
   A  través  de  l’assignatura  Llengua  catalana  per  a  mestres,  durant  aquest  segon 
quadrimestre del curs 2011-2012, els i les alumnes de primer curs dels Graus d’Educació han 
participat  en un blog de reflexió i  debat  sobre l’obra de Daniel  Pennac  Mal d’escola.  En 
aquest llibre, l’autor, a partir de l’experiència pròpia com a alumne amb problemes en edat 
escolar primerament, i com a professor preocupat per l’atenció a la diversitat de l’alumnat i 
la realitat educativa després, aporta una sèrie d’idees i anècdotes sobre les quals l’alumnat 
ha debatut i  ha bolcat  les seues  pròpies  cavil·lacions i  pensaments.  Heus  ací  alguns dels 
exemples més reeixits, realitzats arran de la lectura de diferents capítols del llibre.

SOBRE EL FRACÀS ESCOLAR:

“Com a futurs docents, hem de fomentar un aprenentatge significatiu, és a dir, 
encaminar als nostres alumnes al desig de conèixer, de fer saber que el pas per 
l'escola  és  gratificant  i,  sobretot,  que  aprendre  és  plaent.  Per  això,  amb  una 
metodologia activa i participativa, on l'alumne se senta protagonista del seu propi 
aprenentatge,  aconseguirà  arribar  a  un  aprenentatge  productiu,  efectiu,  en  el 
qual,  amb constància i esforç i suport per part dels seus professors i família, haurà 
de  superar  totes  les  seues  barreres.                                

No  hem de  deixar  de  banda  'els  mals  estudiants'  sinó  donar-los  les  mateixes 
oportunitats que als altres, ja que els estudiants que es veuen exclosos d'aquest 
sistema educatiu, necessitaran molt suport i que els inciten a superar-se dia a dia, 
a sentir-se amb capacitats suficients per a superar qualsevol obstacle. I aquesta 
serà  una  de  les  nostres  moltes  tasques  com  a  docents,  encoratjar  xiquets  i 
xiquetes a sentir-se valorats i volguts, per a així superar sense cap temor el que es 
proposen.”

Jéssica Verdú Gutiérrez, 1er A, Grau en Educació Primària.

“Què pot fer un mal estudiant quan té vergonya de no aprofitar el temps? Fugir de 
si mateix, fugir del món escolar que no arriben a comprendre, buscar en el joc, en 
l’alegria, en la diversió, en la vitalitat de la joventut un racó, un lloc on viure feliç i 
content. Un lloc on evadir-se de saber que “no es fa mai allò que cal”. Un racó on 
estar  lliure  de  ser  algú  “acceptable  per  als  altres”.                  
Voler  evadir-se  d’aquest  món  del  saber  on  els  professors  tracten  de  ficar-los, 
malgrat siga per tractar d’educar eixa mena d’ignorància dels mals estudiants. Els 
mals estudiants volen fugir al seu món solitari i imaginari per no avergonyir-se de 
la  seua  realitat.                                      
Ací tenim, aleshores, les causes de fracàs escolar per a Pennac: “la solitud i  la 
vergonya  de  l’alumnat  que  no  comprèn,  perdut  en  un  món on  tots  els  altres 
comprenen”. Fracàs d’on el professorat té la obligació de traure’ls. El professorat 
no pot perdre esta lluita en contra del fracàs escolar, perquè és una lluita personal: 
si  perd  l’alumnat,  perden  ells  mateixos,  han   d’aconseguir  incorporar-los  als 



estudis,  fer-los una part del  tot,  donar-los un lloc  a la  realitat,  traure el  millor 
d’ells, allunyar-los de la vergonya i la solitud, incorporar el seu món imaginari al 
món real de l’escola. D’aquesta manera guanyarem tots.”

Guillermo Bueno Gimeno, 1er C, Grau en Educació Primària.

