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HISTÒRIA DE L’ESCOLA

L’any 2012 es van complir 40 anys del naixe-
ment del Guillem de Montrodon. Per això, 
des de la revista AH! M IRA . . .  es van fer diver-
ses entrevistes amb tots els directors i di-
rectores que han passat per la nostra escola 
perquè, com a portaveus de la història del 
centre, ens ajudéssin a reconstruir-la i, així, 
puguem entendre millor el seu present.
Quaranta anys donen per a molt, 
i per això hem dividit la història 
en dues parts. La primera abas-
ta des de l’inici, l’any 1972, fins 
al 1989; i la segona part des del 
curs 1989 - 1990 fins al curs 2011 
- 2012, coincidint amb el 40è 
aniversari.

Part I  (1972 – 1989)

Directors i directores d’aquest període 
•  1972-1977: Josep Medialdea
•  1977-1980: Adelina Palacín
•  1980-1985: Maria Teresa Dodas
•  1985-1986: Sacri Garcia-Moreno
•  1986-1989: M. Carme Novellas

Josep Medialdea ens dóna una informació 
detallada dels inicis de l’escola: “El Gui-
llem de Montrodon va néixer l’any 1972. 
L’alumnat amb què es va obrir provenia de 
diversos llocs de la comarca d’Osona: per 
una banda, hi havia els alumnes de 6è, 7è i 
8è de l’escola unitària de nens i la de nenes 
de Sentfores; per altra, els de l’escola que 
hi havia a les mateixes dependències de 
l’institut Jaume Callís. També hi havia nens 
que venien de la Farga de Bebié, de Montes-

quiu, de Calldetenes, de Santa Eugènia de 
Berga, de Santa Eulàlia de Riuprimer, de Vi-
lanova de Sau. I tampoc hi van faltar alguns 
alumnes d’altres escoles de Vic. Per tant, el 
Guillem de Montrodon va obrir les portes 
com a centre receptor; a més, va començar 
amb la coeducació: és a dir, barrejant nenes 
i nens a les classes”. 

Aquell any a Vic hi havia tres 
escoles públiques, que ales-
hores es deien “Escuelas Na-
cionales”: el col·legi Balmes, 
el de Sant Miquel i el que ara 
és conegut com a Montseny. El 
Guillem de Montrodon va ser 
la quarta escola pública de la 
ciutat. 

L’edifici era la meitat del que és ara i amb 
una distribució diferent. Per exemple, on ara 
hi ha les oficines, abans hi havia la casa del 
conserge (recordem que abans els conser-
ges vivien a les escoles o instituts). 
Josep Medialdea afegeix que al primer any 
només hi havia ell com a professor amb 
plaça fixa (venia de l’escola unitària de nens 
de Sentfores), al qual van demanar que por-
tés la direcció del nou centre, i tota la resta 
d’ensenyants eren mestres interins que pro-
venien de l’escola que hi havia a l’institut 
Jaume Callís. Als cursos següents ja van 
anar arribant les mestres amb plaça defini-
tiva i que formarien, en paraules del mateix 
Josep Medialdea, un molt bon equip de pro-
fessionals: “L’equip de professors era molt, 
molt maco, una gran equip de mestres”. 

Adelina Palacín ens diu 
que durant el franquisme 
las escuelas nacionales en 
general estaven força des-
prestigiades i no era fàcil 
fer canviar la gent d’opinió. 
Però a partir del curs 1976-
77, gairebé per casualitat, 
ens vam anar trobant al 
Guillem un grup de mes-
tres amb ganes de tirar en-
davant la nostra escola.

“El centre del nostre
projecte educatiu
ha estat sempre

el NEN”
Carme Novellas
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Entre la majoria de l’equip  docent hi va 
haver una gran complicitat, una admiració 
mútua; inquietuds pedagògiques i ganes de 
portar a terme una gran dedicació a l’escola. 
Cal destacar tres mestres: la M. Carme Nove-
lles, en Josep Roquer i la Montse Canudas, 
que degut a la seva especialització i vàlua 
vam poder engegar projectes d’innovació 
que us explicarem més endavant. El nostre 
objectiu era aconseguir una escola arrelada 
a l’entorn, catalana i democràtica. Estàvem 
convençuts que anàvem per bon camí i es 
va donar el fet que, sense cap excepció, tots 
els mestres que teníem fills els vam portar 
a l’escola. Això va donar confiança a molts 
pares que també van apostar pel Guillem i 
no van dubtar a portar-nos els seus fills/es”. 
Josep Medialdea insisteix en el mateix: “Un 
molt bon senyal que l’escola funcionava bé 
és que tots els mestres portàvem els nostres 
fills al Guillem, i això també va ajudar que 
l’escola agafés prestigi, perquè la gent pen-
sava: “Si els mestres porten els fills a la seva 
escola, vol dir que creuen en el que l’escola 
fa”. I més tenint en compte que en aquell 
temps era molt normal que el professorat 
d’escoles públiques portés els seus fills en 
una escola privada. 

M. Teresa Dodas ens 
fa saber que a princi-
pi del curs 1977 a la 
direcció de l’escola 
va deixar d’haver-hi 
una única persona, i 
va passar a haver-hi 
un equip de direcció, 
amb un director, un 
subdirector i un se-
cretari: “L’equip directiu, que feia reunions 
habitualment, prenia les decisions de ma-
nera consensuada. El mateix passava en les 
reunions de claustre o les que es feien amb 
l’AMPA”. Però aquesta escola democràtica es 
va estrenar pel propi compte, i encara van 
haver de passar uns quants anys perquè la 
direcció compartida fos establerta per llei. 
També es van definir els altres càrrecs, de 
manera que cada mestre/a n’era responsa-
ble d’un. 

Sacri Garcia-Moreno comenta que com que 
érem pocs mestres costava trobar qui vol-
gués fer-se càrrec de la direcció del centre, 
per això es va acordar que els membres del 
claustre es rellevarien en aquestes tasques 
de gestió; així tot el professorat havia de 
passar alguna vegada per algun dels càrrecs 
de direcció. 
Quant a l’alumnat, cal dir que teníem una 
mitjana de 30 alumnes per classe, uns tres-
cents i escaig en total. Gairebé tots els que 
començaven a P4 acabaven a 8è. Hi havia 
poquíssimes baixes i altes, fet que donava 
molta cohesió als grups.

