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EDITAT PER L’AMPA DE L’ESCOLA TAULA RODONA

EL BU TLLETÍ
Bon curs 2011-12!
Ha començat un nou curs i des de
l'AMPA volem donar-vos la benvinguda
novament i mirar de fer que tot vagi el
màxim de bé. L'escola ha crescut amb
la incorporació dels nous alumnes de
P3 als qui desitgem una feliç adaptació
a la nova etapa.
No tots els auguris són els millors
possibles. A finals del curs passat es
va confirmar el retall de la 6a. hora, la
no ampliació de la plantilla de
professors i fa poc uns jutges
qüestionen el model de la immersió
lingüística.
Mirarem d'anar donant resposta a
aquests i d'altres problemes per fer
que aquest curs sigui millor que el
passat.
Per començar podem conèixer
l’equip docent del Taula Rodona i
parlar amb el Juli Moltó, el director.
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E DU C AC IÓ INFA NT IL

Anna Campillo
P3A

Mireia Satlari
P3B

Anna Mena
P4A
2 anys al Taula

Marta Cedó
P4B

Carmina Soto
P5A

Ma. Esther Garcia
P5B

coordinadora Infantil

primer any al Taula

4 anys al Taula

Isabel Comas
P5C
4 anys al Taula

Sara Díaz

Elisabet Llobet

Tècnica Educació Infantil

Tècnica Educació Infantil

6 anys al Taula

3 anys al Taula

PR IM ÀR IA - CICL E INICIAL

Montse Arqué
1r. A

Mar Garcia
1r. B

Núria Gil
2n. A

5 anys al Taula

5 anys al Taula

2 anys al Taula

Ma. Carme Sacristán
2n B

Susanna López

Pepi Fallada

educació especial

anglès

2 anys al Taula

coordinadora cicle inicial
3 anys al Taula

Maria Gutiérrez

Anna Andreu

educació física

auxiliar educació especial

primer any al Taula

6 anys al Taula

2 anys al Taula

PR IM ÀR IA - CICL E M IT JÀ I SUPER IOR

Elena Espunyes
3r. C

Gleva Casas
3r. A

Mercè Falguera
3r. B

primer any al Taula

5 anys al Taula

coordinadora cicle mitjà
5 anys al Taula

Mariona Sauri
4t. A

Raül Garcia
4t. B

Judit Pardo
5è. A

2 anys al Taula

2 anys al Taula

2 anys al Taula

Cristina Abad
5è. B
2 anys al Taula

PR IM ÀR IA - CICL E M IT JÀ I SUPER IOR

Xavier Calvet

Carmina Mir

Mar Guerra

educació física

música

anglès

coordinador informàtica

2 anys al Taula

3 anys al Taula

5 anys al Taula

E Q U IP D IR ECT IU

Juli Moltó

Isabel Crespo

Fina Jerez

reforç infantil

reforç infantil

reforç cicle inicial Primària

Director

Cap d’Estudis

Secretària

7 anys al Taula

7 anys al Taula

5 anys al Taula

“La feina de mestre l’has de gaudir,
sinó val més no fer-la”
El JULI MOLTÓ va néixer a Sabadell fa 57
any i en fa 7 que treballa al Taula
Rodona de director. És qui més coses sap
de l’escola i qui té més ganes de fer
que tot funcioni bé.
Des de quan ets director del Taula Rodona?
L’escola
creixement

Taula

demogràfic

Rodona
de

sorgeix

Sant

Quirze

pel
i

la

necessitat d’escolaritzar els nens d’altres
centres educatius que en aquells moments
estaven triplicats, concretament
Purificació Salas i l’11 de Setembre.

el

En aquell moment, jo i un altre mestre
varem optar a ser directors de la nova escola
i l’inspector em va escollir a mi perquè em
coneixia d'experiències anteriors.
Els dos primers cursos vaig ser nomenat
directament pel Departament d’Ensenyament. Vam
començar a funcionar el 2005-2006.
Va ser una experiència important no només
a nivell personal sinó també per als pares i
mares que entraven al centre. El projecte va
comptar

en

tot

moment

amb

el

suport

del

Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament i
va ser molt important la implicació dels pares
perquè l’escola estigués acabada el setembre
de 2005.
Va començar a funcionar amb 4 cursos i 6 o
7 mestres, però amb molta il·lusió.

