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PRESENTACIÓ

UN QUART DE SEGLE
Com diu la cançó: Els anys passen volant, els petits es fan grans, sembla ahir que vas néixer, i ara  
tens 25 anys. La nostra escola, “nascuda” l'any 1985, va complir l'any 2010 el seu primer quart de 
segle.  N'han  passat,  de  coses  durant  aquest  temps...  Cada  nou  curs  que  s'enceta,  s'afegeix  a 
l'aventura d'aprendre i  d'ensenyar nous infants.  D'altres,  els  més grans,  ens deixen per assolir 
noves etapes, viure noves experiències, establir nous lligams i resseguir la seva formació personal.

Una escola és una comunitat humana, un ens viu que neix, creix i s'enriqueix dia rere dia, posant-se 
fites més complexes de mica en mica, amb la mirada i la il·lusió centrades en la consecució de reptes 
cada vegada diferents i que a poc a poc es van abastant els plantejats a cada tram del camí. 
El CEIP Gaspar Sabater, que un dia del 1985 va començar a existir a uns locals que ni de lluny 
s'assemblaven a una escola i que ha anat modificant la seva fesomia amb el pas dels anys, és, avui, 
una esperançadora realitat. 

En el decurs del temps han passat pel col·legi molts d'infants i mestres i tots i cadascun d'ells hi han 
deixat petjada que ha contribuït a millorar-lo. Encara que sovint sembli que les persones passen com 
si res, potser en alguns àmbits de la societat sigui així, en l'univers de l'educació és ben diferent. 
Qualsevol llavor que se sembra cau en una terra que l'acull i que l'esponera per anar fent-se ferma 
i anar nodrint, alhora, el seu voltant. S'aconsegueix amb una feina constant, essent conseqüent amb 
la delicada condició dels qui tenim a les nostres mans: persones que s'estan preparant per afrontar 
ja des de ben petits, les exigències i requeriments de la societat en què els ha tocat viure.

Ningú no es pot manifestar indiferent envers aquesta realitat educativa. Els agents socials que hi 
tenen  quelcom a  dir  no  són  únicament  els  estretament  vinculats  a  l'escola.  Tota  la  comunitat 
educativa en particular i el conjunt de la col·lectivitat en general són responsables d'aquesta tasca 
formadora. I més encara en un món globalitzat on cada interacció, provinent de qualsevol emissor, 
pot generar un missatge educatiu. Seria desitjable que arribàs al potencial receptor amb les màximes 
garanties  d'ésser  descodificat  correctament  i  per  això  s'han  d'habilitar  els  canals  idonis  per 
interpretar-lo.

El CEIP Gaspar Sabater acaba tot just de complir 25 anys. Li esperen un bon parell de grapats de 25 
anys més. Passi el temps que passi ha de seguir caminant fermament i continuar sumant anys de 
vida carregats de fam d'aprendre i d'ensenyar amb il·lusió,  afany de millorar i d'avançar cap 
endavant.

PER MOLTS D'ANYS, CEIP Gaspar Sabater. 

Palmanyola, juny de 2011
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Educació Infantil 3 anys ELS GOMETS

En aquest curs 2010/2011, totes les classes tenen noms 
d'objectes de l'escola degut a la celebració del 25è 
aniversari. Els més petits varen triar el nom de “Els 
gomets” per majoria de vots.
Així es presenten els 22 nins i nines d'aquest curs:
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Enguany hem treballat especialment l'esquema corporal, el 
nostre cos, els sentits, on es trobam... Ha estat un dels 
principals objectius del curs que els infants es formassin una 
imatge positiva d'ells mateixos..
També hem estudiat temes com: les estacions, el nostre cos, les 
festes tradicionals, les plantes i els animals petits i hem 
tengut una atenció especial a l'art amb la visita a “Es 
Baluard” i treballant algun quadre de Matisse.  
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Hem celebrat els aniversaris i cada setmana hi 
ha hagut un infant que era el PROTAGONISTA i 
explicava cóm era i el que més li agradava 
(també portava allò que volia). 
Aquí teniu algunes fotos d'aquestes activitats:
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Educació Infantil 4 anys EL TOBOGAN

     Enguany el nom de la classe de 4 anys es diu TOBOGAN. 
Ja som una mica més grans i també hem canviat a una classe molt més gran.
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Aquest curs hem encetat una activitat nova: l’encarretgat/ada de la CAPSA DELS 
NÚMEROS.

