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 “Un nen, un mestre, un llibre i un llapis 
poden canviar el món”     

Aquesta frase  ha recorregut tots els racons 
del nostre planeta i ha anat d’orella a orella 
gràcies a la veu de la Malala. N’haureu sentit 
a parlar d’aquesta noia, valenta, decidida, llui-
tadora ...  que amb només 17 anys s’ha guan-
yat merescudament el Premi Nobel de la Pau.

Ja amb 11 anys va començar a defensar el 
dret a l’educació de tots els infants i especial-
ment el de les nenes , i amb la seva senzillesa 
i el seu missatge humil i esperançador ens ha 
donat una  magnifica lliçó de vida.

El passat 20 de novembre es va celebrar el 
Dia Universal dels Drets dels Infants. I cada 
any, en aquesta data es rememora que al 
1989, l’Assemblea General de les Nacions 
Unides va aprovar la Convenció sobre els 
Drets de l’Infant. Va representar un gran pas 
ja que, tots aquests drets de què es venia 
parlant des de feia anys, per primera vegada  
van adquirir identitat jurídica i, com a tal, van 
passar a ser DRETS amb el sentit literal i legal 
del terme. 

Tots tenim al cap que existeixen uns drets 
dels infants, però si ara algú ens proposés 
que els enumeréssim probablement molts de 
nosaltres hauríem de reconèixer que el nos-
tre record  s’ha esvaït vagament. Segurament 
hi ha molts motius per caure en l’oblit, però 
sovint quan quelcom ens és llunyà, o creiem 
que ja ho tenim assolit en gran mesura, ens 
relaxem i ens distanciem de l’assumpte.

Fins no fa gaire, la majoria de nosaltres 
vivíem en la societat del benestar i amb tots 
els privilegis que això representa. Però d’uns 
anys cap aquí aquesta situació ha anat can-
viant i cada cop es donen més situacions en 
el nostre entorn proper on es posa de mani-
fest la vulnerabilitat dels infants i la precarietat 

de les condicions de vida (vivenda, menjar, 
recursos energètics...).

Seria bo que tots plegats féssim un exercici 
per refrescar la memòria, fer una breu ullada 
a aquests drets i reflexionar sobre la vigència 
i compliment d’aquests. I des de la nostra re-
alitat més quotidiana i propera, en el nostre 
dia a dia a l’escola i a la família, també fóra 
bo recordar que els infants tenen dret a par-
ticipar, a decidir i a expressar la seva opinió. 
Escoltem els infants, parem-hi atenció, obrim 
les orelles... i potser així les seves veus arri-
baran tan lluny com ho ha fet la de la Malala.

 I potser així, nosaltres també aconsegui-
rem fer realitat aquesta proclama: 

“Un nen, un mestre, un llibre i un llapis 
poden canviar el món”.

Gràcies Malala.
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A FONS

Aquest ha estat el llegat de l’Anna Aragay en jubilar-se. L’Anna és una psicopedagoga que ha treballat al 
SEETDIC (Servei Educatiu Específic pels Trastorns del Desenvolupament i la Conducta) i molt especial-
ment en el món dels més menuts, i val a dir que li encanta. L’Anna ha acceptat, de bon grat, compartir 
amb nosaltres els seus coneixements i savis consells.

 “Cuideu-vos dels més 
petits, sobretot!!”

“Quan eduquem, el que transmetem als 
nens i nenes és el que som nosaltres com 
a persones”. 
Els educadors hem de fer ponts,lligams; no 
hi ha possibilitat d’aprenentatge, ni creixe-
ment, si no hi ha un vincle afectiu de CON-
FIANÇA entre l’adult i l’infant.
Un bon educador hauria d’acompanyar sem-

