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P U B L I C A C I Ó A N UA L E D I TA DA P E R L’A S S O C I A C I Ó
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75 Anys

QUANTS
SOM?

173
260

SANT
JORDI
2017
Faules, contes, llibres d’ aventures esperen cada any ser
redescoberts per tots i cadascun dels nens que fullegen les seves
pàgines amb emoció.
Sant Jordi ha arribat! I fins i tot el Drac podria ser la Musa de
la inspiració en aquesta Festa on la Reina és la imaginació.
Entre el mercat de llibres de segona mà i la venda de roses i punts
de llibre de 5è i 6è s han recaptat 964,00 euros que, un any més,
es destinaran al Casal dels Infants del Raval i a subvencionar les
convivències de 5è i 6è.

FAMÍLIES
125 tenen 1 fill a l’escola
57 tenen 2 fills a l’escola
07 tenen 3 fills a l’escola

Moltes gràcies a tothom per l’assistència,
la col.laboració i l’esperit festiu!

ALUMNES
Aquestes són les xifres
del curs 2016-2017
de l’escola Nausica.

GIMCANA
20 DE MAIG DE 2017

Amb un “son” molt “despacito” hem ballat les proves d’aquest any. Hem
saltat, cridat i corregut, hem cooperat, compartit i posat la cua al ruc!
Hem viscut un dia on el premi és per a tots, el premi és gaudir d’un bon
ambient i una emotiva convivència, el premi és veure com dóna els seus
fruits transmetre aquests valors tan essencials entre grans i petits, que
s’ajuden, es miren i s’admiren.
Som una gran Família!

NOIES 119 NOIS 141
P1=7
P2=13
P3=12

P4=10
P5=9
1r=12

JUNTA DE L’AMPA
Ricard Nasarre, president
— Anna Nasarre, 6è
Mònica Alonso , secretària
— Bernat, 5è; Guillem 3r, i Oriol Layola, P5
Ricard Ochoa de Echagüen, tresorer
— Marc, 5è i Laia Ochoa de Echagüen, P5

2n=9
3r=2
4t=15

5è=15
6è=12

VOCALS
Lídia Carretero
— Marcel de Carreras, 6è
Juliana Roca
— Laia, 6è i Marieta Casasayas, 4t
Marisa Aguilar
—Hugo Martínez, 6è
Vero Russo
—Didac Caussà, P4
Alex Franco
—Gerard Franco, P4
Maria López
—Juan, P3 i Clara, P2 Caro
Mireia Franco
—Lena Viñas, 6è
Núria Trullà
—Oriol Castro, 3r

Com cada any la imaginació
dels alumnes no para de
sorprendre’ns!
Com l’escala de l’escola,
sempre ascendents! alegres,
originals i imaginatius!

P1=3
P2=7
P3=7

P4=18
P5=21
1r=11

SUPORT DE L’ESCOLA NAUSICA
Anna Bayó, directora
Anna Salietti, secretària
MONITORS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Futbol: Manel Hurtado, Nacho Tapia i Carlos
Canades
Iniciació esport: Manel Hurtado
Jocs Motrius i gimnàstica esportiva: Bibi Barenys
Teatre: Laura Ventura, Paula Lacorte, Sandra
Amadé i Carla Gaya
Vòlei: Clara Ventosa, Sílvia Ponsi i Blanca
Barnadas
Escacs: Manel Arellano i Miquel Ferrer
Revista: junta de l’AMPA

2n=9
3r=21
4t=9

5è=12
6è=16

COORDINACIÓ, TEXTOS I CORRECCIÓ
Mariona Massana
—Mila Folchi, P5 i Ari Folchi, P4
Cecília Mas Capdevila
—Martí, 3er i Jordi Julià 1er
DISSENY GRÀFIC
Andreu Gallart & Fabián Vázquez.
Talking Design Studio
Foto central de grup de Gregori Civera
ESCOLA NAUSICA
Muntaner, 309 - 313,
08021 Barcelona
Telèfon: 93 200 43 40
email: escolanausica@escolanausica.cat
www.escolanausica.cat

