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aniversari

Especial 10è



El número 20 del filxranda és un es-
pecial pel 10è aniversari de l’escola i 
l’AFA de Can Fabra. Era gairebé a punt 

abans de l’esclat d’aquesta maleïda pesta 
coronada, però les circumstàncies han impe-
dit que es pogués enllestir amb normalitat. 
La normalitat actual, doncs, apunta cap a la 
virtualitat i una distribució digital per a poder 
arribar a casa vostra.

Podria fer proclames insistint que tot anirà 
bé, però el desig que així sigui no m’impedeix 
de saber que molta gent pateix. No, no em 
sembla que en les circumstàncies actuals pu-
guem reduir la nostra tasca a llençar somriu-
res. Ens cal seguir endavant, serrar els punys 
si cal, i mirar de continuar amb les nostres 
vides com si no en tinguéssim cap altra per 
malbaratar.

Construir camí. Aquesta ha estat la tas-
ca de l’AFA i l’escola de fa 10 anys ençà. 
Que segueixi així per molts anys més. 
Som-hi!

Joan Sunyer 
President de l’AFA

Editorial
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Edició digital
La revista filxranda és una publicació de l’AFA de l’escola 
Can Fabra.
Gràcies a les comissions, les criatures, les famílies, 
l’equip de mestres i tota la gent vinculada a la família de 
Can Fabra que han col∙laborat per fer possible aquesta pu-
blicació amb les seves aportacions, la seva perseverança i 
la seva paciència.
La Comissió de Comunicació no es fa responsable dels 
danys directes o indirectes derivats dels continguts o les 
informacions ofertes per tercers en la publicació.

L’AFA de l’Escola Can Fabra és l’entitat sense ànim de 
lucre que agrupa les famílies dels alumnes de l’escola que 
decideixen col·laborar-hi. El vostre suport és fonamental 
per tal que l’associació funcioni. Sumeu-vos-hi!

afacanfabra@gmail.com

Col·laboracions:

Podeu fer arribar els vostres articles, co-
mentaris, opinions, dibuixos, idees, pro-
postes, o qualsevol cosa que considereu 
interessant a la bústia de l’AFA o via correu 
electrònic a:

comunicacio.afacanfabra@gmail.com

us hi esperem!!

Ja sabeu què  
és la Xarxa Cor?
Encara no us hi heu unit? 
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Índex

El curs 2010-2011 la Comissió de solidaritat de l’AFA va engegar un projecte molt en-
grescador que va anomenar Xarxa Cor. Es tractava d’una plataforma virtual d’intercanvi, 
en format de correu electrònic, on oferir i/o demanar objectes, serveis i coneixements 
d’una forma altruista. Aquesta iniciativa volia promoure els valors de la solidaritat, sos-
tenibilitat i el consum responsable i va funcionar molt bé fins a finals del 2012, que es 
va anar perdent.

Des de la Junta de l’AFA hem volgut recuperar aquest gran valor que van engegar els 
nostres precursors, aprofitant les facilitats que ens brinda la tecnologia actual.

Hem obert un grup públic a l’aplicació mòbil de missatgeria Telegram. La funcionalitat 
és ben senzilla, només cal unir-s’hi i oferir o demanar allò que ens cal d’una manera 
totalment desinteressada, ja sigui com a préstec o donació. Aquest xat està adreçat a 
les famílies i al personal de l’escola.

Tens xandalls de l’escola que ja no necessites? Ofereix-los! 
Necessites unes botes de neu per un parell de dies? Demana-les en préstec!

Tens cotxets, trones, roba, bicis, etc. que ja no utilitzes i no saps què fer-ne? Ofereix-los 
a la Xarxa Cor i segur que trobes alguna família disposada a donar-los una segona vida.