“En aquest ofici no treballem amb màquines, sinó amb persones i a una mateixa 
aula anem a trobar-nos amb diferents ritmes d'aprenentatge. Per tant, la nostra 
labor  és  saber  adaptar-nos  a  estes  necessitats.                  
Hem de mostrar que, per a aprendre, és important ser constants i si ens trobem 
amb dificultats, cal enfrontar-nos a elles. És el nostre treball preocupar-nos pels 
nostres alumnes, donar-los motivació, creure en ells i ajudar-los a superar eixes 
pors.  Tot  amb  dos  pilars  fonamentals:  paciència  i  tenacitat.  
Com ens diu l'autor: “Els mals de gramàtica és curen amb gramàtica”, “les faltes 
d'ortografia  amb  els  exercicis  d'ortografia”.                
Sempre intentant que el xiquet o xiqueta no entre en la desesperació i es crega 
que no pot aprendre i abandone els estudis. Perquè si deixem passar eixa por i 
dificultat, l’únic que aconseguim és que la tassa de fracàs escolar del nostre país 
no baixe mai. I personalment, per a mi, això seria un fracàs en el meu treball com 
a docent.”

Susana Vizcaíno Pérez, 1er A, Grau en Educació Primària.

“Un entorn caracteritzat per l’èxit familiar i de tots els seus components obliga als 
més menuts a seguir una línia d’excel·lència que molts d’ells i elles no són capaços 
de suportar. En aquest punt és quan sorgeix la por al fracàs, i quan apareixen els 
primers  bloquejos  cognitius  malgrat  les  possibilitats  potencials  que  es  puguen 
tindre.  Açò  explica  com  en  entorns  favorables  hi  ha  xiquets  i  xiquetes  amb 
problemes greus d’aprenentatge. Aquesta por, l’autor la mostra metafòricament 
en forma de forrellat. Forrellat que els docents han de saber obrir perquè puga 
entrar  de  nou  el  saber.                                           

Un altre problema afegit és que la por al fracàs en la majoria de casos acaba en un 
fracàs  escolar  real,  i  a  més  a  més,  l’entorn  escolar  i  familiar,  estigmatitza 
ràpidament els casos de fracàs escolar, sent molt difícil d’aquest mode, per als qui 
el pateixen, fugir de la imatge d’estudiant de segona categoria i inclús d’alumne o 
alumna  perduda  per  a  la  causa  escolar.  La  solució  rau  en  la  implicació  del 
professorat , què de manera conscient i obstinada ha d’intentar recuperar per a la 
“causa” educativa als mals  estudiants, així  com també la  implicació familiar en 
aquest repte. En aquest sentit, el docent ha de saber despertar en l'alumne el seu 
interés i la seua motivació pel saber i el coneixement.”

Gauden Fernández Vanaclocha, 1er  C, Grau en Educació Primària.



SOBRE L’ALUMNAT AMB PROBLEMES:

“La família en l'educació d'un fill/a marca tota la trajectòria escolar que aquest 
tindrà després.  (...)  No saps en quina situació es troba un “mal  alumne” quan 
arriba a classe; aquest alumne, segurament, portarà com a escut unes quantes 
“capes” que no li deixen estar completament bé. Estes capes són les pors, por de 
no ser capaç d'arribar al nivell que li exigixen els seus pares, por d'obtindre pitjors 
resultats que el seu germà/na, por d'anar al col·legi, ja que, els que els diuen que 
han d'anar (els seus pares) tenen una vida que no és gens atractiva als ulls d'un 
xiquet/a. A més de totes eixes pors, els xiquets/es poden portar com a capa una 
falta  d'atenció  tremenda  per  part  dels  pares,  un  problema  familiar  com 
l'escassetat  econòmica,  la  separació  dels  pares,  etc.                  

Quan eres pare o eres mare has de saber com actuar en qualsevol moment, no 
has de carregar al xiquet/a de responsabilitats que no està preparat per a encaixar. 
Cal saber que li afecta i que no li afecta al xiquet perquè puga fer la seua pròpia 
vida. Però quan açò no funciona, llavors és quan els professors/es han de saber 
actuar, han de saber desembolicar totes eixes capes i  que aparega en classe el 
xiquet pur. Com diu Daniel Pennac, açò potser ho haurem de fer cada dia, però en 
això  consistix  ser  mestre,  a  educar  els  xiquets  i,  amb els  anys  i  l'experiència, 
educar-nos a nosaltres mateixos sobre com fer-ho cada vegada millor.”

Natalia García Caudet, 1er C Grau en Educació Primària. 

“Els problemes no hi ha que ignorar-los, cal fer-los front, el deure d’un mestre no 
és solament ensenyar; preocupar-se per l’estat emocional i moral dels alumnes 
també forma part d’aquesta professió.”

Jaume Martínez Roig, 1er A Grau en Educació Primària.

