QUE TOTHOM HO SÀPIGA!
Es considera que s'ha fet un descobriment, en el moment que es dóna a conèixer la
investigació que s'ha fet, a la societat.
En el nostre cas, la societat és el poble i ho vam fer per mitjà d'una conferència al Casal.
Fer ús d'un edifici públic implica demanar permís a l'Ajuntament i, per aquesta raó, vam
haver de justificar l'activitat per mitjà d'una reunió amb l'Alcalde on es va establir la data i
les condicions de la conferència referent al material que es necessita (canó, cadires, taula
i micròfon).
Amb la data i el lloc establerts, és molt important fer una bona propaganda, i és, en aquest
moment, quan es demana ajuda a l'AMPA.
Amb el president, s'acorda que els membres de l'AMPA faran propaganda pel poble per
mitjà d'un cartell dissenyat per l'escola i que es pot veure com arxiu adjunt amb el nom:
"Perquè el cel és blau - Cartell".
La conferència va tenir quatre parts.
- A la primera part, es va agrair el recolzament de l'Ajuntament i de l'AMPA alhora
que se'ls va regalar el CD interactiu del mapa de perillositat de l'EMD (Entitat Municipal
Descentralitzada) de Campredó a l'Alcalde i al president de l'AMPA.
- A la segona part, es va explicar tot el treball d'aprenentatge i investigació a la
comunitat.
- La tercera part, va estar dedicada als experiments. Els alumnes de cicle mitjà van
fer i explicar alguns dels experiments que vam fer a classe.
- Finalment, vam concloure amb una xerrada amb l'eix vertebrador de la
meteorologia on, entre d'altres activitats, s'explicava (fent servir la metodologia del nou
constructivisme amb el públic assistent), per què el cel és blau.
No cal dir que la part més emotiva i amb més èxit va ser quan els alumnes, per parelles,
mostraven els experiments que tenien preparats.
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COM ES PREPARA UNA CONFERÈNCIA CIENTÍFICA AMB ELS ALUMNES.

Primerament es van escollir, entre tots els experiments realitzats, aquells d’èxit assegurat.
El següent pas era decidir els alumnes que representarien a tota la clase en aquesta
xerrada.
Aquesta era una decisió que havien de prendre els alumnes, ja que era una feina
voluntària (els pares han de donar el consentiment per a que el fill o filla parli en públic).
Es va demanar a cada alumne de la classe si seria capaç de llegir en públic o per contrari,
preferien fer d'ajudants (portar a terme l'experiment). Amb aquestes dades es van fer dues
llistes, per una banda els qui volien donar les explicacions, i per una altra, els que tenien
vergonya de parlar i que per tant, posarien en pràctica l'experiment (arxiu adjunt:
"Enquesta").
El mestre va ser l'encarregat de fer les parelles adjuntant tant les afinitats entre ells, com
l'opció escollida. Va succeir que hi havia més nens que volien parlar que no pas de fer
d'ajudants, llavors, al haver més experiments que grups formats, a la segona actuació, es
podien intercanviar els papers.
Amb els grups formats i les activitats seleccionades, cada grup va escollir del total
d'experiments a fer, al menys tres (arxiu adjunt:"Enquesta").
Si a un experiment només l'escollia un grup, automàticament quedava atorgat. Però si
l'escollien dos o més grups es pactava o, en el cas de no haver-hi acord, el mestre
l'atorgava en funció del criteris propis com podia ser les de dificultat de realització o de
facilitat d'expressió.