Com que encara el 
país estava sota la 
influència de la dic-
tadura franquista, en 
un principi les classes 
es feien en castellà, 
tot i que aviat es van 
començar a impartir 
en català. Maria Tere-

sa especifica: “Va ser dels primers centres 
escolars públics a Catalunya a fer el pas de 
passar a ser, per definició, una escola catala-
na, malgrat les dificultats i els obstacles que 
es van haver de superar. Evidentment hi va 
haver tot un procés fins a arribar al moment 
de poder impartir les assignatures en cata-
là i durant un temps existí el bilingüisme, 
de manera que les circulars, les cartes als 
pares i mares i els documents semblants es 
feien tant en català com en castellà.

HISTÒRIA DE L’ESCOLA

“La creació de l’associació de pares és 
també d’aquest període (finals dels 70) 
i és un fet que, per la seva importància, 
també cal destacar, i més si pensem que, 
es venia d’una època – el franquisme - en 
què l’associacionisme – de qualsevol ti-
pus- era inexistent.” Maria Teresa Dodas
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Per aquell període, Òmnium Cultural va ofe-
rir a l‘escola personal docent, “mestres de 
català”, per fer unes classes setmanals de 
català”. 

Tots coincideixen a dir: “Vàrem tenir la sort 
que a partir del curs 77-78 s’incorporés al 
claustre de l’escola, com a mestre de català 
en dedicació exclusiva, en Roc (Josep Ro-
quer), un gran professional. Ell duia la tuto-
ria de 8è i feia, entre altres coses, les classes 
de català i les socials en català als tres cur-
sos de segona etapa”. Amb ell els nens/es de 
8è van deixar de fer el típic viatge d’esbarjo 
a Mallorca i van iniciar les colònies al Piri-
neu amb una finalitat bàsicament didàctica.

El curs 77-78 també va ser quan va arribar a 
l’escola la M. Carme Novelles, mestra i psi-
còloga -diu l’Adelina-. Aquest fet va perme-
tre engegar el departament psicopedagògic 
i iniciar una atenció específica als nens i ne-
nes que ho necessitaven. Com ja s’ha dit al 
principi, el Guillem va ser un centre receptor 
d’alumnes de 2a etapa: de 6è, 7è i 8è i en 
aquests primers anys hi havia molts nens 
grans amb dificultats. Els primers anys la 
M. Carme es va fer càrrec del que es deia 
la classe petita per poder-los atendre durant 
el matí i donar-los uns continguts a la seva 
mida. Després va passar a atendre altres 
grups de nens segons les necessitats. A la 
tarda es dedicava a fer exploracions a alum-

nes més petits amb dificultats específiques 
d’aprenentatge o amb problemes de com-
portament i a atendre els tutors i els pares 
per buscar-hi solucions. També col·laborava 
amb el curs de 8è, on feia, entre altres co-
ses, el castellà i l’orientació professional.

La Sacri ens explica que el curs 76-77 els 
nens de P4 van iniciar l’escola en català 
i van ser els primers que van arribar a 8è 
havent fet tota l’escolarització en la nostra 
llengua. Per als altres alumnes que havien 
començat en castellà es va fer el canvi de 
llengua de manera gradual incorporant el 
català en assignatures com socials, música, 
plàstica, naturals... 

 La M. Carme Novellas ens diu que ja ben 
aviat, el curs 77/78, a P5 i a 1r van començar 
a fer de manera manual els llibres de lectura 
i els quaderns d’escriptura en català, fet que 
més tard portaria a la coneguda col·lecció 
“Les primeres planes” de En Pau i la Laia, de 
la mà de les mestres Assumpta Verdaguer i 
Adelina Palacín i manuscrits per la Montse 
Canudas, que té una lletra preciosa. (vegeu 
l’entrevista de la revista AH! M IRA . . .  del curs 
passat).

La Sacri fa referència a  l’associació de pares: 
“Estava molt implicada en la bona marxa 
de l’escola. Des dels seus inicis ja funciona-
ven les diferents comissions, que aleshores 

eren mixtes de pares i mes-
tres: cultura, sanitat, festes, 
esport i muntanyisme... i 
la de manteniment, que 
s’anomenava d’obres. La 
seva col·laboració era im-
prescindible, especialment 
en el que feia referència a la 
millora de les instal·lacions 
(que eren molt deficitàries) 
i en els arranjaments de 
desperfectes; per exemple, 
van instal·lar a les classes 
unes piques amb aigua per 
fomentar l’hàbit de ren-
tar-se les mans. Com que 
l’edifici havia estat conce

HISTÒRIA DE L’ESCOLA
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but només com a centre receptor d’alumnes 
de 2a etapa (de 12 a 14 anys), no complia 
les condicions que requeria un centre per a 
nens de P4 fins a 8è”.
Maria Carme Novellas vol subratllar la total 
dedicació i estima que l’Associació de Pares 
sentia per l’escola. Hi havia un clima dialo-
gant i respectuós. Es feien xerrades, festes, 
sortides culturals i d’esbarjo ...”. El primer 
president de l’AMPA fou Lluís Llobet; des-
prés, durant el període que ens ocupa, ho 
foren Santi Carol, Valentí Girbau i Xavier 
Roca.  

Pel que fa a la redacció del Projecte Educatiu 
de Centre, M. Teresa ens comenta que fou 
concretat el curs 84-85, l’any de la glaça-
da: “A l’escola, a causa de les temperatu-
res extremes, es van veure afectades totes 
les instal·lacions de conducció d’aigua i es 
van rebentar els tubs, els radiadors i fins i 
tot les cisternes dels sanitaris. Com que el 
fred va continuar sent molt intens durant 
els dies següents, els nens no podien anar a 
l’escola. Mentrestant, els pares de la comis-
sió d’obres i la brigada municipal feien les 
reparacions. Les mestres vàrem aprofitar 
aquest temps per redactar l’ideari d’escola 
i el Projecte Educatiu, que encara avui es 
manté vigent en la major part del seu con-
tingut”. 