pre els seus alumnes. Fer-ho requereix escoltar els nens i nenes, amb 
tranquil·litat interna, amb capacitat d’espera. Cal una comunicació 
propera i directa per fomentar autoestima i seguretat. Hem de posar 
paraules a les seves accions i davant d’una actitud no desitjable hem 
de poder dir sense alterar-nos: “De cap de les maneres pots fer això, 
ja ho saps i jo confio que ho pensis i no torni a passar”. I quan el nen 
o la nena s’ha tranquil·litzat convidar-lo a venir,tornar-lo a incloure: 
“Veig que ja t’ha passat... Que bé,  avui en un moment ho hem resolt!”.
“Els nens i nenes des que neixen necessiten contenció, no control”.                                                                     
I en l’inici d’aquesta etapa encara més, per poder  passar i resoldre les 
rebequeries. Contenció significa “et tinc amb mi”, ”et tinc en compte”, 
”et tinc present”, ”però no et deixaré fer segons què...”. Contenir és 
ben al contrari que controlar. Si l’adult conté, el nen s’autocontrolarà.
Els nens necessiten conèixer els seus límits i la primera norma que cal 
treballar a casa i a l’escola és la de que ningú pot fer mal a un altre. 
Els adults hem de tenir una resposta clara i ferma dient NO a l’acte 
agressiu. L’agressivitat existeix i fins i tot ens serveix de defensa, però 
cal aprendre a canalitzar-la, l’hem de treure a fora mitjançant paraules 
o ràbia...però sense fer mal a ningú. Els nens petits no saben gestionar 
prou bé les seves emocions: al que pega el troben dolent i cal que 
l’adult ho gestioni dient, per exemple: “No, no és dolent;  s’ha equivocat 
i l’ajudarem a entendre-ho, perquè a la nostra classe no volem que 
ningú prengui mal”.
“La majoria dels adults som invasors amb els nens i passem a l’acció”.                                      
Vivim en una societat impulsiva i actuadora, els nens ho són molt, però 
els adults també en gran mesura.  Cal ANTICIPAR, posar paraules 
abans de fer un acte: “Tenim molta pressa Joana; avui et poso les 
sabates perquè tenim el temps molt just” i no caure en fer-ho nosaltres 
sense fer partícip a la nena.
“Els nens i nenes es mouen amb els verbs fer i tenir.  Els adults 
ens hauríem de moure amb tres verbs: SER, ESTAR I SENTIR”.                                                                                                                                         
 Els infants d’aquesta edat són “actuadors”, per ells tot és “si fem o no 
fem” i alhora tenen afany per “tenir”; molt sovint et vénen amb objec-
tes: “Mira quin rellotge  tinc” . Els adults els hem de reconduir cap al 
terreny dels sentiments: ”Bé, després ja el mirarem. Però com estàs? 
Em vols explicar alguna cosa?”, “Jo et vull ensenyar el rellotge!”, “Bé, 
primer et volia saludar; per a mi, tu ets més important que el rellotge”.
Hem d’ajudar els nens i nenes a aprendre a ESCOLTAR, a ESPERAR 
i a GESTIONAR LES SEVES EMOCIONS.  Hem de dedicar temps 
a treballar-ho, i quan un infant li diu tonto a un altre poder-li dir “no 
és tonto, però ha fet una tonteria”. A l’escola sovint les emocions es 
treballen molt amb contes, i separats de la seva experiència. Cal  fer 
incidència, també, directament al nen: “Et veig trist, et trobes bé?”.

“Els nens avui en dia no empatitzen, no es posen en el lloc de l’altre”; 
per a ells només existeix el “jo,jo ,jo ... “. Cal ajudar-los a passar del món 
individual al món social, del principi del plaer al principi de la realitat.
Els canvis en aquesta edat són molt difícils. Els infants necessiten 
repetició, rituals, rutines... Els canvis els fan fràgils, els neguitegen. 
Tant a casa com a l’escola, hem de veure’ls capaços, creure que  se’n 
sortiran. Si els adults creiem en les capacitats dels nens, ells les bus-
caran i les trobaran. “Fem nens capaços”, encoratgem-los : “ Au vinga, 
que jo sé que tu pots!”
 “Els adults sovint parlem massa i diem més del que necessitem dir”                                                                                          
Als tres anys és l’edat dels “per què” i els adults acostumem a con-
testar incansablement; fóra millor que retornéssim la pregunta: “A tu 
què et sembla?” o “Ets un bon observador”.  Hem d’ajudar al nen a 
fer la seva construcció de respostes, ajudar-lo a ampliar, a pensar.                                       
És bo crear interrogants en els infants, provocar-los les ganes de sa-
ber, no donar només coneixements. Si els ajudem a descobrir la seva 
potencialitat, els nens tenen ganes de créixer.

“El joc, el dibuix i la paraula són les tres eines bàsiques d’acompanya-
ment en l’educació infantil”.
Volem remarcar que el més important és ajudar al nen a construir-se 
com a persona i deixar en segon terme les seves produccions. Per tant 
hauríem de trobar la manera de canviar el valor social del producte 
en si (dibuixos,treballs...) i emfatitzar el valor que té aprendre a estar 
en un grup d’iguals.

Aprendre a viure és saber estar en el lloc que toca en els diferents 
moments de la vida quotidiana ... i aprendre a estar en un grup de 
25 als tres anys no és gens fàcil!