ESPAIS QUE ENS FAN
CRÉIXER: RACÓ DE
LECTURA
Llegim quan la curiositat de conèixer quelcom és més forta que
l’esforç que requereix aquesta acció. Llegim perquè l’emoció de viure
altres vides i aventurar-nos a altres móns ens remou. Llegim per la
pura motivació de ser exploradors dels nostres propis interessos. Llegim
sempre que trobem la llibertat d’escollir el que la necessitat de saber
ens demana. Llegim per gust, llegim per plaer, llegim per divertiment.
Llegim perquè gaudim!
La importància de la comprensió lectora en les diferents etapes del
creixement és vital i, per aconseguir-ho, també és imprescindible trobar un
espai que ens permeti inspirar-nos per endinsar-nos als móns fantàstics,
màgics, reals o imaginaris que cadascú necessita per créixer i ser.

Per fomentar i estimular aquestes experiències vitals hem creat uns
espais que afavoreixen la calma, la concentració, la tranquil·litat i la
connexió amb un mateix. En aquest “racó de la màgia” i/o “racó de
lectura”, tal i com els anomenem, vibrem, riem, empatitzem, pensem
i somiem. Ens emocionem amb totes i cada una de les històries en les
quals ens endinsem. Aquests espais, dissenyats amb el cor, ens deixen
ser qui som sense judicis, i aquesta és l’única manera que existeix
per aprendre.
Com a persones privilegiades que acompanyem l’aprenentatge lector
dels vostres fills, procurem convertir un espai convencional en
el seu espai íntim i de significat autèntic perquè puguin llegir sense
complexos, pressió i angoixa.
Però qui hi ha millor que ells perquè us expliquin amb la seva
pròpia veu el que senten i pensen?
–Quan estic dins em sento protegida, lliure, dins del meu llibre
i inspirada.
–El “racó de la màgia” és un tresor. Un espai per compartir i somiar.
Qui vol pot portar tot tipus de coixins per sentir-nos com a casa.
–A mi m’agrada perquè quan véns a la classe et penses que és un armari
però després, quan hi entres, veus un matalàs amb un llum que està
al sostre i es converteix en un súper “racó de lectura” i és súper acollidor.
–Al “racó de la màgia” ens sentim a gust. Expliquem contes. És el paradís.
Hi tenim de tot.
–El “raconet de lectura” és un raconet on hi ha molta Màgia i pots llegir
els llibres de lectura que t’agraden. És molt tranquil i relaxat.
–El “racó màgic” és molt creatiu. És on sentim molt d’amor. Entrem
dins els contes i no en sortim fins que hem viscut tota l’aventura. Amb
un sol peu puc arribar a tot arreu, com diu la cançó.

SAMARRETA
GIMCANA
Moltes gràcies a tots! Als
que vau presentar-vos
amb els vostres dissenys
i a tots els que vau votar.
Com sempre: un èxit!!!
Moltes felicitats, artistes!!!

En aquests espais, dels quals no podem prescindir, els nens gaudeixen
d’una lectura lliure, de valors profunds i significatius.
Passin al racó de la màgia i a volar!
Judit Vendrell i Sònia Farré
Tutores de 4t i 2n

FESTA DE
PARES I
MARES

CAMÍ ESCOLAR.
ESPAI AMIC
I... a la fi queda inaugurat el nostre Camí escolar, espai amic!
El passat 19 de març vam fer una gran festa per celebrar els 75 anys
de l’escola i l’obertura del camí escolar.
La rauxa i la disbauxa estava servida, per unes hores vam ocupar els
carrers tot convidant la gent del barri a sentir-se seva la nostra escola.
Al pati, les emocions van ser molt variades. Els corredors recollien
la seva medalla. Les mirades i somriures de complicitat, tot ballant
amb la “Batucada Confusa”, ens van fer perdre la vergonya i ens van
donar pas a les corrandes de cinquè, que amb un toc d’humor, ens
van introduir els parlaments de la directora, l’Anna Bayó. Finalment,
la pinya Nausica vam fer un pica-pica que ens va servir per arrodonir
un diumenge magnífic, ple d’esport, salut i música.