Com t’hi pots unir?  
Entra a l’aplicació Telegram i busca: XarxaCor_CanFabra

O fes clic a:  t.me/XarxaCor_CanFabra

Uneix-t’hi i fes xarxa!
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Torna la Xarxa Cor 

10 anys transmetent valors

Recorregut històric

10 anys –L’escola vista des de P3

L’origen de la Filomena i 

els capgrossos de l’escola

La biblioteca de Can Fabra

De tertúlia amb la Txell 

http://t.me/XarxaCor_CanFabra


10 anys  
transmetent valors  
a l’escola Can Fabra

F a 10 anys un grup de mestres vàrem somiar un nou pro-
jecte educatiu al nostre barri. Teníem molt clar que no 
només volíem ser transmissors de coneixements sinó 

que, fonamentalment, volíem contribuir a potenciar el desen-
volupament emocional dels nostres infants, a promoure una 
consciència social.

Amb aquesta idea, des de fa 10 anys, un dels pilars fonamentals 
per ajudar als nostres infants a ser persones preparades per 
viure i conviure en el món que habiten és el treball dels VALORS.  
Els primers anys es va formar la Comissió de Filosofia que lide-
rava tots els plantejaments al voltant de les propostes d’adqui-
sició de competències socials. 

I quins valors volíem que impregnés el nostre Projecte? Vàrem 
dedicar sessions i sessions de reflexió amb mestres, amb els 
infants i amb un grup de famílies.

Aquestes reflexions es van englobar en 5 valors: RESPECTE, 
RESPONSABILITAT, SOLIDARITAT, IL·LUSIÓ i SOLIDARITAT. 

I com podíem arribar al cor dels nostres infants? Se’ns va acudir 
que la millor manera era demanar ajuda als FOLLETS SAVIS que 
habitaven dins el recinte de la Fabra i Coats. I així van començar 
a ficar-se dins els nostres cors. La Sara, responsable de la co-
missió de filosofia li va donar vida i va fer una presentacióper a 
explicar-ho a les famílies. Només cal que poseu a Google “Filo-
sofar a Can Fabra”1 per a entendre millor aquest projecte.

Paral·lelament, necessitàvem un logo que ens identifiqués com 
a escola. Fins aquell moment, unes bobines de colors eren la 
nostra imatge, fent al·lusió als fils que durant anys havien donat 
feina a una gran quantitat d’andreuencs i andreuenques.  Com 
sempre, vam demanar ajuda a les famílies. Ens vam assabentar 
que el pare de la Mariona, en Jordi Barbé era dissenyador gràfic 
i li vam fer la proposta. En Xavi i jo mai oblidarem aquella reu-
nió. En Jordi no es va limitar a fer propostes com nosaltres ens 
pensàvem.  Ens va esprémer per saber com veiem l’escola, què 
volíem que expressés la imatge, què volíem transmetre... De la 
importància que li volíem donar als valors i lligant-lo a la ubica-
ció de l’escola, ell es va imaginar la xemeneia d’una fàbrica on 
els fums no fossin contaminants, sinó tot el contrari, fums que 
representessin els 5 valors de l’escola. 

I els colors del logo? Una escola in-
clusiva, amplia com el cel? Una es-
cola respectuosa amb el medi am-
bient? Doncs sí, i a partir d’aquella 
conversa en Jordi ens va presentar 
el disseny actual, que des del pri-
mer moment ens va enamorar. 

Així que ja teníem logo i follets savis que feien visible la impor-
tància dels valors al nostre Projecte. I vet aquí que un dia va 
arribar al nostre claustre en Ciscu, un mestre d’aquests que 
deixen empremta en tots els cors.  I ens vam proposar un repte, 
escriure la lletra d’una cançó que ajudés als follets a transmetre 
els valors. La música i la veu d’en Ciscu van fer que es materia-
litzés aquest desig.

Aquests follets savis, després de 10 anys continuen en la ma-
teixa il·lusió de transmetre va-
lors als nous infants, a les no-
ves famílies i als nous mestres 
que any rere any engrandeixen 
aquesta gran família fabrenca.