Fem Pràctiques - número 28 - 1r Trimestre 2014/15

4

EL REPORTATGE

GRANS i petits,
a la nova escola

Els pares i mares són grans, el fills i les filles són petits. Els  anys que separen els  grans dels petits marquen les diferències. El grans 
inspiren i donen protecció, seguretat, tranquil·litat, maduresa. Els petits porten un rodatge a la vida de només tres anys i, per això tenen 

dret  a mostrar-se nerviosos i plorosos, a sentir-se insegurs. Els petits senten por davant del nou repte. Els grans no es cansen de repetir 
paraules boniques :“a l’escola hi ha més nens i nenes i faràs molts amiguets i amiguetes”; “la mestra és molt simpàtica”; “aniràs a la classe 
dels lleons, elefants”;  “faràs un tren petitó”; “portes una motxilla nova amb la bata, el got i l’agenda amb la teva foto”; “hi ha uns titelles 
molt macos”; “podràs fer pipi i caca a uns lavabos fets a la teva mida”; “sortiràs a esmorzar i a jugar a un jardí preciós que té un sorral i 
una caseta amb tobogan”; “també faràs feinetes”; “el cuiner es diu Dídac i fa uns dinars per llepar-se els dits, i després de fer la becaina 
estaràs poqueta estona i de seguida et vindrem a recollir...” 
Els petits arriben a l’escola amb el cap i el cor ple de paraules boniques; sembla que les han entès  i, amb el ulls espantats, diuen que no 
ploraran.
Quan arriba l’hora de l’adéu els petits ploren i ... alguns grans- protectors, segurs, tranquils i madurs-  mentre pugen per la rampa, miren 
per les finestres i... també ploren. 
Aquesta és la petita història d’una jornada a P-3. 
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Com ja sabeu, des de fa molts i molts anys a l’ escola és tradició 
celebrar Sta. Cecília, la patrona de la música.  Enguany, ho vam 

fer el  dia 20 de novembre, tot i que l’onomàstica és el 22. Sempre 
contractem un espectacle musical que, habitualment,  es representa 
pel matí,  al Casinet d’ Hostafrancs. El que vam veure i vam sentir 
aquest curs portava per títol EL DIRECTOR DESCONCERTAT. Va ser 

molt divertit i ens ho vam passar d’ allò més bé,  a banda d’ aprendre 
moltes més coses de les que ja sabem sobre la Música.

El cas és que ens agrada celebrar aquesta festa perquè ens esti-
mem aquest art i perquè és una manera de fer-lo més viu a l’ escola, 
tot i que, com ja veureu més endavant,  no hem de fer gaires esforços 
per animar els nostres nens i nenes a cantar i a interpretar. 

Aquest curs, que treballem l’ 
Eix transversal LA MÚSICA, UNA 
LLENGUA PER A TOTHOM, vam 
voler fer d’ aquell dia una jornada 
més completa i especial del que 
acostuma a ser habitual. Fou per 
aquest motiu que vam convidar a 
tots els nens i nenes de Cicle Mitjà 
i Cicle Superior que estan aprenent 
a tocar algun instrument a inter-
pretar alguna peça musical per als 
altres companys i companyes de 
l’ escola. La proposta va tenir una 
acceptació increïble i de seguida 
se n’ hi van apuntar un munt, tants 
com 45.

La idea inicial fou la d’ organitzar 
l’ acte com si fossin MÚSICS DE 
CARRER  distribuïts per diferents 
espais de l’ escola, de manera que 
totes les classes  hi anessin passant 
tot mirant i escoltant les diferents 
interpretacions. El cas és que, amb 
l’ allau de músics que se’ns hi ha-
vien apuntat, es feia una mica difícil 
d’ organitzar, sobretot per assegu-
rar que tothom podria veure-ho tot. 

Vam començar a perfilar el pro-
grama tot demanant-los quina 
peça, o peces, volien interpretar i 
el temps de durada de l’ actuació. 
En aquest moment, alguns dels as-
pirants a músics van veure que la 
cosa anava de debò i van decidir 
que encara no tenien prou pràctica 
com per exposar els seus conei-
xements davant dels altres. Fou d’ 
aquesta manera que es va reduir el 
nombre d’ intèrprets i vam avançar 
una mica més en l’ organització.

Durant les setmanes que vam es-
tar preparant l’acte, el músics van 
anar assajant,  individualment o per 
grups. Alguns fins i tot van aprofitar 
estones d’esbarjo per ésser super-
visats per les mestres especialistes 
de música. 