Què va significar
d’aquesta nova escola?

ser

el

director

Era un projecte que a nivell personal em
va fer créixer. Jo havia treballat a diferents
àmbits de l’ensenyament però aquest era un
projecte que a mi em feia molta il·lusió,
perquè era una manera de poder dur a terme un
tipus d’escola activa, arrelada al poble, un
bon centre educatiu. Era, a més, un projecte
compartit amb altres persones. Al principi
fèiem moltes més hores de les que ens tocaven.

CARNET
ESTAT CIVIL: Separat.
FILLS: 2, l’Oriol (28 anys i
enginyer informàtic) i l’Aina
(23 anys i llicenciada en
comunicació audiovisual).
COLOR PREFERIT: Blau.
UN LLIBRE: “Jo Confesso” de
Jaume Cabré i “Els jugadors de
whist” de Vicenç Pagès Jordà
UNA CANÇÓ: M’agrada la cançó
catalana en general però sóc
molt eclèctic: Roger Mas, Quimi
Portet, Sílvia Pérez Cruz…
UNA PEL·LÍCULA: “El graduado”,
em va marcar.
ON HAS ANAT DE VACANCES: A les
Açores.
AFICIONS: La natura. A l’estiu
m’agrada molt anar a la Costa
Brava a nedar. A l’hivern faig
esquí de fons.
OBJECTIUS FUTURS A LA VIDA: Ser
feliç jo i els que m’envolten.

professionalitat. I també la implicació
del pares, la de l’Ampa i de les famílies
més actives. També ens dóna molt de suport
l’Ajuntament i el Departament, en la
mesura en la que pot, atenent les
circumstàncies en les que ens trobem ara.

“MOLTS DEL EQUIPAMENTS
QUE TENIM AL CENTRE ELS
HEM D’ABORDAR DES DE
L’AJUT DE L’AJUNTAMENT I
FINS I TOT DEL PROPIS
PARES”
En el dia a dia d’un director, quina
es la feina més complicada?
Gestionar les relacions personals dels
que hi treballem i solventar determinats
problemes o incidències de manteniment, de
E n s
vam implicar molt. Jo crec que va ser un

logística. El director
tasques d’encarregat.

projecte molt maco, molt maco.

Quines són les mancances que trobes a
l’escola?
Bàsicament dues. La primera la manca

De

vegades

les

engegat i
perquè no

relativitzar-ho tot.

ambient.
Una altra mancança és de
material. Molts del equipaments
que tenim
d’abordar

al centre els hem
des de l’ajut de

l’Ajuntament i fins i tot del
propis pares.

I els aspectes positius?
Estem fent una escola amb un
alt

nivell

d'exigència

i

els

resultats són bons. Un altre
aspecte important és la cohesió
de l’equip de mestres i la seva

relacions

vegades
amb

les

el més important, però nosaltres tenim una
altra manera d’entendre-ho, no és que no
li

Departament, concretament el
projecte d’anglès i el de medi

a

famílies també és complicada. A vegades
una família té un problema i per ella és

de suport a projectes educatius que havíem
que ara no podem continuar
tenim l’ajuda del

fa

donem

importància

però

hem

de

saber

Què suposa per al Taula i per a
l'escola pública en general la pèrdua de

fos el català, perquè és la llengua
referent del país, de la nostra cultura.

la sisena hora?

Ara no anirem enrere ni tornarem a èpoques

En general la pèrdua de la sisena hora
vigent a la majoria d'escoles de Catalunya

passades.

suposa un perjudici pedagògic per a
l'alumnat que rebia aquest complement

trilingüe, ensenyant català, castellà i
anglès. Hauríem de tendir-hi i fer que

educatiu en horari lectiu.

això

També suposa un cert desgavell per a
l'organització interna del centre, ja que

escoles concertades. L’escola pública
també pot ser perfectament trilingüe. Ara

s'han hagut de reestructurar els horaris
lectius i d'extraescolars, ja que els nens

bé, hem de tenir recursos.

i nenes de Primària disposen d'una hora
diària més d'esbarjo entre les sessions de
matí i tarda.