Cada divendres un infant de la classe és l’encarregat d’aquesta capsa, que es porta a 
casa i s’ha d’omplir de coses relacionades amb el món dels números i les matemàtiques 
( estris per mesurar, regles, comptes de botigues, etiquetes de roba, de paquets de menjar, 
de medicaments, telèfons, calculadores …) Aquí en teniu una mostra:

              

Ara també estam investigant quins animals ens donen menjar. El primer i més 
clar ha estat la vaca, i ara pareix que a poc a poc en van surtint d’altres. Hem 
demanat als pares que ens ajudin fent un escrit. Ja veurem com acabarà aquest 
projecte d’investigació.
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       Al llarg del curs hem realitzat diferents activitats , 
celebrat festes i fet visites molt interessants:

           

Tallers de tardor i de Nadal

       

                   Sant Antoni                           1,2,3, SUS

                              
                                    Visitam la Granja Jovent
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Educació Infantil 5 anys ELS CASCAVELLS

Som 25 Cascavells de 5 i 6 anys, 
que  feim  molta  feina  per  tal 
d’aprendre  a  sumar,  a  llegir,  a 
escriure,  a  fer  d’artistes,  però 
sobretot investigam en la recerca 
de  l’infinit  en  l’espai  i  el  temps 
mitjançant projectes de treball. 
Primer vàrem investigar “L’espai”.

    

A l’espai  hi  ha planetes que fan voltes  en torn del  sol.  També hi  ha 
estrelles que es mouen, però sobretot els cometes. A la pols espacial que 
cau al nostre planeta, se li diuen estrelles fugaces. Per l’espai es viatja 
en coets espacials.

Ara estam investigant les “Piràmides d’Egipte”.
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              Sabem que es varen construir 

amb moltes pedres amb la forma d’una capsa, però més alta i ampla que 
nosaltres.  Dins  hi  ha laberints  i  trampes  per  protegir  els  tresors  del 
faraó mort, fet mòmia i amagat dins un sarcòfag.

   

  

      

Sabem com es protegeix la gent de la calor i del sol del desert, 
perquè varen venir a contar-nos contes saharauis i ens ho varen 
mostrar.
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Aquest curs 2010-2011 la nostra escola està de festa: és el seu 25è 
aniversari.  Nosaltres  li  hem fet  un  regal:  una cortina  feta  per 
nosaltres que llueix dins ca nostra: dins l’aula  CASCAVELLS.

              

Per MOLTS D’ANYS! CEIP-Gaspar Sabater

Grup: Espígol Caragol Cascavells

Promoció d’Educació Infantil 2008-2011
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Educació Primària 1r LA PLASTILINA

Als nins i nines de primer de la classe de la plastilina ens agrada molt escriure. 
Hem decidit contar-vos una cosa cadascú d'allò que més gaudim d'enguany..
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Educació Primària 2n ELS LLAPIS
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Educació Primària 3r ELS BOLÍGRAFS
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Educació Primària 4rt ELS PINZELLS
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Educació Primària 5è L'ORDINADOR

  
    5èEP      CLASSE dels
   ORDINADORS

Al començament del curs 2010/11 els alumnes de 5è d'Educació Primària varen escollir  el nom que desitjaven posar 
a la seva classe. Davant la importància de ser un any d'aniversari pel centre, doncs durant aquest curs escolar el 
CP Gaspar Sabater ha complit 25 anys, es va decidir escollir un objecte escolar per identificar les aules. En el 
nostre cas no podia ser un altre : ELS ORDINADORS, doncs durant aquest curs hem iniciat l'ús dels mini portàtils. 
Per l'alumnat ha estat un element molt motivant i pel professorat també: hem pogut aprendre a fer moltes coses!!!.