Ara, al nostre desè aniversa-
ri, és un bon moment per a 
fer més visible a les famílies 
aquest pilar tan fonamental del 
nostre projecte educatiu. 

I aquesta revista ens dóna 
l’oportunitat per a compartir un 
dels objectius que formen part 
de la Programació Anual de 
Centre d’aquest curs: treballar 
el RESPECTE envers el mate-
rial i l’espai que ens envolta. 

Caminem junts  
i aconseguirem 
més ! 
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1. https://prezi.com/8uvxdjln5jf_/filosofar-a-can-fabra/

Carme Martínez 
Ex Directora de l’Escola  

Can Fabra

https://prezi.com/8uvxdjln5jf_/filosofar-a-can-fabra/


Recorregut històric   
per l’escola   
Can Fabra

Hola, sóc el Carles Ramírez, coordi-
nador d’extraescolars de Can Fabra, 
i vaig aterrar a l’escola l’any 2012.  

Com ha canviat l’escola en tot aquest temps 
!!! Recordo, com si fos avui mateix, els mòduls 
claustrofòbics on estudiaven els infants i també 
l’antic despatx de l’AFA, ple de trastos i humitat. 

Per sort les coses han canviat molt, ara podem 
gaudir d’una escola nova força acollidora, amb 
molta llum natural a les classes i amb un equip 
docent humà, molt treballador i encantador.

Ha sigut una travessia llarga i amb moltes anècdotes, però sobretot 
plena de rialles, alegria, felicitat i molta educació envers els infants.

Quan vaig arribar només es feien tres activitats extraescolars: 
acollida, ludoteca i multiesports. Ara gaudim d’una immensa 
oferta lúdica per a tots els cursos gràcies al bon treball que fan 
i han fet totes les persones encarregades de la comissió d’ex-
traescolars. Felicitats !!!

He vist créixer el número de comissions, des de quatre fins a 
quinze, i això denota la gran implicació  de les famílies en fer 
de l’escola un espai millor per als seus infants. Els presidents 
de l’AFA, tots i totes elles, i les persones de la junta, han sabut 
sacrificar-se pel bé comú de l’escola i us puc assegurar que han 
fet una feina molt bona i enriquidora. Gràcies !!!

També he pogut gaudir de la festa del Carmanyolestoltes dis-
fressat de Gargamel, on vaig poder comprovar que més que una 
escola som una gran família. Equip docent, monitors/es de men-
jador i famílies es barregen en un decorat digne del mateix Ho-
llywood per passar-s’ho bé, ballant i mostrant les magnífiques 
disfresses que s’han treballat ells mateixos. Fantàstic !!!

I que us puc explicar del casal d’estiu....són dies intensos plens 
de somriures, activitats i tallers ben programats i magnífiques ex-
cursions a la natura i la platja. Pel casal han passat personatges 
mítics que han fet pensar, descobrir i fins i tot tremolar, com el 
domador Petrov o el cavernícola Bunga-Bunga. I que bé ens ho 
hem passat durant la nit al casal, encara recordo la primera vega-
da que la vam fer, va ser tota una novetat però va tenir molt bona 04
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acollida entre les famílies. A l’endemà, l’antiga directora de l’esco-
la, la Carme, ens va sorprendre amb xurros i xocolata a les 7 ho-
res. Cada vegada que ho recordo se’m posa la pell de gallina; per 
aquestes coses som més que una escola. Aquell estiu vam tenir 
40 infants a càrrec nostre, ara arribem algunes setmanes a 215. 
Gràcies per confiar en la feina que fem des de la Fundació CET 10.

Tenim uns monitors i monitores a l’escola que fan una feina 
realment bona, creant vincle amb els infants, escoltant-los i in-
teressant-se per ells i fent un bon acompanyament diari. Totes 
les accions que fan durant les seves classes són per satisfer les 
necessitats dels infants i això és molt important.

