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El teixit associatiu d’un barri és molt im-
portant per donar-hi la vida que aquest ne-
cessita. Formen part d’aquest teixit, entre 
d’altres, les entitats educatives i culturals. I 
és aquí on l’escola pren una dimensió molt 
important, i molt més si es tracta de l’escola 
pública. Si fem una mica d’història, recor-
darem que el Pràctiques 2 va ser un referent 
important al barri de Sants, a Barcelona i 
a Catalunya com a centre experimental de 
pràctiques, que rebia un gran nombre de 
futurs mestres. D’aleshores ençà ha plogut 
molt i, si bé ha deixat de ser aquell referent, 
ha esdevingut una entitat i un espai vinculat 
al districte amb un plantejament ben dife-
rent.

Quan l’actual equip directiu va iniciar 
la seva trajectòria com a representant de 
l’escola i va presentar el projecte de futur del 
centre, un dels aspectes que els membres 
de la comissió avaluadora van reclamar va 
ser el d’establir uns lligams més sòlids amb 
el barri. Aquesta fita no ha resultat difícil de 
dur a terme i s’ha anat traduint en moltes 
actuacions:

- Es va valorar la conveniència de tenir 
uns representants al Consell escolar del 
Districte, i durant aquests anys un pare i 
un membre de l’equip directiu hi han estat 
assistint. 

- El projecte del camí escolar ha per-
mès disposar d’un entorn més segur i més 
agradable, tant per a l’escola com per a les 
seves famílies. Fins arribar al moment en 
què es troba aquest projecte (encara no 
acabat), ha calgut un treball exhaustiu de 
debat, coordinació i presa de decisions amb 
altres entitats. Un dels ens fonamental ha 
estat el dels veïns, amb qui  s’han establert 
lligams que han permès conèixer millor les 
necessitats d’uns i altres.

- Obrir activitats extraescolars a nens i 
nenes d’altres escoles també ha estat una 
altra manera de vincular-nos amb l’entorn. 

Si bé cal dir que la participació ha estat es-
cassa, no perdem la il·lusió que s’ampliï.

- Tampoc oblidem el projecte de Patis 
Oberts al qual estem adscrits des del curs 
passat. Amb l’obertura de l’escola els caps 
de setmana, hem afegit un espai lúdic als 
que ja tenia el barri i podem dir amb entu-
siasme que, en aquests dos anys de fun-
cionament, ha crescut el nombre d’usuaris 
i n’ha millorat el respecte i la conservació.

- I per acabar-ho d’adobar, aquest curs 
hem estat portant a terme l’Eix transversal 
Mou-te pel barri, mou-te per al barri.  La 
idea inicial va ser la d’aprofundir en el pro-
jecte del Camí escolar que ja hem comen-
tat, però, sobretot, la d’apropar la comunitat 
escolar al coneixement del barri i que, així, 
el sentim més nostre.

- I, per últim, en aquests moments també 
estem més vinculats a les entitats educati-
ves del nostre entorn ja que hem establert 
coordinació pedagògica amb les noves llars 
d’infants públiques, cosa que implica tro-
bades periòdiques amb els equips docents, 
i visites d’intercanvi de les mestres amb els 
nens i nenes de P2 i P3.

Així doncs, creiem que estem acomplint 
amb escreix aquells objectius que ens ha-
víem marcat en iniciar el nostre projecte 
d’equip directiu. El fet que haguem arri-
bat on som no correspon només al treball 
d’aquest equip, sinó també a la participació 
de la resta de la comunitat escolar, i molt 
especialment a l’AMPA, que també ha cre-
gut en la necessitat d’aquesta vinculació i 
s’hi ha implicat amb convicció i amb moltes 
hores de dedicació.  

Tot i així, pensem que encara no n’hi ha 
prou i hem de seguir treballant per tal que 
s’acompleixen totes les fites que ens ha-
víem marcat. Especialment,  pel que fa a 
la idea del Camí escolar, espai amic, doncs, 
encara que soni reiteratiu, encara queda 
molt camí per fer.
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Un clam contra les retallades
Joan Manuel Serrat cantava que “seria tot un detall, tot un símptoma d’urbanitat, que no perdessin 
sempre els mateixos”. Des que es va anunciar el paquet de retallades a l’escola pública, el Pràctiques 
2 s’ha sumat a la protesta de tot el col·lectiu docent català. Cada dimecres ens ho recorden lluint les 
samarretes grogues. Tres mestres ens expliquen el seu clam d’indignació. 

Sílvia Mas : “Jo estimo la meva feina i crec 
en allò que estem fent, aquell ideal d’escola 
que dia a dia procurem aconseguir, aquella 
llista interminable d’axiomes inherents a la 
nostra professió: la diversitat, la inclusió, la 
cooperació, la participació, la comunicació... 
Però ara, davant la nova realitat de crisi que 
vivim, se’m plantegen molts interrogants i 
molts neguits.

