NICARAGUA
Escola dels Encants
Grups de 4 i 5 anys
Desembre 2011

PROJECTE NICARAGUA

Des del moment que van proposar a l‟Agnès fer una cooperació d‟implementació dels
ambients d‟aprenentatge a Estelí, Nicaragua, vam començar a rumiar com podríem implicar
tota l‟escola en aquesta experiència. Quan des de l‟escola proposem notícies que esdevindran
projectes, procurem transmetre el nostre entusiasme als infants per embolcallar-los de
l‟esdeveniment.
„Educació per al desenvolupament internacional’ és un projecte de cooperació de la Fundació
Autònoma

Solidària,

La

Universitat

Autònoma

de

Barcelona,

la

Facultat

Regional

Multidisciplinària d'Estelí i l'Escola dels Encants.
Es tracta d'una intervenció formativa i solidària per fomentar la innovació educativa dels
preescolars de la ciutat d'Estelí, facilitant l'organització d'escenaris o ambients d'aprenentatge
tot aportant recursos per a la seva implementació.

ALTRES ESCOLES DEL MÓN
La notícia, classe per classe, de la notícia extraordinara que
suposava el fet que l‟Agnès marxés a Nicaragua de viatge
va suscitar reaccions diverses entre els infants. De la sorpresa
a la curiositat, passant per la incertesa i l‟emoció, els nens i
nenes van quedar impressionats: tornarà l’Agnès? Com
arribarà fins a Nicaragua? On és aquest lloc? Per què ha
d’anar-hi? Com es parla a Nicaragua? Preguntes, dubtes i
interrogants que van començar a teixir els fonaments, a
partir dels quals canalitzar les posteriors intervencions
lligades al projecte i generar coneixements a partir d‟aquest
viatge de l‟Agnès.

L’Àfrica i l’Índia
La primera presa de contacte amb altres realitats d‟escoles del món, la vam dur a terme de
forma conjunta, les quatre classes, projectant imatges d‟infants i escoles de l‟Àfrica i l‟Índia, on
observàrem diferències no només físiques, sinó que van sorgir molts comentaris i deduccions:
- No deuen passar fred perquè duen un vestit molt llarg.
- Alguns nens anaven descalços.
- Feien classes al pati – i per això carretejaven les cadires
amunt i avall damunt del cap -.
- No tenien tamborets ni cadires.
- Seien a terra!
- Estan escrivint i dibuixant en unes petites pissarres,
però només lletres i números!
- Segur que juguen a atrapar, a bitlles i a futbol quan són al pati.

Nicaragua
L‟allau d‟observacions que els infants van
veure la necessitat de verbalitzar, va fer que
el

gruix

d‟imatges

que

pertanyien

a

Nicaragua fos reprès posteriorment, i de
forma individual, a cadascuna de les aules.
D‟aquesta manera vam particularitzar les
escoles i els infants amb qui l‟Agnès entraria
en contacte. Fins i tot vam posar nom a
algunes cares, com la de la Carmen, ja que
la Lourdes (persona vinculada amb la UAB
que acompanyà a l‟Agnès durant el viatge), li havia explicat prèviament a l‟Agnès anècdotes
d‟alguns infants de les escoles d‟Estelí.

La selecció d‟imatges de Nicaragua va causar una gran expectació entre les nenes i els nens, i
les mestres vam guiar la mirada dels infants no només cap a l‟estètica de les escoles d‟Estelí,
sinó també cap a les expressions dels infants que hi vivien:
- Una escola està feta de planxa, com
la nostra.
- Una altra és de fusta, com la dels
porquets.
- Com la del porquet mitjà.
També els va sorprendre la decoració
de les parets de les escoles:
- Que són un circ?
- Jo veig unes coses vermelles i és un tren que està pintat.

- Podríem pintar la paret del nostre pati.
- Així tindríem molts colors al pati!
L‟anàlisi de l‟interior de les escoles no va ser menys profitós. Vam poder veure que els ambients
ja són presents a algunes escoles d‟Estelí, però no ben bé com als Encants.
- El terra de la seva biblioteca és com el nostre.
- Els contes són diferents.
- Són de fotos i els han portat de casa seva.
- Les cadires són de plàstic, com les de la terrassa,
potser és perquè les treuen al pati i també les tenen a
classe.
- Nosaltres tenim bancs i tamborets.

