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Va costar molt el canvi. Vam arribar a una

escola vella que calia reformar-se. Després

del desànim inicial ens vam posar a

treballar i paral·lelament a la rehabilitació

del centre, creàvem nous projectes,

s’incorporaven nous alumnes, ens

concertaven més mestres fins arribar a la

situació d’avui: 19 professionals de

disciplines diverses que intervenen dia a

dia, de forma il·lusionada, en l’educació de

tot els seus alumnes i 74 nois i noies que

son l’ànima de l’escola i la seva raó de ser.

Però també és el moment del comiat de

tots aquells nois i noies que ens deixen

perquè acaben l’escolaritat amb nosaltres:

l’Erik, la Miriam, la Júlia, l’Adam, en Pau, la

Naiara, la Mònica, l’Andrea, la Rewan, en

Sam, en Roger, en Nil, la Melany i en Sebas,

que s’iniciaran en el mon de la formació

professional. Els hem vist créixer, avençar i

millorar, esdevenint el nostre orgull. A tots

ells, molta sort i molts èxits. 

 

Anna Garrofé

Directora de l’Escola La Sagrera

Hem acabat el curs i amb ell arriba la calor del

mes de juny, les ganes de fer vacances i gaudir

de tot el que ens depara l’estiu: els campaments,

els casals, la platja, la muntanya, els viatges o el

descans a la ciutat, lliures de les mascaretes, això

si! 

 

Aquest curs ha estat excepcional, hem celebrat

els 50 anys de l’escola!!! Si, el curs 1971-1972,

gràcies a la iniciativa d’unes famílies i mestres,

preocupats per la manca de recursos que hi

havia a l’escola ordinària per donar atenció

educativa a nens i nenes, nois i noies amb retard

en els aprenentatges, es va fundar una escola a

les instal·lacions de la Parròquia del Crist Rei, al

barri de la Sagrera.  I L’11 de setembre de 1971 es

va iniciar el primer curs escolar amb 16 alumnes i

dues mestres. Després de 25 anys, al 1996,

l’escola va traslladar-se als nous locals, ubicats a

la parròquia de Sant Pancraç al barri del

Poblenou, on som ara.  

 

 

ED I TOR IA L





50 anys de
fets històrics

Nil, Andrea, Miriam

ANYS 70
1973 Mort de Pablo Picasso.

1975 Mort de Franco

1977 Josep Tarradelles torna a Catalunya.

1977  primera manifestació de l'orgull gai

de l'estat espanyol. ANYS 80
1982 Mundial de futbol a Espanya.

1983 Primera emissió de TV3.

1987 atemptat de l'Hipercor

1989 Mort de Salvador Dalí.

ANYS 90
1991- Caiguda Mur de Berlin.

1992 – Jocs Olímpics de Barcelona

1994- L'Escola entra a formar part de la

FEP.

1996- L'Escola es trasllada al Poblenou.

ANYS 00
2002- L'Euro moneda oficial de la UE.

2004 – Fòrum Universal de les Cultures.

2005- Inauguració Torre Glòries.

ANYS 10
2010 – Dedicació del Temple de la Sagrada Família

2011- Inauguració camp Cruyff a l'escola.

2016-  Apareix TikTok

2017 – Atropellament a la Rambla de Barcelona.

https://ca.wikipedia.org/wiki/1987
https://ca.wikipedia.org/wiki/Atemptat_de_l%27Hipercor
https://ca.wikipedia.org/wiki/1987
https://ca.wikipedia.org/wiki/1987
https://ca.wikipedia.org/wiki/1987
https://ca.wikipedia.org/wiki/1987
https://ca.wikipedia.org/wiki/1987
https://ca.wikipedia.org/wiki/1987
https://ca.wikipedia.org/wiki/2017
https://ca.wikipedia.org/wiki/Atropellament_a_la_Rambla_de_Barcelona


Els alumnes del taller de revista han escollit una sèrie de persones per
fer-los una entrevista. Anem a veure que ens expliquen.

QÜESTIONARIS

 LUCY
Dones bons consells? 