Començàrem el curs molt il·lusionats per aprendre molt i hem duit a terme una sèrie de projectes per 
intentar aconseguir-ho. Setmanalment ha sortit de l'aula “El noticiari” per aprendre a  narrar notícies i a mostrar 
interès per l' entorn i els successos  que es donen en el món. A més també ha sortit el diari de jardineria per deixar 
un poc el record dels esforços fets pels alumnes per mantenir les espècies plantades en el centre,entre altres 
tasques.  També  hem  iniciat  un  taller  d'estimulació  emocional  i  intel·lectual  per  fomentar  el  raonament  de 
l'alumnat  i  la  sensibilització  entorn  a  les  relacions  socials(entre  algunes  de  les  feines  enviàrem  un  correu 
electrònic com a mostra de solidaritat a la catàstrofe del Japó).A l'àrea de Coneixement del medi s'han elaborat 
tota una sèrie  de treballs  d'investigació  (  maquetes,  recerca d'informació,etc...)  on  cal  destacar el  projecte  de 
l'anàlisi d'un peix. Hem donat molta importància a la sensibilització per la cura i manteniment del medi ambient 
( una de les feines de plàstica del curs va ser elaborar un ninot de neu fet amb elements de reciclatge ( pot iogurt, 
bric de llet, etc...)) i pel coneixement de la cultura mallorquina ( dites, festes , folklore,etc...)( una de les feines que 
elaboràrem per reforçar aquest aspecte va ser fer un siurell). També ens hem divertit durant el curs fent feines 
diverses de plàstica com un clauer elaborat de fusta, un test de fang,un siurell, un calendari,etc... Per altra banda 
s'han fet sortides escolars a diversos llocs d'interès pel seu aprenentatge. L'espai disponible a la revista per parlar 
de totes les coses que arribam a fer els mestres durant un curs escolar és molt limitat per reduir-ho a una pàgina 
però com a  petita mostra a continuació teniu un parell de fotografies i un còmic que esperam vos agradi tant com 
quan el vàrem fer nosaltres. Ah! Se m'oblidava! Els alumnes varen fer un treball d'investigació per saber qui era el 
Sr. Gaspar Sabater i vos hem deixat l'entrevista que es va fer amb el fill del Sr. Gaspar Sabater perquè la pugueu 
llegir. ESPERAM QUE VOS AGRADI!!!             

Ninot de neu ecològic!          Obrim i investigam un peix                    Feim un siurell 
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Educació Primària 6è LES XINXETES

EL NOSTRE JARDÍ
Des de fa dos cursos el nostre grup classe (que enguany fa sisè), ens cuidam del jardí forestal. Aquest 
trosset de terra on hem anat posant la nostra il·lusió i els nostres esforços setmanalment es va 
començar a dissenyar durant el primer trimestre del curs escolar 2004/2005.

Un  jardí  forestal  és  un  tros  de  terra  on  hi  ha  plantes  i  arbres  diversos,  però  amb  la 
particularitat que, com és el cas del nostre, hi tenim plantes, arbusts i arbres propis de la Serra de 
Tramuntana.
Al llarg del temps, aquest jardinet s'ha anat ampliant de tal manera que actualment a més a amés 
hi ha una zona de fruiters (localitzada al pati de l'edifici de primària) i, ben enmig dels fruiters s'hi 
varen sembrar espècies de plantes aromàtiques i d'altres de flors de colors cridaners per aconseguir 
atreure papallones. És per això que s'anomena jardí de papallones. I, en realitat s'hi acosten, les 
papallones, quan comença la primavera. De fet, ja n'hem començat a veure alguna...

A  la  zona  dels  fruiters  hi  tenim  pomeres,  cirerers,  albercoquers, 
prunes...  Tots  ells  són  especials,  ja  que  les  varietats  que  hi  vàrem 
plantar són espècies autòctones de Mallorca que, si no se segueixen 
cultivant corren el perill de desaparèixer. Això significa que formen 
part de  la nostra cultura i de les nostres tradicions i és per això que 
convé conservar-les. Ja hem tengut ocasió de tastar alguns fruits dels 
nostres arbres, sobretot pomes i albercocs. Són deliciosos i dolços!
Els cirerers també ens donen els seus fruits!

A continuació us presentam algunes de les varietats del jardí de fruiters: nesprer (Mespilus 
germanica), Cirerer d'abril (Prunus avium), Cirerer mallorquí (Prunus cera), Pomera de ciri (Malus 
domestica),  Albercoquer  taronjal  (Prunus  Armeniaca),  Albercoquer  de  galta  vermella  (Prunus 
armeniaca), Ametller (Prunus amygdalus) i Figuera de coll de dama.

