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“Saps? Llibertat és no tancar-se a casa... o 
més ben dit, no tancar-se als altres. Vol dir 
estar en pau amb un mateix, però també sa-
ber sortir al carrer i viure la vida aprenent a 
compartir les hores amb la resta de la gent.” 
Ara fa un parell de setmanes, els nens i nenes 
de cinquè del Pràctiques van participar a la 
Cantània 2014 amb un espectacle superb a 
l’Auditori de Barcelona. Amb música i colors 
ens van contar la història d’un carrer particu-
lar, la Rambla Llibertat, on hi passaven coses 
màgiques; i en un moment donat, el Gómez, 
un dels protagonistes de l’obra, explicava a 
qui el volgués escoltar què és la Llibertat.

Avui, com cada any i cada any diferent, 
els nostres companys de sisè començaran 
una nova etapa escolar que, en poc temps, 
els farà una mica més lliures i, per tant, una 
mica més responsables del seu temps, de la 
seva vida. Tindran nous amics, nous profes-
sors, treballaran de maneres diferents, afron-
taran reptes un xic més difícils; en defintiva, 
sortiran al carrer. I en el bagatge dels seus 
records, ens agradaria pensar que els anys 
d’aprenentatge i de convivència al Pràctiques 

, les hores compartides, les hores d’escolta i 
de diàleg, els ajudaran en aquest camí.

Un dels últims records que s’enduen ha 
estat el pas per l’escola dels nois i noies 
d’Oulainen (Finlàndia). Durant una setma-
na, els alumnes del Cicle Superior han pres 
consciència de tot el que ens pot aportar la 
diferència. Perquè obrir-se als altres ens per-
met, no només descobrir altres realitats i al-
tres valors, sinó sobretot, descobrir-nos a no-
saltres mateixos i valorar el que som i el que 
tenim (com deien els grans que es quedaven 
al menjador, “¿com pot ser que no els agradin 
la fruita i la verdura, als convidats finesos?”).

El curs vinent serà convuls, sens dubte, 
perquè algunes mesures polítiques del go-
vern espanyol semblen no combregar amb 
la definició de Llibertat que es celebrava a la 
Cantània d’aquest any. Volem estudiar músi-
ca. I volem fer-ho en la nostra llengua. I des 
del Pràctiques sumarem esforços amb tota 
l’escola pública i catalana que està en pau 
amb si mateixa i que sap que la llibertat és no 
tancar-se als altres.
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A FONS

Sembla que fos ahir, però ja han passat nou anys: nou anys farcits d’emocions, de rialles i plors, de 
reptes, d’encerts i equivocacions; uns anys que hem compartit tots plegats i que ens han deixat records 
inesborrables. Els nois i noies de sisè ens deixen el seu testimoni d’aquest viatge, ple d’aventures i ple 
de coneixences.

Un viatge ple d’aventures,
ple de coneixences.

Jo estic en aquest col·legi des de P3 i mai m’he mogut d’aquí. Ara 
arriba una nova etapa, l’adolescència i cada un de nosaltres anirà 

per un nou camí.
Els meus millors records de l’escola han estat els meravellosos 

amics que he fet i aprendre amb uns/es mestres exemplars.
Els meus amics/es han sigut molt amables amb mi, m’han ajudat 

en moments bons, però també en els dolents, sempre els recordaré.
El millor que m’emporto és l’experiència d’apadrinar als alumnes 

de P3.
Maria Molas 6è A

Vaig arribar a l’escola a 2n i no te n’adones del sentiment de pena 
fins a l’últim curs, 6è. Aquest any a l’escola he intentat aprofitar i 

gaudir al màxim totes les coses que he fet, a més he tingut l’ajut de 
professors com la Mari Pau i el Miquel, els quals agraeixo tot el que 
han fet per mi. He pogut anar veient com l’escola canviava i cada 
vegada l’anaven millorant.

Per a mi ha sigut una etapa molt bonica, agraeixo haver-la passat 
en aquesta escola.

Gràcies Pràctiques
Juanjo Mendoza 6è A

Encara recordo a P3 com tothom plorava, però jo no, estava tan 
emocionada que no li vaig fer un petó a la meva mare i me’n vaig 

anar molt contenta a començar una nova etapa. De P3 tinc records 
molt bons i anècdotes molt divertides; me n’alegro de no haver-les 
oblidat.

Mai oblidaré de les colònies de 6è. Són molt divertides, i més enca-
ra amb el Josep, la Mari Pau i la Pilar M.

El meu tutor de 6è ha estat el Josep, m’ha agradat molt que sigui 
el meu professor, com també poder anar-hi amb dos amics junts a 
classe durant nou cursos.

Sincerament tinc por de passar a l’institut, però sé que és un se-
nyal d’adolescència, on deixaré la infantesa enrere. Trobaré a faltar 
el Pràctiques, però sempre el portaré al meu cor, passi el que passi.

Laia Casasayas 6è B

Jo venia des d’Argentina, les meves germanes van anar a P5 i a 2n, 
però jo vaig entrar a P3, amb la qual cosa vaig assimilar el català 

amb més facilitat.
Vaig fer molts amics , els parlava en castellà però amb l’ajuda de 
tothom he après a parlar català, i també la llarga i complicada història 
de Catalunya.
Per una part no vull marxar de l’escola, però si vull continuar aprenent 
hauré d’anar a l’institut per poder acabar a la universitat.

Ignacio Suárez 6è A

Gràcies a l’escola Pràctiques, des de ben petitó tinc amics. També 
he tingut molta sort de tenir com a tutora la Mari Pau, m’ha ajudat 

molt però moltes vegades no he volgut veure-ho.  Aquesta escola ha 
estat i serà la meva família. És la millor.

Edison Meneses 6è A
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Encara recordo el dia que vaig arribar al Pràctiques: el 12 de febrer 
vaig aterrar a 5è. Al principi tenia moltes ganes de fer feina, però 

no tenia amics, parlava amb una nena de la meva cultura. Mica en 
mica he anat coneixent als meus companys i alguns d’ells van voler 
ser amics/es meus.