Una de les coses que més va impactar va ser l‟estat dels materials:
- La taula està trencada.
- Podrien pintar-la bonica - per arreglar-la -.
- Necessiten posar un munt de mobles per poder posar
llibres - és que la biblioteca era dins d‟un calaix i a sobre
d‟unes cadires -.
- O potser haurien de posar prestatgeries.
- Poden pintar un llop a la paret.
Com que l‟Agnès els va llegir que l‟ambient de
biblioteca es deia “Rincón de lectura”, hi havia un cartell
de com s‟ha de fer en aquest espai “Cuidaré mis libros”.

- Nosaltres també podríem posar-ho perquè hi ha nens que
tiren els llibres a terra i els trepitgen. Mirant fotos de
l‟ambient de construccions descobreixen que hi ha una
nena jugant amb una peça trencada. I que curiós
adonar-se‟n que no retallen tots alhora, sinó d’un en un i
amb unes tisores grans
perquè

no

n‟hi

ha

ambient

on

més.
També

vam

veure

una

foto

amb

un

descobreixen que la cuineta és molt petita i que, a més,
tenen una nina Barbie. Fins i tot vam observar que tenen
una paret amb números, però només arriben fins al 10.

Finalment, observant als infants d‟Estelí,
s‟adonen de les seves fesomies i alguns
diuen que hi ha un nen que s’assembla al
Miguel Enrique, que venia a la nostra
escola, però va marxar. També parlem de
les

expressions

veure‟ls

que mostren i

contents

malgrat

les

sorprèn
poques

joguines i materials que tenen.
Els infants ja estaven molt entusiasmats i
anaven fent comentaris a casa.
En aquest moment informem a les famílies de la realització del nostre projecte, implicant així a
tota la comunitat educativa amb la intenció de generar converses familiars sobre el tema.

ELS AMBIENTS DE L’ESCOLA DELS ENCANTS
Gràcies a les fotografies de Nicaragua i els comentaris
de l‟Agnès sobre les escoles on aniria a explicar i a
ajudar a construir ambients d‟aprenentatge, encetàrem
noves converses en cadascuna de les aules. En primer
lloc, i en contraposició al que havíem vist a les escoles
d‟Estelí, vam reflexionar sobre els nostres ambients: com
són, què hi tenim, què ens agrada fer-hi, com hi juguem,
quins preferim més i, sobretot, com podíem ajudar a
l‟Agnès a transmetre tota aquesta informació. De fet, el que necessitaven a Estelí era una classe
súper gran per fer tots els ambients a dins la mateixa classe.

QUAN SURTS PER FER EL VIATGE CAP A NICARAGUA... 1
Les fotografies de l‟Àfrica, l‟Índia i Nicaragua van
ajudar a situar-nos en altres realitats, però ja és
difícil per un adult, imagineu-vos doncs per un
infant de quatre i cinc anys. Per tal d‟anar prenent
consciència de la realitat en què se situava aquest
projecte, els seus objectius i les accions que duríem
a terme, vam situar geogràficament Nicaragua i
també Barcelona, així com llocs on havíem viatjat
de vacances. I, només llavors, recordant aquelles
fotos dels seus ambients, vam veure la necessitat
de llistar els objectes que podíem donar-li a l‟Agnès per als infants d‟Estelí.
1
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Però, on és Nicaragua?
Per fer-nos una idea més real d‟on és Nicaragua, vam
manipular planisferis i pilotes del món:
- És com una pilota de platja - era un globus terraqüi
inflable -.
- Necessitarem molta bufera - però amb el treball en
equip, ho vam aconseguir -.
- L’Agnès ‘está toda roja’.
- Mira, tot ‘lo’ blau és aigua.
- Nicaragua està a prop de Mèxic. Allà s’hi ha d’anar amb avió.

- També s’hi pot anar amb vaixell.
- I amb coet!
- Nooo, amb coet aniria a la Lluna i no a
Nicaragua.
- Amb taxi no hi pot anar perquè els cotxes no
van per l’aigua.
- Sí, si és un ’cotxe-barco’. Uns amics meus de
Barcelona tenen un conte que hi surt un ‘cotxebarco’, que quan entra a l’aigua es transforma.