Les plantes que formen part del jardí de papallones són: orenga, herba sana, julivert, romaní 
sàlvia, lavanda, fonoll (herbes aromàtiques), caputxina, aliso, sempreviva, xuclamel, ruda, verbena 
(plantes amb flors de colors vistosos). Ha estat molt divertit sembrar aquestes plantes, perquè ens 
agrada molt sembrar i veure després com van creixent les plantes. La presència d'aquestes plantes 
ha  permès  que  s'hi  acostassin  espècies  de  papallones  com  Papilio  machaon,  Vanesa  Cardhui, 
Pararge  aegeria,  Polyomatus  Icarus,  Artogeia  rapae.  Esperam que  ens  segueixin  visitant  moltes 
d'altres per tenir oportunitat d'observar-les i estudiar-les un poc més i conèixer-les millor.

Algunes de les tasques que realitzam per tal de mantenir i cuidar el jardí són: regar, podar, 
plantar, retirar les herbes espontànies (que són plantes que neixen sense que ningú les sembri). Les 
llevam perquè poden perjudicar el  bon i  correcte creixement de les plantes i  arbres que tenim 
plantats al jardí. Algunes les llevam amb eines i altres amb les mans és suficient). També preparam 
les restes del jardí per fer compost amb les dues composteres que tenim a l'escola. El compost és el 
resultat de la descomposició de la matèria orgànica. Aquest any ens han donat molta informació 
sobre el compostatge i la seva utilitat.
Com podeu comprovar, és una feina molt guapa i ens agrada molt fer-la.

AUTORS: Andrea Rodríguez, Paula Llorens, Ariadna Amengual, Alexia Bouiche, Mireia Trilla, Pep 
Joan de Vigo, Celia Heredia,  Marina Lucena
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EL RELLOTGE DE SOL

Com ja sabeu, durant l'acte de celebració dels primers 
vint-i-cinc anys de l'escola, es va inaugurar un rellotge 
de sol. 
A través  d'un  taller  que  els  alumnes  de  sisè  vàrem 
realitzar  amb  l'autor  del  rellotge,  Fernando  Bernal, 
vàrem aprendre a llegir-hi les hores,  a interpretar el 
significat de tots els símbols que conté i a desxifrar-hi 
els mesos de l'any i els signes zodiacals. A partir d'aquí, 
hem  realitzat  una  recerca  d'informació  d'alguns 
aspectes relacionats amb aquest interessant instrument 
de mesura del temps.

El rellotge de sol és un instrument usat des de temps molt remots per tal de mesurar el pas de 
les hores, minuts i segons (temps). En castellà, se li denomina també quadrant solar. Empra l'ombra 
llançada per un gnòmon o estil sobre una superfície amb una escala per indicar la posició del Sol en 
el  moviment  diürn.  Segons  la  disposició  del  gnòmon i  de  la  forma de  l'escala  es  pot  mesurar 
diferents tipus de temps, essent el més habitual el temps solar aparent. La ciència encarregada 
d'elaborar teories i reunir coneixement sobre els rellotges de sol s'anomena gnomònica.
N'hi ha de diferents tipus. Els més comuns són els verticals i els horitzontals.

El  calendari  egipci  sorgeix  a  principis  del  tercer  mil·lenni  abans de  Crist  i  és  el  primer 
calendari solar conegut de la Història. Van dividir l'any en 12 mesos de 30 dies cadascun.

La divisió del dia en 24 hores, així com l'any de 365 dies, l'hi devem als antics egipcis. És 
possible  que  el  sistema  d'hores  s'establís  en  aquestes  societats  per  motius  religiosos,  ja  que  la 
paraula de la mateixa arrel egípcia corresponent a hora equivalia també a “deure  sacerdotal”, 
paraula de la mateixa arrel que “guaita de les estrelles” (o guaita del temps). Aquests vigilants de 
les estrelles exercien els seus deures sacerdotals anotant l'aparició dels decantació (determinades 
estrelles o constel·lacions) en l'horitzó oriental. Dividien la nit en dotze hores, d'intervals iguals, 
assenyalant cada hora per l'aparició del decantació corresponent.

Un dels models més antics de rellotge de sol és un de canell, com els actuals, però no eren 
precisos perquè el gnòmon ha d'estar orientat sempre cap al nord. N'hi ha un altre tipus on tu ets el 
gnòmon, no hi ha res més a fer que posar-se en un punt indicat.

