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MASQUEFA ESCOLA DE MASQUEFA II

Una escola en constant creixement
De moment estan en barracons, però tenen l’esperança de poder estrenar un edifici nou d’aquí a dos cursos
REPORTATGE GRÀFIC JORDI COMELLAS

El claustre de mestres de l’escola de Masquefa II
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L’escola de Masquefa II, que encara conserva el nom que oficialment els dóna el departament d’Educació quan construeix una escola nova –però que tenen la intenció de canviar–, és un centre nou
que es troba en ple creixement.
L’escola va començar la seva
activitat el curs passat, amb alumnes d’educació infantil i del cicle
inicial de primària (primer i segon
curs), amb la idea d’anar guanyant
un curs cada any. Aquest curs ja
han guanyat el tercer i el curs vinent
guanyaran el quart, i així fins a
completar una línia sencera.
De moment estan en barracons,
alguns dels quals ja havien estat utilitzats per l’escola el Turó, que és al
costat, però tenen esperances que
ben aviat es podrà començar l’edifici de l’escola nova, que se situarà
pràcticament al davant d’on són
ara, on també s’està acabant de
construir el nou edifici de l’institut
de la població.
El fet d’haver de treballar en
barracons els comporta els problemes habituals de manca d’espai.
«La sala de professors també és

l’aula d’informàtica, la de música
també serveix d’aula de desdoblament, i així totes les classes», ens
explica el director del centre, Salvador Panareda. El problema s’agreujarà el curs vinent, quan hagin
crescut un curs més i hagin de
prescindir de l’aula de música.
El projecte de l’escola nova, que
de moment serà d’una sola línia,
amb la possibilitat d’ampliació
amb mòduls prefabricats, sembla
que ja està enllestit i aviat se'ls
presentarà de manera oficial, tot i
que encara no s’ha fixat la data d’inici de les obres ni la de la seva finalització.
El director creu que, si no passa
res, d’aquí a dos cursos potser ja la
podran estrenar, perquè si no és
així, un cop hagin completat l’educació primària, l’espai es convertiria en un problema important.
Amb la nova escola podran disposar de tots els espais que en
aquests moments no tenen, com
ara biblioteca, gimnàs i més aules
específiques.
Quan a Masquefa només hi havia una escola de primària, no hi
havia zones escolars, però en poc
temps se n’han construït dues de
noves, i això ha obligat a zonificar
la ciutat, de manera que a la de
Masquefa II els ha tocat l’anomenada zona , que correspon als
alumnes de la urbanització de Can
Parellada, als de la Pedroseta i als
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«El projecte és consolidar l’escola»
ALUMNES

L’ESCOLA DE MASQUEFA II té una
línia d’educació infantil i una de primària, de moment, fins al tercer
curs, amb la intenció d’anar creixent
un curs cada any

del polígon industrial la Pedrosa,
tots dels afores de la població, de
manera que el  dels alumnes
procedeixen d’aquests indrets del
poble.
Això els obliga a disposar d’un
servei d’autocars escolars, tant al
matí i a la tarda com al migdia, que
són sufragats pel Consell Comarcal de l’Anoia. Al migdia però, com
que els alumnes d’infantil pleguen
una hora abans que els de primària i hi ha pares que tenen fills a infantil i a primària, per estalviar-los
haver de fer dos viatges a l’escola el
departament els ha concedit una
hora d’acollida, de les dotze a la
una, perquè els petits puguin esperar els més grans i utilitzar el
transport escolar. Un servei que
acostumen a utilitzar més d’una
vintena d’alumnes. Al matí també
hi ha una hora d’acollida, però
aquesta és organitzada per l’AMPA
del centre i és a càrrec dels pares.



A l’escola, de moment no treballen grans projectes perquè, segons
Salvador Panareda, «el gran projecte que tenim plantejat en
aquests moments és poder consolidar del tot l’escola, ja que partim de
zero en tot, i sobretot consolidar l’equip de mestres, ja que dels onze mestres que tenim només cinc tenen plaça, i això comporta que hi hagi molta
mobilitat».
Sí que fan anglès a partir de P5 i, un cop tinguin un professor estable d’aquesta matèria, es plantejaran si també ho fan a P3 i a P4, «però, de moment –explica el director–– el que no volem fer és començar una activitat
un curs sense tenir la completa seguretat que el curs vinent la podrem
continuar oferint».
A l’escola també han fet campanya pels esmorzars saludables, i un dia la
setmana tots els alumnes porten fruita per esmorzar.

Durant aquesta hora, pràcticament cada trimestre, els nens i els
monitors trien un nom del grup i
fan activitats i manualitats relacionades amb aquest tema.
Com que no tenen gimnàs, tant
els alumnes de l’escola com els de
l’escola del costat i els de l’institut,
que també és molt a prop, utilitzen
el pavelló poliesportiu i la pista municipal que són a tocar del pati dels
petits.
«El fet de tenir molts alumnes de
fora del nucli urbà –explica el director– ens crea un problema de
comunicació entre els pares i els
mestres, perquè no és el mateix que
vinguin cada dia a acompanyar els
seus fills a la porta de l’escola, que

no pas que els acompanyin a la parada de l’autobús. Per compensar
aquesta situació i per aconseguir
un contacte més proper, tenim un
bloc en el qual pengem totes les comunicacions i les notes que són
d’interès per als pares, així com les
fotografies i les informacions de totes les activitats que fem. Alhora, els
pares utilitzen el bloc per fer-nos els
seus comentaris».
Al llarg del curs a l’escola celebren totes les festes tradicionals, des
del Carnaval (si no s’escau en setmana blanca) fins a la de final de
curs, passant per la castanyada, la
diada de la pau, el dia de Sant Jordi, Nadal, Santa Cecília i la Vella
Quaresma.
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MASQUEFA ESCOLA DE MASQUEFA II

Els alumnes de la classe dels patufets, de P3

Els alumnes de la classe dels titelles, de P4

Els alumnes de la classe dels gegants, de P5

Els alumnes de la classe de les estrelles, de primer de primària

Els alumnes de la classe dels fòssils, de segon de primària

Escoles!

Els alumnes de la classe dels dofins, de tercer de primària

Participeu en el concurs de dibuix

Dibuixa la teva visió de l'obra que has vist dins
el cicle Teatre a les Escoles i guanya un fantàstic premi
NORMES DE FUNCIONAMENT: cada aula, o els alumnes pel seu compte, poden enviar els seus treballs
a Regió7, Sant Antoni Maria Claret 32, Manresa. Els treballs de cada curs competiran entre ells.
Un jurat nomenarà cinc ﬁnalistes de cada curs i tres guanyadors que s'enduran els guardons. Els premis
seran lliurats en un acte a ﬁnal de curs, i els dibuixos ﬁnalistes i guanyadors seran publicats al diari.
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