Nosaltres hem de tendir a una escola

no

Quins

sigui

una

són

prerrogativa

els

objectius

de

les

que

et

planteges per al Taula de cara al futur?
Nosaltres

estem

construint

encara

l’escola, per tant el primer
objectiu seria aconseguir que
les programacions per àrees i
per nivells estiguin fetes
fins arribar a l’últim cicle
de Primària.
Ens

agradaria

Taula

una

també

escola

fer

del

trilingüe,

una escola verda, sostenible
i també inclusiva. Nosaltres
hem treballat molt admetent
nens amb dificultats. Atendre
la diversitat és un objectiu
fonamental de la nostra
escola, no podem sentir-nos
orgullosos si no atenem a
tots segons les seves
Quina
opinió tens sobre la polèmica del català a
l’escola que hem viscut recentment?
Crec
polític.

que és una polèmica de caire
A l’escola actual catalana, el

sistema d'immersió garanteix el
coneixement de les dues llengües i per
això és lamentable que per objectius de
caire poltic s’utilitzi l’escola. Segons
el que proposen alguns, es pot arribar a
separar els nens per llengua i crec que
això no és bo.
Nosaltres

aplicarem

la

lluitar

perquè

la

llengua

I per últim voldríem aconseguir que la
gent que hagi passat pel Taula se senti
orgullosa d’haver-ho fet.

“NOSALTRES APLICAREM LA
POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE LA
GENERALITAT I APLICAREM EL
CATALÀ A L’ESCOLA”

política

lingüística de la Generalitat i aplicarem
el català a l’escola. Durant molts anys
vam

necessitats.

vehicular

Quants professors formen el claustre?
27

professors,

infantil

(TEI)

i

2

tècnics

una

d’educació

vetlladora

per

atendre els nens amb dificultats. Està 25
hores al centre.

“JO CONSIDERO QUE TAMBÉ
SERÀ BO QUE D’AQUÍ UN
TEMPS, NO GAIRE LLARG,
L’ESCOLA CANVIÏ DE
DIRECCIÓ”

Aquest any només 3 ó 4 són nous.

Com

s’aconsegueix

claustre, que
cada curs?

els

l’estabilitat

professors

no

del

canviïn

Aquest any és un exemple. 12 persones
que l’any passat no tenien plaça
definitiva, a l’acabar el curs tenien la

de

Recentment has estat escollit regidor
l’Ajuntament de Sabadell. Com es fa

possibilitat de confirmar si volien
quedar-se al centre o marxar. Ells

compatible

mateixos fan la primera opció, per tant

Jo

ser

director

d’escola

amb

la

feina a l’Ajuntament?
vaig

estar

dos

anys

nomenat

pel

poden omplir un paper i presentar-ho al
Departament. D’aquestes 12, 11 han

Departament. Després vaig haver de fer un
projecte específic de direcció, que està

confirmat que es volien quedar en aquest
centre. Això és el que dóna estabilitat.

penjat en la nostra pàgina web per 4 anys.

projecte

Aquest projecte acaba el 2012, per tant la
meva voluntat és acabar el projecte

pedagògic consolidat, és molt important
que la gent se n’adoni que aquí es

educatiu el 2012 i després fer una
reflexió personal i també col·lectiva

A

banda

que

hi

hagi

un

treballa amb rigorositat, que se sentin

sobre què és el millor per al centre.
Jo tinc una il·lusió
personal que és veure com
els nens arriben a sisè,
és a dir, veure tota
l’escolaritat.

Em

fa

il·lusió veure com acaba
tot el procés, des de
pàrvuls fins a sisè.
En quan a la compaginació,
sóc regidor de l’oposició
a l’Ajuntament de Sabadell
i per tant no tinc
dedicació exclusiva.
Ara,

cosa

abans,

que

tindré

no

passava

una

tarda

lliure, perquè tinc una
reunió de l’Ajuntament.
a
gust, que vegin que es té en compte no
només

l’opinió

del

sector

més

històric

sinó també del nous.
L’important en una escola que vols que

La resta de l’horari el
seguiré fent exactament
igual que ara. Per a mi l’escola segueix
sent el centre de la meva activitat i de
la meva vida, el tema de ser regidor és
una cosa de més a més.

funcioni és que la gent es trobi bé.
Et

planteges

d’aquí dos anys?

doncs,

deixar

l’escola

hi

Jo crec que va bé que cada 6 o 7 anys
hagi un canvi. En la vida tot són

cicles.