Els rellotges de sol eren molt precisos durant el dia, però durant la nit no els hi podien treure 
gens de profit. Per això els egipcis varen inventar un rellotge nocturn que consistia en una espècie 
de cossiol amb un foradet a la part inferior per on cada segon sortia una gota, per l'interior del 
cossiol hi havia unes retxes que indicaven l'hora.

AUTORS: 
Alejandro Rodríguez, Arturo Coll, Enric Palau, Guillem Gutiérrez, 
Javier Rivera,  MiquelOliver, Pep Verdú i Xin-Yu Lin.
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CREACIÓ DE TITELLES

Durant el primer trimestre d'aquest curs, els alumnes de sisè vàrem dedicar un bon grapat 
de sessions de plàstica a crear titelles. Ens va costar una mica donar forma a la nostra titella, però 
amb moltes ganes i imaginació varen néixer 20 titelletes, cadascuna d'elles té una vida pròpia. Això 
ho varen poder comprovar els nostres companys des d'infantil de tres anys a 5è de primària, que 
varen assistir a la representació que, per celebrar el Dia del Llibre, els vàrem oferir. Tant les titelles 
com les obres de teatre les vàrem crear nosaltres. Una feina important, però la veritat és que ha 
valgut la pena i ens ho hem passat molt bé amb elles.
Ara us contarem com va ser el procés de creació de les titelles:

En primer lloc, vàrem preparar els materials necessaris per poder construir cada personatge. 
Els  "ingredients"  foren:  un  globus  petit  per  donar  forma al  cap,  paper  de  diari  tallat  en  tires 
verticals, cola d'empaperar, tela per confeccionar el vestit, fil i agulla, material per emplenar les 
mans de la titella i pintura per dibuixar-li la cara.

Un dels processos que més feina ens va dur va ser el cap. No és suficient amb inflar el globus 
d'una mida proporcionat al cos...  l'aspecte més importat va ser cobrir el globus amb capes i més 
capes de paper de diari impregnades de cola d'empaperar. S'ha de tenir molta paciència i el temps 
així ho va demostrar. Aquells globus amb més nombre de capes de paper foren els que a la llarga 
quedaren més compactats, durs i amb forma més parescuda a un cap...
Després deixàrem reposar el globus un cap de setmana sencer. Poguérem comprovar la setmana 
següent que el globus s'havia desinflat i els caparrons tenien forma.
Havia arribat el moment de començar un taller de costura. Tothom va cosir el seu vestit,  no hi 
valgueren excuses. Millor o pitjor, l'aula semblava un taller d'alta costura francès!
Varen quedar fenomenals tots els vestits. N'hi va haver que, fins i tot, hi posaren complements i 
accessoris per donar més força al seu personatge.
Les mans les férem omplint trossos de tela cosida amb cotó. Donar expressivitat a la cara va ser la 
darrera passa a fer. Cadascú, d'acord amb el personatge que havia creat, va decidir quina cara 
tendria la seva figura. 

Una vegada conclosa la feina, vet aquí els personatges de somni (i d'insomni) que han sorgit: 
un pallasso, una ballarina, un pintor, bruixots, Beti la Lletja, un artista de carrer, una velleta, un 
villà malvat, una nina innocent, un japonès, una hippi, un xinès, el Mag Merlí, un Pare Noel, un 
presoner en fuita, una famosa i un nin amb un forat al cap...

Gràcies als personatges, hem inventat i representat quatre obres de teatre: Històries de titelles, Na 
Beti la Lletja, Qui ha mort en Pepju?  i Màgia i acció.

                  

Autores:
Carme Plomer, Xin Ying 
Lin, Lucia Sbert, 
Izabella Sandström, 
Brisa Farías, Anais 
Ortiz i Carolina 
Gómez.
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ESTADA  AL  REFUGI  DE  “ SON  AMER “ ( LLUC)
El passat curs 2009-10 , els/les alumnes de primer cicle varen guanyar el 

primer premi del concurs ….Aquest premi consistia en l’estada de dos dies i un 
vespre al Refugi de Son Amer, en Lluc. 
Els dies 13 i 14 d’octubre del present curs, els infants, les seves tutores i dues 
mestres de suport, ho vàrem passar d’allò més bé gaudint de dos dies entre 
natura i un paisatge espectacular.
Les activitats varen ser diverses: jocs tots plegats a l’aire lliure, una 
excursioneta fins al monestir de Lluc, xerrades de les monitores que allà ens 
esperàvem, ja que el segon dia ens va ploure i no vàrem poder fer les sortides 
que ens tenien preparades, …i les que més varen agradar…els berenars, els 
dinars, el sopar, la dutxa  i …dormir amb els companys i companyes.
Moltes de les fotos que vàrem estan exposades al “hall” de l’escola des del dia 
de la festa del 25è Aniversari, amb comentaris molt divertits dels nins i nines. 
En aquestes pàgines no hi caben totes, així que, aquí teniu algunes d’elles perquè 
les mireu sempre que volgueu.