El meu millor professor ha estat en Josep, el meu tutor de 6è, grà-
cies a com explica ho he entès tot i ara penso: “doncs 6è no ha estat 
tan difícil com jo pensava”. 

Ara que ja m’he fet gran és hora de deixar l’escola i començar l’ins-
titut. Estic impacient!

Stefany Shen 6è B

Jo porto al Pràctiques des de P3 i penso que els meus pares no 
es van equivocar al matricular-me aquí. Des del primer moment 

em van acollir molt bé. Els companys i els mestres m’han ajudat molt 
i han estat amb mi en els bons i en els moments dolents. He après 
moltes coses, tant escolars i acadèmiques com de la vida en general. 
Gràcies a tots els mestres, als companys, a l’equip directiu i als meus 
pares per tenir tan bon gust.

Joel Bona 6è B

Jo vaig arribar a l’escola a P5; me’n recordo que era molt tímida, 
però el primer dia vaig fer una amiga. Poc a poc vaig aprendre 

a ser més oberta i vaig fer més amics. M’encanta l’escola perquè 
els professors són molt comprensius i t’ajuden al màxim perquè ho 
entenguis tot. També els companys perquè són alegres i divertits i 
t’ajuden molt. A més, m’agraden molt les instal·lacions de la nostra 
escola. Ara que aniré a l’institut, la trobaré a faltar molt.

Natasha Griñó 6è A

Jo no he estat molt de temps en aquesta escola, ja que ha vaig arri-
bar a 5è. He après moltes coses, sobretot gràcies a la meva tutora, 

la Mari Pau. Ella sempre m’ha ajudat durant els moments més difícils. 
Trobo a faltar la meva antiga escola i ara també tornaré a trobar a 

faltar als meus nous companys i professors.
Moltes gràcies per estar sempre amb mi.

Peini Chen 6è A

Tot i que vaig entrar al Pràctiques a P5, he viscut moments bonics i 
dolents, divertits i avorrits. He plorat, he rigut, he caigut, però mai 

oblidaré el primer dia d’escola a P5: plorava i plorava fins que una 
nena em va agafar de la mà per entrar.

També recordo a la meva primera millor amiga que vaig tenir però 
per mala sort va haver de marxar quan fèiem 4t; 5è era molt trist sen-
se ella. A 6è he trobat la meva millor amiga, tinc por que el curs vinent 
cadascuna vagi per un cantó i la nostra amistat es dispersi. Però ara 
he de pensar en el present i aprofitar el moment que estic vivint amb 
els meus companys i companyes, perquè sé que els trobaré molt a 
faltar. Sempre portaré aquesta escola amb un record ben dolç dins 
el meu cor.

Carme Mira 6è B

Encara recordo el meu primer dia d’escola, em van acollir molt 
bé i ni vaig plorar ni vaig enyorar els meus pares, com era fàcil 

d’entretenir, no plorava. 
La meva “superprofessora” d’infantil va ser l’Adelina, a 1r vaig te-

nir a la Mª Àngels que era molt dolça. A 2n ens sentíem molt grans 
perquè érem els grans del pati però a 3r ja vam passar al dels grans. 
Tota l’estona jugàvem a futbol perquè no sabíem les normes, fins que 
ens les van explicar. 

Ara que estic a 6è sembla que era ahir quan vaig entrar a l’escola, 
me’n porto molts records i els millors nou anys de la meva infància.

Mario Bruno 6è B

Han estat tants bons records des de P3 fins a 6è que no sé per 
on començar. Quan vaig entrar a P3 la meva mare em deia que 

estaria bé sense ella, i així va ser: vaig fer molts amics que encara 
conservo.

A P3 i P4 la cosa era tranquil·la, a P5 i 1r començava el treball, a 
2n i a 3r ens deien que ja havíem de posar-nos les piles i a 4t i a 5è 
estudiar per a no suspendre. Però a 6è, l’últim any a l’escola, ja tens 
una responsabilitat, ja et fas gran i saps que te’n vas a l’institut. Escri-
vint aquesta carta, el cor se’m fa petit ja que tinc molts bons records. 
L’institut no em fa por, tinc tristesa de deixar la meva escola.

Natalia Mayoral 6è B



Fem Pràctiques - número 27 - 3r Trimestre 2013/14

8

Per començar , després de contactar amb la Niina, la tutora del 
grup, vam crear un espai web compartit i privat “Oulainen-Barce-

lona”. Aquí hi penjàvem les presentacions de cada alumne  ( cadascú 
feia una vinyeta  inserint la seva presentació a una foto feta per un 
company), els vídeos fets pels d’Oulainen presentant la seva escola,  
l’entrevista sobre el viatge feta al director, els murals que van fer sobre 
Gaudí, els nostres treballs fets en parelles on recomanaven als nens i 
nenes de Finlàndia els seus llocs preferits de Barcelona…

Un cop aquí, alumnes, mestres i pares d’Oulainen van rebre una 
emocionant benvinguda on tota l’escola al jardí vam interpretar la cançó 
“Mirall de Pau”. A continuació, els nens i nenes d’Oulainen van tenir un 
primer contacte amb els nens i nenes de sisè a la sala de música amb 
jocs per fer-los conèixer una mica i una cançó que ens van dedicar els 
finesos en tres idiomes: finès, anglès i castellà. El pati d’aquell dia, va 
ser una gran ocasió per començar a practicar totes aquelles preguntes 
que vam preparar en anglès dies anteriors a les classes. Algun nen deia 
que realment ara veia per a què servia l’anglès… També sort de la seva 
excompanya , la Laia Arvio, que en tot moment els ajudava a comuni-
car-se. Fins i tot els que més els hi costava, estaven motivats a parlar i 
comunicar-se amb els nouvinguts . 