Decidim tallar una cinta taronja per marcar en el
mapa el recorregut del viatge de l‟Agnès:
- Què curtet!!
- I ‘tardarà’ tot un dia per arribar?
- El meu pare també ‘tarda’ molt en arribar a un
país que ha anat que es diu I... Ja li preguntaré a
la meva mare.
Parlant del mitjà de transport amb què marxaria
l‟Agnès cap a Nicaragua, ja es van començar a destapar els neguits:
- Avui se n’anirà l’Agnès?
- No, marxa el dijous 6 d’octubre.
I després de localitzar aquell dia en el calendari de classe, decidim comptar quants dies falten:
- Falten 15 dies (comptem amb els dits i les mans fins arribar a 15).

La recollida de material
Un cop hem reflexionat sobre els nostres
ambients i vist els de les escoles d‟Estelí,
vam rumiar què els podíem portar perquè
juguessin. De fet, en una de les fotos vam
veure un infant tallant amb unes tisores
grans i els altres mirant-se‟l. Per què no
retallen tots? És que les tisores eren de la
mestra i les deixava als infants que se les
anaven passant. L’Agnès haurà d’agafar
tisores petites a la maleta! Llavors decidírem
fer un llistat de materials que l‟Agnès podria endur-se‟n a Nicaragua.

- Peces petites de lego - doncs havíem observat la seva peça de construcció trencada -.
- Contes!
- I tamborets per a que puguin seure a llegir-los!
- Un conte vell que ja no ens agradi, però que
estigui maco.
- Però tots els meus contes estan en català.
- Una peixera per posar les granotes que trobin
- doncs en una de les fotos de Nicaragua
havíem vist una bassa amb capgrossos -.
- Podem enviar flors i terra per plantar-les.
- I pots de pintures de colors de l’ ambient de
plàstica.
- I bates de la Jimena.

- Jo, un joc de fitxes, però només és per a dos
jugadors. El tauler és com una pista de camp de
futbol.
- Cotxes! Podrien jugar-hi al mig de la classe i fer
rampes i carreteres.
- Jo els portaré alguna de les meves nines.
- Podem portar animals de mentida.
- També poden ser de peluix.
- Els calaixos els necessitaran per poder guardar dibuixos.
- I també perquè no es perdin les coses de paper, com els avions.
- També per les pedres del pati.
- I pels pals petits que trobem al pati.
- Paper perquè puguin dibuixar.

Acabades les llistes, vam habilitar un moble a l‟entrada dels mòduls on anar posant les joguines i
materials que les famílies anaven portant, amb tot l‟amor del món, amb els seus infants.
Cadascun d‟aquests petits gestos va ser un manifest de valors com la solidaritat i l‟empatia cap
a aquests infants d‟Estelí que l‟Agnès aniria a veure, però el cert és que tota aquella exposició
va ser una veritable temptació que els infants van aprendre a regular.
A més a més, també vam recollir diners dins de guardioles i, és clar,
després vam haver de fer un recompte. Això va representar una
descoberta matemàtica molt interessant.
Per començar, les hipòtesis que van formular abans d‟obrir-les:
- Hi ha monedes i papers a dintre!
- Hi ha súper molts diners!
- Jo crec que hi ha noranta cinquanta mil onze tres.

- Cinc-cents quatre-cents onze tres cinquanta-un euros.
- Quan ho obrim hi haurà una piscina de diners.
- Sí! Cinquanta-dos tres dos mil euros.
Un cop obertes les guardioles comencen a contar: quaranta-u,
quaranta-dos,

quaranta-tres,

quaranta-quatre,

quaranta-cinc,

quaranta-sis, quaranta-set, quaranta-vuit, quaranta-nou, quarantadeu,...

De sobte hi hagué una certa controvèrsia:
- No! No ve el quaranta-deu perquè després del quaranta-nou canvia!
Després de comptar els diners, vam escriure la quantitat.
Sort dels números que vam trobar escrits a diferents materials
de la classe!
Alguns van fer petits bitllets amb les quantitats:
- Aquests diners seran per a pagar les excursions dels nens.
- I per comprar joguines.
- I lupes!
- Jo no he fet els
números, he
dibuixat totes les
monedes.

No hi cap ni una agulla!
A la sala de psicomotricitat vam ajudar a l‟Agnès a fer
les maletes(unes maletes tan grans que costava
imaginar d‟ on podríem treure unes maletes tan i tan
grans). Una tasca difícil perquè hi havia moltes coses
per endur-se‟n, però amb l‟ajuda de tots els infants,
vam aconseguir d‟omplir-les fins que, costava tant de
tancar-les, que no hi
cabia ni una agulla!