M. Carme afegeix: “El centre del nostre Pro-
jecte Educatiu ha estat sem-
pre el NEN. Fer escola era 
cosa de tots: pares, mes-
tres, monitors, cuineres, 
conserge, persones de la 
neteja. Cadascú des del seu 
lloc érem educadors dels 
nens i nenes que els pares 
ens havien confiat. Era una 
tasca compartida amb de-
dicació i esforç, respecte i 
confiança, il·lusió i conven-
ciment, i amb diàleg cons-
tant. Les nostres reunions 
de mestres eren de re-
flexió i aprofundiment. Re-
visàvem com dúiem a ter-

me les idees del Projecte Educatiu. Aquests 
són anys de consolidació del Projecte Edu-
catiu de l’Escola; és una època de contac-
te amb altres escoles, d’intercanvi d’idees i 
metodologies amb l’esperit dels moviments 
de renovació pedagògica de Rosa Sensat i 
de l’Escola Universitària de Mestres de Vic, 
i de potenciació de l’orientació als alumnes 
de 8è”. 

”Una altra activitat molt interessant –explica 
la M. Teresa– van ser els tallers de manuali-
tats de cicle mitjà que aleshores abastava 3 
nivells: 3r, 4t i 5è. Es feien set grups, amb 
les tres tutores i la col·laboració de quatre 
mares. Eren una mitjana de 13-14 alumnes 
per taller i cada trimestre podien triar el 
que més els agradava. Aquesta experiència 
dels tallers va ser tan interessant que quan 
vam tenir més mestres ja la vam fer exten-
siva a tots els nivells i amb altres matèries. 
L’organització i les activitats dels tallers van 
anar variant durant els anys i algunes enca-
ra es fan ara. Per altra banda, la plàstica a 2a 
etapa, la feia una persona especialista que 
pagava l’AMPA. Primer hi va haver la Rosa 
Garcia-Moreno i després, la Provi Daufí. 
Això suposava que els alumnes grans po-
dien treballar tècniques i utilitzar recursos 
molt interessants i aconseguir uns treballs 
molt bonics. Tenint en compte l’escassetat 
de mestres, tant la persona de plàstica com 
la de català van ser una gran ajuda”.

HISTÒRIA DE L’ESCOLA
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“El 1979 vam poder introduir la música a 
l’escola com a assignatura quan no era 
obligatòria per llei –assegura l’Adelina–. La 
incorporació de la Montse Canudas, que 
s’havia especialitzat en el mètode del pare 
Irineu Segarra, va ser decisiva per portar a 
terme aquesta activitat. La Montse feia clas-
se a tots els nivells des de P4 fins a 8è i intro-
duïa la flauta a 3r. El nivell musical aconse-
guit pels alumnes era òptim. “Aquests nens 
canten com els àngels”, deia un inspector 
que no es cansava de venir a visitar-nos per 
poder-los escoltar. 
La Montse també és 
especialista en llen-
gua i va transmetre 
als nostres alumnes 
la seva sensibilitat 
per la narrativa i la 
poesia així com el 
bon gust pels treballs 
polits i ben presen-
tats. També, al Gui-
llem vam ser escola pilot en el programa 
de Les Ciències 6-12, on es donava molta 
importància a l’observació, la manipulació 
i l’experimentació d’animals, plantes, mi-
nerals i objectes manufacturats. En van ser 
responsables la M. Teresa i la Sacri”.

La M. Carme apunta que des dels seus ini-
cis, aquí a l’escola, cada trimestre s’editava 
una petita revista en castellà que es deia En 
Equipo. El format i la impressió aleshores 
eren molt rudimentaris però servia per co-
municar als pares activitats específiques o 
especials, treballs d’alguns nens i es procu-

rava fer-hi un article pedagògic o didàctic. 
El curs 76-77 ja hi van presentar articles en 
català i l’any 81 va passar a ser totalment 
en català amb el nom que tots coneixeu: 
Arc de Sant Martí i amb l’edició d’una per 
curs escolar. En aquesta nova etapa les res-
ponsables de la revista varen ser la Montse 
Canudas i l’Adelina.
L’Adelina  concreta:  “els principals objectius 
que preteníem amb la revista eren els se-
güents:

1r -presentar una pe-
tita memòria de les 
activitats més des-
tacades del curs, o 
bé un monogràfic 
que s’hagués treba-
llat aquell any a tota 
l’escola com es conti-
nua fent actualment.
2n -donar-li un con-
tingut didàctic i po-

tenciar especialment la poesia i la narrati-
va. 
3r -vetllar la  presentació dins de les possi-
bilitats que ens permetien els pocs mitjans 
tècnics de què disposàvem aleshores.
4t -procurar que tots els nens/es hi fossin 
representats amb una mostra del seu treball 
i amb el nom de cadascú perquè tothom se 
la sentís seva.

La Sacri destaca: “Altres activitats van ser les 
sortides i les colònies per a tots els nivells; la 
natació per a 2n  i 3r en horari escolar, amb 
la finalitat que tots els nens aprenguessin a 
nedar; l’anglès com a activitat extraescolar 
al migdia de 4t a 8è, impartit per professors 
del Centre Anglès, a més del francès, que 
era l’idioma curricular. Durant aquesta hora 
del migdia també es feien altres activitats, 
algunes de les quals es van mantenir fins a 
la incorporació de la 6a hora”.

”Com a activitats lúdiques –diu l’Adelina– a 
part de les festes tradicionals, tenia molta 
acceptació El dia del joc, en què els alumnes 
de 8è utilitzaven diferents espais i aules de 
l’escola per muntar-hi atraccions i jocs per 

HISTÒRIA DE L’ESCOLA

“Els inicis del Guillem van ser d’Escola
receptora - venien els alumnes de

municipis petits per fer cicle superior 
d’E.G.B. (6è,7è i 8è).  Era l’escola receptora 

de Vilanova de Sau, Folgueroles,
Calldetenes, La Guixa, Sta. Eulàlia de R. 

