
El 15 de desembre, es va celebrar la jornada “El Dret dels infants a la ciutat. Millorem el 

nostre espai públic amb “Camí escolar, espai amic” i altres experiències”, organitzada per 

l’IMEB i l’Institut de la infància i l’adolescència. És el segon any que, des de la comissió de 

camí escolar, assistim a aquesta jornada on es genera debat al voltant d’aquest tema, on 

es proposen tallers i espais per compartir experiències de totes les escoles que hi estem 

treballant. La petita exposició sobre el camí escolar que durant els darrers anys heu vist com 

hem anat ampliant a mida que el projecte ha anat avançant, també va estar present  a les 

jornades com a part dels treballs exposats del projecte a nivell de ciutat.

Aquest any es va obrir un debat sobre els dret dels infants a la ciutat, anant més enllà del 

projecte de camí escolar. Amb l’objectiu de centrar el debat sobre repensar la ciutat per tal 

de que els infants tinguin un espai públic més educatiu i comunitari i on hi puguin viure 

millor, s’han generat converses, ponències i debats on hi han participat entesos en la matèria 

com Francesco Tonucci (pedagog italià especialitzat en infància i ciutat) i Itziar Gonzalez 

(arquitecta i urbanista, experta en cooperació ciutadana en el territori).  

Vam assitir a l’entrevista a Francesco Tonucci, estudiós del pensament i comportament 

infantils en l’àmbit de la família, l’escola i la ciutat, inspirador dels consells dels infants i 

reivindicador d’una atenció a la infància a partir d’escoltar-los.

El debat ens ha de fer reflexionar sobre la manera d’entendre la ciutat i l’infant, on la relació 

que s’estableix entre ells és fonamental pel seu creixement personal i benestar, i el de les 

seves famílies i resta de societat.

Algunes de les  reflexions que s’han fet a l’entrevista:

- Si penses una ciutat pels nens, serà una ciutat millor per tota la societat.

- Hem de deixar que els infants visquin experiències i defensar que tinguin la possibilitat de 

viure-les lliurement i autònomament, per créixer, on el joc és imprescindible pel creixement 

personal dels infants i per tant la ciutat ha de fer-ho possible.

- Els riscos que hi ha a la ciutat entesos com a element fonamental del desenvolupament dels 

infants, que es confronta directament amb la seguretat que li volem donar als nens.

- Els nens i nenes són capaços d’aportar un punt de vista diferent dels que prenen decisions. 

I per això val la pena escoltar-los, perquè són diferents, depenent de l’edat són més lliures 

d’algunes coses que condicionen molt el nostre punt de vista, ens ofereixen propostes de 

canvi.

- La participació esdevé important, perquè no estan tan condicionats com nosaltres a veure 

el món d’una determinada manera.

- Si no estem contents amb la ciutat que tenim, proposa fer consells de ciutat d’infants. 

Podeu visualitzar les jornades per internet, és molt interessant com a pares d’aquests infants 

que dia a dia es relacionen amb la ciutat més autònomament.
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Servim-nos com a casa és el nou projecte educatiu, que funciona des de mitjans d’aquest 

curs a l’escola Heura.

Fomenta l’acte de servir-se un mateix el menjar. Està dissenyat per potenciar el procés de 

creixement i adquisició d’autonomia dels nens/es del menjador escolar, creant un espai 

d’aprenentatge, convivència i participació, on l’infant és el protagonista de l’acció educativa.

Els nens/es de tercer curs van fer una enquesta a la resta de companys, monitors, professorat 

i coordinadora per conèixer de més a prop el nou model del menjador. Aquí un curt resum:

Què us sembla el nou projecte de menjador?
Derek (segon): Ens agrada més i cadascú es serveix.

Coses que penseu que ara funcionen millor que 
amb el format anterior? 
Jordi (monitor): Les files.

Coses que penseu que no acaben de funcionar 
amb el nou format?
Aitor (monitor): Les files d’abans d’entrar al 

menjador a dinar no funcionen.

Irene (coordinadora menjador): Millorar les 

assemblees i així sabrem les coses que hem de 

millorar.

Què és el que més t’agrada del nou funcionament 
del menjador i el que menys?
El que més:

Pep (primer): menjar amb plats

Hernan (segon): ens podem servir sols.

El que menys:

Pep (primer): portar els plats.

Hernan (segon): no toca gelat de postre.

Segons l’enquesta realitzada, la valoració en general 

és positiva encara que hi ha aspectes a millorar.

                       

Paula, mare del Yago (tercer) i la Mae (P4.)

Les famílies de la classe dels volcans de primer hem sigut els encarregats de donar forma al 

disseny guanyador del Carnestoltes d’aquest any. 