Acomiadem a l’Agnès
Després de fer el compte enrere
amb l‟ajuda de tres globus, que
vam petar paulatinament, va arribar
el dia en què l‟Agnès marxava.
Com que anava molt carregada, la
vam acompanyar fins al taxi (algú
dubtava si aquelles maletes tan
grosses cabrien en un taxi normal, i hauria de ser un taxi-caravana
o fins i tot un taxi-dinosaure, o bé hauria d‟anar-hi amb autobús,
que és molt gran!) que la duria a l‟aeroport i, per descomptat, la
vam ajudar a arrossegar les maletes per tot el nostre pati.

Tota una aventura!
Després van venir el moment dels petons i les abraçades. Bon viatge, Agnès! Et trobarem
a faltar!

HAS DE PREGAR QUE EL CAMÍ SIGUI LLARG, PLE D’AVENTURES, PLE DE CONEIXENCES (...)2

Una pila de dies amb l‟Agnès fora de l‟escola dels Encants, però de sobte ens arribà un correu
electrònic (amb foto!). Saber que allò ho
havia fet l‟Agnès des de tant lluny va
provocar que tornéssim a mirar en el mapa la
distància que ens separava. En llegir i
comentar el correu, els infants volien saber
més coses i explicar-li‟n d‟altres. L‟intercanvi
d‟aventures i coneixences virtual que es va
dur a terme va permetre als infants, en una
ocasió més, entendre el sentit real de la
comunicació. És un descobriment que serveix per tota la vida.
2
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Els correus electrònics
En el correu electrònic, l‟Agnès ens explicava i mostrava
la situació meteorològica, així com algunes de les seves
experiències a l‟altra banda de l‟oceà. Deia, fins i tot,
que ens havia enviat una postal des de l‟avió (per correu
postal i amb
segell),
no

ens

però
va

arribar fins al cap d‟unes quantes setmanes!
Rebre notícies seves i una foto del carrer on estava el
seu hotel tot inundat va ser emocionant i va suscitar,
immediatament, la necessitat de respondre-li, tal i

com ella ho havia fet, amb noves preguntes i comentaris.
Com

que

era

un

correu

electrònic

vam

necessitar

l‟ordinador. Què clara tenien alguns infants l‟estructura de la
carta: salutació, presentació, motiu, acomiadament i
signatura. El més divertit va ser enviar-li el correu, tot fent el
compte enrere de 3, 2 i 1. Llavors algú va prémer el botó
d‟enviar i vam explicar que, en aquell mateix moment,
l‟Agnès ja podia llegir la nostra carta. Simplement, màgic!
L‟Agnès ens va respondre de nou, amb més fotos, cadascun
dels nostres correus i a l‟endemà mateix d‟enviar-los, podent
constatar així que era molt més ràpid aquest mitjà virtual
que el correu postal ordinari, a través del qual havíem enviat
algunes cartes.

Aquells qui no creuen en la màgia, no la descobriran mai
També vam organitzar una comunicació via Skype
amb l‟Agnès. Tan sols podíem dur-la a terme a les
15‟30 de la tarda. No podia ser abans perquè per ella,
amb el canvi d‟horari, eren les 7 del matí! De fet, fins i
tot la vam veure amb pijama i vam descobrir que el
seu llit encara no estava fet! L‟intercanvi d‟informació
virtual tornà a incentivar l‟aparició de moltes noves
preguntes sobre l‟experiència que estava vivint a
Nicaragua! I és que això ja passa: a mida que vas
aprenent, l‟interès et desperta nous interrogants i
cada vegada vols saber més.
3
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Mentrestant des de Nicaragua, l’Agnès i la Lourdes escrivien...
Tres setmanes pot resultar un període llarg i alhora curt. Allà teníem molta feina: pels matins
anàvem a visitar escoles, passàvem força temps a les aules i amb les mestres, això ens permetia
observar, entendre com són allà les escoles i situar-nos en la feina que podíem fer; per les tardes
ens trobàvem amb les educadores, de vegades en grups de treball per zones, de vegades en
plenari a la universitat.
Però un persistent cicló ens va remullar de
manera continuada durant 10 dies. Per això el
país es va inundar, especialment el nord, allà on
és Estelí. Es va declarar ‘alerta roja’ i es van
tancar totes les escoles durant cinc dies. Per sort,
a les tardes vam poder anar-nos trobant amb
més o menys complicacions.