En el món del lleure ens movem sempre en base a aquestes tres 
premisses i sempre en aquest ordre:
• Seguretat dels infants en tot moment
• Felicitat dels infants quan estan al costat  

dels monitors i monitores
• Aprenentatge d’algun idioma, joc, esport o hàbit

I per acabar m’agradaria dir que estic molt feliç de treballar en 
aquesta gran escola, pel seu projecte i com enfoquen les coses, 
sempre amb ganes d’ajudar al bon funcionament de tots plegats. 
Tinc ganes de continuar treballant amb la mateixa il·lusió durant 
els propers 10 anys. 

Que sigueu feliços !!! 

Carles Ramírez 
Coordinador d’extraescolars



L’escola vista des de P3

10  
ANYS

L’Escola Can Fabra ha fet 10 anys i ha celebrat una festa amb 
un concert espectacular dels Xiula que marcarà una part 
important de vida de la meva filla, una anècdota que repetirà 

sovint, de fet ja ho fa, durant els propers anys, i un orgull de formar 
part d’un col·lectiu on acaba d’entrar… És increïble que en tants 
pocs mesos ja estigui entusiasmada en formar part de la ‘fàbri-
ca dels valors’, i com contínuament ens explica qui son els follets 
dilluns, dimarts… i sobretot com follet divendres sempre ens diu: 
“que no hi ningú millor que ningú”... I jo quan l’escolto, i ens explica 
tot això, em pregunto: On estava aquesta escola quan jo era petit?

I aleshores recordo que només fa 10 anys en uns barracons es 
creava una escola nova. Una escola que estaria situada en un 
nou cor de Sant Andreu, un nou punt d’acció educativa, cultural 
i social del nostre poble. I jo hi passava per davant encuriosit, i 
expectant… Ja que tota la renovació i apertura a la ciutadania de 
l’antiga fàbrica de la Fabra i Coats era un dels grans projectes per 
millorar Sant Andreu, on jo només feia dos anys que hi vivia, mal-
grat que feia mitja vida que hi passejava amb la meva parella… I 
sóc d’aquells que pensa que les millores urbanístiques milloren 
el benestar de la gent.

No va trigar gaire, potser un parell o tres d’anys en arribar a les 
meves orelles, que aquella escola pública de nova creació seria 
de les potents, que s’estaven fent bé les coses, que l’equip anava 
a una i que es bolcaven en els casos més complicats i adversos. 
I no em parlaven només d’un professor o professora en concret, 
sinó que sempre em parlaven d’un col·lectiu. 

Tot això, i el fet d’estar situat en un entorn cada cop més màgic, 
em va fer pensar que algun dia els meus fills podrien créixer i 
educar-se allà dins. 

Any que passava, escoltava que Can Fabra s’estava convertint en 
una de les escoles amb més peticions en les inscripcions de nou 
alumnat. I vulguis que no, quan tanta gent vol anar a un lloc, vol 
dir que alguna cosa s’està fent bé.

I ara que som a dins, amb l’Elna a P3 i en Roc per entrar l’any vi-
nent penso que hem pres una de les millors decisions de la nostra 
vida. Per ara, i esperem que duri per sempre, ens sentim molt ben 
acollits i amb ganes de treballar en aquest projecte comú, que ja 
ens sentim com a nostre… I seguim fent sortir el fum blau i verd de 

la xemeneia dels valors.

Roger Giménez Tomeo, 
Pare de l’Elna de la classe  

de les marietes P3-A

El naixement de l’Escola Can Fa-
bra ara fa 10 anys responia a una 
necessitat, llargament reivindicada, 

d’ampliar l’oferta de centres educatius públics a Sant Andreu de 
Palomar, on la ràtio per habitant era inferior a molts altres terri-
toris. Però per a la majoria de mares i pares que ara estem a P3 
llavors podia semblar una necessitat molt llunyana, ja que fa una 
dècada molts de nosaltres potser encara no ens havíem plantejat 
tenir fills o ho vèiem encara en un futur indeterminat, de manera 
que la necessitat d’equipaments educatius podia no ser la nostra 
prioritat en aquell moment. 