Mentrestant, els mestres i pares eren convidats a un esmorzar tí-
pic mediterrani i van aprendre a sucar pa amb tomàquet amb la Laura. 
Després del pati, l’alumnat de cinquè amb el Miquel va fer la presenta-

ció de l’escola que havien estat preparant.... I a dinar plegats.
Dimarts vam fer una excursió per Montjuïc on vam visitar els princi-

pals indrets, vam xerrar i també vam intercanviar trucs amb la baldufa 
i el diàbolo. Tot un matí caminant i compartint l’experiència de veure 
Barcelona plegats els va fer venir gana. Llàstima que el dinar d’aquell dia 
no era del seu gust! I és que la manera de cuinar, tan diferent de la seva, 
no els feia massa el pes...

Divendres va ser l’últim dia. Vam començar repartint el grup d’Oulainen 
a les dues classes de sisè i vam fer  una activitat per ensenyar- los a sa-
ludar en català , un joc i una cançó, seleccionada pels alumnes de sisè, 
que van cantar i ballar junts. L’esmorzar el van fer plegats a la classe i 
després van jugar un partit de futbol.

I va arribar l’hora dels adéus , amb el lliurament, per part dels dele-
gats de cada classe, dels regals que havien preparat als tallers, perquè 
s’enduguessin a la seva escola, samarretes i el més esperat pels nens: 
l’obsequi fet pels de sisè: una polsera i un punt de llibre per a cadascú.

L’experiència ja s’ha acabat, però ens consta que a través de les no-
ves tecnologies (correu electrònic, instagram…) segueixen en contacte. 
I veient que aquesta experiència ha servit per motivar a molts alumnes a 
aprendre per poder  comunicar-se en anglès, la relació amb els alumnes 
de l’escola d’Oulainen esperem  poder dir  que CONTINUARÀ...

Pilar Martínez

EL REPORTATGE

L’arribada de l’alumnat i mestres d’Oulainen era molt esperada. Els nens i nenes de 6è ja feia setmanes 
que preguntaven quan vindrien aquests nois i noies amb els que havíem estat treballant en anglès des 
del segon trimestre.

Oulainen - Barcelona:
tota una odissea!
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Després d’una setmana fent d’amfitrions dels nois i noies 
d’Oulainen, l’alumnat de sisè ens fa saber com ha funcionat 
aquesta experiència d’intercanvi. Aquestes són les seves impres-
sions de l’aventura amb els companys i companyes finesos.

No em puc creure que uns nens d’un altre país (Finlàndia) esti-
guessin venent paper higiènic durant tres anys per poder recaptar 
diners per venir a visitar-nos. Van fer un gran esforç a l’aprendre una 
cançó en castellà. Agraeixo molt aquell esforç i espero que algun dia 
ens tornem a veure.

Peini Chen 6è A

L’estada dels nens i nenes d’Oulainen a l’escola ha estat una ex-
periència totalment nova i apassionant. Hem pogut compartir idees i 
pensaments amb gent d’un altre país. A més, vam visitar una part de 
Barcelona (Montjuïc) que espero que els hi hagi agradat. 

Juanjo Mendoza 6è A

Personalment m’ha agradat molt l’experiència. Els nens i nenes 
d’Oulainen són molt divertits. Ens van ajudar a conèixer una altra 
cultura.

Natasha Griñó 6è A

Després de conèixer-los el dilluns, l’endemà vam fer una excursió 
tots plegats pel Montjuïc: va ser espectacular! El divendres ens vam 
acomiadar amb un partit de futbol;  el moment final va ser realment 
trist.

Martina Rabassa 6è A

Crec que haurien d’haver estat més temps amb nosaltres ja que va 
ser a partir de l’últim dia quan ens vam conèixer millor i vam poder 
aprendre els noms. Recomanaria dues setmanes d’estada.

Miguel Lombarte 6è B

La meva opinió sobre l’estada dels nens i nenes finesos és molt 
positiva, hem conegut una altra cultura, la seva llengua i hem pogut 
fer amistat. Crec que haurien d’haver estat més dies.

Martina Camprodon 6è B

M’ha agradat molt que hagin vingut els nens i nenes de Finlàndia 
perquè he conegut els seus costums. Ens van ensenyar els jocs tí-
pics d’allà i es portaven molt bé i eren respectuosos i amables. Espe-
ro que els alumnes de l’any vinent puguin viure aquesta experiència.

Elisabeth Morcillo 6è B

L’experiència ha estat molt positiva, he fet nous amics i he après 
més anglès.

Èric Figaró 6è B

M’ho he passat molt bé amb els nens i nenes de Finlàndia, però 
se m’ha fet curt. He après més anglès i a comunicar-me amb ells.

Llorenç Expósito 6è B

Vam demanar a la Ninni i la Katja, les dues mestres 
que acompanyaven els nens i nenes d’Oulainen, 
que ens escrivissin quatre ratlles sobre la impressió 
que en van treure de la visita a la nostra escola. 
Aquest és l’escrit que ens han fet arribar.

Des del primer moment en què vam entrar al jardí de la vostra 
escola, vam sentir la vostra simpatia i calidesa! La cançó que 
ens vàreu cantar ens va commoure i ens va fer sentir molt ben-
vinguts. Va ser molt interessant veure la vostra escola plena de 
colors i d’art fet pels nens  i nenes.
Les activitats amb els vostres alumnes de 6è van ajudar els 
nostres infants a conèixer-se entre si. Va ser molt bonic veure 
com els nens i nenes es relacionaven entre si i estaven tan bé 
junts, com quan vam anar a l’excursió a Montjuïc i també quan 
jugaven al pati de l’escola!
Volem agrair la vostra hospitalitat i cooperació! Els regals que 
ens vàreu donar eren fantàstics i, amb ells, farem una exposició 
d’art a la nostra escola. 
Les nostres vacances d’estiu comencen demà, així doncs, us 
desitgem el millor per a les darreres setmanes d’escola i també, 
naturalment, que passeu unes bones vacances!
Esperem veure-us i saber de vosaltres ben aviat! Nosaltres tor-
nem a la feina a l’Agost!
Els nostres millors desitjos,

Ninni i Katja
Mestres de l’Escola Juho Oksa d’Oulainen (Finlàndia)
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Un continent intermedi a la Practikada

La construcció dels fars la vam fer setmanes abans gràcies a la bona 
resposta i col.laboració d’un grup de pares, mares i alumnes que 

van acudir a la convocatòria,i tots plegats vam acabar ben sorpresos 
dels fars tan lluïts que vam aconseguir fer.