Jo

penso,

que

he

tingut

una

il·lusió, l’he mantinguda, però clar, a
mesura que va passant el temps, aquesta
il·lusió va minvant i tens il·lusions per
altres coses.
Jo

considero

que

també

serà

bo

que

d’aquí un temps, no gaire llarg, l’escola
canviï de direcció, que no vol dir
d’orientació pedagògica. L’escola té una
dinàmica que ja està establerta,
l’important és que això quedi.

“M’AGRADA MOLT EXPLICAR
CONTES I QUAN VEUS COM ELS
NENS PARTICIPEN, AIXÒ ÉS
FANTÀSTIC”
Com es fa el canvi de direcció?
Es

fa

un

concurs

de

presenten

un

projecte

canditats

de

direcció

que
al

Departament d’Ensenyament que és el que fa
la convocatòria pública. Normalment té més
punts una persona que hagi estat en
càrrecs directius però també té punts la
persona que presenta un projecte amb cara
i ulls.
Es

demana

també

que

no

sigui

un

projecte unipersonal sinó que hi hagi un
equip al darrere. Es constitueix una
comisió mixta d’avaluació en la que hi ha
persones del Departament d’Ensenyament, de
l’Ajuntament, un director d’un altre
centre de Sant Quirze i representants del
pares del consell escolar del centre i del
professorat

del

claustre.

La

persona

escollida està un any de pràctiques.
Quan acabi el meu mandat, el 2012 el
Departament d’Ensenyament farà una
avaluació del funcionament del centre tant
a nivell pedagògic com de gestió.
Jo tindré la possibilitat de demanar
la renovació per dos cursos i buscar un
substitut.

Els

càrrecs

no

han

de

ser

perpetus.
També en els càrrecs polítics és bona la
renovació. És bona per higiene democràtica
fins i tot.

Quins són els moments més bonics que
has viscut com a mestre?
Sempre són quan estàs amb els nens i
interactues amb ells. A mi per exemple
m’agrada molt explicar contes i quan veus
com els nens
fantàstic.

participen,

això

és

És una feina que l’has de gaudir, sinó
val més no fer-ho. Jo el contacte aquest
el trobo a faltar. Però altres vagades
veig l’altra cara de la moneda i penso
“tot el dia en una classe” potser em
costaria ara, perquè estic molt acostumat
a fer coses de gestió, que no són tan de
contacte directe amb la canalla i això és
una cosa que condiciona.

CASAL D’ ESTIU
EL CASAL D’ESTIU VA SER UN ÈXIT
ELS NANOS NO
VAN PARAR I
VAN CAMINAR
MÉS QUE MAI
FINS I TOT VAN
PASSAR UNA NIT
A L’ESCOLA

AMPA
ENS CAL LA VOSTRA COL·LABORACIÓ
CADA INICI DE CURS ÉS EL MOMENT DE FER NOUS PROPÒSITS, COM QUAN COMENÇA UN
NOU ANY
TOTHOM TÉ PRESSA, A NINGÚ LI SOBRA EL
TEMPS. CAL DEDICAR-LO A ALLÒ QUE
REALMENT ENS SATISFÀ
TREBALLAR PER MILLORAR L’ESCOLA DELS
TEUS FILLS FORMA PART D’AQUELLES
ACTIVITATS QUE QUI LES FA EN TÉ
RECOMPENSA SEGURA
A L’AMPA HI TREBALLEM PARES I MARES
VOLUNTÀRIAMENT. SEMPRE HI FALTEN MANS
ENS CAL LA TEVA PARTICIPACIÓ. FES-NOS
SABER QUÈ POTS FER.
A MPATAUL A RO DO N A @G MA I L .CO M
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!
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EI, PARES!

ETS INFORMÀTIC O EN TENS CONEIXEMENT I ENS VOLS
AJUDAR A MILLORAR L'ESTAT DE L'AULA D'INFORMÀTICA DELS
NOSTRES FILLS?

NECESSITEM MANS PEL SEU MANTENIMENT.
VOLS DONAR UN COP DE MÀ EN L'HORT DE L'ESCOLA?

CAL ALGÚ QUE EL MIMI UNA MIQUETA.
ELS NENS SE'T FAN GRANS I NO SAPS QUÈ FER AMB LES JOGUINES?

TENS ROBA

DE L'ESCOLA QUE SE'LS HI HA QUEDAT PETITA I NO LA POTS APROFITAR?