L’ACTIVITAT

Una tarda ben musical 
per Sta. Cecília
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Feia poc que havíem començat el curs i 
es feia estrany anar de colònies tan aviat, 

els dies 29, 30 i 31 d’octubre. Vam ser els 
primers de tota l’escola a anar-hi.

El dia que marxàvem estàvem molt ner-
viosos, a dins l’autocar tothom cantava i de 
sobte ja havíem arribat a la Granja, a Santa 
Maria de Palautordera.  El paisatge era 
realment impressionant.

Un cop allà ens van presentar als 
monitors, Óscar, Marta, Laia i Marina, 
eren molt simpàtics i ens van rebre 
amb abraçades i petons.

Vam fer un munt d’activitats, de fet 
quasi no teníem temps per descansar. 
El primer dia, després d’allotjar-nos a 
les habitacions, vam anar a una espla-
nada a fer diversos jocs, també vam 
fer escalada, esports, vam tocar els 
cavalls i vam donar de menjar a les ca-
bretes. A la nit vam fer un joc al bosc, 
va servir per treure la por a la foscor, a 
l’apagar tots les llanternes, vam veure 
que realment no era del tot fosc i sí 
que hi havia claror, tots cantàvem la 
cançó de “Mamaeco”.

El segon dia vam aprendre a muntar 
entre tots unes cabanes al bosc, tam-
bé vam fer un recorregut d’aventures 
amb els ulls tapats, fins i tot hi havia 
tirolina. Per la nit tots anàvem ben gua-

pos perquè tocava la discoteca! Hi vam ballar 
molt.

Malauradament va arribar l’últim dia, 
tothom estava molt trist perquè no volia 
marxar. Va ser un dia “refrescant” perquè a 
l’activitat de les barques vam “caure” a la pis-
cina. Un cop canviats tocava fer una polsere-

ta que ens emportaríem de record.
Durant aquells tres dies vam aprendre a 

treballar en equip, a cooperar, conèixer millor 
als companys i a nosaltres mateixos.

Ha estat una aventura realment extraor-
dinària, no oblidarem mai les colònies de 5è.

Alumnat de 5è

Amb aquest programa i el temps de durada total de totes les peces 
musicals, vam establir quatre llocs d’ actuació: l’Aula de Música, el 
Vestíbul de Parvulari, el Gimnàs i el Porxo del Pati dels grans. Fou ne-
cessari demanar més teclats, ja que el nombre de pianistes superava 
amb escreix les expectatives inicials. A cada punt musical, hi havia un 
nombre determinat d’ intèrprets, les peces dels quals ocupaven  un 
total d’ entre 8 i 10’ d’ actuació. 

Es va organitzar tota l’ escola en quatre grups de diferents nivells 
barrejats i aquests, amb les tutores i els especialistes respectius, van 
anar passant per cada espai musical durant tota la tarda, de manera 
que al final del recorregut havien pogut gaudir de totes les actuacions. 
Com que els grups eren molt grans, els canvis es van haver de fer 
de manera ben sincronitzada, tot avisant del moment adequat per 
canviar i acudir a l’ espai següent.El cas és que el resultat de la nostra 
TARDA MUSICAL va ser un èxit. Vam  descobrir que a la nostra es-
cola tenim grans  artistes i tots els  espectadors i espectadores vàrem 
quedar amb la boca ben oberta per la qualitat de les interpretacions. 
Tant és així, que ens agradaria poder repetir l’ experiència el curs vi-
nent, però millorada, doncs els únics que no van poder gaudir de tot l’ 
espectacle  van ésser els mateixos artistes.

Per a tots aquells que no vau poder gaudir d’ aquesta experiència, 
aquí en  teniu una petita propina, el programa d’ actes. I aprofitem 
per donar-vos un petit consell: Seguiu gaudint de la MÚSICA perquè 
alimenta l’ ànima i ens fa ésser més feliços!!!

L’ACTIVITAT

Les colònies de 5è
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A hores d’ara els records de l’estiu queden lluny però no els hem oblidat i ressonen dins del nostre cap com aquelles cançons que ens agra-
den tant.

Les vivències de l’estiu han estat diferents per a cadascú de nosaltres però de ben segur que han estat plaents, enriquidores i portadores de 
noves experiències.

És d’agrair que en el temps de vacances recordeu tant i tant l’escola i es fa evident amb el gran nombre de postals que envieu:  enguany 70! 
Cada any en són més! 