En el nostre cas, la perpetuació dels barracons i totes les mobi-
litzacions que es van fer per reivindicar l’edifici definitiu ens va 
ajudar a prendre consciència de la importància de desencallar 
una situació que semblava en un carreró sense sortida. Passaven 
els anys, l’edifici no arribava, nosaltres ens decidíem a ser pares 
i quan va néixer el nostre fill l’alumnat encara estava en barra-
cons, tot i que com a mínim les obres ja estaven en marxa. El 
que quan va néixer l’escola per a nosaltres era una necessitat 
indeterminada, s’havia convertit en una necessitat real, i més en 
el nostre cas que de sempre hem tingut clar que apostaríem per 
l’escola pública.

Quan vam haver d’escollir una escola per al nostre fill, per model 
educatiu, bones referències i proximitat la que més ens encaixava 
era Can Fabra; i després de les jornades de portes obertes ens 
vam acabar de convèncer. Amb la sort que, en el nostre cas, a 
més, podríem gaudir d’un edifici que dona resposta a les neces-
sitats educatives un cop superada la precarietat dels barracons. 
Ara és quan més valorem i agraïm l’esforç incalculable que va 
fer en el seu moment tota la comunitat de l’escola, sense el qual 
potser encara no tindríem l’edifici que permet gaudir de l’expe-
riència educativa d’una manera plena.

Han passat 10 anys i l’Escola Can Fabra és un dels motors que 
fan bategar la Fabra i Coats del segle XXI. Un recinte emblemàtic 
que, després d’anys a la deriva, ha trobat un nou enfocament que 
ha pres el relleu de les filatures, convertint-se en una fàbrica de 
creació, de coneixement i, sobretot en el nostre cas, de valors. 
Després d’uns mesos a l’escola estem orgullosos i ens sentim 
afortunats de formar part d’aquesta comunitat que, fins i tot, ha 
superat les nostres expectatives. En definitiva, ens agradaria tor-
nar a ser nens per poder anar a una escola així.

Jordi Royo i Jessica Rutés, 
Pares del Pau de la classe  

de les abelles P3-B. 05
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Saps com i quan es van  
fer la geganta Filomena  
i els capgrossos?

s’han fet grans. Al llarg dels anys, altres pares i mares s’hi van 
anar afegint, però aquest curs hi ha hagut una renovació molt 
important, la gran majoria han començat o bé aquest curs o bé 
el curs passat. La Filomena necessita una colla gran, així que si 
voleu formar part de la colla gegantera sereu benvinguts, només 
ens ho heu de dir!

Per saber-ne més: 

Pots descarregar-te el conte de la Filomena per explicar-lo als 
teus infants entrant al blog de l’AFA: 

 
La colla Gegantera.

Els tabalers de la colla gegantera de l’escola us volem ex-
plicar d’on surt la nostra geganta, la Filomena, i els cinc 
capgrossos que l’acompanyen. Com tots sabeu, l’escola 

Can Fabra va arrencar el seu periple el curs 2009/10. Però no va 
ser fins al curs següent, el 2010/11 que unes quantes famílies 
van decidir que havien de fer un gegant que representés l’es-
cola a les cercaviles de la festa major i una colla tabalera per 
fer-la ballar. Van decidir que farien una geganta que represen-
taria una treballadora de l’antiga fàbrica de filatures, així que es 
van posar a buscar informació. Uns veïns que havien treballat a 
la fàbrica els hi van ensenyar una foto d’una antiga treballadora 
de la fàbrica i les famílies van decidir que la vestirien com ella.

Així doncs, els pares, les mares, els avis, les àvies i fins i tot una 
mestra es van repartir la feina. Un avi va fer una talla de la cara, 
uns pares es van encarregar de fer el cavallet amb fusta de pi, 
unes mares van modelar i pintar el cap i li van fer els braços i 
les mans, i unes àvies i la mestra van prendre mides i li van fer 
una bata exactament igual que la de la noia de la foto. I explica 
la llegenda, que mentre l’avi feia la talla de la cara, la fusta li va 
parlar i li va xiuxiuejar: Filomena! I és aquest el nom que li van 
posar a la nostra geganta.