En aquesta festa us proposàvem fer un viatge per visitar vuit ciutats 
diferents. A l’entrada una agent de duanes donava passaports, elabo-
rats pels alumnes de cicle superior de l’escola, a tots aquells que arri-
baven al “continent” mediterrani I així anar passant per les diferents 
activitats I tallers preparats..

Activitats més artístiques com les que es podien fer al port de Barce-
lona on descobríem l’art fent pintures centrifugades, o al d’Alexandria 
on podíem elaborar dibuixos amb guix i sorra. També podíem contri-
buir, a Beirut, a un intercanvi de Puzles i oferir les nostres habilitats per 
participar al banc del temps on s’està treballant des de la Comissió de 
la Solidaritat de l’AMPA. Però si el que us agradava eren les mascares, 
al port de Venècia en feien unes de magnifiques, però lluir-les durant 
tot el matí a la festa. Per als més  esportistes, també hi havia espai 
al port de Salonica, on podien posar en practica l’esperit competitiu 
amb les proves atlètiques que allà s’oferien. I com sempre que anem 
de viatge volem endur-nos un record ben maco, d’aquest “continent” 
també ho podíem fer en forma d’espectaculars tatuatges de Henna 
al port d’Argel o d’una manera més sensorial, al port d’Istanbul, on 
podíem gaudir de les olors mediterrànies mentre ens explicaven una 
història. I com de històries personals i desitjos per una vida millor la 
Mediterrània esta plena, des del port de Lampedusa volíem fer navegar 
aquests desitjos en vaixells pel pati de l’escola, i aquest van ser alguns 
dels desitjos que es van demanar:

“Amor per tothom” / “Amor i alegria” / “Practikada cada dia” / “Ser 
bons mariners al mar per arribar lluny” / “Desitjo que sempre hi hagi 
peixos” / “Que no hi hagi crisis al mon” / “Menos recortes” / “Que no 
maten más toros” / “Me gustaría que siempre hiciese sol y que lloviera 
también mucho” / “Que tots els nens puguin jugar i rebin amor” / “Que 
tot el mon tingui sort” / “Que el mar no estigui brut” / “No a la pobresa, 
sí a la pau” / “Que tots els nens rebin una familia” / “Poder-me banyar 
al mar tots els dies” / “Viatjar per tot el mon” / “Escola pública de qua-
litat i en català” / “Desitjo ser con la Minnie” / “Que tothom s’estimi”.

També hi va haver un espai per la conscienciació mediambiental, un 
espai on podíem pescar les especies més perilloses del Mediterrani. I 
us podem assegurar que no eren poques. Llaunes, Tetra-briks, ciga-
rretes, ...

Finalment, per acabar d’enriquir aquest “continent intermedi”, dues 
de les columnes bàsiques per l’entesa entre les persones: La música 
i el menjar. La primera perquè ens ofereix sensacions sense tenir en 
compte d’on venim, representada a la festa per l’ Oriol Canals, fent-nos 
ballar a tots i a totes. I la segona, el menjar, perquè al volant d’una 
taula sempre es creen grans converses i es posen en comú totes les 
opinions. Aquest part es va reflectir al concurs de cuina, on al final de 
la festa tots vàrem degustar, al voltant de la taula, les delicatessens 
dels participants. I, com a tot concurs hi ha guanyadors, en aquesta 
ocasió, els davantals edició especial Practikada se’l van endur per les 
següents categories:

Plat illes (dolç) : Marta Sanz (3r A)
Plat aigua (salat) : Joana Amelibia (3r A)

Plat clima (original) : Joel Canals (P5 Gavines)
Va ser un punt de trobada de la diversitat, la cordialitat i els bons 

desitjos que, organitzat per la comissió de la Practikada, des de l’AMPA 
i amb la col•laboració de l’escola i dels pares i mares que en formen  
part, va esser possible convertir el pati en aquest “Continent interme-
di” que ens inspirà Juan Vallbuena.

Inspiracions com aquestes són les que, des de la Comissió de la 
Practikada, continuarem buscant  perquè el proper any continueu 
gaudint de la festa. Fins la propera!!!

Comissió de la Practikada

L’AMPA INFORMA...

A la Practikada del passat 10 de maig vam convertir el pati dels grans de l’escola en el mar Mediterrani i vam triar vuit ciutats-port I els 
seus fars. Una de les fonts d’inspiració per preparar la festa va ser el reportatge fotogràfic “Sudeuropa+Norteafrica” de Juan Vallbuena, 
On a la presentació d’aquest projecte el fotògraf escriu:
“Existen algunos lugares de la TIERRA que, debido a su situación geográfica, han sufrido una intensa actividad histórica. Ocho territorios, 
ocho ciudades-puerto que se miran unas a otras en el espejo, unidas por caminos marcados en el mar. Un MAR que puede verse, si leemos 
los mapas al revés, como un continente intermedio. “ (www.nophoto.org)

Des de la Comissió de Solidaritat de l’AMPA volem agrair la 
participació de les famílies en les activitats proposades durant 
aquest curs. A la fira d’intercanvi de llibres de Sant Jordi vam 
recollir 135 llibres solidaris i els nens n’havien portat uns altres 
567 i en l’intercanvi de puzles de la Practikada vam reunir 37 
puzles. Moltes gràcies a tothom! L’any que ve seguirem amb 
més propostes.
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L’AMPA INFORMA...

Un matí ple d’emocions...
L’última de les setmanes de maig ens despertava amb pluges , vent 

i baixes temperatures. El mal temps ens acompanyava a tots els 
assajos, els nervis, per no poder practicar suficient s’ensumaven per 
tota l’escola. Divendres 30 de maig, a un dia del nostre gran festival, 
tancàvem el Pràctiques amb un gran aiguat. 

Tot ens feia pensar que per segon any consecutiu tindríem unes 
exhibicions passades per aigua i ajornades a qualsevol altre dia.