La feina realitzada amb les mestres, tan pel que fa a
l‟organització de les aules per ambients d‟aprenentatge, com al
treball reflexiu sobre el valor educatiu del joc, van servir per
reafirmar en les mestres i educadores les ganes de treballar de
manera activa, de confiar en
les capacitats dels alumnes,
de

compartir

companyes,

de

amb
ser

les

menys

directives i més creatives. La
Gladis deia: “- Tenemos que
confiar

más

en

los

niños,

desde que yo los miro ellos me enseñan muchas cosas”.

Les mestres van gaudir d‟experiències properes i noves per elles, com dedicar una sessió a
pintar, inventar-se una obra de teatre i representar-la o fabricar unes balances per la botiga.
Van tenir l‟oportunitat d‟experimentar sensacions i expressar
emocions personals que la dura realitat del país no els havia
permès viure de petites, per això el fet de triar la nina que es
volien endur a la seva
classe les feia gaudir...
Recordo quan la Sílvia
va dir: “- Es mi primera
muñeca” o quan la
Lilliam

afirmava:

“-

Ahora que yo he pintado entiendo todo lo que se
puede aprender cuando los niños pintan”.

ARRIBADA DE L’AGNÈS I EL RETORN DE L’EXPERIÈNCIA

L‟Agnès va tornar de Nicaragua amb les maletes
plenes, igual que se les havia endut, i amb un munt de
coses sobre la seva experiència per explicar-nos. Per tal de
canalitzar l‟allau de preguntes i presentar el retorn de la
informació a gust dels consumidors, vam fer un sondeig
d‟interessos i inquietuds. Finalment vam acabar manipulant
tot allò que l‟Agnès havia portat.
Què volem saber de Nicaragua?
Quines preguntes tan interessants va anar responent
classe per classe, amb el suport de fotos. Una vivència
d‟allò més rica. El retorn d‟aquesta informació era la

manera de completar el procés. I quines van ser aquestes inquietuds?
- Què has fet?
- T’ho has passat bé?
- Has fet amics?
- A què juguen els nens?
- Què fan a l’escola?, i al carrer?
- Com són les mestres i com es diuen?
- Què esmorzen? I què dinen?
- Tenen una peixera?,
- Com és la ciutat, gran o petita?
- Hi ha tramvies?
- Com són els autobusos?, i els cotxes?
- De què està feta la carretera?
- Què et vas mullar? - amb tot això de les inundacions -.
- T’has ficat botes?
- S’ha ofegat algú?
- Es va embassar l’aigua?

- Està plovent?
- Com és que la gent feia servir para-sols si allà no poden anar a la platja?
- Com són les cases?
- Els nens van ràpid en bici?
- Quantes joguines hi havia?
- Has anat a alguna muntanya?
- Has trobat tresors?
- Hi ha dracs i altres animals?
- Has trobat un spiderman?
- Com són les platges?
- Surt el sol?
- Quina edat tenen les escoles?
- Els mercats com són? I què hi venen?
- Què hi ha de menjar?
- Hi havia fuet, xoriços i carros de la
compra?
- Què hi ha al carrer?

- Com són els ocells de Nicaragua?
- T’has banyat a la platja o a la piscina?
- Com són els diners?
- Quina és la sorpresa que ens ha dut l’Agnès de Nicaragua? - anunciada prèviament en el
correu electrònic -.
Malauradament, l‟Agnès no ens va revelar quina era la sorpresa. Havíem d‟esperar a obrir la
maleta, però ens va avançar quatre pistes per rumiarhi: és gran, però pesa poc; vés amb compte, que et
pots quedar adormit!; té forats; s‟ha de penjar. Quan,
finalment, l‟Agnès ens respongué les preguntes, van
sorgir nous dubtes i comentaris:
- Les cases estan molt juntes i ‘apretades’.
- Potser són de pobres (observant unes cases de les
afores).
- Si ve un llop i no estan ben posades, bufa i les destrossa!

Però que hi ha dins les maletes?
L‟esperat moment per tothom va arribar: el d‟obrir la
maleta plena de sorpreses de Nicaragua! Un gran
moment per activar la nostra intuïció: potser hi ha

ninos, instruments, cascs de cavaller, vestits
de

princesa,

pedres,

cotxes,

llanternes,

collarets,... i fins i tot, una formiga o un ós
formiguer gegant fins a l’infinit!