De llocs ben propers  i d’altres ben allunyats ens han arribat:  paisatges de muntanya, platges, valls, monuments, fotografies, fars, llacs, 
coves, edificis emblemàtics, ciutats, pobles, esglésies, temples, parcs, ponts, escultures,  carrers, castells, volcans, personatges entranyables,  
palaus, illes, barques, gegants i…vaques! 

Totes precioses i amb uns missatges portadors d’alegria i d’estar-ho passant molt bé.
La cançó del “nostre estiu”  ja forma part del passat però la seva melodia la recordarem durant molt de temps.
Gràcies a tots i totes!!

En iniciar setembre arriba la resta del professorat  i durant tres 
setmanes el treball serà intens: organitzar el temps, els espais, 

planificar, prendre decisions, preparar les reunions, la documentació 
i….  moltes altres tasques de preparació per encetar, un cop més, un 
altre curs. I, per encetar-lo  bé, és necessari concentrar els esforços 
en fer una bona acollida, una bona rebuda on tothom - infants,  famí-
lies, mestres i la resta del personal de l’escola - se senti part integrant 
d’un projecte comú d’escola.

I comença amb força, amb il·lusió i ple de somriures un nou curs!
El retrobament esperat es fa palès per a la majoria i per a uns 

quants tot és novetat: el jardí, la classe, la mestra o el mestre, els 
ritmes, els ninos, les joguines… si  parlem dels infants, els principals 
protagonistes. Cal que se sentin  únics, acceptats, respectats,  esti-
mats… dins d’un context ple de calidesa i acolliment.

I cal pensar amb les famílies que confien el què més estimen  a 
l’escola i, per tant, cal que se sentin acollides, que es trobin a gust,  
que tinguin mostres de que els seus fills i filles estan ben atesos i cal 
que siguin, sempre, informats del que succeeix a l’escola per tal de 
reforçar aquesta confiança.

Amb el nou curs, altres noves cares:  una mestra , la Fina, i els con-

serges l’Isabel i en Carles, que necessitaran temps per tal d’adaptar-
se a característiques pròpies del nostre projecte d’escola.

I tots plegats,  ben rebuts! Que és el propòsit principal:  que tothom 
se senti còmode.

Fins i tot el nesprer vol participar d’aquest objectiu  i ens acull amb 
els primers brotons  de les seves flors, tot donant-nos la benvinguda.

Benvinguts!

SOTA EL NESPRER

Finals d’agost.  La calor absent de l’estiu aflora aquests dies. Tímidament, la vida de l’escola comença de 
nou com algunes fulles noves i tendres que llueix el nesprer. L’equip directiu comença la posta en marxa
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L’AMPA és un grup obert i organitzat de pares i mares que, entre al-
tres moltes coses, treballa coordinadament amb l’escola per contribuir 
a que els nens i nenes del Pràctiques tinguin una bona escola. Amb 
aquest objectiu, des de l’AMPA impulsem i portem a terme diferents 
accions, entre les que destaquem:

Organitza les activitats extraescolars i el servei d’acollida dels matins.
Subvenciona el servei d’acollida per a les famílies convocades a les 

reunions col·lectives durant el curs escolar. 
Gestiona el Casal d’estiu.
Col·labora en organitzar el servei de menjador i participa en la Co-

missió de Menjador. 
Fomenta la convivència entre tots els participants de l’escola, a tra-

vés de la revista Fem Pràctiques, el sopar de famílies, laa festa de la 
Pactikada, la comissió de solidaritat i la realització de xerrades.

Gestiona les subvencions i ajudes econòmiques.
Promou la millora de l’entorn dels nostres fills i filles, a través del pro-

grama municipal “Camí Escolar”, la Comissió d’Obres, la col·laboració 
econòmica per a la millora de l’edifici (armaris, pintura, millores a la 
cuina) i dels recursos (aportacions a la Biblioteca i material divers), un 
obsequi de comiat als de 6è (samarretes).

Treballa coordinadament amb l’escola per a la millora continua, a 

través de la participació en el Consell Escolar del Pràctiques i les seves 
comissions, la participació en el Consell Escolar del Districte, la comu-
nicació freqüent en reunions periòdiques amb l’escola, l’assumpció de 
l’organització econòmica del Projecte TexTot. 

