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PARLEM AMB… ELS ALUMNES DEL CONSELL D’INFANTS 

Com s’escullen els consellers? Quins alumnes ho sou ara? L’Assumpta i la Laura de la ludoteca ens passen unes

enquestes que es realitzen individualment o en parella. Aquestes enquestes consisteixen en avaluar quin grau de

responsabilitat tens. Els alumnes del Consell d’Infants són de 5è i de 6è de Primària. Ara som en Guillem, la Maria,

l’Hugo, l’Estel i l’Aleix.

Quina finalitat té el Consell d’Infants? Proposar idees i activitats per millorar Tona com per exemple els punts de

trobada perquè els nens i nenes que vulguin es trobin i no hagin d’anar sols a l’escola.

On i quan us reuniu? A l’Ajuntament, a la sala de Plens. Ens reunim tres cops durant el curs i a l’última reunió es fa

una representació als pares sobre el que hem estat parlant.

Amb qui us reuniu? Amb l’Assumpta i la Laura de la Ludoteca, amb en Marc Poveda que és el regidor de Joventut,

amb el Josep Salom que és l’alcalde de Tona i amb tots els altres consellers de les altres escoles.

Com escolliu els temes a parlar? Els consellers fem una pluja d’idees i a les classes es vota la que agrada més.

Us agrada ser consellers? Si, però hi ha activitats més divertides que d’altres.

NÚRIA, CLÀUDIA, ESMERALDA i ALEIX



COM S’ORGANITZEN ELS MESTRES

Hem volgut fer una notícia sobre com s’organitza l’escola i ho hem preguntat a en Marc Peñarroya i la Judith Torner.

Ells han estat les nostres fonts d’informació. Ens han explicat que cada quatre anys es pot fer un nou equip directiu.

Tot comença quan un mestre vol der director i presenta un projecte. Si una junta formada per pares, mestres,

inspecció i altres directors l’accepta llavors ja pot triar dos mestres més. Triar aquests mestres que són el cap

d’estudis i el secretari pot trigar uns quants dies. En el cas de l’Era el director és en Marc que va triar a la Judith i en

Carles per fer equip. Cal tenir un equip directiu perquè hi ha d’haver algú que organitzi l’escola: els mestres, els

alumnes, la manera de treballar... Es nota que hi ha molta feina per fer perquè cada nou curs hi ha nous canvis.

Els horaris dels mestres normalment es fan el mes de juliol i ho fa la cap d’estudis. Al principi era difícil de fer-los

però ara és més fàcil.

Al llarg de la setmana els mestres s’organitzen de la següent manera: el dilluns es troben els mestres del mateix curs,

el dimarts per cicles, el dimecres és el dia que els mestres reben pares i mares i el dijous es fan les comissions.

L’equip directiu es reuneix tots els dimecres amb els coordinadors de cada cicle i el dijous per parlar de temes

pedagògics. El mes de setembre quan comença l’escola es reuneixen els mestres per preparar i organitzar tot allò

que faran els alumnes durant el curs.

LAURA, ÀNGEL I JÚLIA

BUSCA 8 NOMS DE PEIXOS

MIQUEL

BUSCA 8 PARAULES DEL PERSONAL QUE TREBALLA A L’ESCOLA

ESMERALDA



ARTICLES D’OPINIÓ

EL PATI  - JÚLIA

Jo penso que l’espai dels pins del 

pati és molt divertit però crec que a 

l’estructura del rocòdrom hi haurien 

de posar coses per pujar i coses per 

baixar perquè de vegades hi ha gent 

que vol pujar però no pot perquè 

estan baixant i també de vegades hi 

ha nens que no poden baixar. Jo hi 

vaig sovint a jugar allà.

EL PLA LECTOR  - ÀNGEL

Quan arribem a l’escola la 

primera feina que fem és 

llegir, fem mitja hora de pla 

lector. Jo penso que l’entrada 

llegint està molt bé perquè 

pots estar dins d’una aventura 

més i aprens noves coses, 

paraules, escriptors que no 

coneixia. A mi m’agrada molt.

MENJADOR  - GUILLEM

Em quedo al menjador i penso que 

el menjar és molt bo però a mi 

m’agradaria que poguéssim triar el 

menjar i la quantitat que mengem i 

si hi haguessin safates com abans 

millor. També crec que si es pogués 

triar el menjar menjaríem  sempre 

allò que ens agrada i hem de menjar 

de tot.

PORTES OBERTES

S’OBREN LES PORTES DE L’ESCOLA L’ERA DE DALT

A l’escola de l’Era aquests dies es fan les Portes Obertes. Es fa una xerrada informativa per tots els pares i mares

que han de portar els seus fills a una escola. Principalment es fan pels pares i mares dels nens que han de fer P3

l’any que ve. És una xerrada del Projecte Educatiu, s’explica com anirà el curs i també es visiten els espais i aules

d’Educació Infantil. Ho organitza l’equip directiu amb la col·laboració de les mestres d’Infantil.

Des de l’Ajuntament envien a totes les cases que tenen nens i nenes que han de fer P3 un fulletó informatiu de

totes les escoles de Tona perquè les famílies de Tona i dels pobles d’a prop puguin triar a quina escola portar el

seu fill o filla. Informen de totes les Portes Obertes que es fan als centres.

Els cartells de l’Era els dissenya en Carles Gil, secretari de l’escola.

Es va fer la xerrada informativa el dia 7 de març a les 20 h a la biblioteca i s’han fet visites a l’escola els dies 12, 13 i

14 de març a les 15h per a tots els pares i mares interessats. Això es fa perquè és la primera vegada que han de

triar escola i no tenen informació de com s’organitza i com funciona. Les famílies han de triar l’escola que més els

agradi pels seus fills i filles.

LLUC, JANA, GUILLEM i JAN



PARLEM AMB… RAMON GRAU, UN ALUMNE DE 6è 

Per què vas anar a Anglaterra? On vas anar a viure? Els meus pares van decidir anar-hi per aprendre l’anglès i així

seria una experiència nova. Vam anar a viure a Bristol, vivia en una casa al barri de Horfield.

Quants anys portes a l’escola? Sis anys i mig. Vaig fer P3,P4,P5,1r, 2n, 5è i ara 6è.

Et va agradar anar a Anglaterra? Si, va ser una bona experiència, vaig conèixer altres cuitats com Bath, Oxford,

London, Thornbury... Allà hi ha molta gent de diferents religions.

Quants anys hi vas estar? Hi vam estar 2 anys però teníem planejat d’estar-hi només un any.

Vas fer molts amics? Si, vaig fer molts amics però la majoria no eren anglesos, eren d’altres països. Vaig conèixer en

Pavan de l’Ìndia, l’Alí del Pakistà, en Noah del Canadà, ...

Com era l’escola? L’escola era petita i la van reformar l’any anterior. Es deia Glenfrome Primary School. Allà

l’Educació Infantil es diu Reception als 4 anys, després hi ha la Primary School (year 1,2,3,4,5 i 6) de 5 a 10 anys,

després la Secondary School (year 7,8,9,10 i 11) d’11 a 15 anys i posteriorment el College (year 12 i 13) de 16 a 17 anys

abans d’anar a la universitat. A l’escola era obligatori portar uniforme: dessuadora i pantalons blaus i polo blanc o

blau cel.

Et volies quedar allà per sempre? No, jo no em volia quedar però els meus germans, en Robert i la Rita, si.

Ens ha dit en anglès: I’m very happy to be back in l’Era de Dalt again.

YAZMINA, MIQUEL, ROGER i HUGO