       
Arribam al Refugi !!! …..        i amb na Maribel feim jocs plegats.

Dinam, ballam, dibuixam, menjam, ens rentam les dents, dormim
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UNA GRAN EXPERIÈNCIA !!!  …...

Foto de grup dels nins i nines de 6è que aquest any ens deixen:
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ESPECIAL 25è ANIVERSARI

Entrevista amb en Toni Sabater  (fill de Gaspar Sabater)
Els alumnes de 5è d'Educació .Primària han fet una recerca d'informació per esbrinar qui era el Sr. 
Gaspar Sabater. Entre altres informacions han aconseguit una entrevista amb el fill del Sr. Gaspar 
Sabater Serra.

Voldria demanar-li si em podria contestar a una sèrie de preguntes en referència al Sr. Gaspar 
Sabater. El dia 17 de desembre volem fer una festa  pel 25è aniversari de l'escola i ens agradaria 
saber més coses sobre el Sr. Gaspar Sabater...
Sí, es clar...digues.

Es recorda on va anar a escola el Sr. Gaspar Sabater?
-Sí, va anar als Teatins a Palma,darrera l'església de Santa Creu.

Qui eren els seus pares i a què es dedicaven?
El pare del Sr. Gaspar Sabater s'anomenava també Gaspar i la seva mare Catalina. En Gaspar era 
xòfer i na Catalina era modista.

De petit era un bon alumne?
-Era un bon alumne. Així mateix ho era, no suspenia i portava bones notes. No va repetir cap curs.

Quin era el seu joc o esport preferit?
No feia cap esport( de petit) doncs duia ulleres .Però li agradava molt anar en bicicleta i amb les 
motocicletes...Uf! Les motocicletes ! Va ser pilot de motocicletes i va tenir moltes motocicletes. També va 
fer revistes sobre motocicletes.

Si no és massa demanar...com es varen conèixer els seus pares,es a dir, el Sr. Gaspar Sabater i la 
seva dona?
El pare era mestre a Deià i la mare també,el pare era nou allà i es varen conèixer parlant , doncs 
treballaven junts.

On van viure?
A Deià.  També  a  Palma  al  carrer  Conquistador  ,davant  el  Parlament.  A més  varen  viure  a 
Palmanyola en el carrer Hortènsies. A ell li agradava molt Palmanyola.

Perquè es va dedicar al periodisme?
Perquè li agrada el periodisme.

Perquè es va dedicar a l'ensenyament?
Perquè li agradava ensenyar.

Tenia aficions?
Sí, li encantava llegir. Llegia molts de llibres. Li agradava llegir  tot tipus de llibres. I una altra afició 
, com ja he dit, eren les motocicletes.
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Quina era la feina més vocacional del Sr. Gaspar Sabater?
La feina que més li agradava era ser mestre.

Em podria contar alguna anècdota de la seva vida adulta?
Ell va comprar un cotxe i volia que el primer viatge que fes amb el cotxe fos amb un capellà dintre. 
Quan  eren  dintre  els  dos   varen  anar  a  fer  una volta  perquè  volia  que  el  cotxe  tingués  la 
benedicció de Déu.  Justament durant el  trajecte amb el capellà dintre del  cotxe varen tenir un 
accident...però el capellà va dir: “ “menos” mal que dúiem a Déu “ dedins” !!!”.

Em podria explicar com va ser que posassin el nom del seu pare a l'escola?
Doncs perquè ell sabia de la necessitat d'una escola i com li agradava tant Palmanyola  va lluitar 
perquè hi hagués una escola.

Li va agradar que es posàs el seu nom a l'escola?
Sí. Li va agradar molt.

Com recorda vostè al seu pare?
Molt bé, amb molt de “carinyo”. Era un bon pare...l'enyor  molt.

Moltes gràcies per haver-nos deixat fer-li unes preguntes i fins una altra.
Adéu i fins una altra.