Aquest punky tant divertit ha sigut 

l’encarregat de embogir durant uns 

quants dies a totes les nenes i nens, 

mestres i personal de la nostra escola 

Heura. 

En Francesc ens ha ajudat de valent tot 

fent l’estructura i donant-nos consells per 

donar forma a aquest personatge. La colla 

de pares i mares artistes que tenim a la 

classe dels volcans van fer la resta... Va 

quedar tant bonic que fins i tot ens feia 

molta llàstima el “destí final” que tindria!

Desprès d’una setmana de disbauxa i de 

consignes divertidíssimes la gran festa 

final va quedar passada per aigua i els 

nens i nenes es van quedar sense rua i 

final de festa. Però el senyor punky no es 

va lliurar de la tradició i va quedar reduït 

a cendres pocs dies desprès.

Malgrat la pluja, el divendres l’escola 

es va omplir de fades, follets, pirates, 

princeses, mags, ninjes, guerrers 

imperials, animals reals i fantàstics... tot 

omplint de diversió i fantasia la nostra 

escola, per 50è any consecutiu. Sols això 

ja és motiu de celebració! 

Per uns 50 anys més! Com a mínim.

Oscar, pare de l’Aleix ( primer)

MERCAT DE LA PUÇA I FESTA DE BENVINGUDA

EL NOU PROJECTE DE MENJADORCARNESTOLTES

El passat 12 de novembre de 2016 les families 

de cinquè van organitzar la celebració del 3r 

Mercat de la Puça i la segona edició de la Festa 

de Benvinguda a les noves families.

Gràcies a la participació de les famílies, vam 

recollir un munt de roba i joguines, que vam 

vendre el dissabte. Vam recollir més de 200 

euros, que es destinaran a un profecte solidari. 

Ah! La roba sobrant la vam donar a Solidança, 

una fundació que segur que en farà un bon ús. I 

les joguines tornen a tenir una nova vida a les cases dels nens i nenes de la nostra escola.

Aquel dissabte també vam celebrar la festa 

de benvinguda a les noves famílies: tots els 

infants de P3 i els nens d’altres cursos que s’han 

incorporat a l’Escola aquest any. Els nouvinguts 

van poder pescar uns peixos molt brillants i 

originals que duien un missatge de benvinguda 

a l’Escola Heura escrit pels alumnes de cinquè!

Tot plegat, arrodonit amb l’esmorzar que ens van oferir les famílies de 6è: entrepans, 

pastissos, sucs, café..Una jornada molt completa que tots vam gaudir!

Cristina, mare del Gael (cinquè) i del Martí (tercer), i la Laia, mare de la Elia (cinquè) i del 

Martí (segon).

Un any més, el mercat d’Horta es va transformar en un escenari per als nens i les nenes de 

l’Heura. El 14 de desembre, l’escola va organitzar un matí alegre i musical amb la Cantata 

Nadalenca per recollir aliments per al menjador social El Caliu.

Aquest acte, ara ja una tradició, va ser iniciativa dels alumnes, amb la intenció de posar 

el seu granet de sorra per col·laborar amb El Caliu. Com a novetat aquest any també hi 

van participar els alumnes de P3, amb una valoració molt positiva per part de l’escola i les 

famílies.

Uns dies després, els pares i les mares vam tornar a gaudir de les veus de tot l’alumnat 

al Concert de Nadal que es va celebrar als Lluïsos d’Horta. Les cançons d’aquest any van 

estar dedicades a l’escola com a homenatge pels 50 anys. “Estàs 6 hores cada dia, 5 dies per 

setmana, 4 setmanes al mes, això durant 9 mesos que sumen la burrada de 1080 hores que 

són 64800 minuts i en total fan 3.888.000 segons cada curs.....”, deia una d’elles.

Enguany hi van col·laborar, com a presentadors, dos exalumnes i alguns mestres van cantar 

per acomiadar els nois i noies de sisè que marxen de l’escola. Aquí es va continuar amb la 

col·lecta d’aliments, que com cada any va ser tot un èxit.

 Mónica, mare de l’Abril (tercer).

CANTATA NADAL 2016



Aquest any s’ha inaugurat al parvulari el nou mural del pati que han pintat els alumnes de 

P3, P4 i P5 en una activitat conjunta amb La Nau. En aquest mural es pot veure el skyline 

de Barcelona, amb el edificis més emblemàtics de la ciutat y les siluetes del nens i nenes de 

parvulari, 

MURAL DEL PATI DE PARVULARI



AMPA SOLIDARIA

JORNADES CULTURALS

UNA ESCOLA, UNS NENS I NENES AMB GRANS VALORS.
Com ja sabeu cada any els pares i mares de la nostra escola fem una aportació solidària a 

una entitat.

