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La nostra escola és coneguda amb el nom de Escorial Vedruna. 
La majoria de vosaltres sabeu que aquest nom li ve de Santa Joaquima de Vedruna, que va 
iniciar a Vic, al Manso, una petita escola per ensenyar  a les nenes que en aquells moments 
no tenien cap tipus formació. La nostra escola és hereva d’aquella primera del Manso.   
Mireu-vos aquest vídeo per conèixer una mica el que ella va fer i fixeu-vos en la frase: 
“Joaquima té una mirada oberta al món on veu diferències que no la satisfan.” Què en 
penses?
https://www.youtube.com/watch?v=lNslSpZMuTc

Et convidem avui a conèixer algunes frases que Santa 
Joaquima va dir i que ens mostren quina era la seva manera 
d’educar. Ho trobaràs en l’annex 1

Després de llegir-les pensa què ens cal recordar i fer seguint els 
seus consells.

Coneixerem avui una pedagoga del nostre país i del nostre temps: 
Marta Mata. Va defensar l'educació entesa com a peça mestra de la 
millora de la societat, i el dret a l'educació, com  «l'escola bona per a 
tots». 
Et convidem a llegir la seva biografia que tens en l’annex i a veure 
aquest petit vídeo  
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/marta-mata-i-garri
ga/video/5731285/

“Els sabers bàsic per la humanitat són: comunicació, cultura, 
ciència salut, ciutadania i creativitat. Aquests són l’aliment 
bàsic de formació humana de la infància des del primer 
moment.”   Marta Mata En podríem afegir algun saber bàsic més?
Actualment  hi ha infants que per diferents motius no poden anar a 
l’escola i rebre aquests sabers bàsics  
Què en penses de la situació d’aquests infants?

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Seguint el recorregut que fem durant aquest mes per conèixer i emmirallar-nos 
en persones que s’han compromès en diferents camps, aquesta setmana en 
fixarem amb persones que han dedicat la seva vida en bé de l’educació i de la 
igualtat de gènere, uns dels dons més preuats que hi ha en la nostra societat.

Per acabar la setmana us oferim aquest proverbi africà:
“Per educar un infant cal tota una tribu”.
Què us sembla que vol dir?
Ep! Avui és santa Cecília, Patrona de la Música.
Podem cantar junts: 
https://www.youtube.com/watch?v=A7nO7H9XR9Q

https://www.youtube.com/watch?v=lNslSpZMuTc
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/marta-mata-i-garriga/video/5731285/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/marta-mata-i-garriga/video/5731285/
https://www.youtube.com/watch?v=A7nO7H9XR9Q


ANNEX 1 

Santa Joaquima ens diu  

· Heu d’aprendre molt que el temps passa depressa 
· En els nostres treballs posem de part nostra esforç i diligència. 
· Si t'espaviles, te’n sortiràs 
· La diligència tot ho pot. 
· No facis res que pugui perjudicar algú altre 
· Feu molta atenció a conservar la bona harmonia entre vosaltres. Visqueu en harmonia, 

lluny de baralles. 
· Aconseguiràs més amb l’amor que no pas  amb la força 
· Heu d’estar contents i alegres de tot. 
· Fes-te càrrec dels defectes de les persones amb qui convius. És una manera d’anar fent 

bo el nostre cor. 
· Tot per amor, res per força 

 
ANNEX 2 
Marta Mata i Garriga va néixer el 22 de juny del 1926 va morir el 27 de juny del 2006,era filla d'una 
altra il·lustre pedagoga catalana, Àngels Garriga, que la va influir molt en la seva vida professional. 
Va estudiar a les aules dels grups escolars de l'Ajuntament de Barcelona. L'any 1937 comença el 
batxillerat a l'Institut-Escola del Parc de la Ciutadella, dirigit per Josep Estalella. Acaba els estudis 
de batxillerat l'any 1943, a l'Institut Verdaguer, i inicia els de Ciències Naturals a la Universitat de 
Barcelona. 

·  

· Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona en 1957, en l'especialitat de 
pedagogia. Va ser cofundadora de l'Associació de Mestres Rosa Sensat el 1965, que va impulsar la 
renovació pedagògica amb el restabliment de la democràcia a Espanya.  

·  

· Més endavant, participa en la creació de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (1971) i, l'any següent, en l'inici de l'Escola de Mestres de la mateixa 
universitat on imparteix diversos cursos de Didàctica de la Llengua i de Pedagogia. A partir d'aquell 
moment desplega un extens programa d'investigació sobre l'ensenyament de la llengua catalana. 

· Marta Mata defensa l'educació entesa com a peça mestra de la millora de la societat, i el dret a 
l'educació, com  «l'escola bona per a tots» 

·  

· Les seves publicacions en el camp de la pedagogia són molt nombroses. A banda dels llibres 
d'exercicis i de didàctica de la fonètica, la lectura i l'escriptura, crea i adapta contes infantils i escriu 
multitud d'articles de pedagogia i de política educativa en periòdics i revistes 

· Els sabers bàsic per la humanitat són: comunicació, cultura, ciència salut, ciutadania i creativitat. 
Aquests són l’aliment bàsic de formació humana de la infància des del primer moment.                                                             