Per portar totes aquestes tasques endavant (i d’altres que no hi 
apareixen) es requereix de la participació dels pares i les mares de 
l’escola. Per aquest motiu, l’AMPA disposa de diversos canals de co-
municació, de les que destaquem:

Pàgina web (http://www.ampapractiques2.com).
Facebook i Twiter.
Correu electrònic (practiques2.ampa@gmail.com).
Delegades de curs.
Panells de difusió a l’escola.
Notes a través de l’agenda dels nens i nenes.
Participació a les reunions de nivell
Qualsevol idea, aportació, suggeriment, millora, oferiment o inquie-

tud que tingueu, ens les podeu fer arribar per qualsevol d’aquests 
canals a la vostra disposició.

Una salutació.
AMPA.

L’AMPA I L’ESCOLA INFORMEN

Cuina i  vestidors nous. . .  i  ara què?

L’AMPA informa.

Ja fa alguns cursos escolars que es va crear la Comissió d’Obres, 
tant a l’AMPA com al Consell Escolar de l’escola. Quan aquest 

AMPA va començar, un dels reptes més importants que va heretar de 
l’anterior va ser continuar amb les negociacions amb les institucions 
públiques per a realitzar les reformes que la nostra escola necessita. 
Ens constava que portaven hores de treball acumulades, moltes il·-
lusions engegades, grans promeses rebudes d’una escola nova, mas-
ses frustracions contrastades i alguns interlocutors indignes de ser 
interpel·lats.

 Actualment, els interlocutors han canviat i, si més no, amb els 
d’ara s’hi pot parlar. Però seguim tenint un fort sentiment agredolç. 
Dolç, perquè per fi s’han realitzat algunes reformes necessàries. Agre, 
perquè són totalment insuficients. Avui en dia, la nostra escola està 
més propera a tenir l’edifici que es mereixen els nostres fills i filles, 
així com tots els professionals que hi treballen dins. Però també és 
cert que encara ens trobem prou lluny de tenir les infraestructures 
que necessitem.

 Enguany, aquest curs escolar estrenem vestidors, reformes a la cui-
na i s’ha fet una renovació del menjador. També s’ha fet una reforma 
parcial del soterrani, que encara requereix de més intervenció. Per 
tant, aquest curs escolar hem aconseguit una mica d’allò que volíem. 
I el que és més important, ho hem aconseguit perquè s’ha treballat 
conjuntament amb l’escola i perquè s’ha insistit fins a l’avorriment.

 I a partir d’ara, continuarem amb el que encara ens queda per 
aconseguir. Treballarem (encara més) per a que millori la neteja dels 
entorns de la nostra escola, per a que millori la senyalització viària per 
la seguretat dels nostres fills i filles, per a que es realitzin obres de 
millora dins de l’escola i per a que es remodelin i es destinin alguns 
espais a nous usos, com per exemple una biblioteca amb llum natural 
i alguna petita sala d’actes pròpia.
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LA PISSARRA DELS ALUMNES

POEMA

La Música i el seu talent

El talent de la música és meravellós,
Quan tu l’escoltes sembla que siguis famós.

Cantes,  balles al ritme d’una cançó
I si no porta lletra, la inventes en un segon.

Si tens la sort de tocar un instrument,
La música t’envolta ràpidament.

Si ets com jo que no toco res,
Escolto la ràdio i m’ho passo d’allò més bé.

Quan era petita dormia amb tu
I amb una cançó de bressol et dic tururú.
Tururú, tururú, tururú tu, ru, ru, ru!!!

Lucía Barrios (4t Farigola)

ENDEVINALLA

Pot ser ampla o estreta
I més gran que la Biblioteca.
Si un dia estàs trist, pots solfejar dins de la sala.
I et juro que jo hi he entrat milers de vegades.
Què és?

Daniel Pérez (4t Romaní)

(Solució : L’aula de Música)

ENDEVINALLA

Estic plena de forats
I a dins no hi porto cap animal.
Si em bufes fas soroll,
Però si em tapes els forats
Escoltaràs una cançó.
Qui sóc?

Natalia Barrios (4t Romaní)

(Solució : La flauta)

ENDEVINALLA

Sóc una clau que no obro portes,
Sóc un sol que no dono calor
I si em toques amb alegria
Et faré una cançó.

Noa Lafuente  (4t Farigola)

(Solució : La clau de sol)

“Hola, em dic Laura Farrona i fa poc 
vaig guanyar un concurs de ball, amb 
la meva companya i amiga Clara. El 
premi va ser poder actuar a la Festa 
dels Súpers 2014 i ens ho vam pas-
sar molt bé!!!”

Laura Farrona (5è B)

“El Miguel Marques de 4t Farigola va guanyar el 3r 
Premi del Concurs “Dibuixem la Mercè 2014” i va 
recollir-lo al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 
Enhorabona!!”



