Martinell, també arquitecte, per exemple, de l’antiga fàbrica
del licor Calisay. Els primers alumnes foren tres grups: un de
nois, un de noies i un d’orientació marítima format només
per nois. El 1967 ja funcionà com una única escola graduada
amb set grups, amb els serveis de menjador i de guarderia.

50
1960

El 1971 s’inaugurà el segon edifici al Rial de Sa Clavella,
formant ambdós tot un recinte escolar intercomunicat
pels patis interiors i amb una sola direcció. Aquesta
ampliació significà una important millora, no només
amb més aules, sinó amb els nous espais destinats a
serveis interns: biblioteca, laboratori, tutoria, gimnàs,
pistes poliesportives, despatxos,…
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Escola Joan Maragall
50 anys d’educació pública
i de qualitat a Arenys de Mar
L’escola Joan Maragall està d’enhorabona. Aquest any celebra els
50 anys de la seva història i per aquesta raó serà l’encarregada
d’obrir les festes de Sant Zenon 2011. Us esperem el dia del
pregó, per brindar per una molt bona festa major i per molts
més anys d’història d’aquesta escola de la vila!

A

rribar al mig segle de vida és un molt bon motiu per
celebrar, per fer memòria, per valorar i, és clar, per
planificar i somiar en el futur. L’Escola Joan Maragall fa 50
anys que treballa per garantir que els nens i nenes d’Arenys de
Mar tinguin accés a una educació pública de qualitat gràcies
als equips docents, de direcció del centre, pares i mares i,
sobretot, a l’alumnat, que és qui ens ha ensenyat en
tot moment com havíem de seguir el camí.

La història del Joan
Maragall és una part
indestriable de la
història d’Arenys de
Mar.

El 1967 ja funcionà
com una única
escola graduada
amb set grups.

A la década dels vuitanta l’escola
va incoporar l’equip psicològic
municipal homologat, amb els
mestres especialistes i amb les
aules d’educació especial per
a la integració d’alumnes amb
necessitats educatives especials i
el tractament de la diversitat, que
ha estat un eix bàsic i permanent
del centre i, amb les competències
d’ensenyament traspassades a la
Generalitat, l’escola inicià el seu
procés de normalització lingüística
que es completà al curs 1990/91.
També en aquests anys es va poder disposar de l’especialitat
de música i es va crear la coral infantil del centre amb
alumnes oferint concerts per Nadal i en acabar el curs. El
1992 el centre va iniciar-se en les noves tecnologies de
la informació dins del Programa d’Informàtica Educativa

La història del Joan Maragall és una part
indestriable de la història d’Arenys de Mar. Al llarg
de dècades, s’ha convertit en un dels protagonistes
més significatius del dia a dia dels infants d’Arenys.
Instruir en els valors, en la dignitat, en el respecte
han estat els objectius que al llarg d’aquests 50
anys ens han guiat.

L’any 1960 es va estrenar l’edifici situat al carrer d’Anna Maria
Ravell, edifici projectat en un principi per l’arquitecte Cèsar
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del Departament d’Ensenyament, amb la creació
de la primera aula d’informàtica i l’elaboració del
projecte curricular. Actualment s’aplica el programa
Linkat. L’educació física i esports ha estat una altra
de les àrees que s’han potenciat al llarg dels anys i
molt especialment a partir del moment en què es va
comptar amb instal·lacions adequades. Cal deixar
constància de la bona i fructífera col·laboració entre el
professorat especialista i l’APA. Una mostra d’això va ser el
1r Cros d’Arenys, que fou organitzat per mestres del centre,
des del centre també fou qui organitzà el primer Trofeu Vila
d’Arenys de Voleibol i d’ací es va crear el Club de Voleibol;
molts alumnes han pogut participar cada curs en els Jocs
Escolars del Maresme amb molta participació i bons resultats.
I des de l’APA es va iniciar l’activitat de gimnàstica rítmica,
aconseguint l’equip del centre el títol de Millor Esportista
Arenyenc de 1997.

El “Maragall” no
hauria estat el
mateix centre
educatiu sense
l’AMPA.

Volem deixar constància que el col·legi ha rebut en dos cursos
consecutius (2007/08 i 2008/09) un premi Baldiri Reixac,
concedit concretament als alumnes de 1r curs
amb la mestra Rosa Montserrat Roig.
Molt recentment, el juny d’aquest any 2011,
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC) ha lliurat, en el marc dels VIII Premis
El CAC a l’escola, el primer premi al treball de
l’alumnat de sisè titolat Sisè parla, realitzat
en col·laboració amb Ràdio Arenys.
El “Maragall” no hauria estat el mateix
centre educatiu sense l’AMPA. L’Associació
de Pares de l’Escola es va crear l’any 1967
per iniciativa del seu primer director, el
Sr. Sebastià Pons, el qual es va posar en
contacte amb el Sr. Fidel Soler, fent-li veure
la necessitat que tenia l’escola que pares
i mestres unissin els seus esforços per a
una millor educació dels seus fills. L’escola
sempre agrairà la seva col·laboració.
Aquests 50 anys són un començament.
L’Escola Joan Maragall té un futur esperançador, un futur
ple d’il·lusió i moltes ganes de continuar treballant perquè
l’educació pública segueixi creixent i esdevenint un referent a
Arenys de Mar i arreu del país.

Escola Joan maragall: 50 anys d’història!
L’Escola, amb mig segle, atresora un bocí de totes i cadascuna de les vides de
les persones que l’estimen.
Bocinets de vida, que ben sacsejats i composats, li donen una flaire i un
sabor únic.
Bocinets de vida que talment els fils d’una corda, s’entortolliguen i esdevenen un sòlid lligam.
Quantes emocions i experiències vitals s’han aplegat des d’aquella tardor
del 1960 a les aules i patis de l’Escola Joan Maragall!
Quantes hores de treball, jocs, rialles, èxits i alguna llàgrima també!
Molts han estat els qui han fet que aquesta fita hagi estat una realitat.
Persones d’allò més diverses ocupant múltiples llocs, d’edats i diferents condicions: alumnat, professorat, direccions, inspeccions, cuiners, monitoratge,
consergeries, famílies, AMPAs, associacions, consistoris, alcades i regidors,
entitats locals, museus, voluntaris, col·laboradors, geganters, puntaires, sardanistes, teatres, clubs esportius, mitjants de comunicació, moltes persones
anònimes i moltes hores d’esforç que han fet possible una formosa realitat:
50 anys d’història! 50 anys educant i estimant!
Deixeu-me dir ben fort i amb tot el convenciment:

Que n’és d’apassionant l’art d’educar!
Que n’és de gratificant veure’ls créixer junts i a l’hora sentir que tu també
creixes amb ells.
Algú és capaç d’imaginar goig més gran que el de dedicar una vida a ensenyar a fer i ensenyar a ser?
Quelcom més valuós que obrir el cor dels infants i farcir-lo d’amor i treballl?
A tots els que ens estimem l’escola i compartim l’emoció per tants records i
per la feina que s’ha aconseguit entre tots plegats, al llarg d’aquests 50 anys
de recorregut:

Per molts anys i… moltes felicitats.
Margarida Clofent
directora del centre

Honor i glòria a sant Zenon!
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