El matí del 31 de maig el sol lluïa amb força carregada de tota la 
il·lusió dels nostres infants i monitors i la porta s’obria per començar 
la funció.

Com sempre els infants de jocs i esports aixecaven el teló, corrent, 
saltant, grimpant, jugant ens mostraven com comencem a entendre 
i dominar el moviment del cos. Mou-te ballant col·locats a sobre le 
l’escenari demostraven a tothom que fer exercici i jugar amb música 
és divertit i formatiu. Com cada any, la dansa convertia el pati en mà-
gia, alegria, felicitat, calma, passió i germanor.

Els nostres petits més esportistes d’iniciació esportiva i multiesport 
gaudien de la pràctica de l’esport ells mateixos, entre ells i amb els 
seus pares.

Finalment ens acomiadaven amb el gran festival de patinatge, 4 
grups diferents de p5 a primer de batxillerat, van fer que el públic es 
fascinés en mitja hora de la progressió que pot fer un infant al llarg dels 
anys amb esforç, dedicació i sobretot molta il·lusió.

L’escola era plena de pares, mares, amics , amigues , tiets, tietes, 
avis, àvies, mestres, monitors... Compartint part del seu temps per 
gaudir del dia on els protagonistes, un any més, són els infants.

Acabem un curs amb un festival que ha farcit el nostre pastís de 
xocolata i feina ben feta. Un any més al nostre record.

Bon estiu i fins a l’any que ve!

Gemma Pintó, Coordinadora activitats extraescolars

Avui  és un dia especial per a molts nens, nenes, mares i pares de l’escola. Te’n vas, Gemma. 
Has decidit, i ho comprenem,girar una mica el timó de la teva vida i dirigir-te a un altre rumb.
Deixa’ns  que t’adrecem unes paraules, perquè entendràs que no podem veure com marxes 
així, com si res…
Ets l’ànima de les tardes a la nostra escola. Dia a dia treballes per assolir,  amb una dedicació en-
vejable, el teu objectiu: acompanyar i ajudar els nens i nenes a fer-se grans tot gaudint de l’esport.
Única, capaç, incansable, divertida, emprenedora, feliç, riallera, assenyada, bromista, respon-
sable, lleial i, sobretot… molt Gemma.

Grans i mitjans de l’escola explicaran com els has ajudat a fer els deures  i com els has muntat 
minipartidets per divertir-se mentre esperaven que els vinguessin a buscar.
Els més menuts de la casa no oblidaran les teves històries inventades que tant  els han fet riure 
ni tampoc els caramels amb els que els has fet  gaudir d’una estoneta ben dolça.
Mares I  pares t’agraïrem com has sabut estimar-te els nostres fills i filles.
Mica en mica ens hem anat fent grans, Gemma. L’AMPA I tu hem crescut junts I hem compartit 
moltíssimes petites històries que ens uniran per sempre.
Així doncs, només ens queda desitjar-te bon viatge i recordar-te que això no és un adéu, sinó 
un a reveure!
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“Quan seré gran…”

Un any més, l’Auditori Barrades de l’Hospitalet va omplir-se de 
públic per veure en acció els alumnes de l’escola de música A 

tempo.
Dissabte 14 de juny van actuar conjuntament els nens i nenes 

de l’escola Pràctiques i de l’escola Les Corts, i sota el títol “Quan 
seré gran…” van posar punt i final a un curs ple de música amb un 
concert molt animat.

“La vida es bella” i així ho van demostrar els alumnes de Roda 
d’instruments. Piano, violins, guitarres, xilòfons i flautes travesseres, 
una petita gran orquestra que va trencar el gel sobre l’escenari i ens 
va deixar bocabadats.

A continuació va ser el torn dels més 
petits, el grup de Sensibilització. Ben 
guarnits amb camisa de quadres i barret  
en van cantar una de pop americana: “El 
Mc Donald té una granja”, i un  parell 
de pop català: “Els bombers”, i “Roda, 
roda”.

Els grups de Sensibilització II i Ini-
ciació I, preparadíssims i amb la recepta 
ben apresa, van cantar “Els colors”, “El 
cuiner” i la “cançó de l’escorçaire”.  Els 
barrets van tornar a l’escenari amb el 
grup d’Iniciació II i “Els músics del ca-
rrer”, la “Cançó del barretaire” i “El mo-
liner”.  I “La masovera”, “La pastoreta” i 
“L’astronauta” van ser els protagonistes 
musicals del grup de Preparatori.

Arribats a aquest punt del concert, el 
teló es va obrir per donar pas a la gran, 
gran Coral! Seixanta alumnes sobre 

l’escenari, dirigits per Isabel Albaladejo i acompanyats al piano per 
Míriam Aparicio. Semblava que ja hi eren tots però l’escenari encara 
es va quedar més petit en el punt culminant del concert, quan tots 
els alumnes van reunir-se per cantar l’últim tema, la “Cançó dels 
oficis”, de Xesco Boix.

Una tarda plena de música que no hauria estat possible sense 
l’esforç dels professors d’A Tempo i les ganes d’aprendre i passar-
s’ho bé dels infants. Sense dubte, “quan siguin grans…” recordaran 
aquesta gran actuació. 

Bon estiu i que soni la música!

Com cada any quan arriba l’estiu, l’AMPA va tornar a organitzar 
una cita indispensable a la nostra escola: el sopar de famílies, que 
en aquesta ocasió es va celebrar el dissabte 7 de juny.

Com que l’assistència al sopar anava augmentant any rere any, 
l’AMPA va introduir unes quantes novetats per tal que tothom qui 
volgués pogués participar: es van llogar taules i cadires, i les famílies 
es van haver d’inscriure amb uns quants dies d’antelació. També 
es va fer pagar als assistents una quantitat simbòlica de 0,50€ per 
ajudar a pagar les despeses de la festa.

Com cada any, l’assistència va ser fabulosa, i tothom va gaudir 
d’una festa que ja forma part del calendari d’activitats de la nostra 
escola. Es van poder veure plats senzills (d’aquells qui no tenen mol-
ta traça cuinant...) i veritables delicatessens que eren compartides 
entre tots els assistents.