CONVERSATION
ASSSISTANT?
Aquest curs escolar 2016-17 hem augmentat el nombre d’auxiliars
de conversa d’anglès a l’escola. Actualment n’hi ha dues, la Holly i la
Nadine, que seguim compartint amb l’Escola Lys (com l’any passat).
El fet de tenir una persona més ens ha permès dur a terme la seva tasca
de suport en les activitats programades pel professorat d’anglès, com
per exemple les Arts and Crafts a Educació Infantil, on han col·laborat
amb els tutors.
A la Primària, s’hi ha d’afegir també, l’hora de conversa en grup partit
que ja es feia el curs passat.
Creiem que és una experiència molt positiva, tant pels alumnes com
pels mestres de l’escola.
Pels alumnes, és una injecció més de motivació, per engrescar-los
i ajudar-los en la seva expressió oral; pels mestres, és un suport
lingüístic important, ja que els aporta aquell complement que només
una persona nadiua anglesa pot oferir.

Aquest és el disseny guanyador d’enguany!
Felicitats Priscilla Iniesta, mare de l’Armand, P5 i Edward, P4 Jenkins

27 DE MAIG 2017
POSEM
EN MARXA L’HORT
Aquest curs hem engegat l’hort en una de les terrasses de la Nausica.
Ha estat concebut com una extensió de l’aprenentatge per a tots, ja que
hi hem participat des dels més petits fins els més grans.
Des de setembre, hem estat ben distrets. Amb el calendari de sembra
organitzat, els més grans van fer la selecció de les plantes a comprar, així
com el disseny i la distribució en les torretes, tenint en compte la
compatibilitat d’espècies. Unes torretes que havien muntat prèviament
una colla de mans petites i ben traçudes. No els va sobrar ni un cargol!
Petits i grans van plantar i trasplantar els esqueixos, van fer cartells i,
tot regant i mimant la feina, ara ja podem dir que tenim un hortet. És petit,
però dóna responsabilitat i cabuda a tothom. Ha estat molt alliçonador
compartir la feina grans i petits. No comptàvem que en arribar la calor
també ho farien alguns insectes... però d’això, també n’hem après.
Hem tingut cura de l’hort fins tot el curs i l’any que ve potser ja
podrem fer algun dinaret amb la nostra collita ecològica.
Si més no, això esperem!

Ressonen els tambors, s’obre el teló
i la fantàstica interpretació dels
alumnes de P5 fins a 6è deixa un
any més a pares i mares
boca-badats!
Un cop finalitzades les obres, cal
anar a dinar i agafar forces doncs,
després de l’èxit de la primera
edició, enguany repetim el festival
estiuenc de l’escuma!
Banyadors, ulleres d’aigua, xancletes... es barregen amb la xocolata
desfeta i la cridòria de tots els que
no s’ho han volgut perdre!
Això és la platja de Muntaner
i petits i grans n’hem gaudit
d’allò més!

DIBUIXA’M

75 anys són una pila d’anys!
Els temps canvien i l’escola s’ha hagut
d’anar adaptant al nou entorn...
Com serà l’escola d’aquí 75 anys més?
Com se l’imaginen els alumnes de 6è?
Qui sap si, d’aquí 75 anys més, descobrirem
que n’hi havia més d’un que tenia raó...