Per a cada experiment, es va escriure un full on indicava el material necessari i després
l'explicació, de manera que, una vegada davant de tothom, mentre un nen va llegint a poc
a poc el material que s'utilitza, l'altre el va mostrant al públic.
Situat el material damunt la taula, l'ajudant fa l'experiment, i depenent de la naturalesa, el
lector explica la base científica durant la realització o al acabar.
Però com s'organitza el material? I les entrades i sortides dels grups a l'escenari?
La resposta a aquestes dues preguntes és la mateixa: Amb safates numerades.
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Cada safata estava numerada, i a dins de cadascuna hi havia tot el material que l'equip
necessitava per fer l'experiment.
Quan a un grup li toca sortir a escena, agafa la safata i espera a que el grup precedent
surti amb tot el seu material ja recollit, d'aquesta manera, el grup que entra en escena,
arriba a la taula amb la safata, el lector comença a llegir el material i l'ajudant el va traient i
mostrant al públic. Amb tot el material a taula, pot començar l'experiment, que tal i com ja
s'ha comentat, depenent de la naturalesa, qui ho explica ho pot fer al mateix moment de
l'experiència o al acabar.
El nen ha de sentir-se segur d'ell mateix i aprendre que l'error és dins l'espectacle. Per
aquest motiu, l'alumnat no només havia de saber llegir el text o memoritzar els moviments,
sinó que havia de saber el motiu de perquè ho feia, d'aquesta manera, s'augmenta la
seguretat, disminueix la por a equivocar-se i en el cas de produir-se una errada, saber
solucionar-la ràpidament.
A més, com a garantia, tots els nens sabien que el mestre i la resta de companys sempre
serien a prop, són conscients que en el cas de produir-se una situació no prevista, o que
algú estigués tan neguitós que es quedés sense veu, sempre hi hauria algú que el pot
substituir o solucionar el problema.
També es va treballar molt la por al fracàs, a dir les paraules no adequades, a fer el
ridícul. La metodologia va passar per convèncer-los que tindrien el millor públic del món:
pares, mares, germans, oncles, iaios, veïns... I intentar buscar situacions particulars en els
que han tingut moments difícils, i en canvi, tothom han actuat amb normalitat. La millor
manera d'amagar una errada, és actuar amb normalitat.
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Un altre punt a treballar va ser la temporalització. Els nens volen arribar i enllestir, els
neguits porten a no adonar-se que els espectadors necessiten un temps d'assimilació de
conceptes. En altres paraules: tenen pressa per acabar.
Als assajos, es donava molta importància a fer-ho amb naturalitat, "Hem de crear
expectació". Havien d'actuar amb calma i no començar l'experiment fins que no ho
tinguessin tot controlat, vam tindre com a consigna de marcar molt les diferents parts de
l'experiment, per exemple: una vegada arribes, esperar dos segons i començar a mostrar
el material, al acabar, esperar dos segons i començar l'experiment, etc...
Finalment, es van remarcar les entrades i sortides dels grups. Era imprescindible evitar els
encreuaments, i per això, fins que un grup no hagués marxat totalment de l'escenari,
l'altra, encara que ja estigués preparat, no podia començar a caminar.
A continuació podeu veure com ho van fer.
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1.- El Martí i la Laura ens expliquen el centre de masses.