“No és fàcil lluitar dia rere dia contra una infinitat de frustracions, inseguretats i 
travetes de la vida. Perjudiquen l'esdevenidor del xiquet, tant en el seu creixement 
com a persona, com en la seua formació com a adult. Però es poden alleujar a 
través  de  la  comunicació,  de  paraules  amables,  frases  d'adult  confiat,  clar  i 
estable, per a dissoldre estos pesars i ensenyar-los caminar per les sendes d'un 
món correcte  i  adequat.  És  una contínua  lluita  però  és  el  deure  d'un mestre, 
ensenyar.”

Ionela Vasilica Ghita, 1er C, Grau en Educació Primària.



“En  totes  les  famílies  hi  ha  pares  que  es  preocupen  més  o  menys  (...).
Sempre que hi ha un "mal estudiant" hi ha una mare que es preocupa, que tem i 
que pateix  els  fracassos del  seu fill,  i  aquest  en sent la  pressió.  El  ser un mal 
estudiant és una càrrega, i a més se li exigeix que la porte amb dol. Però, clar, en 
ser  un  xiquet,  probablement  jugarà,  saltarà  i  riurà  com  si  no  hi  haguera 
preocupació, però sí que la hi ha, i n’és conscient, vol fugir, escapar-se fora dels 
problemes, on ningú el conega i  ningú el jutge.                                  

I tal com diu Pennac, arriben a classe convertits en ceba, amb el seu passat ple de 
fracassos,  i  damunt  d'aqueixa  capa,  totes  les  pors,  la  incertesa,  l'opinió  (ja 
condemnada)  dels  pares,  i  el  futur  que  veuen  tan  negre  com  la  nit.
Però  si  els  llevem  totes  aquestes  capes,  descobrim  al  xiquet,  l'esperançat  i 
entusiasta que no ha sigut afectat pel criteri dels altres, i és l'obligació de tots els 
professors,  pelar  totes  aquestes  "cebetes"  ja  que,  solament  d'aquesta  manera 
s'aconsegueix ensenyar, i pot ser que siga el més bonic de la professió, perquè 
fent-ho dia a dia podrem fer entendre als xiquets que el seu passat no importa, 
que anem a fer que aconseguisquen totes les seues metes presents i que el seu 
futur brillarà com el sol.”

Paula Climent, 1er B, Grau en Educació Primària.

“[Els  alumnes]  no  són  com  el  plàstic  que  pot  canviar  de  forma  segons  les 
necessitats,  sinó  que  ells/es  són  uns  petits  sers  humans  amb  sentiments, 
problemes i preocupacions. Aquestes tres últimes paraules són les ``capes de la 
ceba´´, és a dir, els problemes familiars, com és el cas de les discussions o no poder 
arribar  a  fi  de  mes,  la  dificultat  per  adaptar-se  al  centre  i  a  la  societat,  la 
inseguretat i la baixa autoestima. Estes ``pedres´´ són les que duen els menuts/des 
cada dia en la motxilla a part dels llibres. Si aquest obstacles no s’extrauen de la 
borsa,  segurament,  a  mesura  que  passe  el  temps,  aquests  problemes  aniran 
multiplicant-se i fent-se cada vegada més grans, arribant a un moment en el qual 
serà  impossible  extraure’ls  de  les  seues  vides.                              
Per tant, la tasca dels docents serà anar llevant poc a poc eixes ``pedres´´ , tan 
incòmodes i  pesades, que dificulten l’aprenentatge dels discents per a què així 
puguen sentir-se realment lliures sense eixes males herbes innecessàries. Però açò 
no  serà  possible  sense  l’ajuda  de  les  famílies,  ja  que  aquestes  són  un  pilar 
fonamental per a la personalitat i el desenvolupament del xiquet.”

María José Vázquez Miquel, 1er B, Grau en Educació Primària.