Per acabar d’arrodonir la nit, una disco mòbil va fer ballar grans i 
petits... i fins i tot es va fer una gran “conga” per tot el pati!

Esperem que aquesta tradició continuï, i que l’any que ve sigui 
encara millor! 

Una cita indispensable: el Sopar de Famílies

L’AMPA INFORMA
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El 6 de juny vam donar la nota!!

L’ESCOLA INFORMA

Us heu adonat que preciós 
està, aquesta primavera, el 

jardí ?
Els verds, en totes les seves 

tonalitats, contrasten amb el rosa 
intens de la buguenvíl·lia; la ca-
pçada de la morera, cada any 
més gran, ens regala una im-
mensa i fresca ombra a les hores 
de sol més intens.

I com cada any, pel mes de 
maig, el vell nesprer agafa el pro-
tagonisme del jardí convertint-
se en l’arbre més festejat per 
tothom, grans, petits i també les 
cotorres.

I tot és degut als seus fruits…
els apreciats nespres! I és que ja 
s’ha convertit en una tradició que al voltant del dia de sant Ponç els 
nens, les nenes i les mestres de Parvulari, ajudats, si pot ser, pel Joan 
o com enguany per l’alumnat de pràctiques hem collit els nespres en 
el seu punt òptim de maduració (…i abans que les cotorres no se’ls 
mengessin  tots).

Mmmmmm, què bons, què dolços, dolcíssims! 

Fins i tot els que els hi costa 
provar menges noves en veure la 
cara de satisfacció dels que els 
menjàvem es van atrevir a fer un 
tast que els hi va resultar deliciós 
i…en demanaven més!

Què fa que aquests nespres 
siguin tan bons, tan dolços? De 
ben segur que la llum del sol, els 
minerals de la terra, l’aigua de 
la pluja…tot ben natural, sense 
fosfats, sense tractaments, però 
hi ha d’haver alguna cosa més; 
permeteu-nos una llicència, la lli-
cència de creure en la màgia dels 
somriures, en la innocència dels 
jocs, en els secrets compartits, 
en les Il·lusions sense límits… 

que els infants en són portadors i grans experts. Tot plegat deu con-
formar un bon aliment, una excel·lent energia de la que es nodreix el 
nesprer i, d’aquí,estem convençuts, la dolçor dels seus fruits.

I es que sota el nesprer hi ha màgia i succeeixen històries fantàs-
tiques…

Mª Jesús Llop

MIRALL DE PAU
Música: David Melgar
Lletra: Gibert d’Artze

Música: t’escolto entre els estels,
dolça i somrient vora el cel...

La vida s’il·lumina al teu costat:
tu fas que els amors s’envolin,

que les il·lusions es tornin realitat...
Viatges amb els núvols i amb els vents,

Tot fent de l’harmonia sentiments...
El teu llenguatge és el de l’amistat,

Perquè no hi trobem mentides,
I les teves melodies

Són veritat...
(Tornada:)

I volem que ens facis lliures:
només tu pots fer-nos viure

emocions
amb els teus sons...

Reprenem cançons i danses,

refem somnis i esperances:
ets la clau

d’un món de pau...
Música: m’escalfes com el sol...

Ets màgica i em mostres tants colors...
...vermell, daurat, blau, verd i el blanc més pur.

Però l’oïda està glaçada
i la veu roman callada,

sense tu...
Sí, quan és fosc, és molt dur

i tot ho trobo perdut...
... sé que, demà,

un to farà
que pugui tornar a riure,

els teus acords
em duran plors,

silencis o somriures...
(Tornada:)

I volem que ens facis lliures... (bis)
Tu m’acarones el cor...

I ,  com cada any. . .  La collita!

El passat 6 de juny a les 11 del matí, les escoles de Catalunya estàvem convocades a la iniciativa “Dóna la nota”, promoguda pel CdA Pau 
Casals. Es tractava de reivindicar col·lectivament el paper essencial que té la música en l’educació dels infants, i que, darrerament, sembla 

que està en perill. És per això que vam reunir tots els nens i nenes de l’escola al nostre estimat jardí per cantar, conjuntament, la cançó “Mirall 
de Pau”. Volem que al Fem Pràctiques quedi constància d’aquest acte que ens va unir en favor de la música i us convidem a llegir amb atenció 
el text de la cançó. 

Visca, per sempre, la Música!! 
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LA PISSARRA DELS ALUMNES

ACUDIT

Què li diu un pop a l’altre?
“Xoca aquests vuit!!”

Joel Castarlenas i Peiyou Chen
(4t Farigola)

ACUDIT

Què li diu un peix a l’altre?
-Saps que només tenim 2 segons de memòria?
-Què?
-Què de què?

Laura Farrona, Sara Duran, Roger García, 
Jordà Brell i Max Mallorquí (4t Farigola)

ENDEVINALLA

Aquesta és la història
D’un peix graciós,
Que neda i neda
I té tres colors.

Blanc com la neu,
Taronja com la mandarina,

Negre com la nit...
Segur que algú l’endevina!

Quin peix és?

Carla Muñoz i Zahra Zouane
(4t Farigola)

(Solució : El peix pallasso)

JOCS FLORALS DEL DISTRICTE 2014

La Ruth Mendoza (1r Foques), l’Àlex Mónaco (2n Balenes), 
la Carla Muñoz (4t Farigola), la Joana Solà (4t Romaní) i la 
Paula Aparici (5è A) van assistir a la cerimònia de lliurament 
de premis dels Jocs Florals del Districte. Els seus relats so-
bre la mediterrània van ser escollits per representar l’escola 
al Certamen del barri. Malgrat no van ser premiats, els hem 
de felicitar per la seva qualitat, sensibilitat i  imaginació. 
Enhorabona!

Bon estiu!!

A l’estiu em banyo a l’aigua de la Mediterrània,
Com que està tan freda, m’agafa una calipàndria.

M’estiro a prendre el sol amb bona posició
I em quedo torrada: -Ai, quina calor!