Granollers de la Plana i Gurb”
Sacri García-Moreno.
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a tots els altres. L’èxit era espectacular. La 
implantació de la mostra gastronòmica de 
la tardor (que encara ara està en plena vi-
gència) també va ser un gran encert”.

La M.Teresa no vol deixar de remarcar la 
manca d’espai del nostre centre i com era 
d’important disposar d’una biblioteca per a 
tots. Amb l’ajuda dels pares es va adaptar 
una classe que havia fet l’ajuntament al pati 
cobert i la biblioteca es va inagurar l’any 85. 
Li van posar el nom d’Eugeni Daví, en me-
mòria d’un membre de l’Associació de Pares 
que va posar molt esforç i dedicació per por-
tar a terme aquest projecte. 

I per acabar, la M. Carme ens explica que 
durant aquests anys es van fer diversos es-
tudis referents a l’entorn de l’escola, com 
la realitat social de les famílies de l’escola: 
parla, estudis i treball dels pares i mares, 
amb la finalitat d’un millor coneixement del 
marc de referència del Projecte Educatiu. A 

la revista Arc de Sant Martí del 87 varen sor-
tir publicats els comentaris d’aquest estudi, 
amb les gràfiques fetes manualment, ja que 
aleshores no hi havia ordinadors. També 
van fer un recull de materials on es reflec-
tia el procés de catalanització de l’escola i 
l’ús del català en tots els àmbits. I un treball 
d’orientació professional amb els alumnes 
de vuitè, fent visites a escoles, empreses, 
xerrades de pares o ex-alumnes sobre oficis 
concrets.
Un altre fou l’estudi sobre Les pors dels 
nens, mitjançant enquestes i entrevistes; 
se’n van extreure dades útils per a la re-
flexió. Més tard aquest estudi sortiria en for-
mat d’article, en el primer número d’aquesta 
revista, AH! M IRA . . . , el desembre del 89.

Des de la mateixa revista, agraïm l’interès 
que els que van ser directors/es en aquest pe-
ríode han mostrat per donar-nos a conèixer 
una part de la vida de la nostra escola. L’any 
que ve continuarem amb la resta.
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En aquesta segona part, l’escola celebra els qua-
ranta anys de la seva obertura. Hem entrevistat les 
mestres que han estat directores aquests últims 
anys perquè ens ajudin a completar la memòria del 
nostre centre i poder-vos explicar la seva història 
des del curs 1989-1990 fins al 2012, any en que es 
van celebrar els 40 anys de l’escola. 

• 1989-1991: Assumpta Verdaguer
• 1991-1993: Glòria Prat
• 1993-1996: Sacri Garcia
• 1996-2004: Carme Solanas
• 2004-2007: M. Àngels Font
• 2007-2013: Montse Ayats    

L’Assumpta Verdaguer va ser directora del Guillem 
dos cursos: des del 1989-90 fins al 1990-91. 
Ens explica que durant el primer trimestre del curs 
89-90, amb l’ajuda econòmica de l’AMPA i també 
gràcies a una subvenció del Departament, es va 
dotar la biblioteca Eugeni Daví (que feia poc que 
s’havia construït i que ocupava una part del pati 
cobert) de mobiliari nou: taules, cadires i prestat-
geries. Degut a la manca d’espai, feia temps que 
es demanava a l’Ajuntament una aula de plàstica. I 
per fi, aquell mateix curs, va ser construïda al cos-
tat de la biblioteca. Se li va donar el nom d’Aula 
Taller.

Per altra banda, a finals del mateix curs, es va fer 
una ampliació del pati per la zona nord: en aquells 
moments l’escola quedava limitada per on ara és 
la classe de P5; per tant, el pati es va engrandir 
molt perquè va quedar allargat fins on arriba ara. 
Es va fer un mur de contenció i es va reomplir amb 
gran quantitat de terra. La tanca que s’hi va posar 
és la que hi ha actualment.

També ens fa saber que durant el curs següent, 
aprofitant aquell gran espai, es va poder fer un 

hort ben condicionat on van treballar diferents ni-
vells: “El conserge, el Sr. Jaume Bosch, arreglava 
una part de l’hort per utilitat pròpia, però també 
ens ajudava en la part que cuidaven els alumnes. 
Va ser una experiència molt interessant però va 
durar poc: al cap de 2 o 3 cursos es van incorporar 
a l’escola els nens/es de P3. Per aquest motiu es va 
instal·lar, al lloc on hi havia l’hort, una cargola amb 
dues classes, una per a P3 i l’altra per a educació 
especial”. 

“Per altra banda,  - afegeix l’Assumpta -  l’Antoni 
Vilà, que formava part de la la comissió d’obres 
de l’AMPA i era pare d’una alumna, la Mireia, va 
dissenyar i construir, al pati de davant, tot un con-
junt d’aparells o estructures de fusta perquè hi po-
guessin jugar els nens de parvulari”. Amb les obres 
d’ampliació de l’escola, algunes es van treure, però 
les que van quedar encara les utilitzen els nens/es 
d’infantil i primer.

L’Assumpta recorda especialment l’arribada del 
primer ordinador: “Un fet molt curiós (tenint en 
compte que estem parlant de 23 anys enrere) va 
ser l’arribada a l’escola del primer ordinador.
Ja feia temps que l’anterior directora, la M. Carme 
Novellas, reclamava a l’Ajuntament i al departa-
ment d’Ensenyament, la dotació d’un o dos ordi-
nadors per a la secretaria. Per fi vam tenir la sort 
que l’Ajuntament ens en proporcionés un que ja no 
els feia servei a ells. La Carme Careta, que va ser 
secretària durant molts anys, va poder utilitzar-lo 
per portar a terme les seves tasques. Aviat en va 
ser una gran experta i ens orientava quan hi te-
níem alguna dificultat. Amb la seva dedicació s’ha 
ben guanyat el títol de la BILL GATES més veterana 
de l’escola”.