Entrevistador: ANGEL GARCIA MARTINEZ  Entrevistat:  TONI  SABATER  (fill  del  Sr.  Gaspar  Sabater 
Serra).

Entrevista a dues directores de l'escola: n'Esperança Seguí i na Cati Ginart

Amb motiu de la commemoració del  25è aniversari  de l'escola,  un grup d'alumnes de 6è 
vàrem realitzar una entrevista a Esperança Seguí, mestra d'Educació Infantil i una dels docents que 
més anys fa que és al CEIP Gaspar Sabater.   

-Quants d'anys fa que ets mestra? I mestra d'aquesta escola?
Enguany fa 27 anys que som mestra i 23 anys que sóc  en aquesta escola.

-Quants d'alumnes hi havia quan eres directora?
Quan va començar a funcionar l'escola, n'hi havia menys de 40.

-Durant quants d'anys vares ser directora del CEIP Gaspar Sabater?
Vaig ser directora durant 9 anys.

-Com era l'escola els seus primers anys de vida? (quins materials hi havia, com eren els alumnes, 
jocs que hi havia a les aules i al pati...).
Era una escola petita, molt familiar (tots ens coneixíem) i les famílies participaven molt. Hi havia pocs 
recursos materials. Record que el primer pati era molt gran.

-Bastaven les aules i els espais de l'escola per a tots els cursos que hi havia?
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En principi, bastaven, però a mesura que el nombre d'alumnes creixia, l'escola també ho feia.

-A quin edifici estava l'escola quan vares començar a ser directora?
A l'edifici dels escoltes.

-Quines dificultats vares tenir quan eres directora?
Manca de temps i manca de mitjans.

-Si no fossis mestra, què t'agradaria ser?
M'agradaria ésser fotògrafa o apotecària.

-Quina és la pregunta més estranya que t'han fet mai els alumnes?
Una vegada, durant una visita que l'inspector d'educació va fer a l'escola, un alumne de segon de 
Primària em va demanar: "Aquest senyor, és el president del Govern?

-Què ha significat i què significa ara aquesta escola per a tu?
Després de tants d'anys, és com una casa. L'estim molt i és una bona part de la meva vida.

-Com et sentiries si te n'anassis de l'escola?
Molt trista, si és per circumstàncies rares i contenta si és perquè em jubil amb salut.

Moltes gràcies Esperança i PER MOLT D'ANYS!!!!

 A continuació l'entrevista a na Cati Ginart, que ha estat directora durant 7 anys a l'escola fins el 
curs 2010/2011

-Quants d'anys fa que ets mestra? I mestra d'aquesta escola?
Ara mateix fa 22 anys que som mestra i duc 7 anys a l'escola.

-Quants d'alumnes hi ha ara a l'escola?
Quan vaig arribar a l'escola (curs 2004/2005) hi havia 95 alumnes. Ara, el curs 2010/2011 compta ja 
amb 215 alumnes matriculats.

-Com és l'escola actualment? (quins recursos materials hi ha, com són els alumnes, jocs que hi ha a 
les aules i al pati...).
Per fortuna, a mesura que ha anat creixent l'escola, s'ha anat incrementant la dotació de recursos 
humans i materials, la qual cosa ha suposat poder créixer qualitativament. Encara que tot sempre 
és millorable, es pot afirmar que comptam amb importants i suficients recursos materials. En els 
darrers anys s'han posat en marxa projectes que han contribuït a la millora dels jocs de temps 
d'esplai i les diferents aules s'han anat enriquint amb l'adquisició de jocs educatius que ajuden a 
desenvolupar en els infants actituds com el respecte envers les regles de joc, el valor de compartir 
espai, temps i recursos amb els seus companys.

-Basten les aules i els espais de l'escola per a tots els cursos que hi ha?
La veritat  és que actualment és un luxe poder disposar d'espais diversos on poder ensenyar i 
aprendre. Fins i tot, podem optimitzar l'ús simultani de diferents aules i atendre totes les necessitats 
de l'escola, que no són poques. 
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-A quin edifici estava l'escola quan vares començar a ser directora?
L'escola (tres grups d'Educació Infantil i tres grups d'Educació Primària) es trobava al que ara són els 
dos edificis d'infantil. Hi havia una aula per a cada nivell d'infantil i la resta d'alumnes de l'escola 
es trobaven agrupats per cicles, de manera que cada cicle estava en una mateixa aula. Era una 
altra forma de fer i d'ensenyar, un poquet més complicada, però molt interessant des del punt de 
vista  pedagògic..  Durant  el  curs  escolar  2005/2006,  els  problemes  d'espai  varen  motivar  la 
instal·lació de dos mòduls prefabricats. Així quedaven cobertes les necessitats mentre es construïa 
l'edifici nou. 