Foto: Gregori Civera
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Nausica 2092 / Lena Viñas, 6è
Ahir vaig fer 87 anys i la meva cuidadora em va treure
a passejar pel barri.
Anàvem pel carrer Muntaner poquet a poquet, al meu
ritme. Volíem berenar una tassa de xocolata desfeta amb
melindros al “Baixes”. Quan estàvem a punt d’arribar
al carrer Madrazo, em vaig aturar perquè vaig notar una
estranya sensació. Vaig mirar cap a la meva esquerra.
Quants records, Déu meu, quants records! La meva
escoleta. L’escola de la meva infantesa. L’escola Nausica.
Any 2092 i encara estava allí, mantenint la seva màgia.
Vaig agafar ben fort la Dèlia del braç i vam acostar-nos
a la porta. Dues càmeres de vigilància ens van enfocar
i una veu va preguntar-nos què volíem. Vaig dir que volia
fer una visita. Llavors, la vella porta que jo recordava
de sempre va desaparèixer, com si només fos virtual.
La Dèlia em va ajudar a pujar les escales que portaven
al rebedor, on ens esperava... una fada!!! Amb una veu molt
agradable i un somriure gegant, va dir-nos: “Sóc la secretària”. No recordo com va dir que es deia perquè tinc poca
memòria, però sé que el cognom sonava a italià. De sobte,
va sonar un soroll molt fort. Hora de divertir-se, va dir la
fada. Unes cabines es van anar obrint i de cadascuna
va sortir un nen o una nena amb cara de felicitat. Un robot amb dos caps i amb roba de cuiner els anava donant
una pastilla de color blau. Era el seu esmorzar. Vaig
entrar en una d’aquelles cabines i només hi vaig veure
una màquina molt gran i plena de botons. No entenia
com podien treballar. Vaig preguntar on eren els mestres
i la fada em va assenyalar la màquina i em va dir: “Els nens
es connecten a una màquina durant cinc hores al dia i així
ho aprenen tot”. Després, em va explicar que cada màquina
tenia el seu nom: Núria, Marta, Anna, Judith, Dolors,
Manel, Teresa, Raúl, Amèlia, Sara, Mònica... Tots aquells
noms em recordaven alguna cosa.
Vaig demanar a la fada si podia veure el pati i ella em
va mirar amb una cara de no saber què li deia. “El pati!”,
vaig insistir, “el lloc on es diverteixen els nens”. “Ah!, vol
dir Divertilàndia”, va dir ella. Vaig quedar molt sorpresa
quan em va ensenyar una habitació pintada de blanc amb
molts botons al costat de la porta. En aquell moment, un
nen va pitjar un botó i va aparèixer una pista de voleibol.
Era màgic. Un altre nen va pitjar el botó del costat
i va aparèixer una piscina enorme. Era impressionant.
La Dèlia em va dir que ja era tard, que havíem de marxar.
Jo volia quedar-me en aquell paradís, però no volia
molestar més a la fada.
Abans de sortir, vaig mirar totes aquelles màquines
i vaig pensar que jo mai hagués canviat els professors i
professores que vaig tenir de petita per elles. De camí
cap a casa, vaig intentar recordar els noms d’aquelles
persones que em van ensenyar tantes coses. Però no ho
vaig aconseguir.

ACTIVITATS
75 ANIVERSARI

VISITAR MUSEUS
PICTÒRICS DES
DE PETITS

LES CORRANDES

BENVINGUTS
A LA CLASSE
DELS CARGOLS

Sopar de germanor
El divendres 19 de maig ens vam trobar
la petita-gran família de l’Escola Nausica.
Vam obrir les portes de l’escola amb un
exposició molt especial: del sostre
de l’entrada penjaven records, imatges de
la història de quan estava al carrer Tavern,
Aribau o Muntaner. Teníem també una
mostra de les diferents revistes, llibretes
de treball, obres de teatre, llistats, treballs
d’alumnes d’altres temps molt diferents
dels d’ara (escrivíem amb plumilla!) i fins
i tot l’himne de la Nausica escrit amb una
lletra recargolada i molt ben feta!
Després, vam organitzar un sopar a la
nostra escola de secundària, Els Arcs, que
després d’uns breus parlaments de
la representant del districte d’educació, la
Raquel Prado, el director general de Centres
Concertats i Privats, en Miquel Garcia i la
directora actual, l’Anna Bayó, que va recordar
moments entranyables de l’escola, els
exalumnes, mestres i pares i mares van gaudir
de la festa recordant anècdotes, explicant mil
històries que han passat i seguiran passant
per aquest petita-gran escola.
Alguns ballant, altres xerrant, i molts i molts
rient vam acabar la nit amb ganes de tornarnos a trobar pels 80 anys!!!