“Una altra particularitat de l’escola que té a veure 
amb el mobiliari de les classes dels més petits 
(educació infantil i primer)  - continua l’Assumpta -  
són les grades. És el lloc on seuen els nens per fer 
activitats de grup quan no estan fent treballs a les 
taules. Els dos bancs de baix són mòbils i també es 
poden utilitzar com a taula i banc. Aquestes grades 
van ser fruit d’una idea de l’Adelina, la qual en va 
fer el disseny i es va ocupar que un fuster les cons-
truís. Es va començar posant-les a la  classe de P5 
i veient els bons resultats, gradualment es van in-
corporar a totes les classes de parvulari i finalment 
a les de 1r. Ara hi ha altres escoles que també les 
tenen. Com a mestra és molt gratificant treballar 
en una classe que tingui grades perquè et sents els 
nens molt propers. Voldria afegir que a continua-
ció de les grades, amb l’ajuda de la Núria Tomàs, 
mare d’en Gerard i l’Arnau, es van construir els ra-
cons de joc: la caseta, la botiga, la perruqueria, les 
disfresses, el telèfon…”. 
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Per acabar, l’Assumpta vol recordar en especial un 
alumne: “A nivell esportiu volem destacar que un 
alumne de l’escola, en Pere Casacuberta, va ser 
campió del món de cros el 25 de març de l’any 
1984 en el campionat que es va celebrar a New 
Jersey. A partir d’ell, cap més altre atleta blanc ha 
aconseguit aquest guardó. A l’escola se li va fer un 
petit homenatge i se li va entregar una copa i una 
corona de llorer.”

La següent directora fou la Glòria Prat, des del 1991 
fins al 1993. Ella ja havia format part de l’equip di-
rectiu durant tres anys, des del curs 1988-89, fent 
de cap d’estudis. Ens fa saber que en aquell període 
van començar a haver-hi aules de P3 a les escoles 
d’EGB. El curs 1991-92 totes les escoles públiques 
de Vic en tenien menys el Guillem: “Encara érem 
escola d’una sola línia i faltava espai; en principi, 
des de Barcelona no volien posar cargoles i les 
obres d’adequació tenien un cost important. Des-
prés de moltes negociacions i la pressió conjunta 
de l’AMPA i l’equip directiu, vam tenir aula de P3 
per al curs 1993-94, evidentment, en una cargola”. 

Per altra banda, ens informa que durant el primer 
trimestre d’aquell curs, (el 1991-92) es van donar 
les notes fetes en ordinador per primera vegada: 
“Teníem un programa propi anomenat PEI, fet per 
un pare de l’escola, en Ramon Casadevall, un gran 
informàtic. En Ramon va recollir totes les deman-
des del professorat i el va crear. Era un dels pri-
mers programes informàtics en el qual es podia 
personalitzar totalment cada informe”. 

Recorda que hi havia uns agrupaments de mate-
màtiques: tots els alumnes de 3r a 8è feien aquesta 

assignatura a la mateixa hora, fet que facilitava que 
cada nen pogués anar a un determinat grup, se-
gons les seves capacitats i el seu ritme de treball.

La Glòria ens diu que els alumnes de 6è van anar 
a TV2 i van guanyar un concurs anomenat Xafa-
ranxo, i que amb els diners guanyats es va poder 
canviar la fococopiadora per una altra amb moltes 
més prestacions. 

“També,  - afegeix -  ens vam engrescar per portar 
a terme un projecte d’Educació per a la Salut que 
proposava la Generalitat, i una experiència pilot 
amb l’Escola de Música: ens van proposar que els 
alumnes que fessin música extraescolar pogues-
sin anar, una tarda i en horari lectiu, a l’Escola de 
Música. Es va començar fent una prova amb alum-
nes de 2n i actualment tots els nivells poden gau-
dir d’aquesta proposta”. 

Continuant amb les millores de l’edifici, en aquest 
període es va canviar la direcció de l’obertura de 
les portes (que obrissin cap a fora) per adequar-se 
a la nova normativa de seguretat dels centres.

Per acabar, la Glòria ens informa que l’AMPA, en 
aquest període, es va fer càrrec de la contractació 
del personal de menjador. 

La Sacri Garcia-M va assumir el càrrec de direc-
tora el curs 1993-94. Fent memòria, ella  recorda 
que va ser una bona època per a les escoles pú-
bliques de Vic: “Vàrem portar a terme una colla 
d’activitats educatives i lúdiques conjuntament. 
Es van fer trobades d’esports, vam fer i editar els 
contes per Sant Jordi: els començava una escola i 
es passaven a l’escola següent, que continuava la 
narració fins que la darrera escola havia d’acabar 
el conte. També es va fer un puzle gegant que ocu-
pava tota la Plaça de Vic”.

HISTÒRIA DE L’ESCOLA
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“Com a complementació del programa de Ciència 
6/12 (de primària) -afegeix- es va iniciar, a cinc es-
coles de tot Catalunya, un pla experimental Desco-
berta de Ciències 3/6 per als nivells de P3, P4 i P5. 
Nosaltres vàrem ser un dels 5 centres escollits”.

També comenta que va ser el novembre del 1995 
(perquè l’aula d’informàtica ja estava en ple ren-
diment) quan tots els mestres, per torns, van fer 
cursets d’informàtica amb en Jaume Llimós (de 
l’AMPA) com a professor.

Diu que van ser uns anys amb problemes de ma-
trícula: “Teníem moltes sol·licituds. Llavors érem 
una escola d’una sola línia que oferia 25 places 
per a P3 i rebíem més de 35 demandes; així, mol-
tes  famílies quedaven sense plaça al nostre cen-
tre. Aquesta realitat va comportar nerviosisme per 
part dels pares afectats, i per a nosaltres, moltes 
reunions del Consell Escolar, de l’equip directiu 
amb els inspectors i amb els serveis de la dele-
gació d’Ensenyament. Es van haver de revisar els 
criteris del barem, establir àrees d’influència al 
centre, demanar documentació que fins aleshores 
no calia demanar, etc.”