Intento donar bons consells per ajudar

a la persona que me’l demana i

sempre pensant què serà millor per

ella.

 Et portes bé amb la resta de

mestres?

Sí, em porto bé amb tots els profes, tot

i que hi ha alguns amb els que tinc

més confiança.

 Tens bona relació amb la directora? 

Sí, tinc bona relació amb la directora.

 T'agraden les regles del cole? A mi

algunes  no.

En general sí, però hi ha algunes

normes amb les que no estic

totalment d’acord però sé que són

necessàries.

 T'agrada el teu treball com a

mestra?

Tinc la gran sort de treballar en el que

m’agrada. Vaig fer la carrera perquè

m’agradava el món de l’ensenyança i

he trobat aquesta feina que

m’encanta.

 Hi ha quelcom que no t'agradi tant?

En general estic contenta.

 A vegades t'agobies per algo? 

No, no em sento agobiada

10 Per què vas escollir aquest

treball?

Vaig escollir aquesta feina perquè és el

que vaig triar estudiar. M’agrada

treballar amb les persones.

 NINA
Quin es el teu professor preferit? Oriol

Que t'esperes de aquet insti? Res 

Que t'imagines 4t de la ESO? Plorar arriba perquè es

l'últim curs.

Com estàs aquí? Feliç i contenta

Que sentit el primer dia que vas venir? Molt Nervis

Et sents mes segura de tu mateixa en aquet insti? Si 

Com vas en segon de la ESO? Bé

Ha canviat alguna cosa des de el principi fins ara? La

personalitat

Que es lo que mes t'agrada del insti? Els Professors

Et sents molt mes lliure? Si

 SILVIA
Quins van ser els teus primers alumnes i com es

comportaven? En la classe de la dolors en 2018, la classe

parlaven molt i moguts.

Com va ser la primera vegada que vas entrar ala

sagrera i quina va ser la teva reacció? La primera vegada

que vaig anar a l'escola em va sorprendrà de que hi havien

pocs alumnes per classe i era suport de la Dolors i feia mitja

jornada

Què volies ser de petita? Veterinària

Què et convenç per ser professora? Al veure les

necessitats que hi havia a la meva escola quan jo era

adolescent.

Quin va ser el castic mes gran que as posat als teus

alumnes? Estan castigats tota una setmana sense pati.

De quin equip ets de futbol? Soc del Barça.

Et cauen be els teus companys de treball? Hi ha de tot.

Coneixes a Cruyff? si, però no en persona.

Quina assignatura fas? Logopèdia, MIE.

T'agradaria ser la directora de la escola la sagrera? NO!!!





25È
ANIVERSARI
FUNDACIÓ
CRUYFF

Aquest mes de maig es va celebrar el 25è
aniversari de la Fundació Cruyff. Com
tenim molt bona relació amb ells , van voler
fer una festa a la nostra escola i ens van
arreglar el pati que ens van fer ja fa deu
anys.

A la festa, va vindre molta gent, van poder
veure un espectacle al teatre i participar
en una sèrie d'activitats al pati 14
organitzades pels alumnes de 4t que
participen en el projecte Cruyff Court.

Per molts anys, Fundació Cruyff!!

NAIARA



PASTÍS DE FORMATGE I  MADUIXES
P A U L A  E S P I N

ingredients:

per a la base de galetes
- 12 galetes Digestive
-75 grams de mantega
-1 cullerada d'essència de vainilla

per a la crema de formatge
-500 ml de nata per muntar
-1 terrina de formatge Philadelphia
-5 fulles de gelatina
-50 grams de sucre
-125 ml de llet
-1 quilo de maduixes o de maduixots

elaboració: 

1.- Agafem les 12 galetes digestive, podeu
escollir les que més us agradin, i les
triturem. 

2.- Un cop triturades les barregem amb
la mantega fosa i una cullerada
d'essència de vainilla

3- Posem la barreja en el fons de l'motlle
i aixafem, us aconsello que no ho feu
amb massa força perquè jo he pressionat
molt perquè quedi molt aixafat i després
era difícil de treure del motllo. El posem
a la nevera durant 30 minuts. 