Visitar Museus pictòrics, aprendre a mirar,
observar… des de petits, igual que fem amb
la lectura, comporta una experiència molt rica
i gratificant.

Enguany hem celebrat al Centre Artesà
Tradicionàrius (CAT) la primera trobada
de la cloenda del Corrandescola, amb
vuit dels centres educatius que durant
el primer trimestre d’aquest curs 2016-2017
han treballat la cançó improvisada en el
marc d’aquest projecte.

A l’escola Nausica hem augmentat la família,
tot donant la benvinguda als més menuts
de la casa. Tots i totes, petits i grans, estem molt
contents i engrescats amb la seva arribada.
Com que es passen el dia arrossegant-se
amunt i avall, hem batejat l’aula amb el
nom de “La classe dels Cargols”. Fan moltes
activitats: música, psicomotricitat, panera
dels tresors, pintura, experimentacions i,
el que més els agrada, escoltar contes.

Circ Cric!
Un dels actes per celebrar el 75è aniversari
de l’Escola va ser anar al Circ Cric amb tots
els alumnes, des de P3 a 6è. Va ser un dia
passat per aigua, entre la pluja i les llàgrimes
de tan riure!
L’equip d’en Tortell Poltrona va ser excel•lent
i les diferents actuacions, els malabaristes,
els equilibristes, els trapezistes, els pallassos...
ens van fer esclatar de riure! Les cares dels
més petits i la dels més grans ens mostraren
l’essència del circ!

Hem anat al Museu Nacional d’Art de
Catalunya i hem pogut fer un cop d’ull a obres
importants. No sabeu quantes fades i follets
viuen als quadres del Museu...
L’activitat parteix de la idea d’apropar
els més petits, de P4 i P5, al fet artístic a través
de les representacions de fades i follets, uns
personatges molt presents en el seu imaginari
i en algunes obres de la col•lecció d’art modern.
Hem provat de reconèixer o identificar el que
vèiem. La mirada no afecta només la vista i els
mecanismes perceptius, sinó que, en l’acte de
la visió, hi intervenen complexos moviments
intel•lectuals, que depenen de l’activitat
neurològica del cervell. Si només mirem,
potser no veiem res.
Amb l’ajuda de la fada Goteta hem descobert
que el museu és un món màgic envoltat de
sons, música, misteri i transformacions. Però
principalment, ens ha ajudat a veure el que
estava amagat.
És molt possible que mirar sigui també
una forma de llegir. Hi tornarem.

L’experiència va aterrar a les escoles
participants el mes d’octubre, després d’una
fase prèvia de formació del professorat
a càrrec d’Albert Casals i Caterina Canyelles
(coordinadors del projecte) i de l’Associació
Cor de Carxofa, entitat que fomenta el glosat
i té com a objectiu la recuperació, la promoció
i la difusió de la glosa en català.
El projecte Corrandescola planteja un treball
lingüístic i musical a través de la cançó
improvisada i s’adreça a nens i nenes de
cicle superior de primària que han treballat
transversalment les competències de la
glosa a les assignatures de llengua catalana
i música. Forma part d’una línia educativa
que pretén aplicar els beneficis de la cançó
improvisada en el currículum escolar
i les seves conclusions pedagògiques són
molt positives.
La glosa incideix notablement en la millora
de la competència comunicativa oral i en
la millora de la cohesió social.
Aquest any, ens ho hem passat molt bé i hem
après. L’any vinent, ja us ho cantarem.

Energia no els falta, així que sempre que els
vulgueu veure en plena acció, els trobareu al
primer pis de l’escola. Hi esteu tots convidats.

ENTREVISTEM-NOS!

QUI ÉS QUI?

75 anys donen per moltes vivències i moltes anècdotes.
Alguns alumnes, ex-alumnes de diferents promocions i fins i
tot pares d’exalumnes les han volgut compartir amb nosaltres.
Segur que amb algunes d’elles ens hi sentirem identificats.