També explica que durant el curs escolar 94-95 es 
va urbanitzar el cantó esquerre del carrer Sant Mi-
quel Xic. Els camps de blat i ordi que fins llavors 
hi havia en aquesta zona, van passar a ser un parc 
dedicat a Miquel Albó i Vidal de Llobatera. Es va 
inaugurar  el dia 6 d’abril d’aquell curs.

Maria Carme Solanes va començar en el càrrec de 
directora el curs 1996-97: “Vaig assumir la direc-
ció amb molta il·lusió per continuar la feina feta 
per tots els mestres que havien treballat a l’escola 
durant els 24 anys anteriors, ja que aquell curs ce-
lebràvem el 25è aniversari del Guillem i la nostra 
prioritat era continuar amb el projecte educatiu”.

Aquell curs va acabar l’EGB i els últims alumnes 
de 8è van construir els gegants, Jaume I i el seu 
tutor, Guillem de Mont-rodon, amb la col·laboració 
de l’escola Casa Masferrer.

A Maria Carme Solanes li va tocar ser directo-
ra quan va haver-hi la fusió: “La sorpresa va ser 
quan poc temps abans de la preinscripció per al 
curs següent, els Serveis Territorials de Barcelona 
ens van convocar a tots els directors i directores de 
Vic i ens van comunicar que havien decidit fusio-
nar les escoles Jaume Balmes i Sant a dels Sants 
amb l’Andersen i el Guillem de Mont-rodon per tal 
d’evitar que els alumnes immigrants es concen-
tressin en les primeres escoles esmentades, tal i 
com passava en aquell moment”. Això va suposar 
passar d’una escola petita d’una sola línia a una 
escola de dues línies. “A partir d’aquesta decisió, 
l’equip directiu vam haver d’esforçar-nos per re-
plantejar els nostres objectius i no perdre la identi-
tat de les nostres escoles”. 

Per això -ens explica la Maria Carme- es van treba-
llar, en especial, aquests aspectes: donar acollida 
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i atendre tot l’alumnat i les seves famílies; fer que 
els dos claustres de professorat treballessin com 
un de sol i se sentissin que formaven part d’una 
mateixa escola; continuar amb els projectes que 
cada escola estimava i valorava més, com el de 
Ciència 6/12 i l’aprenentatge de l’escriptura amb 
lletra deslligada, del Guillem, i el d’Educació Vi-
sual i Plàstica a l’escola Casa Masferrer, del Sant 
Miquel; adaptació dels horaris, les activitats i els 
agrupaments al creixement de l’escola, tant física 
(les obres van durar cinc cursos) com humana-
ment, amb els alumnes, mestres i famílies. 

“Hi va haver moltes dificultats, però les vam afron-
tar amb il·lusió i crec que amb l’esforç i la com-
prensió de tots els mestres, pares, personal de 
menjador, neteja i administració, vam aconseguir 
una escola gran, sense perdre la familiaritat d’una 
de petita”, conclou la Maria Carme.

El curs 2004-2005 M. Àngels Font va iniciar el seu 
període de direcció, que va durar fins al curs 2007-
2008. “Durant aquesta època hi va haver molt bona 
entesa entre tota la comunitat educativa: l’equip 
directiu, el claustre de professors, l’AMPA i la resta 
de professionals que col·laboraven al centre. Es va 
procurar que tothom se sentís partícip de la vida 
de l’escola”, destaca ella. 

L’agost de 2005 es van donar una colla de fets que 
“semblaven un joc de disbarats i que van des-
encadenar unes reaccions especials i significati-
ves: la cap d’estudis de l’equip va haver d’agafar 
la baixa per malaltia que va durar tot el curs se-
güent; la secretària de l’equip va ser desplaçada a 
una altra escola també durant tot el curs següent; 
l’administrativa va ser desplaça-
da a un centre de Roda de Ter i el 
conserge va estar de baixa per 
accident laboral. Què hi faltava 
més? Doncs, malgrat tot, en una 
setmana es va aconseguir un 
equip provisional per a un curs, 
gràcies a la bona predisposició 
de dues companyes del claus-
tre que van ocupar el càrrec de 
secretària i de cap d’estudis. La 
col·laboració de tothom va per-
metre que el curs seguís amb 
normalitat. El setembre de 2006 
l’equip inicial va continuar la 
tasca. Va ser una època de bo-
nança i es van aconseguir millo-
res significatives per al centre, 
tant a nivell pedagògic com a 
nivell d’infrastructures”, explica, 
enriolada, la M. Àngels. 

El curs 2004-2005 es van introduir, al procés 
d’ensenyament-aprenentatge, algunes innova-
cions tecnològiques, es va elaborar una programa-
ció lineal d’informàtica per a tot el centre i es va 
condicionar una segona aula d’informàtica. Durant 
aquest mateix curs també es va continuar el treball 
de consciència fonològica iniciat anteriorment, per 
tal d’aconseguir-ne la consolidació dins del projec-
te educatiu del centre en cursos posteriors, i es va 
iniciar un treball per a la millora del civisme, el res-
pecte i la solidaritat. 

Durant el curs 2005-2006 es va rebre la dotació de 
l’aula de ciències del Departament d’Ensenyament: 
“Aquest fet va implicar la necessitat de formació 
del professorat del centre i l’adaptació d’un espai 
com a aula de ciències i va possibilitar l’inici d’un 
treball d’observació i experimentació amb el su-
port de les noves tecnologies”, afegeix ella.  També, 
durant aquest curs, es va crear i dinamitzar l’aula 
d’acollida, que va permetre millorar l’atenció de 
l’alumnat nouvingut.

Un dels aspectes més destacables del curs 2006-
2007 - comenta la M. Àngels -  va ser l’inici de la 
implementació del projecte de biblioteca escolar 
Puntedu: “El treball d’organització i dinamització 
de la biblioteca ja s’havia iniciat dos cursos abans i 
durant el curs 05-06 es va presentar el projecte i va 
ser ben valorat pel departament d’Ensenyament. 
L’objectiu principal d’aquest projecte era potenciar 
la biblioteca com a un espai de foment de la lectura 
i treball i alhora consolidar-la com un recurs més 
per a l’accés a la informació. Va ser durant aquest 
curs que va néixer la Mabigui, la nostra mascota 
de la biblioteca, i per Sant Jordi es van estrenar 
dues cançons dedicades a ella”. 