De la maleta van sortir maraques, una màquina de pelar taronges, una hamaca (la gran
sorpresa!) La podrem penjar al pati entre els arbres! Hi cabrem tots, és molt gran!

També va sortir un vestit vermell que li havien regalat
les mestres d‟allà, pals de pluja de bambú

ple de

llavors, un instrument també de bambú buidat amb
un estri especial de fer forats... Van sortir moltes
sorpreses i poc a poc les vam anar desvetllant i
pensant en què faríem servir cada cosa.

ANÈCDOTES
Per acabar d‟arrodonir el projecte, vam demanar a les famílies que ens féssiu arribar anècdotes
sobre la vivència, per part dels vostres fills i filles, d‟aquesta experiència que ha tingut lloc a
l‟escola.
Hola,
El Pol va explicar força la preparació del viatge, el dia que l'Agnès els va anar a explicar el
projecte a la rotllana, a principis de curs, i les idees que li van donar entre tots per implementar
els ambients d'aprenentatge a les escoles de Nicaragua. També la llista que van fer entre tots
sobre quins objectes podíem enviar-hi.
Li va generar un gran interès el fet d‟identificar Nicaragua al mapa del món i de veure la
distància que hi ha des de Barcelona. Això ens va portar a situar molts altres països on havíem
estat i a on ens agradaria anar, com per exemple Madagascar.
Recorda el dia que va marxar l'Agnès, com es van acomiadar llençant petons amb una mà i
l'altra.

Però el que més li va agradar va ser la correspondència via mail i la màgica sessió d'Skype. La
tarda de la vídeo conferència vaig acompanyar als nens i nenes a piscina i tots estaven molt
entusiasmats. Em van explicar moltíssimes coses, com per exemple que l'Agnès estava bé i que
s'havia comprat unes bótes d'aigua blaves perquè a Nicaragua hi plou molt.
Des de la tornada de l‟Agnès, el que ens ha arribat és que, si mai anem a Nicaragua, hem de
tenir en compte que per ells la paraula "culo" fa referència al forat del cul i que els fa vergonya.
Tampoc els agrada que es faci servir el verb "coger".
També està pendent la resposta a l'endevinalla sobre el que l'Agnès ha portat pel pati de
l'escola.
Estem impacients per continuar rebent informacions.
Una abraçada,
Laia (mare del Pol Minyana)

Sólo una línea porque a mí no me han contado mucho mis peques. Luna se ha hecho un poco
de lío (creo que con las fotos que habéis colgado en la entrada de otros proyectos). Me decía
que en Nicaragua todos eran negros...
SOL KLICO

Hola!
Angel Tim ha contado algunas cositas referentes al proyecto de Nicaragua. La información ha
caído en plan lluvia dispersa.
1. Primero de todo, Angel Tim se agobió un poco: dejó unos coches en la estantería con las
cosas para Nicaragua. Y uno desapareció antes de preparar la maleta. Ahora, a la vuelta de
Agnès, viendo las fotos por la mañana, alguna vez pregunta por el coche.
2. Cuando pregunto por el proyecto Nicaragua, siempre me dice “Nicaragua, o Agua.”
3. El otro día estaba buscando Nicaragua en un mapa y me ayudó diciendo “está allí donde la
puntita.”

4. Que en Nicaragua había una casa donde vivía una mujer. Se cayó el techo de la casa
porque había mucha agua pero a la mujer no le pasó nada porque salió antes de que se
cayera el techo.
5. Que se murió mucha gente allí (no consigo entender si es por la invasión de los colonizadores,
por alguna inundación o por beber agua no potable).
6. Y "Hoy hemos hablado con Agnès por ordenador!"
Si hay más información dispersa os lo contaré ;)
Tina

L'África no ha explicat res de res, ni preguntant-li directament. L'únic que li ha quedat de tota la
història és començar a conèixer els mapes, llocs... i poca cosa més. Un dia, mirant la foto de les
inundacions, va dir que amb tanta aigua hi hauria molts peixos.
Tampoc es mira les fotos projectades al matí. Sembla com si la història no anés amb ella...
A reveure!