4.- En una cassola posem a foc lent el
formatge philadelphia i la llet perquè es
fongui.

5.- Posem les fulles de gelatina en remull
durant 4 minuts en aigua freda i una
vegada que s'hagin hidratat les
incorporem a la llet i el formatge fos,
barregem molt bé i reservem.

6.- D'altra banda muntem la nata amb el
sucre. Un cop muntada la nata la
barregem amb el formatge fos. Recordeu
que sempre moviment envoltants perquè
no es baixi la nata muntada

7.- Traiem de la nevera el motlle amb la
base de galeta i tallem els maduixots o
les maduixes a quarts. Els podeu tallar en
trossos més petits, això ho deixo a la
vostra elecció.

8.- Ara col·loquem una mica de la barreja
de formatge i nata i una capa de
maduixots.

9.- Col·loquem una altra capa de la
crema de formatge i una altra vegada una
capa de maduixots.

10.- Cobrim amb una altra capa de crema
i decorem el pastís per sobre amb les
maduixes. La fiquem durant 3-4 hores a
la nevera perquè solidifiqui. 

Llista un pastís preciosa!





JULIA
Anirà a Mare de

deu de Montserrat
de la Zona Franca a

fer un PFI de
Fusteria.

NAHIARA
Farà un PFI

d'Administració.
a Verge de
Montserrat.

REWAN
Anirà a Mare

de Deu de
Montserrat a

fer Arts
Gràfiques.

BONA SORT!!!
PAU

Anirà a Mare
de Deu de

Montserrat.

ROGER
Farà un PFI de
muntatge de

sistemes
informatics.

SEBAS
Anirà a a
Mare de

Montserrat a
fer Arts

Gràfiques.

MELANY
Farà un PFI de
Perruqueria.



BONA SORT!!!

MÓNICA
Farà un PFI de
perruqueria i

estètica.

ADAM
Es quedarà un
any més amb

nosaltres.

SAM
anirà a l'escola

Mare de Deu
Montserrat  a

fer Arts
Gràfiques. 

ERIK
ara un PFI de

Administració

NIL
Farà un PFI de

Administració a
l'escola Vida
Montserrat.

 

ANDREA
Anirà a l'escola

Vida Montserrat
a fer

administració.

MIRIAM
Farà

administració a
l'IES Poblenou.



Destinació: Còrdova

– Vols de Barcelona (BCN) a Còrdova (ODB)

– 1 setmana

On esta?

– És una província del sud d'Espanya, a la part nord-central

de la comunitat autònoma d'Andalusia.

Limita amb les províncies de Sevilla, Badajoz, Màlaga, Ciudad

Real, Jaén, i Granada.

Llocs d'interès:

Mesquita-Catedral de Còrdova, Alcàsser dels Reis Cristians,

Pont Romà de Còrdova, Medina Azahara – Conjunt, Palau de

Viana, Castell d'Almodóvar del Riu, Torre de la Calahorra,

Centre històric de Còrdova i Sinagoga de Còrdova.

Com anar: Avio: Barcelona destinació a Còrdova.

On dormir?: 

Ayre Hotel Córdoba, C. Poeta Alonso de Bonilla, 3, 14012

Córdoba•957 76 74 76, 60€. 

Hotel Eurostars Maimonides C. Torrijos, 4, 14003

Córdoba•957 47 15 00, 74€.

On menjar?: 
Còrdova Restaurant And Marriage Hall i Restaurant Córdoba.

Viatge a Còrdova
De Naiara





SETMANA 50
ANIVERSARI 
DE L'ESCOLA

1971-2021

Monica Molina Domingo 
Melany Jiménez Jiménez

Per celebrar els 50 anys de l’escola vam

fer actes molt especials durant una

setmana sencera. 

El dilluns vam fer una sortida al mirador

del Prat per veure avions i passejar tots

plegats.

El dimarts vam convidar unes quantes

escoles per esmorzar , entrar al túnel del

terror que fèiem els de 4rt i per fer jocs de

pati. 

El dimecres els de 3er i 4rt vam fer una

cursa d’orientació, haviem d’anar per tot

el barri seguint unes pistes i utilitzant un

mapa. 

