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Perquè amb la vostra participació heu 
demostrat que l'escola, malgrat els seus 
75 anys, gaudeix de bona salut. 

La setena trobada de l'escola ha estat 
un èxit. Molta gent ha treballat per 
aconseguirho, i per això us vull donar les 
gràcies. 

Què podem dir de la festa en si ... els 
esports, les actuacions dels alumnes 
ens han mostrat el treball que s'està fent 
a les classes i que recull la tasca dels 
mestres d'educació física i de música en 
col.laboració estreta amb el que fan els 
tutors, un treball en equip que dóna el 
seu fruit. 

Els pares que aquest any, com sempre, 
s'han abocat en l'organització. Gran 
esforç d'un petit equip i gran participació 
de la resta (cada vegada tenim més gent). 

Permeteu-me, però, que faci un punt i a 
part amb la celebració del 75è aniversari 
de l'escola i que sigui una mica més 
personal. 

Per a mi va ésser un privilegi estar a la 
direcció de l'escola en aquest moment. 
Possiblement quan se'm va presentar 
l'ocasió d'ocupar aquest càrrec, aquesta, 
entre moltes d'altres, va ser una de les 
raons per fer-ho. 

Veure la cara emocionada de persones 
que conec de tota la vida ha estat , com 
he dit, un privilegi. Crec que calia pensar 
en elles, en elles i en els seus mestres ... 
i ho hem fet. 

Arribar fins aquí ha estat possible gràcies 
al treball de moltes persones que han 
treballat moltíssim. Això crec que no se 
li escapa� ningú, i és per això que altre 
cop ... GRACIES 

Elvira Güell 

Edita la Junta de I'AMPA 
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Els alumnes de quart han estat treballant el retrat i 
aquí podem veure alguns exemples, plens de color, 
d'imaginació i de simbolisme. 



Marc Cabestany, mestre d'Educació Física 
11jO vaig inaugurar el gimnàs i els Reis Mags em van portar els gronxadors del pati" 

En Marc Cabestany és el mestre d'Educació 
Física però també va ser alumne de l'escola 
on va cursar des de P-3 fins a Bè de l'antiga 
EGB. 

- Què recordes dels anys com alumne 

de l'escola? 

-Que van ser uns dels millors de la meva 

vida educativa. Era un ambient molt 

familiar, vaig fer els primers amics, i vaig 

aprendre les coses més bàsiques. 

- Durant els anys que vas ser a 

l'escola vas pensar alguna vegada 

que hi tornaries com a mestre? 

-No, no h o  pensava. Sabia que 

m'agradava l'esport però no em vaig 

decidir a ser mestre fins més tard . 

- I quines diferències hi veus entre el 

temps que eres alumne i ara que hi 

ets com a mestre? 

- Els mestres han canviat, el claustre s'ha 

renovat, tot i que encara queden alguns 

d'abans com l'Elvira, l'Aurora, l'Empar, 

la Marí Carmen, la Margarita, la Trini, però 

sobretot el canvi es nota en els alumnes 

i en el canvi d'hàbits de la família on els 

dos tutors treballen. Això obliga a tenir 

més ocupats els nens i jo els veig amb 

molta feina i més cansats. A l'hora de 

jugar veig que fan exactament igual que 

el que fèiem nosaltres. 

-Durant els anys que vas ser a 

l'escola (1986-1997) vas notar algun 

canvi entre els mestres influenciat 

pel context social i polític de l'època? 

-Sí, es notava que les classes deixaven 

de ser tan magistrals per esdevenir molt 

més participatives Recordo l'arribada del 

Pep quan feia 7è. Era el mestre més jove 

i això va suposar un canvi per a tots. 

-L'estructura de l'escola la recordes 

igual? 

-Si perquè de fet els equipaments més 

nous els vam inaugurar durant la meva 

promoció, com ara el gimnàs. Ah! i els 

gronxadors del patí ens els van portar 

els Reis Mags. La biblioteca és nova, i 

no hi havia aula d'acollida. 

- L'educació física era l'assignatura 

que més t'agradava? 

- Sí, m'agradava molt, però també les 

ciències naturals i la llengua catalana. 

- I a l'hora d'impartir-les es fa igual 

que abans? 

- No ha canviat molt, sobretot en 

educació física, entre altres coses perquè 

n o s a l t r e s  a r a  ja  s o m  m e s t r e s  

especialitzats en l a  matèria. Abans 

predominava el caràcter esportiu i es 

valorava molt la competició. Ara, en 

canvi, es valoren els aspectes socials del 

joc, les habilitats de coordinació, la 

psicomotricitat dels alumnes i s'observa 

la seva evolució. La competició ara es 

valora només en termes de superació 

personal. 

- Seràs a l'escola el curs vinent? 

-Sí, crec que hi ha moltes possibilitats. 

- Es deurien sorprendre els teus 

anteriors mestres quan et van veure 

arribar a com a company? 

- Sí, estaven contents i més perquè era 

el primer exalumne que tornava com a 

mestre. 

- Tinc la sensació que vas ser molt 

bon alumne ... 

-Sí, ho era. 