Tots hem sigut petits! I aquests són els vostres
mestres, Endivina! Qui és qui?

Què és per a tu Què has après Algun record
la Nausica?
que vulguis
d’especial?
explicar
P4
Una casa

P4
Que no es poden dir paraulotes

P5
-

P5
Hem après que cal fer coses
bones

1r
Ens ho pasem molt bé i
aprenenem a tractar bé als altres.
3r
Una escola on cuiden per igual
petits i grans
4t
La meva segona casa i la meva
segona família
6è
Una casa molt gran que fem
passar per un col•legi molt petit
Pare d’ex alumne
Un lloc ple de bons records!
(Jordi, 63 anys)
Ex-Alumne
Per mi la Nausica és com “tornar
a casa” i així em sento cada cop
que passo per davant, entro o,
simplement, penso en aquells
anys. (Anna, 51 anys)

1r
A entendre bé les coses i també
moltes cançons
3r
Els profes converteixen les
classes avorrides en divertides
4t
A compartir, respectar els
companys i ser amics
6è
Que els problemes, per grans que
siguin, sempre tenen solució
Pare d’ex alumne
A viure l’educació dels meus fills
plenament. Em van ajudar molt
(Xavier, 58 anys)
Ex-Alumne
Vaig aprendre a ser lliure
(Agustí, 57 anys)

Què creus que
recordaràs de
la Nausica?

P4
-

P4
Que hi havia un arbre d’olives

P5
El dia que vam fer panellets de
xocolata

P5
Quan vam aprendre a utilitzar
l’ipad.

1r
Va ser molt xulo el dia de portes
obertes de piscina.

1r
Quan vam escriure els contes de
Sant Jordi

3r
La festa de l’escuma que
organitza l’AMPA

3r
Recordaré tots els mestres

4t
La festa de l’escuma que
organitza l’AMPA. Era la meva
primera vegada
6è
Quan vaig arribar a 5è i tots em
van ajudar a sentir-me bé
Pare d’ex alumne
Que sempre que proposaves
alguna cosa, t’escoltaven
(Xavier, 58 anys)
Ex-Alumne
El llimoner dels veïns i l’olor de
sopa i l’olor de sopa dels cuiners
(M.R., Eso)

4t
Els moments bons i dolents, les
emocions, i tot allò que he après
6è
Que va ser un lloc on vaig fer
molts amics, i me’n recordaré que
els meus fills vinguin a l’escola
Pare d’ex alumne
Un lloc entranyable, amable
i alegre. És, en bona part, la
infantesa dels meus fills. Sento
que serà un record amb regust de
xocolata, mirada neta i innocent
i rialla de nen que et fa seguir
vivint. (Sònia)
Ex-Alumne
Els grans partits de futbol en un
pati tan petit
(M.R., Eso)

Aquí teniu la solució:

podeu trobar moltes més respostes al link: escolanausica.cat/ca/aniversari/

1- Raúl Salguero 2- Marta Farrés 3- Amèlia Esteban 4- Manel Hurtado 5- David Leira
6- Cèlia García 7- Quique Piquer 8- Marta Ribas 9- Merche Hernández 10- Susanna
Joancomarti 11- Anna Bayó 12- Toñi Abril 13- Sara Ferré 14- Nacho Tàpia 15- Judith
Vendrell 16- Sònia Farré 17- Arantxa Bueno 18- Anna Varderi 19- Laura Ollé 20- Lluc
Giné 21- Bibi Barenys 22- Mònica Subirà 23- Míriam Jané 24- Anna Salietti 25- Pere
Ollé 26- Dolors Santiago 27- Teresa Sala 28- Mònica Tiana 29- Ruben Agoy 30- Ani
Ibáñez 31- Luisa Fernández 32- Anna Ramos 33- Gloria Minero

EL VIAJE
DE JAN

El passat 18 de desembre vam
celebrar la gran Festa d’en Jan.
L’AMPA portava temps pensant
en participar d’alguna manera
amb La Marató de TV3.