El dijous tota la escola vam assistir a l’obra

de teatre UNA HISTORIA DIFERENT que

durant tot aquet curs tota l’escola va anar

preparant. 

El divendres vam fer una altre vegada el

túnel de terror per la escola i els convidats

més institucionals. 

Finalment, divendres a la tarda, vam fer

un berenar amb ex alumnes de l’escola. 

Per acabar les celebracions, el dissabte 21

de maig es va organitzar un dinar amb

alumnes, famílies i mestres.

Ens ho vam passar molt bé!                                                                           

 





Continuem amb els qüestionaris ara li toca a la Nuria, que es va
jubilar aquest curs.

QÜESTIONARIS

 NURIA
Quan vas entrar a l'escola?Vaig començar fent

pràctiques a l'any 1981, després vaig estar fent de

monitora de menjador i el setembre de 1983 vaig fer

la substitució d embaraç de l'Emilia Miró. Quan la

substitució es va acabar , la Marisa Manera va marxar

de l'escola perquè va guanyar unes oposicions i jo

vaig entrar com a tutora.

Oficialment el 6 de novembre de 1983.

¿ Com va ser la teva primera classe ? Va ser la dels

més petits , eren molt moguts i la meva primera

feina va ser que em fessin cas.

¿ Quin va ser el teu millor moment a l'escola ?

N' hi ha hagut molts: les colònies al Brull, les colònies

a Olot, sortides a museus , fent palmes abans de les

vacances de primavera , pintar quadres al pati , cosir

i fer estora , veure nevar a través de la finestra de la

classe i un que recordo especial el dia que em varen

fer una festa sorpresa tota l 'escola per celebrar els

meus 25 anys de feina. Aquell dia tots varem gaudir

de la festa i va ser molt emotiva.

Vas conèixer Johan Cruyff? Sí , el vaig conèixer. Va

ser una persona molt propera i amable. I del que

deia em va quedar una frase “ un secreto de dos , no

és un secreto”.

Quin va ser tu gran canvi en la Sagrera?

L'escola la Sagrera ha estat com la meva segona

familia, sóc com sóc, segur per tot el que he viscut

treballant- hi. Els alumnes m han ensenyat molt i els

companys han estat també professors meus. Una

felicitat haver hi treballat.

Quin va ser el teu repte més gran a l'escola? En

tinc tres: 1 Que tots els alumnes fossin feliços en el

seu pas per l escola a part” d'aprendre coneixements

“i” aprendre a saber estar”. 2 fer de directora sense

haver ho escollit durant la malaltia de la directora d

'aquell any 3- passar de ser tutora a ser logopeda.

Quina va ser la teva sensació a l'escola? Moltes

emocions , sempre de “bona vibra” malgrat els

moments de conflictes forts.

Com va ser la teva primera classe? Estava a la

torreta d'un altre edifici a la plaça Jardins d'Elx , es

deia la classe Rosa i tenia molta feina a fer fitxes,

doncs els petits que tenia deseguida les feien,

encara que no ho fessin gaire bé i com que no hi

havia fotocopiadores ho havia de fer amb la técnica

de la glicerina i era molt laboriós.

Sempre vas voler treballar amb nens? Quan era

petita jugava i feia seure a les meves germanes i les

nines davant d'una pissarra i els hi explicava coses,

però vaig fer de secretària durant un temps i vaig

estudiar de nit fins que vaig aconseguir ( ja quan

estava casada) ser mestra.

Com et vas sentir quan te'n vas anar de l'escola?

Trista i contenta alhora. Trista perquè els nens són el

que més m'agrada i ja no els veuria cada dia i també

per tots els meus companys amb els que he

compartit tants moments bonics , agradables i

també conflictius , que ja tampoc compartiria …. i

contenta perquè s'obria una altra etapa en la meva

vida on tindria tota la llibertat per fer el que més

m'agradés.





 

 

 

 

Continuem amb els qüestionaris amb veteranes de l'escola com la
mestra Vane i l'Andrea, alumna de 4t.