HISTÒRIA DE L’ESCOLA
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El mateix curs l’escola va començar a comptar 
amb una comissió que vetlla per l’acollida i la in-
tegració de les famílies i dels alumnes nouvinguts 
al centre. Aquest projecte va sorgir de la iniciativa 
d’un petit grup de mares que van veure la neces-
sitat de trobar canals per facilitar l’adaptació i par-
ticipació dels novinguts al centre i que té per nom 
Fem escola, fem comunitat.

Al curs 2007-2008 es va iniciar l’aplicació del Pla 
Experimental de Llengües Estrangeres (PELE), 
que s’havia presentat i havia estat aprovat pel de-
partament d’Ensenyament a finals del curs ante-
rior: “Aquest projecte tenia com a objectiu millo-
rar i sistematitzar el treball de la llengua anglesa 
dut a terme a educació infantil (P4 i P5). Tot i que 
l’ensenyament de l’anglès, en aquests nivells, ja 
s’havia iniciat uns quants anys abans, el PELE va 
permetre dedicar més temps a l’aprenentatge de 
la llengua anglesa, augmentar la motivació de 
l’alumnat, potenciar l’aprenentatge inconscient i 
millorar la competència en aquesta llengua”, ens 
explica la M. Àngels. 

Ella també remarca que durant aquests cursos 
l’AMPA “va contribuir generosament en l’adquisició 
d’alguns equipaments, com ara els cortinatges de 
l’escenari nou del gimnàs, ordinadors, un canó per 
a l’aula de ciències i la renovació de l’equip de me-
gafonia exterior, entre d’altres coses. El servei de 
manteniment de l’Ajuntament també va col·laborar 
en la gestió de millores importants per al centre, 
com podrien ser les obres de millora de la bibliote-
ca i de l’aula de ciències, la instal·lació de l’escenari 
del gimnàs, l’ampliació del menjador, el manteni-
ment de jardineria i de pintura i la construcció del 
nou menjador de P3 i dels lavabos nous del pati.”

“La bona entesa de tots els sectors que intervenien 
al centre va permetre viure aquesta etapa amb sa-
tisfacció i va deixar un bon record del treball com-
partit per tot l’equip humà de la nostra escola”, vol 
aclarir la M. Àngels Font abans d’acabar la seva 
intervenció.

L’actual directora, la Montse Ayats, ens explica que 
quan l’equip va assumir la responsabilitat de di-
rigir l’escola, ho va fer amb la idea de continuar 
la tasca que havia dut a terme l’equip anterior i 
aprenent de la seva experiència. Aquest equip es 
va iniciar amb la Pura Vilaseca com a secretària i 
la Ia Camps com a cap d’estudis però, per motius 
personals, la Ia va haver de deixar el càrrec i el va 
assumir la Vicky Gasch a partir del curs 2010-2011. 
Fou aquest nou equip qui, des del primer any, de-
cidí de portar a terme un projecte interdisciplinari 
al llarg del curs en el qual intervingués tot el cen-
tre, potenciant també la participació dels pares i 
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familiars. El primer es va centrar en l’astronomia, 
i l’han seguit la setmana de la comunicació, la de 
la gastronomia i la setmana de les lletres: “Tro-
bem interessant treballar per projectes per la mo-
tivació que mostren els alumnes i els mestres. Els 
alumnes treballen molt en equip i fan aprenentat-
ges més significatius i pràctics. També es trenca 
l’organització de grup classe per fer agrupaments 
d’alumnes del mateix cicle, fomentant així noves 
relacions i un major enriquiment entre ells. Els pa-
res de l’AMPA cada curs hi fan una aportació molt 
valuosa. Aquest any, per exemple, en el marc de la 
setmana de les lletres, han organitzat una vespra-
da durant la qual han fet la lectura del Petit Prín-
cep i han servit una sopa de lletres”, assenyala la 
Montse. 

Durant el segon any d’aquest equip directiu, i 
per consell del Departament, es va iniciar un Pla 
d’Autonomia de Centre (2010-2014): “Tot i que ens 
va costar, al final hi vam accedir per consens en 
el Claustre i en el Consell Escolar. Mentre que el 
departament assumia el compromís de donar esta-
bilitat a la plantilla i de dotar-nos econòmicament 
per poder engegar nous projectes, l’escola es com-
prometia a iniciar un pla de millora dels resultats 
acadèmics dels alumnes i una millora en la cohesió 
social. Per portar a terme aquesta tasca pedagògi-
ca s’hi ha implicat tot el Claustre amb la creació de 
diferents comissions de treball”.
La Montse afegeix: “L’escola actual, fruit de la fusió 
ja mencionada, és diversa i plural com la mateixa 
societat i l’entorn més proper. Aquesta diversitat, 
cal gestionar-la i cohesionar-la per establir la base 
d’una societat amb una bona convivència. La Co-
missió de l’AMPA Fem escola, fem comunitat tre-
balla, conjuntament amb els mestres, per facilitar 
la participació de tot l’alumnat i totes les famílies a 
les activitats de l’escola, siguin pedagògiques o lú-
diques”. Per aconseguir-ho, s’han adoptat algunes 
mesures, com el canvi de l’horari de les reunions 
de pares, que del vespre s’han passat a la tarda, i 
facilitar que tots els alumnes participin a les sorti-
des escolars, entre altres. 

Perquè són conscients que la lectura és la base de 
tots els aprenentatges, l’escola ha destinat molts 
recursos humans a la creació de grups lectors. 
Cada dia els alumnes de 1r a 4t s’agrupen en petits 
grups de nivell homogeni per llegir. Cadascú pot 
anar al seu ritme, però quan millori podrà avançar 
de nivell. Fins i tot hi ha la col·laboració de mestres 
jubilades que donen suport en aquesta tasca. Tam-
bé, en anglès, es continua el projecte de llengua 
estrangera iniciat fa cinc cursos a educació infantil, 
impulsant un treball per a la millora de l’expressió 
oral als cursos de primària i iniciant un taller de 
plàstica en anglès al cicle superior.