-Quines dificultats has trobat essent directora?
En un inici, problemes d'espai. S'havien de fer meravelles per poder compaginar nombre d'alumnes, 
espais reduïts i multiplicitat d'activitats a desenvolupar en el dia a dia. Amb el pas del temps, les 
dificultats més significatives han estat relacionades amb temes de recursos humans, que sempre 
semblen insuficients, sobretot si pensam que el que volem els mestres és poder disposar de les millors 
condicions per atendre els alumnes.

-Si no fossis mestra, què t'agradaria ser?
M'agradaria ser pediatra.
-Quina és la pregunta més estranya que t'han fet mai els alumnes?
En realitat no m'han fet preguntes estranyes. És cert que en alguna ocasió els alumnes demanen 
alguna cosa i en saben perfectament la resposta. Més aviat m'han donat respostes sorprenents. 
Record que una vegada a un examen vaig demanar quina era la funció d'un accent diacrític. Algú 
em va respondre: Serveix per criticar...

-Què ha significat i què significa ara aquesta escola per a tu?
L'escola per a mi és una font d'aprenentatge permanent. Un lloc on, encara que cada dia sembli que 
serà  com l'anterior  perquè  potser  em retrob  amb  els  mateixos  infants  i  els  mateixos  companys 
mestres, és absolutament distint. Mai no saps què t'espera en el nou dia que comença, però crec que, 
sigui com sigui, aprendré quelcom nou. De vegades dels encerts i de vegades de les equivocacions. 
Pens que amb il·lusió i empenta tot és possible.
Aquesta escola sempre serà molt especial per a mi. És la primera escola que he dirigit i aquesta 
experiència  ha  estat  molt  enriquidora,  des  de  multitud  de  perspectives:  la  professional,  però 
essencialment, a nivell personal. He tengut la sort de conèixer persones que m'han aportat molt i 
que m'han ensenyat i ajudat. Aquest és un privilegi impagable. 

-Com et sentiries si te n'anassis de l'escola?
Quan me'n vagi  de l'escola segurament confluiran en mi  un bon grapat  de sentiments.  Deixar 
enrere sempre costa i això suposa tristor, però em sentiré molt contenta per tot allò que he tengut 
oportunitat  d'encetar,  que ha significat  il·lusionar,  motivar,  plantejar  incògnites  per  descobrir  i, 
fonamentalment, molt recompensada pels fruits recol·lectats.

Gràcies Cati. T'enyorarem, Que tenguis molta sort, et mereixes el millor.
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Breu història de l'escola

Com ja sabeu, enguany l’escola ha complert 25 anys d’existència. 
Els primers anys, no érem en aquest edifici. Vàrem començar a 
un petit local del carrer Dàlies, devora Correus. Després, quan el 
nombre  de  nins  i  nines  va  créixer,  vàrem  anar  a  parar  a 
l’actual  emplaçament  dels  escoltes  de  Palmanyola,  que  com 
sabeu està al final del nucli de població.

Després ja venguérem a l’actual zona de l’escola, primer amb un 
edifici  més  petit,  que  ara  està  dedicat  a  Educació  Infantil,  i 
acabant amb l’edifici més gran on actualment està Primària. Tot 
això  ha  passat  en  25  anys.  Ha  estat  un  augment  progressiu 
d’infants i de mestres, ja que començàrem amb deu nins i nines i 
actualment ja som 215. De la mateixa manera començàrem amb 
una mestra i ara ja som 16!

Aquesta foto recull el moment de l'any 1986 en que Jaume Matas va venir a visitar l'escola i saluda 
la directora d'aleshores, Esperança Seguí.

Documents
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Dues imatges del dia de la celebració del 25è Aniversari.

      
Carnaval del curs 1999/2000       Carnaval del curs 2007/2008

Una foto ambientada en el passat però feta el curs 204/2005

CEIP GASPAR SABATER                        p. 36      Revista núm.  10           CURS 2010/2011      