QÜESTIONARIS

 ANDREA
Miriam 
Quants anys portes a l'escola? 6 anys

Què et va semblar l'escola quan vas
arribar? Pensava que era de un altra

manera. 

Com t'emportes amb els profes? Molt bé,

La veritat és que m'ajuden molt.

I amb els companys de tota l'escola? Molt

bé, i que us trobaré a faltar.

Què és el que trobaràs més a faltar quan
te'n vagis? El que trobaré a faltar és la

classe el grup i tot el que he viscut aquests

sis anys en aquest col·legi.

Què sents al canviar tantes vegades de
classe? Per mi ha estat com un repte

perquè m'ha donat l'oportunitat d'estar amb

tots els companys de l'escola.

A quin professor trobaràs mes a faltar? A
veure, en general a tots, però sobretot a la

Vane que aquests dos darrers anys m'ha

ajudat molt.

Podries donar algun consell per als que
faran l'any que ve el torneig de Johann
Cruyff? Sobretot no us poseu nerviosos

perquè estar tot una setmana fent el torneig

és un repte però al cap i a la fi és una

experiència molt xula.

Què és el que estudiaràs quan surtis
d'aquí i quina és la teva meta? Quan surti

d'aquí estudiaré dos anys d'administració i la

meva meta és aconseguir en un futur fer una

mica d'educació infantil.

Cap consell per donar? Tenir molta

paciència perquè al cap i al fi en aquest

col·legi es fa coses molt xules i que durant el

temps que seguiu us agradés més encara.

 VANE
Quan vas entrar a l’escola? Vaig entrar el curs 2009-2010

per fer una suplència de setembre a juny, després vaig

marxar perquè va acabar la suplència, i em vaig tornar a

incorporar a l’escola al maig del 2011 ja definitivament.

Com va ser la teva primera classe? La meva primera

classe la recordo tranquil·la i divertida, m’ho vaig passar

molt bé, era una classe de 2n de l’ESO.

Quin va ser el teu millor moment a l’escola? Buf! No se

si puc triar un, fem cada any tantes coses especials que no

puc triar. Tinc molts millors moments: les excursions, les

colònies, les obres de teatre, els riures amb alumnes i

profes, etc…

Vas conèixer Johan Cruyff? Si el vaig conèixer, gràcies a

treballar a l’escola. Va venir a la inauguració del pati i

algun altre dia. Era una persona molt propera, molt de la

broma i encantadora. Parlàvem amb ell com si fos un

senyor del barri. Ara al·lucino quan penso que és

mundialment famós.

Quin va ser tu gran canvi en la Sagrera? El meu canvi a

la Sagrera va ser tenir una visió molt més respectuosa i

d’admiració de totes les diferències que hi ha en la nostra

societat. Cada dia estic aprenent coses del alumnes, de la

seva manera de viure i de veure les coses, i això m’ha

ensenyat a mi a tenir també una visió diferent del món.

Quin va ser el teu repte més gran a l'escola? El meu

repte és atrevir-me a fer canvis, a proposar-los i a tirar-los

endavant. Però com ho acabem fent tots junts, no costa

tant. L’escola crec que està en plena transformació i

encara ha de canviar molt més. Aquest és el repte més

gran.

Quina va ser la teva sensació a l'escola? Les primeres

sensacions? no se, els primers dies tenia molta vergonya

perquè és un equip petit i es nota molt quan entra algú

nou. Però recordo que tothom reia molt i em vaig sentir

còmode molt ràpidament.

Sempre vas voler treballar amb nens? No sempre. El

que volia era treballar amb gent que necessitava ajuda.

Per això vaig començar estudiant Educació Social. Sent

educadora pots treballar amb Gent gran, amb

drogodependents, amb immigrants, amb gent desfavorida

a la societat. El tema dels nens va venir molt més tard i per

casualitat.

Com et vas sentir quan te'n vas anar de l’escola? Molt

trista, recordo que plorava quan anava cap a les oficines a

signar la quitança. M’ho vaig passar molt bé aquell primer

any i em feia molta pena marxar. Però mira, després vaig

tornar!