SOBRE EL SISTEMA EDUCATIU:

“Estem impulsats a buscar culpables quan, al meu parer, només fa falta buscar una 
solució, i aquesta solució només la trobarem si treballem tots junts, és a dir, la 



comunitat educativa i les administracions. Però buscar una solució és la part difícil 
mentre que nosaltres ens centrem en la fàcil, que és culpar als altres i no parar-
nos a pensar que, tal vegada, ningú té la culpa, que és el sistema que utilitzem el 
culpable de tot. Bé, el sistema i les actituds de tots nosaltres. L’alumnat necessita 
motivació, aquesta motivació només la rebrà en l’escola i en les pròpies famílies, 
els mestres necessiten veure que el seu alumnat avança i així tothom està unit 
com  si  fórem  una  cadena.  Durant  els  nostres  estudis  i  a  mesura  que  anem 
avançant quant a nivell de dificultat i edat, en cada etapa educativa, se li van tirant 
les culpes a l'anterior: una vegada els xiquets estan en la Primària, els docents 
tiren la culpa del seu comportament als docents de parvularis; el  professor de 
l'ESO  tira  la  culpa  als  professors  de  Primària;  el  de  batxiller  al  de  l'ESO;  i  el 
professor d'universitat al de batxiller; el ministeri culpa a les famílies i les famílies 
a l'escola, i jo crec que aquest és el “vici” que existeix entre el sistema educatiu de 
hui en dia i els docents que imparteixen les classes. No som capaços d’adonar-nos 
que cadascú tenim una mica de culpa de tot el que passa al nostre voltant. Però 
per què pensar en culpables i no en una solució?”

Marta Morant Boix, 1er C, Grau en Educació Primària.

SOBRE EDUCACIÓ,  JOVENTUT I MITJANS DE COMUNICACIÓ:

“Els mitjans de comunicació no són objectius i, per això, quan parlen de joventut 
sols parlen d’eixe xicotet percentatge d’adolescents violents, alcohòlics o que han 
fracassat a l’escola.  Aquest xicotet percentatge fa que es cree un estereotip de 
joventut que l’apliquen a tots els adolescents. Per exemple, quan va aparèixer el 
15M molts mitjans de comunicació deien que les persones que estaven asseguts 
en dret de reunió en les places eren “adolescents, fuma-porros,  borratxos que 
embrutaven les places”, quan eren persones de totes les edats, des de 3 anys fins 
70 o més, quan el mateix moviment del 15M exigia que la plaça estiguera neta, 
que no es consumiren drogues ni alcohol. Queda demostrat que els mitjans de 
comunicació donen una imatge dels joves molt indignant, creant prejudicis contra 
els  joves  en  la  societat.                             
En la opinió, crec que els joves, els adolescents, estan infravalorats, són els únics 
que tenen idees no lucratives, que busquen el benefici de tots i no el seu propi. Els 
mitjans  de comunicació,  la  societat,  haurien de potenciar  les  idees  dels  joves, 
ajudar-los en els estudis per a que eixe percentatge de fracàs escolar disminuïra, 
de tal forma que la societat evolucionara a millor, ja que com se sol dir, “Els joves 
són el futur”.”

Enrique Villajos Boquera, 1er B, Grau en Educació Primària.

“No crec  que la  solució  siga  repetir  de  manera  constant  als  estudiants,  i  a  la 
població en general, que la majoria no acabarà els estudis i que és un problema 



que costarà temps resoldre. Potser seria molt més eficient no canviar cada poc de 
temps la legislació educativa, presentar una proposta d'educació molt més estable 
al llarg del temps i aconseguir una motivació ferma en els estudiants, així com en 
l'equip docent. Hem de saber contrastar tota la informació que ens arriba per 
qualsevol mitjà de comunicació i entendre que l'educació de qualitat és un dret 
dels ciutadans independentment del color del govern al càrrec del país.”

Irene Samos Mercè, 1er B, Grau en Educació Infantil.

“Cada vegada els xiquets/es veuen més a sovint la televisió. Aleshores, aquesta 
adquireix  un  paper  fonamental.  Avui  en  dia,  els  programes,  les  notícies,  els 
dibuixos  animats,  etc.,  estan  constantment  transmetent  informació que  potser 
perjudique als nostres alumnes, ja que, per exemple,  hi ha alguns programes i 
sèries  en  les  quals  veus  que  molts  individus  tenen  un  treball  sense  haver 
aconseguit ni tan sols el graduat escolar, dibuixos animats que ja no transmeten 
valors, sèries que van més enllà de la realitat i, sobretot, notícies on constantment 
estan  repetint  els  defectes  del  sistema,  la  violència  entre  alumnes,  la  situació 
espanyola enfront al fracàs escolar, i una sèrie de problemes i circumstàncies de 
vegades molt exagerats, que fan que els ànims baixen per complet i que l’escola es 
quede en un paper secundari.”