11

Fem Pràctiques - número 28 - 1r Trimestre 2014/15

LLETRES...

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

Col.laboradors: família Abriouel, família Adamson, família 
Augusto, família Barbado Flygare, família Brandariz, famí-
lia Carrera Geldschläger, família Chen, família Dell’anno 
Guijosa, família Elimrani, família El Bouti Jiménez, família 
Fontanals, família González Pedredo, família Hadeeb, família 
Ilie, família Karmas, família Lesnikov, família Lusa Finazzi, 
família Mansour-Hafifi, família Marghni, família Montcusí 
Litvinova, família Ouajid, família Pérez Meluzin, família 
Peucheret, família Pokhrel, família Popescu, família Seeley, 
família Shahid, família Vizcarra, família Zouane.

ELS DRETS DE LA INFÀNCIA
En aquest llibre deu autors i autores han escrit un conte per a cada un dels Drets dels Infants i donen 
vida als principis d’aquesta llei tan important. Els contes són molt emotius i colpidors... Com el de 
la nena del Senegal que ha d’ anar a viure a un país estranger.  La nena recorda i se sent com les 
“lëp-lëp” les grans papallones del Senegal. O l’Elna, una nena que va sentir que el seu nom formava 
part d’una bonica història que valia la pena no oblidar, i se’n va sentir molt orgullosa... El trobareu a la 
Biblioteca de l’escola: us el recomano!

Aquest curs la música és la protagonista i per això us recomanem gaudir de la 
música en viu els diumenges a la tarda.
‘Silenci, fem musica!’ és una de les activitats de caràcter gratuït que proposa el 
Museu de la Música els diumenges a la tarda de tot l’any: l’oportunitat d’escoltar 
de ben a prop com sona la seva col·lecció d’instruments, a mans d’estudiants de 
l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

No es tracta d’assisitir a un concert tal i com esteu acostumats sinó que sereu el públic convidat d’una sessió oberta i lliure del treball de 
recerca que fan els músics al voltant del so i la tècnica dels instruments. Tant si toqueu un instrument com si no, compartir la vostra expe-
riència amb els estudiants i gaudir de la música en directe és una activitat molt recomanable per a tota la família!

Lloc: Museu de la Música
Hora: 17.30h
Organitza: Museu de la Música i ESMUC
http://www.esmuc.cat/

Alemany Dass die Musik euch degleite!

Anglès Let the music be with you!

Àrab Al musiqa turafiqukum!

Castellà ¡Que la música os acompañe!

Francès Que la musique vous accompagne!

Gallec Que a música vos acompañe!

Italià Che la musica vi accompagni!

Nepalès Sangeet tapaiko saath rahoss

Portuguès Que a musica vos acompanhe

Romanès Muzica sa va insoteasca

Rus V sapravajdenii s musikoy!

Suec Låt muziken vara meg dig

Txec At vas hudra doprova’zi!

Xinès Yin yue yu wo men tong zai!

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

LA GEMMA RECOMANA…

ELS PARES RECOMANEN…
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GENT DE L’ESCOLA
“A banda que el centre és molt gran, hi ha molt volum de 

feina perquè hi ha moltes persones i això genera activitat. 

Amb un conserge no n’hi ha prou”

La Isabel Muñoz i el Carles Taure han estat els conserges del Pràctiques durant el primer tri-
mestre. Fem l’entrevista al costat del taulell de l’entrada perquè el moviment és constant i en 
diverses ocasions o un o altre han d’abandonar l’entrevista per tal d’atendre algú o solucionar 
alguna incidència. Se’ls nota implicats amb la seva feina.