http://youtu.be/SMT40-A6V4g

2.- El Samuel i l'Alejandro ens fan conèixer el principi del termòmetre: la dilatació.

http://youtu.be/yqsxBQ35XyM
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3.- La Martina i la Selene ens expliquen què és la pressió atmosfèrica.

http://youtu.be/zg1vOOpQ7RU

4.- L'Aida i l'Àlex trenquen un regle amb un paper de diari i fan surar una moneda.

http://youtu.be/eWEHuHqmS10
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5.- La Maria i el Jordi generen el buit amb una xeringa, i l'Ion fa pujar l'aigua a dins d’una ampolla.

http://youtu.be/LGZ3pj13jd4

6.- L'Alejandro i el Samuel ens expliquen com hem fet el nostre baròmetre.

http://youtu.be/SiPDqZquXlk

7

Si voleu, també podeu veure la tercera part de la conferència.

7.- Com fer un núvol dins una ampolla.

http://youtu.be/xMqBHvJ-y2Y

9.- Per què el cel és blau?

http://youtu.be/xPVObocZXsQ
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8.- Com són les gotes de pluja?
Però abans hem jugat a les endevinalles.

http://youtu.be/gYBQbT9wAxI

10.- Volem enviar un missatge.

http://youtu.be/6sKHjC2R4_E

No cal dir que l'èxit va ser aclaparador. Literalment els vam haver de convidar a que
marxessin, i des de aquella nit una altra frase va quedar per a la història del cole... i del
poble: "Tu, t'ho vas perdre"
A partir d'aquest moment tot va agafar una altra velocitat. Fins a aquest moment el ritme
d'aprenentatge era nostre, però a partir d'aquella nit el ritme el van marcar els
esdeveniments.
La conferència va ser el dia 12 de febrer, i el 13, vam rebre la felicitació pública del Sr.
Alfred Rodríguez Picó al seu programa de PicóTV:
http://www.youtube.com/watch?v=1wAw4bOakP8#t=169
Tant el Sr. Alcalde com el president de l'AMPA, van voler que aquest esdeveniment
tingués més ressò i vam començar a sortir al diari local "L'Ebre" amb una petita notícia
que podeu veure al arxiu de nom:" L'Ebre (28 febrer 2014)".
Paral·lelament, des de l'escola es va informar als administradors de la pàgina de la Xtec,
aconseguint que sortís primer com a destacat a escoles, per a més endavant, sortir com a
destacats a la mateixa pàgina principal.
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Per mitjà de l'alcalde, vam contactar amb la televisió local "Canal Terres de l'Ebre", i va
vindre a l'escola a fer dos reportatges: un per a la televisió local de Terres de l'Ebre, i un
altre per a la xarxa de televisions locals de Catalunya.
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COM ES PREPARA UN REPORTATGE PER A LA TELEVISIÓ
A l'escola va venir la presentadora i periodista del "Canal TE (Terres de l'Ebre)" una
setmana abans de la gravació per a informar-se de la notícia i donar les primeres pautes.
La primera impressió va ser l’enorme quantitat d'informació que havia. Recordem:
1.- Construcció dels aparells de mesura meteorològica de baix cost amb l'ajuda de
entitats i particulars del poble on a més es fan experiments per aprendre la seva base
científica
2.- Construcció de la gàbia meteorològica de baix cost i fàcil manteniment amb l'ajuda de
particulars del poble i, on a més de tota l'escola, també ens van recolzar l'AMPA.
3.- Comunicació dels resultats al block de Picó.
4.- Creació d'un mapa de perillositat del poble, que se li van donar a l'Alcalde i al president
de l'AMPA.
5.- Conferència amb l'ajuda de l'Ajuntament al Casal del poble.
Aquesta pregunta innocent iniciada pel neguit d'una alumna de 9 anys, convertit en
projecte al cicle mitjà, recolzat pel claustre de professors, amb ajuda de tota la comunitat
educativa (incloent l'AMPA), i el Sr. Alcalde que sempre era a l'ombra per al que fos
necessari, facilitant tot el que vam necessitar. Ja no era un projecte de la classe, era un
projecte del poble i per aquest motiu, el Sr. l'Alcalde, recolzant-nos en tot moment, va
assistir a la reunió amb la representant del Canal TE per a aconseguir no únicament fer un
reportatge, sinó tres (de fet, la mateixa periodista va reconèixer que hi havia prou material
com per a fer un monòleg)
"Un projecte del poble i per al poble fet per nens de 8-9 anys". Aquesta era la idea que la
periodista volia transmetre, i per aquest motiu, sobrava material. S'havia de retallar.
Aquesta decisió era difícil, i va ser la periodista l'encarregada d'aquesta feina que,
evidentment a qui menys va agradar va ser als nens.
Observeu com va quedar la notícia emesa a totes les televisions locals de Catalunya (de
la que tot el poble està orgullós).
https://www.youtube.com/watch?v=2MeXcL5NEx4
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És fàcil deduir que la visita de "Canal TE" a la nostra escola va ser molt positiva i un gran
record tant per a tota la comunitat, com per a qui ens va conèixer.

De la conversa amb la periodista vam concloure.
-

Entre tots vam preparar el que pensavem que havia d’apareixer a la noticia, però
ens van adonar que l’objectiu era diferent. Pel periodista era important l’impacte en
la societat, nosaltres valoravem el que havíem apres.

-

Millor donar una sola idea però bona, que moltes molt bones alhora (consell de
periodista)

En aquest enllaç podreu veure el segon reportatge que es va emetre al "Canal TE"
http://youtu.be/aec0vM2YsbU.
Però encara quedava gravar un programa en directe de mitja hora de duració al plató de
televisió. I només restaven quatre dies hàbils per muntar-ho tot.
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COM ES PREPARA UNA GRAVACIÓ EN DIRECTE EN UN PLATÓ DE TELEVISIÓ.

Experiència acumulada:
- Conferència davant de públic al Casal.
- Admiració pública d'Alfred Rodríguez Picó.
- Notícia publicada al diari "L'Ebre".
- Notícia destacada a la portada de Xtec.
- Gravació de dos reportatges a l'escola.