Donat que la geganta és massa gran perquè la porti un infant, les 
famílies van decidir que havien de fer un parell de capgrossos, 
així els nens i nenes podrien participar més activament a les cer-
caviles. I és així com van néixer en Bob i la Wendi. Representen 
el caràcter constructiu de la comunitat educativa de Can Fabra, 
ja que en aquella època encara tot estava per fer. A més a més en 
Bob el manetes és un personatge que tots els infants coneixien.

El curs següent, el 2011/12 les famílies van decidir fer tres nous 
capgrossos: la Bruixa Fabreta, el Cometa i l’Àncora. Aquests dos 
últims representen dos carrets de fil que porten el nom de dues 
marques molt conegudes que es produïen a la Fabra i Coats. La 
Bruixa Fabreta és una representació de la titella que explica con-
tes als nostres infants a l’escola, un per-
sonatge molt estimat per grans i petits.  
La família ja estava complerta.

Han passat deu anys des que aquella 
primera colla gegantera i tabalera  feia 
ballar la Filomena pels carrers, però els 
darrers anys els fundadors han anat 
marxant de l’escola ja que els infants 
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https://canfabra.com/arxius/ 
descarregat-el-conte-de-la-filomena/

https://canfabra.com/arxius/descarregat-el-conte-de-la-filomena/
https://canfabra.com/arxius/descarregat-el-conte-de-la-filomena/


La biblioteca de  
Can Fabra o com 
pots arribar a  
estimar els llibres

A ra fa 10 anys l’Amira va ser una de les alumnes del que avui 
ja és la primera promoció d’estudiants de l’Escola Can Fa-
bra (2009-2018). Érem com una petita gran família, tot just 3 

classes de P3 i un petit gran equip de mestres, capitanejats per la 
nostra estimada Carme.

Gràcies al seu convenciment i dedicació, la biblioteca sempre ha 
estat un dels pilars de l’escola Can Fabra i poc a poc, al llarg de 
tots aquests anys, ha anat creixent i consolidant-se com un dels 
espais vitals per al foment de la lectura i l’aprenentatge de grans 
i petits.

En aquells inicis, la biblioteca era una modesta sala dels mò-
duls on estava construïda l’escola. Malgrat tot, amb la il·lusió, la 
creativitat i la imaginació dels mestres, aquella era la sala més 
màgica dels mòduls, aquella sala en la que entraves i on podies 
somiar a través dels llibres, amb l’ajuda de la nostra incansable 
Bruixa Fabreta.

Quan li pregunto a l’Amira pel record que té del seu pas per 
Can Fabra i en especial per la biblioteca, m’explica: 

“Per mi la biblioteca i els llibres són una part molt gran de la 
meva infantesa. Cada cop que anava a la biblioteca era el mo-
ment més màgic de la setmana. La biblioteca era el meu lloc 
preferit. Sempre tenia ganes d’anar-hi. Per no parlar de les ga-
nes que tenia de que tenia que em toquès la maleta viatgera! A 
mi la biblioteca sempre em transmetia molt d’amor. Crec que 
jo i totes les persones que hem passat per la biblioteca de l’es-
cola tenim molta sort, perquè hem pogut descobrir i gaudir de 
moltes lectures i coneixements. A més a més de tot el que hem 
après llegint llibres, també la magia i l’amor que hi havia allà 
dins era únic. Gràcies a la biblioteca vaig descobrir la meva 
passió per la lectura. Quan llegeixo em sento com si estigués 
a dins del món que representa el llibre que tinc a les mans i 
també desconnecto totalment del meu voltant. Gràcies per 
aquesta inoblidable experiència!”