L’any passat teníem dos con-
serges que van marxar a una 
altra escola per a ocupar una 
altra plaça. Vam tenir la sor-
presa que al començament 
de curs només es cobria una 
vacant. Davant les reivindica-
cions de l’escola i dels pares 
es va cobrir la segona plaça de 
moment de forma provisional 
fins abans de Nadal. Des de la 
revista volem donar més visi-
bilitat a aquesta problemàtica. 
L’estabilitat dels conserges és 
important per la relació amb 
el centre, els pares i els nens. 
Ens agradaria que ens expli-
quéssiu la vostra trajectòria 
anterior i si us esperàveu les 
reivindicacions de l’escola per 
tal de conservar les dues pla-
ces de conserges? 
Isabel: Jo vaig ocupar una plaça al Centre de 
Recursos de Sant Andreu durant sis anys i mig 
i després, fruit d’un concurs de trasllats vaig 
arribar aquí de forma interina. És la primera 
escola on treballo. Allà treballava amb professio-
nals de l’educació (mestres, psicopedagogs,...) 
i aquí també tracto amb nens i això dóna molta 
activitat. Vaig arribar a principis de setembre i 
la veritat és que, tot i que encara no hi havia els 
nens, hi havia moltíssima feina. Sí que es par-
lava molt de fer algun tipus de protesta i reivin-
dicació per conservar les dues places però fins 
que no van començar les classes no vaig veure 
que efectivament es feien reunions de protesta 
pels pares i ho vaig trobar perfecte.
Carles: Jo vaig fer les oposicions i uns sis anys 
després em cridaven per fer algunes substitucions 
a escoles. En relació al Pràctiques em van pro-
posar fer una jornada de 20 hores setmanals i 
després em van oferir jornada completa fins el 
23 de desembre i vaig acceptar. No vaig saber 
del problema de reducció d’una plaça fins que 
vaig arribar aquí.
Com viviu l’activitat del vostre dia a dia? Quines 
són les vostres tasques concretes? Creieu que 
són necessàries les dues places de conserge? 
I.:Nosaltres ens ocupem de les entrades i sor-
tides, d’atendre el telèfon i de fer fotocòpies. 
Hem d’atendre els proveïdors, gestionar la 
maleta viatgera que es demana al Centre de 

recursos, fer fotocòpies d’alguna circular que 
molts cops ha de sortir el mateix dia, ... També 
està la responsabilitat de vigilar els nens que 
no surtin si no està el pare o la mare o que no 
es despistin, tot i que també hi ha el filtre del 
mestre i dels pares. La veritat és que hi ha molta 
feina perquè és un centre molt gran amb dos 
edificis. Es necessiten dos conserges. A veure 
si podem aconseguir que el Carles es quedi! A 
més nosaltres estem contents treballant junts 
perquè veiem que l’altre és una persona vàlida.
C.:A més, també estan les feines que fas tu 
perquè creus que contribuiran a un millor fun-
cionament del centre com temes d’organització 
de material, claus,... I una altra cosa que ocupa 
molt de temps per la dimensió del centre són els 
acompanyaments dels nens a l’aula quan arri-
ben tard, o portar algun missatge a la classe per 
al mestre sobre si un nen es queda a dinar o el 
vindran a buscar abans o es queda a acollida,... 
I.: A banda que el centre és molt gran, hi ha dos 
edificis i tres entrades, hi ha molt volum de feina 
perquè hi ha moltes persones molt dinàmiques 
i això genera molta activitat. Amb un conserge 
no n’hi ha prou.
Què us ha cridat l’atenció del Pràctiques? Com 
és la vostra relació amb els mestres i l’equip 
directiu? 
I.: Jo em vaig sentir molt ben acollida a nivell 
humà i la veritat és que trobo que hi ha un 
equip molt competent i amb ganes de fer moltes 

coses. Ens deixen molta 
llibertat per fer la nostra 
feina i intentar fer-la de 
la forma més eficient.
C.: Jo penso que hi ha 
un personal molt homo-
geni i això afavoreix una 
bona relació entre ells, 
amb el PAS, amb les fa-
mílies,... El teixit social 
del barri també ajuda 
molt. El barri alimenta 
l’escola. Jo a d’altres 
escoles no he conegut a 
ningú de l’AMPA i aquí 
hi ha un AMPA molt ac-
tiva. També destacaria el 
tracte que l’escola dóna 
els alumnes en el sentit 
que estan molt pendents 
d’ells. També hi ha mol-

ta comunicació amb les famílies per part del 
centre i de l’AMPA. I l’equip de menjador i ex-
traescolars és molt bo.
Si us haguéssim de conèixer més personalment 
què ens explicaríeu de vosaltres?
C.: Jo sóc de Gràcia però ja fa tres anys que 
visc al Montseny. M’agrada la muntanya, llegir 
i fer fotos.
I.: Tot i que ja són grans, dedico molta atenció a 
les meves filles perquè mai deixes de ser mare 
però sempre m’ha agradat molt l’esport i encara 
que ho he deixat una mica, els caps de setmana 
vaig amb el meu marit a caminar ràpid o a córrer. 
M’agrada la música.

* En el moment de publicació d’aquest número 
de la revista, el contracte del Carles ha finalitzat 
però s’ha assignat un altre segon conserge a 
l’escola, el Sergi Vallvé.