Lara Espert Sanfelix, 1er B, Grau en Educació Infantil.

SOBRE LA SOCIETAT DE CONSUM, TICs I PUBLICITAT:

“El  consumisme  en  aquesta  societat  en  què  vivim  és  cada  vegada  més 
exagerat. La gent compra compulsivament, i cau en el parany de la moda i dels 
anuncis publicitaris. No importa que una família estiga en crisi;  de vegades, 
molts adolescents han estat educats o estan acostumats a comprar roba cada 
dos per tres, simplement, per no perdre la moda, o perquè se senten millor 
per  portar  la  marca  "piu",  per  exemple.                        
En segon lloc, i no menys important, trobem les tecnologies o el món digital. 
Tot el món opta per les noves tecnologies, perquè ens fan el treball molt més 
ràpid  i  ens  ho  fan  tot  molt  més  còmode.  I  ara  estem  en  un  món  on  les 
tecnologies avancen i açò dóna lloc altra vegada a una societat de consum que 
anirà  augmentant  cada  vegada  més  perquè  cada  vegada  hi  hauran  més 
aparells  als  ulls  dels  consumidors  compulsius.  
Tot aquest tema podria provocar que a les escoles, per exemple, comence a 
fer-se imprescindible l'ús dels ordinadors i tot tipus d’aparells. Segons el meu 
punt  de  vista,  tots  els  xiquets  es  veuran  afectats  per  aquestes  tecnologies 
(televisó, ordinadors, videojocs...) de forma negativa, perquè els restarà molt 
de temps de la seua vida, un temps aprofitable en coses més interessants. 



Pense  que  avui  dia  hi  ha  una  generació  dormida,  que  són  gran  part  dels 
adolescents o dels xiquets que sols estan pendents de les noves tecnologies, i 
açò pot afectar, fins i tot, en perdre el valor de la infantesa i de la imaginació.”

Tomàs Mompó Mascarell, 1er A, Grau en Educació Primària.

"Poca gent hi ha hui en dia que no veja la televisió i no estiga familiaritzat amb 
ningun mitjà de comunicació o aparell tecnològic. Més poca gent encara es para a 
pensar  l'enorme  influència  que  aquest  munt  de  tecnologia  exerceix  damunt 
nosaltres. I no a soles són capaços de vendre’ns productes o serveis, fins i tot ens 
fiquen en vena rols, estereotips i idees. Ara bé, l’ús i gaudi d’aquesta tecnologia no 
té per què ser cosa roina. De fet, pot servir-nos per estar comunicats amb el món i 
amb la gent; a mesura que avança la societat, la tecnologia avança amb ella, així és 
que pretendre eliminar-la és quasi impossible. Des de l’escola, òbviament, no es 
pot prohibir l’ús de tecnologies, de la televisió o qualsevol mitjà de comunicació. 
Però sí que es pot advertir del riscos d’un ús roí. I no a soles advertir a l’alumnat, 
sinó  també  conscienciar  a  les  famílies,  que  juguen  junt  a  l’escola  un  paper 
fonamental en l’educació dels xiquets i xiquetes."

Juan Ballesteros, 1er B, Grau en Educació Primària.

SOBRE ELS BONS PROFESSORS:

"En les mans dels docents està formar els jóvens de demà, contribuir al fet que 
siguen  persones  responsables,  que  respecten  als  seus  companys  i  que 
adquirisquen una consciència de protecció cap al que els rodeja i de rebuig davant 
de  les  injustícies.                                 
Com podríem definir el bon professor? Jo diria que és aquell que té les qualitats 
següents:  vocació,  sensibilitat,  capacitat  d’empatia,  autocontrol,  autoconfiança, 
cultura i creativitat."

Carles Andreu, 1er A, Grau en Educació Primària.

"Un/a  bon/a  mestre/a:  ha  de  ser  un/a  bon/a  comunicador/a  capaç  de  captar 
l'atenció per tal d’ensenyar uns coneixements fent que l’alumnat quasi els visca 
com a esdeveniments propis; i, per a això, cal sentir passió pel que es fa. El/la 
docent motivarà a tot el seu alumnat, però en especial als desmotivats, i  amb 
l’ajuda  dels  reforços  positius  aconseguirà  un  bon  aprenentatge.  En  el  cas  que 
l’alumne/a continuara sense aprendre el/la bon/a mestre/a serà aquell/a que tinga 
la  suficient  humilitat  com  per  a  admetre  que  no  ho  estarà  explicant  amb  la 
claredat i paciència suficient, abans de dir que un/a alumne/a ha fracassat."