Hola,
No sé si encara estem a temps, però no vull deixar de compartir les anècdotes que ha portat el
Yaku del viatge a Nicaragua.
En primer lloc, dir-vos que li va agradar molt la idea perquè el fet d'estar Nicaragua tan a prop
de Cuba i de Mèxic és un fet que tant per a ell com per a nosaltres el fa molt familiar.
Jo destacaria, sobretot, que ell ha viscut aquesta experiència amb una gran naturalitat. Quan
va tornar l'Agnès estava molt entusiasmat amb les anècdotes que ella va explicar, de les coses
que ella va viure i de les diferències:
 Va explicar la diferència d'ús de la paraula „culo‟.
 El fet que allà alguna gent llença les escombraries al carrer i no hi ha paperera.
 Els autobusos porten gent a sobre, cosa que no li va estranyar perquè ho va relacionar
amb una pel·lícula que veia de petit que es diu Kiruku.
 Explicava també el perquè del viatge, que era per ensenyar a les mestres de la universitat
com fer una escola com aquesta.
Ara fa dies que no en parla de Nicaragua, però vam estar unes quantes setmanes amb això.
Espero que serveixi...
Bona nit
Xitlali

Hola, sóc el pare de la Rita Laball, de P-3. La veritat és que els petits ho han viscut una mica de
lluny (prou feina tenen amb tantes novetats), però en el moment que vam plantejar a casa que
podríem portar una joguina a l'escola i que l'Agnès la portaria a un lloc mooooolt lluny on no hi
ha gaire joguines com les d'aquí, va triar un dels ninots que més li agradava per als nens de
Nicaragua (i nenes, sempre puntualitza la Rita) i aquesta tria ens va donar una lliçó de
confiança i també ens va fer caure la baba, perquè no dir-ho.
Gràcies per coses com aquestes.
Pau i Rosa

La Paula ha explicat moltes coses del viatge de l‟Agnès a Nicaragua.
L‟ha viscut molt!
Des del primer dia que en vareu parlar va saber situar més o menys el país a la bola del món.
A l‟ambient de la taula de llum no para de resseguir mapes i pregunta sempre on són els països
dels quals sent a parlar.

Em vaig quedar de pasta de moniato quan en parlar d‟un país a casa, em va preguntar si era
al nord, al sud, a l‟est o a l‟oest.
I en aquest moment vaig comprovar que ja identificava els 4 punts cardinals.
Anna Gou

1- La tarda camí cap a casa.
- Tornarà l‟Agnès? – Diu un dia en Max tornant de l‟escola cap a casa. Té els ulls negats i no sé
què li passa pel cap, però se‟l veu molt trist. Era l‟endemà d‟haver portat les joguines a l‟escola.
Jo li vaig contestar: - És clar que tornarà l‟Àgnes, no estiguis trist, estarà uns dies a Nicaragua i
després tornarà a l‟escola.
2- La tarda dels panellets.
He anat a l‟escola ha fer panellets. Plou a Barcelona i entre tots intentem fer uns panellets per
menjar a la castanyada de l‟escola.
En Max té poc interès en la barreja de patata, ametlla i sucre i prefereix ensenyar-me les
preguntes que li han fet a l‟Àgnes. Me les llegeix, vull dir me les repeteix de memòria, de

manera que sembla que sàpiga llegir i dedueixo que les han repetit més d‟una vegada i de
dos. M‟encanta llegir les preguntes que han fet els nens de la classe, però he de tornat de
seguida “a la feina”..., hi ha una taula que s‟ha quedat sense pinyons.
3- La tarda a Ripoll.
Aquesta tarda en Max ha fet festa de l‟escola. Es dijous i plou molt a Ripoll. Som al cotxe en
Max, el seu cosí Jos i jo i com que he llegit el mail que tornem a tenir a l‟Agnès a l‟escola, li ho
dic a en Max.
Està molt content i comença a parlar amb el Jos. És una conversa de cosins i jo prefereixo no
intervenir. En Max li explica al seu cosí que l‟Agnès ha anat a Nicaragua i que la van veure en
una pantalla al menjador de l‟escola. Tot seguit li demana al seu cosí: - Tu tens una Agnès a la
teva escola? - En Jos contesta de seguida: - Té dos anys i mig.
I comença a dir que té en Pau Guillament i la Paula i en Xavier... No ha entès què volia dir en
Max quan li preguntava si també tenia una Agnès a l‟escola.
No conec els detalls d‟allotjament de l‟Agnès, però està convençut que “Està en un hotel
perquè allà a Nicaragua ella no té casa”. Jo li dic que em sembla que no, però insisteix i diu
que viu a l‟hotel.