Ens tornarem
a veure Company!

En Jan ens va estirar de les orelles i ens va transmetre:

Lletra: Discípulos de Otilia
(Xavi Verges & JJ Bolton)
Mírame a los ojos y dime verdad
Dime que te vas a tu planeta sideral
Dime que te vas para volver a tu hogar
Júrame que un día me vendrás a buscar..
Dime que eres un astronauta sideral
Dime que por conocerte soy un tipo especial
Subiendo a tu nave me pediste “se feliz”
Nunca nunca hay que dejar de sonreír
Canta! Baila! Juega y no pares de reir
Este fue su mensaje al despegar en mi jardín
Canta! Baila! Juega y ni hablar de discutir
Te echaremos de menos y un día vente a por mi
Dime! ....Dime! Que volverás
Júramelo astronauta jan
Dime que nada nos separará
Cuando me vengas a buscar con tu nave sideral

“- Clar que sí! Feu el que calgui per la gent bonica,
jo ajudo des d’allà i vosaltres des d’aquí”
I així és com va començar la nostra col.laboració amb La Marató.
Aportacions, entrega, esforç i reforç, l’ajuda arribava exageradament
de part de la família, l’alumnat, l’escola, el barri... entre tots vam
aconseguir una jornada memorable a l’alçada del que en Jan mereix.
Partits de futbol, tómboles, castells inflables, maquillatge, photocall,
ioga, fins i tot vam cantar Bingo! Tampoc va faltar de res quan es
tractava de recuperar forces, menjar i beure per alimentar tothom, i el
Jan, el Jan Bonic alimentant el nostre compromís.
Tot va transcórrer ambientat per bona música i riuades de gent, gent i
més gent que no parava d’entrar i brindar pel Jan:
12 anys màgics al teu costat
Amb la participació activa de tots vam recaptar 15.196,22 euros de
solidaritat, donats íntegrament a la investigació de l’ictus i les lesions
medulars i cerebrals traumàtiques.
També vam recaptar un grapat d’emocions i una bona lliçó:
“ Never give up the fight! “
Jan, ens has demostrat que estimar amb respecte i agraïment,
és la fórmula màgica per sempre ser recordat.
Ets un Crack, t’estimem!
Arriba l’hora de marxar, és sempre el més difícil, però tots n’aprendrem.
Abraçades, petons i paraules d’ànims es barrejaven amb les notes
musicals dels Discípulos de Otilia cantant “ El viaje de Jan “
A reveure, fins aviat, gràcies a tots
Gràcies per sempre a tu!

He tocado el botón y apareciste en mi jardín
Aterrizaste con tu nave especial
Cumpliste tu promesa y me viniste a por mi
Juntos despegamos al espacio sideral
De planeta en planeta vamos cantando
Canciones de Sabina y Txarango
Tu mensaje y recuerdo siempre estará dentro en mi
Tuve la suerte de poder estar junto a ti
Canta! Baila! Y juega no pares de reir
Este fue su mensaje al despegar desde jardín
Canta! Baila! Juega y ni hablar de discutir
Te echaremos de menos y vente a por mi
Dime! Dime! Volverás
Juramelo astronauta jan
Dime que nada nos separará
Que navegaremos por el espacio sideral

Bon viatge
estimat Jan.

Per més informació consultar :
Torneigjanvergesblanch2016.wordpress.com
Facebook: Torneig Jan Vergés Blanch