L´iniciativa va néixer fa uns anys dels nostres nens i nenes que des de l´escola col.laboraven 

en entitats del nostre barri fent concerts per recaptar aliments, parant taules a un menjador 

social del barri,…..

Aquesta intenció solidària va ser recollida pels pares i mares de L´AMPA amb la idea 

de poder mantenir la continuïtat d’aquests importants valors que volem transmetre als 

nostres fills. Per tant cada any escollim per votació a una entitat i fem una petita aportació 

econòmica que en la mida del possible es treballa a les classes intentant adaptar-ho a les 

diferents edats.

Durant el curs 2016-2017, la María Clapés, exalumna de l´Heura, amb els mestres de l´escola, 

han estat treballant amb el conte Amic Meu.

A primer, segon i tercer, s’ha treballat el conte des de Filosofia. A través del que el llibre 

explica s’ha establert una apassionant conversa entre les mestres i el seu alumnat. El diàleg, 

conèixer la vida a la que han hagut de fer front persones que duien una vida no massa 

diferent a la nostra, ha estat un magnífic exercici d’empatia.

A quart, cinquè i sisè, la Maria va proposar una dinàmica. Un seguit de situacions on els nois 

i les noies es van haver de posar a la pell dels refugiats i assumir problemes i com trobar 

solucions: haver de fugir per la guerra, contactar amb les màfies i aconseguir més diners 

o objectes de valor per poder pujar a una barca i, malgrat tots els obstacles, mantenir “la 

família” ( amb avis, amb gent amb dificultats de mobilitat, amb canalla , etc.) i evitar caure a 

l’aigua (sortir del grup = morir). Després tornar a contactar amb les màfies per fer el “salt” al 

continent .Aquesta travessia encara és més perillosa perquè és més llarga. Finalment tot per 

arribar a un camp de refugiats .com, per exemple, el d’Idomeni.

Acabat el joc, es van reunir al menjador i la Maria i les dues noies, també voluntàries, van 

passar una sèrie d’imatges del dia a dia al camp. Van poder fer preguntes. 

El grup de 5è va fer un llibre col·lectiu perquè la Maria el portés als nens i nenes que havien 

fet el conte. Els explicaven com era la seva escola, les festes populars que celebràvem, 

La preparació de les Jornades culturals del 6 de maig va començar després de Nadal i en 

una primera reunió, se’ns va ocórrer que per a una cercavila de Festa Major calien elements 

que fossin identitaris d’una celebració com aquesta. Per això es van pensar de seguida en 

els diables, els tabals, les danses, la geganta i el bestiari, i els castells. I es va afegir un toc de 

color amb les comparses.

Ens vam posar mans a l’obra i vam contactar amb el grup Tokem com tokem, la colla jove 

dels castellers de Barcelona, la Noemí mama del cole i balladora a esbart dansaire i els vam 

plantejar 3 dies de taller, per convertir aquesta idea  en una realitat el dia de la Cercavila.

Tots i totes d’acord, vam passar a l’acció: cartells i tríptics, pancartes i infinitats de missatges 

al WhatsApp dels cursos, reunions amb escola, AMPA i altres persones i entitats implicades,  

i... èxit de participació als tallers que es van fer durant el mes de març i abril!!

I amb aquest ànim i ganes de fer que el 50è aniversari fos de l’escola i de les persones que 

en formem part, el dia 6 de maig, a les 10 h del matí i fins a les 13 h, ens  vam fer sentir i veure 

per tot el barri!!

Gran ESCOLA, gran FESTA. Gràcies a totes i tots per fer HEURA 50 anys més!!

 Mares i pares de la classe de segon.

aspectes de la nostra cultura. Dues pàgines per cada grup de taula, una amb un dibuix i una 

altra amb el text. Només una de les històries la vam poder escriure en anglès. Finalment, 

li vam lliurar a la Maria el mateix dia que marxava altre cop a Grècia a intentar trobar els 

protagonistes del conte Amic meu.

Tot plegat molt interessant i enriquidor. La valoració va ser molt positiva.

Per això aquest any els pares i mares de l’AMPA vam decidir per unanimitat donar els diners 

destinats a finalitats solidàries a l’entitat que hi ha darrere del llibre Amic meu: Open Cultural 

Center. I així recolçar el magnific treball que han fet els nostres fills a l’escola, donant-li valor 

als seus valors.

Loles, mare de Numa (tercer) i Eugeni, director de l’escola.


