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PARLEM AMB… RAFA IGWEALOR (5è)

On vas néixer? On vivies abans de venir a Tona? Vaig néixer a Màlaga i vaig viure sempre a Màlaga. 

D’on són els teus pares? Els meus pares són de Nigèria, a l’Àfrica. Hi vaig cada estiu.

L’escola on anaves abans t’agradava? Per què? Si, m’agradava perquè em divertia molt amb els meus amics.

Per què els teus pares van decidir venir a viure a Tona? El meu pare va venir primer ell sol i va trobar feina a Gurb i 

després vam trobar una casa a Tona. Va venir perquè a Màlaga no tenia feina.

Com era l’escola de Màlaga? Era petita i tenia dos pisos. Només anava a l’escola els matins.

T’agrada l’escola de l’Era? Per què? Si, perquè es pot jugar a futbol, a bàsquet,  a mata conills, ... pots jugar a molts més 

jocs. També perquè visc molt a prop.

Tenies molts amics?  Com es deien? Tenia vint-i-dos amics i els millors es deien Michael, Francisco i en Juan.

T’agradava Màlaga? Vas visitar molts llocs? Si, perquè la ciutat era gran i vivia al centre i ho tenia tot a prop. Vaig visitar 

molts llocs allà.

T’ha costat aprendre el català? No m’ha costat gaire aprendre’l.

T’agrada més viure a Catalunya o a Màlaga? M’agrada més Màlaga.

MARC, IKER, MOHAMED i JAN



LES PROVES CANGUR A L’ERA

RAONEM AMB LES PROVES CANGUR

Els alumnes de 5è i 6è de Primària de l’escola fan les proves Cangur.

Aquestes proves les va inventar un grup de matemàtics de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) de Barcelona.

Aquests matemàtics envien un correu a totes les escoles per si volen participar al concurs.

Les proves es fan cada any el mes de març i els resultats surten després de Setmana Santa. Les fan tots els alumnes de

5è i 6è a la mateixa escola i amb els seus tutors. Es fan el mateix dia i a la mateixa hora, aquest any s’han fet el dia 21 de

març.

La prova consisteix en 8 preguntes que valen 3 punts (si les contestes malament et resta 0,75 punts), 8 preguntes que

valen 4 punts (si les contestes malament resta 1 punt) i 8 preguntes més que valen 5 punts (si les contestes malament

resta 1,25 punts). Tothom comença amb 24 punts. Es contesten en un full a part i es corregeixen amb una màquina que

té un làser.

Els alumnes que ho fan bé els hi donen un diploma i als que ho fan molt bé els hi donen un premi.

Aquestes proves es fan perquè són proves de lògica i raonament. Es fan perquè quan els alumnes arribin a Secundària

es motivin i tinguin ganes d’aprendre matemàtiques. Els nens més petits no les podrien fer. No són obligatòries, les fan

les escoles que volen.

Als mestres els hi agrada passar les proves Cangur perquè són de lògica i matemàtica i fan pensar als nens i nenes de

5è i de 6è.

BIEL, ÍRIA i DAVID



PARLEM AMB... SANDRA FONT

BUSCA EL NOM DE 10 ANIMALS QUE VOLEN

LAIA

T’agrada treballar a l’Era de Dalt? M’encanta perquè el projecte m’agrada molt i estar amb nens i nenes també.

A part d’ensenyar anglès, quin càrrec fas més? En què consisteix? Estic a l’equip impulsor del GEP (Programa Generació

Plurilingüe) per fer els projectes en anglès, a l’equip impulsor de l’Escola Nova 21 i soc coordinadora de l’equip de mestres

del Segon Cicle.

T’agrada ser mestra d’àmbits? Per què? M’agrada molt perquè veig que disfruteu molt aprenent i que treballant d’aquesta

manera és més fàcil d’atendre a tots els alumnes.

Com ha canviat la teva feina des de que estem a l’Escola Nova 21? Moltíssim, he passat de transmetre coneixements a

preparar activitats i materials perquè els alumnes aprenguin d’una manera més divertida.

T’agradaria ser mestra d’una altra assignatura? Per què? Si, quan era tutora m’agradava molt perquè tens els teus nens i

nenes i quan ets especialista vas d’una classe a una altra.

Com prepares les feines? Pensant el que han d’aprendre els alumnes. Penso les activitats, les programo, sovint busco

informació a Internet i, finalment, les porto a terme.

On vas aprendre l’anglès? Vaig començar a estudiar anglès a 6è i no m’agradava gens. A 7è vaig suspendre la meva

primera assignatura: l’anglès. Llavors els meus pares em van posar una mestra particular i em va començar a agradar molt.

Quan estudiava a la Universitat vaig marxar d’Erasmus a Swansea a Gal.les durant quatre mesos i allà va ser on vaig

aprendre més. Tot i que cada dia aprens coses noves perquè una llengua no s’acaba d’aprendre mai.

LAIA, JANA i MANDY



ARTICLES D’OPINIÓ

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  - DAREK

Penso que les competències bàsiques són molt 

importants per saber el nivell de cada alumne  ja que 

són de quasi totes les assignatures de l’Era de Dalt. Crec 

que  és una prova que es fa una mica tard però així 

tenim més temps per preparar-les.

PROVES CANGUR - IKER 

Penso que les proves Cangur ens les haurien de fer 

a partir de 6è perquè són molt difícils. Són proves 

que desafien la ment amb les matemàtiques. A mi 

personalment no m’agraden però respecto l’opinió 

de tothom. També crec que les proves Cangur les 

haurien de corregir els mestres. 

ELS CÀRRECS - MANDY

Els càrrecs de la classe són com unes feines pels nens i nenes. Jo crec que estan molt bé perquè ens ensenyen a ser 

responsables. A la nostra classe hi ha diferents càrrecs com el de menjador, el de matins, el d’absències, el de 

neteja del pati, el de recollir els ordinadors, regar plantes, el de pujar i baixar persianes, el de material... Els meus 

preferits són el de material per repartir fulls, exàmens, llibres..., el de menjador i el de matins que és per vigilar que 

tots els de la classe llegeixen. El que menys m’agrada és el de regar plantes.

EL SIMULACRE D’EVACUACIÓ

A l’escola de l’Era es fa un simulacre d’evacuació. Ho fan tots els centres educatius i és obligatori. S’ha de fer un cop

com a mínim durant el curs i es fa el primer trimestre. Només ho sap l’equip directiu i la Sara Pulido que és la

responsable de Riscos Laborals. Són ells qui decideixen el dia i l’hora que es fa.

Hi ha una alarma a l’edifici de Primària i una altra a l’edifici d’Infantil. En Marc conserge és el que fa sonar l’alarma que

s’engega amb un botó i es para fent girar una clau. Cada mestre baixa amb els nens i nenes de la classe. Hi ha un

encarregat a cada planta que mira que no quedi cap nen en algun altre espai. Els mestres especialistes baixen amb els

alumnes que tenen o revisen que no quedi ningú a la planta. Si hi ha algun nen o nena que va amb crosses o cadira de

rodes l’ajuda però no es pot baixar per l’ascensor. Tothom ha de baixar per l’escala que li toca, mitja escola per una

escala i l’altra meitat per l’altra, i anar cap el punt de trobada que és la pista. Quan se sap el temps que hem tardat a

sortir tots i es parla de com ha anat ja podem tornar a les classes. El simulacre d’evacuació es fa perquè en cas d’incendi

o alguna altra emergència sapiguem com actuar. De vegades el dia del simulacre ve la policia o els bombers, però no

sempre.

CARLOTA

ÈRIC

DAREK