Afegeix que en l’àrea de ciències es treballa en 
grup reduït (a l’aula de ciències) usant la tecno-
logia de què es disposa, però al mateix temps es 
fa molt treball a l’exterior. Per altra banda, des de 
fa tres cursos, i per iniciativa d’uns mestres, es va 
crear l’hort ecològic. Actualment l’hort està en ple-
na activitat i són els alumnes qui en tenen cura. Els 
enciams que s’hi recullen se’ls mengen a l’hora de 
dinar i ens asseguren que són boníssims! En Ma-
nel Dot, meteoròleg de la comarca, va proporcio-
nar una gàbia meteorològica i un pluviòmetre i els 
alumnes de tercer són els encarregats d’enregistrar 
diàriament la temperatura. 

També, aquest curs s’ha creat la comissió de Medi 
Ambient. És una comissió mixta de mestres i pares 
que fomenten pràctiques relacionades amb el res-
pecte al medi: “Els alumnes de 4t, per iniciativa de 
l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, han apa-
drinat un tram del Gurri del qual tenen cura i en fan 
l’estudi; reciclem i fem compostatge; potenciem 
el consum de fruita en els esmorzars i berenars; 
utilitzem carmanyola; reciclem l’oli domèstic i un 
pare ens assessora en l’estalvi del consum elèctric 
i energètic”.

La Montse continua dient-nos que la majoria 
de mestres participen en un pla de formació per 
aprendre a ensenyar els nens a treballar coopera-
tivament: “Treballar junts alumnes diferents per 
aconseguir un objectiu comú amb la implicació de 
cadascú. Dins de l’horari setmanal cada curs dis-
posa d’una hora per treballar la millora de la co-
hesió del grup i una altra per al treball cooperatiu 
amb l’ajut d’una mestra de reforç”.
 
I especifica: “La vida ens porta constantment canvis 
i situacions a les quals ens hem d’adaptar, i l’escola 
ens hi ha de preparar. Això explica que aquest curs 
haguem barrejat els alumnes de les dues clases 
de quart i s’hagin format dos nous grups. Creiem 
que aquesta dinàmica fa més flexibles els alum-
nes, potencia l’autonomia i els dóna l’oportunitat 
d’ampliar les relacions personals. A partir d’aquest 
curs es continuarà  aplicant aquesta iniciativa”.

“Als alumnes de 6è - continua - se’ls plantegen 
reptes ben interessants: apadrinar els més petits 
de l’escola tenint-ne cura en activitats puntuals i 
mostrar-se tolerants i solidaris tot participant, con-
juntament amb alumnes de l’Estel, en la competi-
ció esportiva de l’Olimpivic”.

A finals del curs 2010-2011, el Departament els va 
plantejar la necessitat d’ofertar, de manera puntual 
per al curs 2011-2012, tres línies de P-3 que conti-
nuarien fins a 6è. El curs següent es tornarien a 
ofertar de nou dues línies. Aquest fet responia a un 
augment considerable de nens per matricular a P-3 
en el cens municipal i que amb les línies actuals no 
hi tenien cabuda. 

Durant aquests anys les noves tecnologies han fet 
un avenç important amb la introducció, a les au-
les, de les pissarres digitals: “Són un recurs molt 
valuós pel que fa a la incidència en la millora de 
les possibilitats d’aprenentatge dels alumnes. El 
curs 2008-2009 el Departament ens va fer una do-
tació de les quatre primeres pissarres, que es van 
instal·lar al cicle superior. Però la precària situació 
econòmica del departament d’Ensenyament es va 
començar a notar de forma considerable a partir 
del curs 2010 -2011 i va fer que s’aturés aquí el pro-
cés d’implantació d’aquest recurs TIC i de qualse-
vol altra dotació per l’impuls de nous projectes”. 
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“Davant d’aquesta situació  - afegeix la Montse -  
l’AMPA, que des de sempre ha col·laborat en mi-
llores a l’escola, ens ha fet costat en allò que més 
fa falta. Durant el curs 2008-2009 va finançar la 
instal·lació de la megafonia del gimnàs i les corti-
nes amb comandament a distància per a poder-lo 
enfosquir i el curs 2009-2010 va dotar-lo de cadires. 
Per altra banda, col·labora en la col·locació de les 
pissarres digitals que es van introduint a les aules i 
en l’adequació i manteniment de les classes i dels 
patis. A més, l’AMPA té molta activitat a través de 
les diferents comissions : esports, cultura, festes, 
reciclatge de llibres, sanitat, fem escola fem comu-
nitat, medi ambient i menjador”.

Finalment, cal mencionar que justament aquest 
curs es commemoren els 40 anys del naixement 
de l’Escola Guillem de Mont-rodon i els 10 anys 
de finalització de la fusió amb l’escola Sant Miquel 
dels Sants: “Hem aprofitat aquests dos fets per 

fer una reflexió entorn del nom de l’escola en el 
qual, de manera oficial, encara figuren els noms 
dels dos centres. Per votació del Claustre i consul-
tada l’AMPA i el Consell Escolar, s’ha acordat que 
el nom oficial de l’escola sigui, a partir del curs vi-
nent, Escola Guillem de Mont-rodon. 

L’actual equip directiu acaba fent aquesta decla-
ració: “I voldríem acabar deixant molt clar que el 
camí fet ha estat gràcies a tot l’equip de mestres 
que dia a dia posen tota la seva empenta per mi-
llorar l’educació dels nens i nenes que els pares 
ens heu confiat i al suport i col·laboració que ens 
doneu tant els mestres com els pares”. 

Els pares i mares de l’escola agraïm, a tots els 
equips directius, tot el professorat i tot el personal 
que durant aquests 40 anys han fet possible arribar 
fins on som ara, el seu esforç i dedicació.
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