curiós quan aparellem educació i economia: passem de cop del
discurs de l’enaltiment de l’ideal educatiu i de la noblesa de la nostra actuació a
la justificació en els euros de cada una de les actuacions. O sigui, sovint parlem
de la feina en la seva dimensió més àmplia sense tenir en compte que moltes de
les decisions que es prenen en una escola tenen traducció o implicació econòmi-
ca. O actuem o proposem que es faci com si no hi hagués cap responsabilitat eco-
nòmica. I, per altra banda, en d’altres ocasions, s’argumenten totes les decisions i
les no decisions en raons econòmiques o en allò que hi ha al pressupost o en el
que se’ns paga. I la paradoxa és que podem passar d’un discurs a l’altre, en les
seves variants més extremes, en un interval de temps molt curt.
Em ve al cap allò del pastís. Cada curs té unes característiques econòmiques (quo-
tes, aportacions de diner públic, ingressos per diferents activitats, ...) i allò impor-
tant és repartir l’import global amb la màxima projecció de futur a l’escola, assig-
nant els millors recursos a les necessitats principals o a les oportunitats més relle-
vants. Però, ens ho recorda el director de tant en tant: si més del 70% de les des-
peses són sous! Ara, algú assigna les hores de treball i quan parles amb persones
d’altres escoles bé veus que hi ha diferents maneres de repartir-les! Per tant, pot-
ser que parlem de com fer els talls del pastís de manera que tothom en tingui el
que li cal però ningú no s’enfiti. Coresponsabilitat, responsabilitat, equitat, ai las!
Però també recordo la torna. Ara a les botigues no és habitual. Abans, però, ana-
ves al forner, per exemple, i et pesaven el pa. Si no arribava al pes estipulat te’l
complementaven amb un trosset més (el meu pare diu que al seu temps els dona-
ven un retall de coca). La torna no es comptabilitza, però hi és. Potser no la pots
esperar ni demanar de cap manera, però donar-la o rebre-la genera un altre to. I
si n’hi ha de tornes a les escoles: dedicacions afegides, col·laboracions espontànies,
detalls que es fan al personal, reunions que s’escurcen o s’allarguen i que uns i
altres acceptem amb bona cara, petites adequacions d’horaris que es fan sense for-
malismes innecessaris i des de la responsabilitat global. Mai no es podrà saber
amb detall el cost de la plaça escolar –ara que diuen els diaris que ja s’ha format
la comissió que n’ha d’establir el valor econòmic: la torna  –les moltes tornes que
hi a l’escola– no entraran en el càlcul–. Educar, per sobre de tot, és una voluntat!
I després, podem parlar de si el pastís podria ser més gran o més farcit. O si li
posem una guinda. Som gent pràctica i propera i, segurament, més donada a fer
bé els talls que a enlluernar-nos per l’aparença o l’estètica. Ara, que no ens reta-
llin el pastís, que la feina que fem ja és prou complexa!
I acabo amb una pregunta als anònims redactors dels nous currículums: s’intro-
dueixen més conceptes econòmics –teòrics i pràctics– que ajudin l’alumnat a
entendre millor aquest món globalitzat? Voldria creure que sí. Però me’n fio tan
poc!

Zum-zum

Papers maig-juny

V Assemblea: l’Estil, 
un camí per al canvi

ABRIL 2007
10 · Inici del tercer trimestre

12 · Reunió grups de projecte (15,30-18h)

Reunió grup «Cultura Religiosa primària»(15,30-18h)

16 · Reunió coordinadors de pastoral (15:30-18h)

Reunió delegats dels alumnes (15:30-18h)

Reunió Consell de les Institucions (19-21h)

18 · Reunió coordinadors d’ESO (9,30-13,30h)

Reunió responsables d’extraescolars (15,30-18h)

23 · SANT JORDI

24 · Reunió responsables d’informàtica (9,30-13,30h)

25 · Reunió coordinadors d’ensenyaments postobli-
gatoris (9,30-13,30h)

Reunió responsables pla d’acollida (9,30-13,30h)

26 · Reunió grups de projecte (15,30-18h)

Reunió grup «Cultura Religiosa primària» (15,30-18h)

27 · M. DÉU MONTSERRAT

MAIG 2007
1 · DIA DEL TREBALL

2 · Reunió responsables formació professional (9-12h)

3 · Reunió revisió PAI i PAM (10-13h)

4 · Jornada Esport i Convivència a Terrassa

5 · Jornada Pedagògica a Nostra Senyora

9 · Reunió coordinadors de primària (9,30-13,30h)

Formació docents d’anglès de secundària (15,30-18h)

10 · Reunió responsables qualitat (10-13h)

Reunió grups de projecte (15,30-18h)

Reunió grup «Cultura Religiosa primària» (15,30-18h)

11 · Comissió de treball GRODE (9,30-14h)

13 · Aplec MOU-TE

16 · Reunió coordinadors d’infantil (9,30-13,30h)

Reunió jurats Premis a la creativitat

17 · L’ASCENSIÓ

Festiu a Granollers

18 · Festiu a Granollers

23 · Reunió directors pedagògics d’infantil i primària
(9,30-13,30h)

Lliurament dels Premis a la Creativitat a Tàrrega

24 · Reunió responsables mediateca (9,30-13,30h)

Reunió grups de projecte (15,30-18h)

Reunió grup «Cultura Religiosa primària» (15,30-18h)

27 · PASQUA DE PENTECOSTA

30 · Reunió directors pedagògics d’ESO i batxillerat
(9,30-13,30h)
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