Tot i que només teníem quatre dies per preparar la gravació en directe, la experiència
acumulada ens donava molta confiança, tant als mestres com als nostres alumnes, els
autèntics protagonistes del projecte.
Per a preparar la sortida en directe, vam pactar que es dividiria en dos parts.
En una primera part, i coneixedors que els periodistes intenten evitar que els nens parlin a
la televisió, vam accedir a ser entrevistats.
Però, per a la segona part del programa, era condició indispensable que els nens fósin els
protagonistes. I això s'havia de preparar en quatre dies. Però ja teníem molta feina feta:
- No va caldre treballar l'apartat psicològic, ni de temporalització, això ja l'havíem
après de la conferència al Casal del poble. Només calia reforçar, que amb tots aquestos
esdeveniments, la confiança i motivació dels nens era molt alta.
- Coneixem com pensa un periodista i sabem quins son els seus objectius.
Només cal anar per feina. Els protocols d'actuació, es a dir els passos a seguir, per a una
conferència ja els teníem, tan sols va caldre fer petites modificacions.
Primer es va reunir d'emergència a tots els pares per a demanar-los per una part el seu
consentiment, com, al no estar inclòs en la programació del centre i no haver-se informat
al consell escolar, que fòssin ells qui s'encarreguèssin del trasllat dels nens al plató.
Aquesta vegada, ja que el temps era limitat, només podríem fer quatre grups de tres
components.
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Es va consultar a la classe qui volia fer de conductor de l'experiment (que aquesta vegada
no hi tendria l'ajuda d'un full), i quins dos portarien a terme els experiments (arxiu adjunt:
"Enquesta").
Per a fer els grups, el mestre els va tornar a formar en funció d'afinitats i capacitats.
Amb els grups fets, es van seleccionar els experiments que es farien al plató i es va
demanar a cada grup que apuntessin en un paper quin els agradaria més fer (arxiu adjunt:
"Enquesta").
Si només un grup escollia un experiment, automàticament quedava atorgat. Si hi havia
més d'un grup per al mateix experiment, era el mestre ho prenia la decisió.
Feta la tria, al no haver paper per a llegir, el més important era comprendre la base
científica de l'experiment, per a que en el cas d'algun imprevist, ells mateixos poguessin
trobar la solució.
Només vam tindre dos dies per poder assajar, i encara que sembli impossible, a classe,
només ho vam fer 4 vegades.
Així va quedar (els experiments dels nens comencen al minut 19).
http://canalte.xiptv.cat/placa-major/capitol/placa-major-28-02-2014
Cal observar que el presentador, al no haver-se informat amb detall, va cometre diverses
errades, que els alumnes van sapiguer corretgir. Afegir, que el presentador no només va
quedar admirat de l'execució i explicacions, sinó que ens vam passar del temps en més de
cinc minuts que els productors van deixar allargar, tant pel saber fer dels nens, com per
l’originalitat.
En aquesta ocasió, va ser molt important la logística. Des d'un principi, vam considerar
que havíem de ser autònoms, es a dir, els mestres vam portar, a excepció de la taula, tot
el material necessari des de l'escola, fins i tot l'aigua i el paper de neteja.
Les consignes davant les càmeres va ser el mateix que a la conferència del Casal:
- Cada experiment tenia assignada una safata enumerada.
- A cada safata hi hauria tot el material necessari que el nen que fa d'ajudant al
treure'l per deixar-ho damunt la taula, s'aniria enumerant.
- Amb tot el material damunt la taula, es començaria l'experiment, al mateix
moment, s'explicaria la seva base científica.
- Amb l'experiment acabat, es recull tot el material dins la safata i marxa el grup.
- El grup que ha d'entrar, s'ha d'esperar fins que el grup sortint ho hagi fet. És molt
important, que els grups no es creuen a mig camí.
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Els nens es van guanyar una visita als controls de televisió, a més de l'admiració de tot el
personal incloent-hi el director.
Pocs dies després, ens visita el director del diari "Més Ebre i presentador del programa
"Minut 91" al "Canal TE". Ens fa una xerrada als nens i contesta totes les preguntes.
Impressionat, fa una referència a la nostra escola i, no tan sols ens dedica tota la
contraportada, sinó que també, per primera vegada, aquest rotatiu de tirada setmanal, tots
els divendres arribarà al poble.

Podeu veure la contraportada del diari "Més Ebre" a l'arxiu adjunt amb el nom: "Més Ebre
(7 març 2014)"

Finalment, també la radio, concretament "Antena Caro", es fa ressò per mitjà del president
de l'AMPA, I gracies a les noves tecnologies, tenim una entrevista en directe des de
l'escola.
http://antenacaro.cat/index2.php
Finalment? no, finalment no, encara ens queda presentar el projecte a la setena edició
dels premis nacionals de Federico Mayor Zaragoza, concursem a la categoria de:"Centres
escolars, comunitats educatives, serveis socials i educatius, equips de professionals de
l'educació formal i no formal:AMPAs, Escoles d'art i de música".
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Es a dir, un projecte iniciat per nens de 8-9 anys, està competint contra instituts i
associacions d'educació que poden multiplicar en edat, coneixements i fàcilment per més
de 10 en recursos. Però ja hem guanyat el premi del respecte.
Un missatge volem enviar des de la nostra petita escola a tots els que heu seguit aquest
itinerari:
Som petits, no arribem als 80 alumnes, i els nostres recursos són limitats. El poble no hi
era ni al Google Maps, i si ens vols visitar has de desviar-te de la carretera perquè ni tan
sols es veu quan passes pel costat. Però amb el suport que ens hem guanyat de tota la
comunitat educativa i municipal, amb motivació, il·lusió, optimisme, treball i només una
idea, es pot arribar molt i molt lluny.
Hi ha prou amb voler.
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