Comissió de Biblioteca
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DeTertúlia  
... amb la  
Txell

 Es diu Meritxell, tothom la coneixem com a Txell, és el primer curs que juntament amb la 
Maria (Cap d’Estudis) i la Gema (Secretària) formen l’Equip Directiu de l’escola Can Fabra. Ella 
és la cara visible de la nostra escola, qui ens representa com a directora a nivell institucional.

Des de petita va viure l’escola des de molt a prop ja que la seva 
mare era mestra i un bon dia va decidir estudiar per fer de mestra.

Quan li pregunto per què va decidir ser directora m’explica que 
agafar un càrrec directiu és una tasca de molta responsabilitat, 
un repte i moltes vegades no és fàcil. Formar part d’un equip di-
rectiu és veure l’escola des d’un altre punt de vista, on la visió es 
té més a nivell global.

Comenta que formar part d’una direcció li ha donat l’oportunitat de 
fer escola des d’una altra perspectiva. I quan una persona forma part 
d’un equip directiu les coses ja no es veuen de la mateixa manera.

Andreuenca de naixement, va veure des de fora com a veïna l’evo-
lució de la nostra escola des de l’inici... dels barracons, a les obres 
de construcció cap al nou edifici, quan van tallar l’estimada palmera 
per una malaltia, les festes de l’AFA any rere any... una escola admi-
rada, que anava creixent, desitjant algun dia formar-ne part, somnis 
que un bon dia es van fer realitat quan la casualitat va fer que du-
rant un seminari de llengua anglesa amb altres mestres d’Anglès, 
la Maria (Cap d’Estudis) i ella es coneguessin.

Va començar a conèixer millor el projecte de l’Escola Can Fabra, 
formant part del seu claustre durant el curs 2017-2018. 

Em comenta que agafar la direcció de l’Escola Can Fabra després 
de la tan estimada Carme (primera directora) no ha estat una tas-
ca fàcil, ja que la Carme va deixar el llistó molt alt, però per a ella 
un dels factors més importants que la van fer prendre la decisió 
d’agafar aquest relleu va ser la potència de 
l’equip docent que forma part del claus-
tre de l’escola, un equip molt implicat 
que li posa molt fàcil com a directora.

Quan li pregunto com definiria l’es-
cola, m’explica que Can Fabra és una 
escola especial on el respecte i la mi-
rada cap als infants (els nostres fills 
i filles) va per damunt de tot i és un 
dels pilars fonamentals.

Les famílies, són famílies molt impli-
cades en l’educació dels seus fills i 
filles, que fan que el vincle escola-fa-
mília sigui molt important.

També m’explica que l’equip docent 
té una qualitat humana molt gran. 

the character

Amb tot això, infants, famílies, mestres i monitors/es fan que tota 
la comunitat educativa sigui molt potent, posant un distintiu propi 
a l’escola Can Fabra, una escola especial i sobretot amb un bonic 
encant.

I per finalitzar, li pregunto quin és el moment del dia que més li 
agrada. Quan li pregunto això se li il·luminen els ulls i del que primer 
em parla és dels nens i de les nenes de l’escola. Em comenta que li 
agrada molt creuar-se amb ells/elles,  saludar-los i que la saludin. 
També em parla de l’acompanyament als infants i a les famílies, dels 
vincles estrets que es van creant, que es fan forts any rere any.

M’acomiado d’ella pensant en tot el que m’ha explicat, que m’ha 
permès conèixer-la una mica més, perquè la Txell és la nostra di-
rectora, però també una persona que ha lluitat per a que el projecte 
de la Carme continuï, treballant en xarxa amb tots els estaments: 
escola-família i comunitat, una persona disposada a ajudar amb un 
somriure sempre.

En definitiva, una valenta!

Li demano una foto i no dubta en donar-me aquesta on està ella 
(dreta), amb la Maria (esquerra) i la Gema (centre). Una mostra que 
la direcció l’entén com un treball en EQUIP, gran lema de la nostra 
escola!

Judit, mama i mestra de l’escola



filxranda, és una publicació de l’AFA de l’Escola Can Fabra.