ANÈCDOTA: Mai desfer-se d‟una joguina havia resultat tan fàcil...Nicaragua ha estat la paraula
màgica.
Moltes Felicitats!! I moltes gràcies per despertar d‟interès dels nens en aquest projecte de
cooperació.
Anna Orriols

“Els taxi aquí es paguen diferent no?
Doncs a Nicaragua no, sempre es paguen igual!!”
“A Nicaragua parlen castellà però son tots dels Barça.”
Cinto

“L‟Iu m‟ha dit que escrigui que estima molt a l‟Agnès i que gràcies.”
“La nostra casa té un fumaral i un cotxe de carreres.”
IU

“ „Triste‟ vol dir vergonya”
“Per una pantalla ens va ensenyar les botes.”
“Les teulades tenen bonys.”
Això és el que el Nil ens ha explicat quan li hem preguntat: - Què us ha explicat l‟Agnès? - Ell
no acostuma a explicar-nos gaire coses de l‟escola, li hem d‟estar al damunt i preguntar-li...
Sí que ens va ensenyar la carta que la classe li va escriure a l‟Agnès i ens va dir què hi posava.
També va participar en la recollida de materials per a Nicaragua i ens deia que ho havíem de
deixar a l‟escola per a posar-ho a la maleta.
Nil Acsensi Sánchez

Diumenge 11/12/2011
“ L‟Agnès ens ha explicat que a Nicaragua menjaven sopa de llangardaix o de sargantana. La
feien amb la cua”.
“ Per les inundacions, els riu es desmuntava i anava per tota la ciutat”.
“Amb les inundacions em sembla que es van morir 6 o 8 persones”
“Tots els nens del „Pajarito Alegre‟ eren anglesos”
“Alguns de Nicaragua son negres i alguns son blancs”
“L‟Agnès va portar de Nicaragua un pal de pluja i també una pala. Jo vaig agafar-ne una. I
també va portar moltes coses més: una „semilla‟ d‟arbre que està en rodona com un
„torbellino‟ i més „gordo‟. També portava „semillas‟ com un „remolino‟ que amb un cúter li
havien fet els dibuixos per fer una foradet. I saps per què ho feien servir? Per la sopa, de
cullera...”
Max Ortiz

Estant al sorral, la Judit fa dibuixos a la sorra i li diu a l‟Agnès:
- Això és Amèrica... - i marcant amb força amb el dit i fent un punt al mig afirma: - I això és
Nicaragua!

Moltes gràcies per la vostra col·laboració en aquest projecte.

L’ESPURNA ESTÀ ENCESA...
Tot aquest procés d‟aprenentatge, coherent i molt emotiu, ha
representat un treball de consciència d‟on som, de què fem, què
tenim. El procés complert del que representa la comunicació
(l‟intercanvi
tant

oral,

l‟skype,

d‟informació,
a

com

través
escrita,

de
a

través de llistes i els correus
de les classes) ha provocat
l‟interès de molts infants per entendre la seva funció i
voler comunicar-se per escrit per saber o explicar-se
coses. S‟han fet cartes a avis, que viuen fora, per

convidar-los a l‟escola; s'ha enviat una felicitació de Nadal per correu electrònic, a una mestraacompanyant que ha marxat al seu país; els
infants comencen a escriure‟s missatges i
posar-los en els calaixets dels seus companys
en l‟espai de comunicació,...
D‟aquest

projecte

agermanament

ha

amb

sorgit

dues

un

d‟aquestes

escoles d‟Estelí, la recerca del país en el
mapa

del

món,

els

grans

viatges

intercontinentals, les realitats tan diverses,
però a la vegada tan iguals a nosaltres, amb
les mateixes necessitats i desitjos...

Són camins per descobrir, créixer, fer-se grans. Ampliem vocabulari, estructures, a les converses
donem el nostre punt de vista i entre tots construïm coneixement a través d‟aquesta experiència
viscuda i compartida entre tots.

Ja veieu, l‟espurna està encesa i els
camins s‟eixamplen a mida que els
infants van creixent i augmentant el seu
interès per aprendre.