Jugo amb una pilota que està foradada
I al cap d’una estona ja està petada.

Aquí fa tanta calor com les patates al caliu,
I a tots us desitgem un molt BON ESTIU!!

Arlet Châlons, Júlia Huélamo, Maria Cervera i 
Areeba Bibi (4t Farigola)

Sóc el Mario Bruno i Calvo (6è B) i des dels 5 anys practico 
el waterpolo. 
L’estiu passat vaig tenir la gran sort de ser un dels nedadors 
de l’inaguració del Mundial 2013.
Us animo a tots els nens a que practiqueu aquest esport. És 
molt sacrificat, però dóna moltes satisfaccions.
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LLETRES...

Sabíeu que a l’escola 
s’hi parlen totes 
aquestes llengües?

Col.laboradors: família Barbado Flygare, família Bahdaasa-
ran, família Brandariz, família Carrera Geldschläger, família 
Chen, família De Kermadec, família Dell’anno Guijosa, fa-
mília Dervenski, família El Bouti Jiménez, família González 
Pedredo, família Griñó Soldatova, família Hamdoun, família 
Hu, família Karmas, família Lesnikov, família Mansour-Hafifi, 
família Marghni, família Montcusí Litvinova, família Nikouli-
na, família Pérez Meluzin, família Popescu, família Ritoune, 
família Seeley, família Zheng.

Durant aquest any 2014 es commemora el 20è ani-
versari de la proclamació de l’Any Internacional de la 
Família per l’ONU, una celebració que any rere any 
vol recordar-nos el paper cabdal que té la família en 
el nostre desenvolupament personal i col·lectiu.
Així que passar aquest estiu en família pot ser un 
gran pla! 
Al juliol i l’agost, si sou a Barcelona, no us perdeu 
el programa d’activitats que ofereix l’Ajuntament, 
adreçades a totes les famílies amb infants de qual-
sevol edat. 

En principi totes les activitats són de lliure accés, 
excepte algunes que requereixen inscripció prèvia, 
i la majoria són gratuïtes o amb un cost simbòlic.
Trieu la que més s’adapti al vostre gust o per als més 
actius, podeu provar-les totes: Orientació per la ciu-
tat amb GPS, Visites guiades al CCCB, Visites al 
riu Besós,... 
Això sí, recordeu que cal gaudir-les en molt bona 
companyia. Si voleu més informació, consulteu la 
página web de l’Ajuntament de Barcelona.

Us recomanem que els diumenges aneu al Poble Espanyol. Necessiteu un 
carnet però, quan ja el teniu, hi podeu entrar sempre. Fan màgia, titelles i 
expliquen contes i cada mes van canviant els espectacles. Ens agrada per-
què és molt divertit i s’hi poden fer moltes activitats. A més, podeu passar 
el dia allí perquè és com un espai molt gran amb un parc on s’hi pot dinar.

Alemany Der Sommer ist schon da!

Anglès Summer’s here!

Àrab Lakad jaa al saïf

Bulgar Лятото е тук!

Francès Ça y est, c’est l’été

Gallec O verán xa está aquí!

Italià L’estate gia stà qui!

Romanès Vara a sosit!

Rus Skoro leto!

Suec Sommaren är här!

Txec Léto už ve tady!

Xinés Xiàtian yt jin dào le!

FEM PRÀCTIQUES entre tots!

Si vols participar a la revista ho pots fer en-
viant-nos un comentari breu sobre un tema 
d’interès per a la comunitat educativa a la 
secció Bústia Oberta. També ens pots fer 
arribar algun escrit per algunes de les altres 
seccions de la revista. En totes les aporta-
cions hi ha de constar el nom i cognom de 
l’autor i un telèfon de contacte. Entenem 
que com a revista d´escola els seus contin-
guts han de ser respectuosos i constructius. 
Podeu fer-nos arribar les vostres aportacions 
a través de la bústia de l’AMPA o la següent 
adreça de correu electrònic: practiques2.
ampa@gmail.com. També podeu trobar-nos 
al Facebook: AMPA CEIP Pràctiques 2 i al 
twitter: @AMPAPractiques2

LES FOQUES I ELS PINGÜINS RECOMANEN…

ELS PARES RECOMANEN…
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GENT DE L’ESCOLA

A reveure, famílies
Com cada curs al juny, un grup de famílies diuen adéu a l’escola: els alumnes se’n van a iniciar 
una nova època escolar en acabar Primària. Ells ja s’han fet grans i a casa han pensat, possible-
ment entre tots, en un nou centre. Quan queden pocs dies per acabar el curs, parlem amb dues 
mares de 6è, Rosa Delgado i Marta Calvo, qui ens expliquen els sentiments, records i esperances 
que tenen al final d’aquesta etapa del camí.