DONCS AVIAT ET DIREM QUÈ EN POTS FER.
SI RES D'AIXÒ ET FA MOURE, POSA'T EN CONTACTE AMB LA
COMISSIÓ PEDAGÒGICA DE L'AMPA, LA
TEVA COL·LABORACIÓ ENS SERÀ DE GRAN AJUT!

!

!

!

HO SABIES?

L'ESCOLA HA ADQUIRIT 10 ORDINADORS NOUS
TENIM MÉS PISSARRES DIGITALS A LES AULES
ELS NENS DE 4T FARAN APADRINAMENT LECTOR ALS DE 1R I ELS DE 5È HO FARAN
ALS DE 2N PER SEGON ANY
ELS EIXOS TRANSVERSALS D'ENGUANY SERAN LES EMOCIONS, LA RESOLUCIÓ DE
CONFLICTES I EL TREBALL COOPERATIU
LA BIBLIOTECA ESTÀ OBERTA AL PATI DEL MATÍ PELS NENS DE PRIMÀRIA
QUE EN VULGUIN FER ÚS
AQUEST ANY LA INFORMÀTICA A 5È ES FA EN ANGLÈS

SOM ESCOL A. CAT
L’ESCOLA CATALANA D’AVUI HA DE RESPONDRE AMB PROFUNDITAT A LES NECESSITATS
SOCIALS I CULTURALS DE LA NOSTRA SOCIETAT.
HEM DE SUBSTITUIR L’ESQUEMA D’UNA SOCIETAT BILINGÜE PER UNA SOCIETAT
MULTILINGÜE QUE TINGUI EL CATALÀ COM A EIX VERTEBRADOR DE LA DIVERSITAT, QUE
TINGUI EL CATALÀ COM A LLENGUA COMUNA.
L’ESCOLA CATALANA QUE
PRECONITZEM S’HA
D’EMMARCAR EN LA
QUALITAT, LA MODERNITAT I
HA DE TENIR, COM A UN
DELS SEUS OBJECTIUS
FONAMENTALS,
L’EXCEL·LÈNCIA I L’EQUITAT.
L’ESCOLA CATALANA QUE
VOLEM HA DE GARANTIR
LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS. ÉS PER AIXÒ QUE TOT L’ALUMNAT, SIGUI
QUINA SIGUI LA SEVA LLENGUA HABITUAL, HA DE SER COMPETENT EN CATALÀ, EN
CASTELLÀ I EN UNA ALTRA LLENGUA ESTRANGERA. PER ASSEGURAR QUE L’ALUMNAT QUE NO
TÉ EL CATALÀ COM A LLENGUA D’ÚS HABITUAL EN ELS SEVES RELACIONS INTERPERSONALS
EL PUGUI USAR CORRECTAMENT ORALMENT O PER ESCRIT, L’ESCOLA EMPRARÀ LES
METODOLOGIES QUE CONSIDERI MÉS ADEQUADES.
PER PODER TRIAR S’HA DE CONÈIXER. SI TOTS ELS CIUTADANS DE CATALUNYA SÓN, COM A
MÍNIM BILINGÜES (EN CATALÀ I EN CASTELLÀ) ESTARÀ GARANTIDA LA LLIBERTAT DE TRIA
LINGÜÍSTICA.
PER A UN INDIVIDU BILINGÜE LA DIVISIÓ DE FUNCIONS ENTRE LES LLENGÜES ÉS UN FET
INDIVIDUAL. NORMALMENT LA PERSONA BILINGÜE TÉ UNA LLENGUA PRINCIPAL, QUE ÉS
AQUELLA AMB QUÈ S’IDENTIFICA PERSONALMENT.
CAL SABER DISTINGIR ENTRE POSICIONAMENTS POLÍTICS I RESULTATS PEDAGÒGICS. LA
BONDAT D’UN SISTEMA EDUCATIU S’HA D’AVALUAR A PARTIR DELS RESULTATS QUE
L’ALUMNAT N’OBTÉ.

www.somescola.cat
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• Dia 4 d’octubre a les 17:30 : Club de Lectura
Infantil (9 a 11 anys). Inici i presentació del Club.

8 MOSTRA
DE COMERÇ

SQV’11

A la Biblioteca de Sant Quirze:

ª

• Dia 7 d’octubre a les 18:00 : Hora del conte “Diu
que diuen” amb Rosa Fité (a partir de 4 anys).
http://www.bibliotecasantquirze.blogspot.com/

1 i 2 d’Octubre
PARTICIPANTS a
8

de 2011
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