Lucía Casamayor Sancho, 1er B, Grau en Educació Primària.



"La labor  del  docent és intervenir  els  aprenentatges del  alumnes a través dels 
coneixements previs considerant el ritme d'aprenentatge, perquè no tots els/les 
alumnes  aprenen  al  mateix  temps.  El  seu  rol  també  està  relacionat  amb  la 
interacció  que  té  amb  la  comunitat  educativa,  ja  siga  directors,  professors, 
alumnes... per a aconseguir en conjunt metes per al desenrotllament integral de 
l'alumnat. El docent ha de tindre la capacitat de preparar l'espai, els recursos, les 
activitats, etc... distribuint el temps, creant un ambient afectuós on estiguen els 
estímuls necessaris per als seus aprenentatges." 

Sara Contreras Cantó, 1er C, Grau en Educació Primària.

"El sistema actual no ajuda a que hi haja bons professors, perquè encara que el Sr 
Wert  diga  que  augmentar  la  ràtio  no  influeix  negativament,  sí  és  negatiu:  no 
s'ensenya a pensar a 25 alumnes com a 40; quant més som a menys toquem... Al 
final,  els  mestres  amb  classes  massificades,  amb  baixades  de  sou  contínues, 
s'afarten de fer bé la seua feina i no fan vibrar als seus alumnes. És trist però real... 
Però ho podem canviar, no?"      

Carmina Soler Boix, 1er C, Grau en Educació Primària.

SOBRE EL PAPER DE L'ESCOLA:

"Hui en dia la distracció per part dels estudiants no és gens difícil. Tenen al seu 
abast varietat de recursos i distraccions, poden estar al mateix temps pendents de 
la TV, enviar un SMS, i contestar a allò pel que està preguntant la mare. Aquesta 
situació es repeteix a l’ àmbit escolar i, per tant, és difícil que estiguen concentrats 
en un esdeveniment concret. Cal pensar que l’ aprenentatge no es pot produir si 
l’alumnat no està motivat. Per això, cal ser conscients i entendre que cada alumna 
i alumne ve d’una realitat diferent i que tots porten una motxilla carregada amb la 
seua  pròpia  història,  no  tots  tenen  la  mateixa  i,  per  tant,  la  motivació  per 
aprendre tampoc serà la mateixa. La tasca del docent no és fàcil, de vegades ve 
donada per la manca d’experiència, o també per la manca de formació, dirigida 
cap a l’enteniment de cada realitat i cap a noves estratègies d’aprenentatge. No 
sols  s’ha  de  transmetre  allò  que  hem  aprés  sinó  que  s’ha  de  partir  de  les 
necessitats  que  cadascú  té.  Per  aquesta  raó,  s’ha  d’oferir  un  aprenentatge  on 
l’alumnat estiga implicat i que treballe de forma activa, i amb unes pautes clares i 
precises d’allò que es pretén ensenyar."  

Hermínia Talens, 1er B, Grau en Educació Infantil.



"En la societat actual el paper de l'escola s'ha vist enmig d'una batalla a cos obert 
entre el coneixement i la diversió. Hui les noves tecnologies dominen la nostra 
vida en molts dels  seus aspectes i,  com no, també en la dels  nens i  nenes. És 
evident que l'accés sense límits a tantes i tant variades formes de diversió per als 
estudiants,  desvien  l'atenció  de  l'estudi  i  de  la  seva  dedicació.
Personalment, crec que la solució està en els professors, en com "venen" l'escola, 
com fan publicitat d'ella. Si els menuts de hui dia són potencials compradors d'una 
societat consumista, hem de saber vendre l'escola, arribar a l'alumnat així com ho 
fa la  publicitat  de tot  allò  que els  agrada.  Fer  veure que en l'escola també es 
poden divertir, saber què els agrada als nens i nenes de hui dia i ajuntar totes ixes 
diversions amb els coneixements que han d'adquirir a classe." 

Irene Samos Mercè, 1er B, Grau en Educació Infantil.

 

Podeu llegir més reflexions i comentaris en el blog Mal d'escola.

http://maldescola.blogspot.com.es/