Com són ara els records dels 
primers dies a l’escola?
Rosa i Marta a la vegada: eren molt 
petitets, no tenien ni tres anys i 
estaven molt contents.
Rosa: recordo aquell temps amb 
enyor i també tinc molt present 
que vàrem tenir poques dificul-
tats d’adaptació, tot va ser molt 
fàcil gràcies a les tutores.
Marta: Recordo la frase de Maria 
Jesús, la tutora “Són dos dies i...
Nadal, dos dies...i Setmana San-
ta, dos dies...i estiu”. També, al 
llarg dels anys, hem sentit sovint 
la paraula “preadolescents”, 
perquè eren petits però ja sabien 
el que volien I que quan anaven 
creixent, tocava no cedir moltes vegades perquè, 
al cap i a la fi, això és també educar. Ah, i recordo 
amb un somriure que se’m va perdre el meu fill el 
primer dia quan se’n va anar al bany, i jo baixava 
i pujava escales buscant-lo, fins que va aparèixer 
ell solet sense adonar-me’n. Estava sorpresa de 
l’amplitud de l’escola, dels dos edificis i dels patis. 
No havia vist una escola així d’ampla i n’havia 
visitat moltes a Barcelona.
Podríeu donar alguna recomanació a les famílies 
que romanen a l’escola Pràctiques?
Rosa: Tot i que jo no he pogut participar tant com 
jo hagués volgut per la feina, crec que les famílies 
s’han d’implicar molt més amb l’escola. Valoro 
molt la qualitat humana i professional de l’equip 
directiu i del professorat de l’escola Pràctiques i 
també és molt important per mi que ens hagin 
deixat participar en activitats a les aules. Tot el 
que pugueu viure participant amb els vostres fills 
i filles, com la màgia del dia del protagonista a 
P3 i la resta d’activitats on podem assistir-hi, no 
té preu perquè és una meravella irrepetible. Als 
pares i mares, de cara al futur, us recomano que 
intenteu muntar tallers al centre fets per les famí-
lies voluntàriament, perquè estar a l’escola tots 
junts és fonamental; és difícil, però ho podríeu 
intentar...Així les relacions entre escola i famílies 
quedarien reforçades.
Marta: recomanaria a les famílies que s’impliques-
sin més en ajudes permanents a l’escola i l’AMPA, 
perquè no val fer-ho solament en petits moments. 
I és fonamental, almenys, pagar la quota anual.
Com heu viscut el procés d’elecció del nou cen-
tre? És diferent de l’època de buscar escola? 
Han participat els vostres fills en la elecció?
Rosa: els nervis hi són presents sempre. A Infantil 
vàrem entrar amb la primera opció. Després del 

dia de portes obertes i d’una entrevista, vaig tenir 
molt clar que volíem aquesta escola; tot va ser 
fàcil i sense cap mena de problema, ja que les 
sorpreses venien dosificades gràcies a l’adaptació. 
I ara la meva filla ha participat en l’elecció del 
Centre de Secundària al 100%. Hem optat per la 
continuïtat: amb els companys de tants anys de 
la Laia i en un centre al costat de l’escola, així tot 
va rodat...Esperem que tot vagi bé.
Marta: Nosaltres a Infantil varem entrar en tercera 
opció i tot ha anat perfecte. Ara en Mario vol fer 
Medicina Esportiva. Hem visitat, per tal d’esco-
llir centre de Secundària i Batxillerat, centres de 
tres barris i de tots els colors possibles. Ens ense-
nyaven aules i molts recursos, però a la pública 
insistien més en el projecte. Jo ja no sabia ni el 
que volia. El dia de Portes Obertes de l’Emperador 
Carles, el meu fill em va dir a la sortida: “mama, 
jo ja he tingut molts canvis, no vull més canvis, 
no miris més, aquesta és la meva escola, ja ho 
tinc decidit”. Ja pensarem d’aquí a poc temps si 
hem encertat, ara toca esperar a veure com va 
el primer curs...
Rosa i Marta: Sembla que no hi siguin, però estan 
en tot. S’ha d’anar amb molt de compte...(riuen).
Què esperen els vostres fills del futur i quins sen-
timents tenen davant de la nova etapa de l’ESO?
Rosa: Té molta il·lusió, la meva filla se sent més 
gran. Crec, sincerament, que jo tinc més pors que 
ella, tot i que sé que podrà afrontar els canvis i 
els nous estudis amb esforç i disciplina. Sempre 
penses que podria donar més... La meva filla vol 
ser educadora infantil desprès d’uns anys en què 
canviava d’opinió cada dia, és normal. Li ha anat 
molt bé tenir una mica de cura dels més petits 
al pati, s’ho ha passat molt bé tenint aquesta res-
ponsabilitat com a alumna gran.
Marta: Els pares estem més preocupats i ens 

fem nosaltres mateixos les “mun-
tanyes”, ells ho tenen més fàcil i 
més clar. El meu fill volia de petit ser 
“construista”, fer cases realment i 
jugava a la sorra i deia “posaré el 
totxo”. Ara juga a waterpolo i vol ser 
metge. I com que té hores d’entre-
nament diàries, estem amoïnats 
pels deures i el seguiment normal 
dels nous estudis. De vegades, 
penso que no podrà amb tot, però 
tant l’entrenador com el tutor de 
6è ens han dit que si ell ho vol fer, 
ja buscarà el temps i ho aprofitarà 
tot al màxim. Per això, estem il-
lusionats.
Com penseu que serà la relació 
amb el nou centre i el professorat 

desprès de l’experiència a Primària?
Rosa: Suposo que serà més complicada la relació 
amb el nou Centre, també perquè ells van crei-
xent, volen ser més autònoms i independents. No 
volen que els acompanyis, tot i que per nosaltres 
són encara molt petits, de fet seran els més petits 
del Centre i impressiona. Esperem que hagi una 
complicitat amb els professors nous, al menys 
saber què passa amb els nostres fills cada poc 
temps, a la vegada que ens hem d’esforçar en 
donar-los més autonomia i llibertat. És un equilibri 
difícil, serà tot un repte per a tots plegats. Ells 
s’hauran d’espavilar, sobretot en el dia a dia i a 
nosaltres ens tocarà tenir molta paciència. Imagi-
nem també que a l’institut, l’ambient serà diferent, 
sense tantes reunions, i que no tindrem les famí-
lies moltes ocasions per compartir experiències o 
dubtes. Ja no els acompanyarem a les festes 
d’aniversari...(riuen).
Marta: Afortunadament, tenim referències. Hem 
anat a les Portes Obertes i sabem com funciona 
el nou Centre. El que més ens preocupa és tenir 
informació puntual de com van els nostres fills, 
el dia a dia. Tot i que suposem que aquesta rela-
ció tan estreta de Primària no podrà segurament 
mantenir-se. És clar, ja no són els petits d’abans, 
hem de saber acceptar-ho.
Ara toca esperar que passi l’estiu i veure com comença 

tot una vegada més. Des de la revista acomiadem totes 

les famílies que se’n van, i ho fem amb dos famosos 

proverbis llatins, aplicables realment a tothom: “Sapere 

aude” (atreveix-te a saber) i “Fortuna iuvat audaces” 

(la sort ajuda els valents). Que tingueu sort! A reveure!

Ma. Jesús Cid  i Antonio Ezpeleta


