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LA FEINA DE DIRECTOR

La notícia d’en Marc Peñarroya

En Marc Peñarroya, el director, ha sigut mestre d’Educació Física i tutor de Primària i ara fa

àmbits a Infantil.

Tots els mestres trien quines activitats es fan a l’aula i ell organitza i gestiona la vida de

l’escola: mestres, alumnes, personal PAS, famílies, ... i és un representant de

l’administració.

Normalment el seu horari comença a les 8:00 i acaba a les 17:30 però depèn de la feina i de

les reunions.

Per ser director ara és obligat fer una formació específica. A ell li agrada molt el seu treball,

la gestió i el tracte amb la gent. Diu que no és difícil ser director però és complex perquè

toques moltes tecles i has de ser molt organitzat.

Sovint parla amb altres directors, les reunions que fan es diuen juntes de directors. Li agrada

fer el lideratge pedagògic que vol dir organitzar les activitats que es fan dins l’horari de

l’escola.

Reporters: Claudia, Joel, Gabriel i Alejandro



PARLEM AMB…  BRUNA HOMS, 
mestra especialista de Música                                         

Quants anys fa que et dediques a la música?
Fa vint-i-un anys.

Quins estudis has hagut de fer per ser 
mestra de música?
Vaig anar a la Universitat de Barcelona a fer la 
carrera de mestra i després vaig fer l’especialitat 
de música.

Has anat a altres escoles a fer música?
Si, a la Sínia de Vic, a Sant Martí de Centelles i a 
Sant Fost de Campsentelles.

És difícil ser mestra de música o és fàcil?
Depèn del grup d’alumnes.

T’agrada treballar en aquesta escola? Per 
què?
Si, m’agrada perquè la majoria de nens i nenes 
són bons alumnes, ho tinc a prop de casa i 
m’agrada molt l’aula de música.

T’agradaria tenir un ajudant?
Si, perquè podria fer més coses. Fer dues 
activitats a la vegada, fer més activitats amb 
instruments.

Com prepares les teves classes?
Penso què faré a les classes i després concreto les 
activitats.

Entrevistadors/es: Santi, Kilian, Oussama i Thalia

Busca 12 noms de 
mestres de l’escola.

THALIA

L’acudit de l’Ariadna

Cap a l’espai !   Oussama



OPINEM SOBRE… 
LES CANDELES            

Hem volgut saber més coses sobre el projecte de l’ESCOLA NOVA 21 i la nostra font
d’informació ha estat la Judith Torner, cap d’estudis de l’escola.
Aquest projecte ens ajuda a treballar per ser més competents i autònoms.
Només trenta escoles de Catalunya estem al programa d’ESCOLA NOVA 21 i de la
nostra comarca només ho fem nosaltres. A la nostra escola vam començar aquest
projecte fa dos cursos.
Els mestres i les mestres de l’escola poden anar a visitar i fer residencials en escoles
referents i tenir informació de com treballen. Fer residencials vol dir que els mestres
poden anar una setmana a una altra escola més avançada a veure com aprenen els
nens i nenes.
Aquest projecte es fa per aconseguir transformació educativa i poder canviar més les
coses. Això significa que els nens i nenes aprenen a treballar sols i a buscar
informació. Una de les coses que hem canviat són els horaris que ara es divideixen
en tres franges: el teixit d’aula, els àmbits i els reptes.

Reporteres : Fenke, Ariadna i Abril

EXPLIQUEM 
L’ESCOLA NOVA 21

ELS CANVIS DE LA NOSTRA 
ESCOLA

A la nostra escola un dels àmbits de
2n cicle és d’Emprenedoria Solidària
i fem uns braçalets que es diuen
candeles. Nosaltres pensem que fer
candeles és una forma molt bona
d’ajudar els nens i nenes que tenen
càncer. Com ens van dir en David i
la Vero els diners que fem venent
les polseres a mestres, pares,
mares, nens i nenes van cap a
l’Hospital de Sant Joan de Deu que
està a Barcelona.
És una satisfacció per nosaltres
poder fer aquest àmbit pels nens
que pateixen càncer. D’aquesta
manera des de l’escola els podem
ajudar a ser més feliços.
Us  animem a col.laborar !

Ariadna i Abril



PARLEM AMB… NOÈLIA GUIJARRO
MONITORA DE MENJADOR I COORDINADORA    

Quants anys portes de monitora del menjador ? I de coordinadora ?

Des del 2005, tretze anys. De coordinadora des del 2009, nou anys.

T’agrada ser monitora de menjador ? Per què ? 

Si, perquè sempre m’han agradat els nens i perquè m’agrada aquest treball.

Què és el que més t’agrada de ser monitora ?

Que cada dia fas coses diferents  amb els nens i nenes, aprens  i m’ho 

passo molt bé.

I el que menys t’agrada?

Que els nens cridin i facin molt soroll.

En què consisteix la feina de coordinadora ?

En organitzar tot allò que fan els nens i nenes que es queden a dinar a 

l’escola: escriure els menús de cada dia, preparar les manualitats, etc.

Quantes hores treballes ?

Treballo vint-i-nou hores a la setmana aproximadament.

Fas reunions amb els monitors ? De que parleu ?

Si,de la feina de la setmana, del que ha sortit bé i el que no.

Quines altres feines fas a l’escola ?

Vaig a ajudar a les mestres de P3 tres tardes a la setmana i acompanyo a 

natació als nens de 1r i 2n.

Entrevistadors/es: Laura, Aina, Soraya i Carles

Busca  12 noms de monitors
i monitores de menjador.

AINA