BONA SORT, 6è
1. Casasayas Roca, Laia 2. de Carreras Carretero, Marcel
3. Escriche Viñas, Gerard 4. Font Cailà, Marc 5. Font Cailà, Noa
6. Garcia Homs, Martina 7. Gómez Codina, M.Aliona
8. Harutyunyan del Castillo, Martí 9. Herrera Hidalgo,
Manuela 10. Laucirica Doncel, Alex 11. Lujan Gutiérrez,
Esther 12. Mallafrè Cabadés, Clàudia 13. Martínez Aguilar,
Hugo 14. Mas Blanch, Gerard 15. Nasarre Torras, Ana
16. Panisello Ferragut, Joan 17. Pi Cano, Nicolàs
18. Pozo Martínez-Orozco, Jan 19. Renart Gonzalez, Lluís
20. Sosa Baliño, Simón 21. Tomás Villamediana, Mateu
22. Tubau Mestres, Alexandre 23. Vilardell Armengol, Júlia
24. Vilaseca Vila, Mar 25. Villena de Moragas, Miquel
26. Villena Jiménez, Maria 27. Viñas Franco, Lena
28. Zentner Cabasa, Martin
Sembla que va ser ahir, aquella primera vegada que vàreu travessar
seriosos i encuriosits i sobretot, petits, la reixa del carrer Muntaner
per començar la vostra gran història a la Nausica.
Aquells dies, quan el pare o la mare us feia el petó de comiat, alguns
ploràveu una miqueta, però de seguida la dolçor tranquil•la de la
confiança us va anar conquerint de la mà dels adults que obren cada
matí l’escola.
Teníeu poc més d’un any i us esperaven la Cèlia i els colors, els jocs,
els sabors, els bolquers i les abraçades que us van acompanyar aquell
primer curs.
Durant el curs següent, la Mari Carmen i la Montse us van ensenyar
a conèixer els racons de l’escola, a pujar l’escala en fila i a menjar fruita
cada matí.
Molts de vosaltres vàreu arribar a p3 on la Marta us va obrir la finestra
dels números, del joc simbòlic i es van anar teixint, entre els companys,
vincles que s’han enfortit curs a curs. Quina classe més bonica la de p3!
I recordeu el tren de les lletres? I que setmana a setmana, acompanyats
de l’Amèlia moldejàveu una lletra amb plastilina i us l’emportàveu
a casa? Segur que molts encara les guardeu... I el nom secret?
Poc a poc vàreu arribar a ser els grans dels petits i una guia experta,
la Merche, us va acompanyar pel meravellós viatge al món de la lectura.
Entenent la màgia de les lletres, començàveu la primària on us vàreu
trobar la perfecta combinació de l’experiència de la Isabel i les ganes
de la Mònica que tot just arribava a l’escola. Sou també els nens i nenes
que vau acompanyar la Núria en el seu darrer curs a l’escola, tot i que en
les ocasions especials us continua regalant la seva companyia i el seu afecte.

Al final d’aquell curs va començar una nova etapa i amb ella una nova
directora, l’Anna.
Les proves de taules, i la geometria van arribar de la mà de la Sara
i alguns vau descobrir que els llibres poden ser grans amics.
I així vau arribar a quart. Per fi éreu dels grans de l’escola. No els més
grans, és clar, però sí suficientment grans com per poder compartir
amb la Judith moments d’intimitat que van convertir alguna tarda en
un moment màgic.
El Raül va arribar a l’escola per començar amb vosaltres el darrer cicle
de la primària. Amb ell vàreu treballar i aprendre molt, però hi ha
moments per tot i cinquè té les seves recompenses. Què me’n dieu de
l’esquiada? Tan lluny que la vèieu quan éreu petits i ja la teníeu davant:
uns dies fantàstics envoltats de neu i amics...
Tota història té capítols i sisè en tanca un de molt llarg i bonic. Ara sí
que sou els grans de l’escola i la Marta us acompanya en aquest canvi
de cicle. Els exàmens, les proves, i les redaccions són més habituals,
però també heu pogut gaudir de les colònies a Santa Susanna, de la venda de roses de Sant Jordi, d’un Carnestoltes especial, de port Aventura
i d’un sopar de comiat que recordareu per sempre.
Avui ha arribat el dia de deixar l’escola. L’Anna Secre, el Manel, la Teresa, la Dolors, el David, la Mònica, els monitors, el cuiners, els companys,
els valors, els primers anys d’escola i la caseta del carrer Muntaner...
ja són part de la vostra història. Continueu fent camí i molta sort!
Barcelona, juny 2017