Em fa por que perdem el referent essen-
cial: l’infant. El preu que hem de pagar és 
molt alt: el risc de pèrdua de QUALITAT 
d´ensenyament (i ho 
escric a conscièn-
cia en majúscules!). 
Malauradament, pri-
men els interessos 
quantitatius per da-
munt dels qualita-
tius. I sabeu com es 
tradueix en el dia a 
dia de l’escola aques-
tes retallades? A tall 
d’exemple, aquí en 
teniu alguns dels més 
significatius i que ja 
s’estan aplicant:

- Augment de les 
ràtios o nombre d’alumnes per aula, que 
comportarà una atenció menys individualit-
zada dels nens i nenes.

- Disminució de les hores de gestió i coor-
dinació dins l’horari del professorat. Això su-
posarà menys temps d’atenció a les famílies, 
de tutories i de planificació i programació.

- No es cobriran les substitucions de baixa 
del professorat fins l’onzè dia lectiu (és a 
dir, a partir de dues setmanes) i, per tant, 
s’hauran de cobrir des de la pròpia esco-
la, sovint a costa de desmuntar reforços, 
desdoblaments, tallers, especialitats... Això 
significa disminuir la bona atenció al grup 
classe fent passar un mestre/a diferent cada 
hora i replantejar l’organització diària del 
centre.

- Reducció de suports educatius fona-
mentals (vetlladores, tècnics d’educació, 
auxiliars i educadores d’educació especial, 
etc) per als alumnes amb més necessitats.

- Reducció de l’assignació econòmica als 
centres per al seu funcionament.

- Reducció del pressupost destinat a be-
ques de menjador, llibres i material.

- Reducció de programes educatius inno-

vadors, plans de formació dels mestres, etc.
- I no oblidem que aquest curs ja s’ha su-

primit la 6a hora a primària. 
Sóc conscient que estem pagant un peat-

ge molt alt, que estem sacrificant molts es-
forços realitzats al llarg de molts anys per 
arribar a aconseguir el que teníem fins ara. 
Però ara cal veure com afrontem aquesta 
nova realitat. Crec sincerament que si alguna 
cosa hem après a fer els mestres és adaptar-
nos a les noves circumstàncies, a les noves 
demandes i necessitats; la nostra feina és 

molt dinàmica i creativa. Per què, doncs, ara 
no hauríem de saber trobar noves fórmules i 
estratègies per sortir-nos-en? Espero i desitjo 
que, malgrat tot, aconseguirem aquell grau 
de maduresa professional per continuar rea-
litzant una educació de qualitat i sobretot, 
com deia a l’inici, per no perdre de vista el 
nostre referent: els infants.”

Roser Mulet : “Ara fa 37 anys que faig de 
mestra. Quan vaig començar, l’any 1975, 
l’escola separava els nens i les nenes, el 
català estava prohibit, el currículum estava 
supeditat a la memorització de continguts i 
a la transmissió de valors de forma acrítica, 
especialment, en matèries com Formación 
del Espiritu Nacional.

No obstant, hi havia un àlgid moviment 
reivindicatiu per recuperar drets socials i lli-
bertats democràtiques. Es veia la necessitat 
de canviar, de construir una societat millor, 
i l’escola hi tenia un paper clau. En el marc 
de la Xena escola d’estiu de Rosa Sensat 
que, aleshores, aglutinava un ventall molt 
gran de persones i professionals implicats 
en l’educació, es va elaborar el manifest per 
a una “Nova Escola Pública” on s’explicitava 

que l’escola que es volia havia de ser Públi-
ca, Catalana, Democràtica (amb participació 
de tots els sectors implicats) i de Qualitat. 
Amb entusiasme i il·lusió ens vam posar a 
treballar, tot i sabent que el camí era llarg. I 
avui, si miro enrere, les passes donades són 
de gegant, malgrat no haver assolit tots els 
objectius.

Es fa difícil concretar amb detall com ens 
afectaran les retallades. El que si sé segur 
és que són un gran salt cap al passat i ens 
allunyen del somni col·lectiu de tenir una 

escola digna per al 
nostre país. I això em 
produeix molta ràbia, 
indignació, impotència 
i una gran tristor.”

Susanna Fruto : “No 
m’agraden les retalla-
des. Ni m’agraden ni hi 
estic d’acord. Tant se 
val si sóc funcionària, 
interina o substituta. 
No hi estic d’acord per-
què sóc mestra. I, si ets 
mestre, fa mal veure 
quina concepció tenen 
de la feina que fem. 

Veig que en comptes de posar l’educació al 
davant de tot i considerar-la com una impor-
tant inversió de futur, estan fent el contrari. 

No ens queixem per gust. Parlo a títol per-
sonal, però no és per les hores de més, que 
em queixo, que si la consellera creu que no 
les faig va molt equivocada. Que li pregun-
tin a parelles, amics i familiars de mestres 
quantes hores no fan a casa, a les tardes o 
el cap de setmana. Del que em queixo és de 
les conseqüències que les retallades poden 
tenir en la societat del futur. Hi ha algú que 
pensi que les retallades en educació no tin-
dran cap conseqüència?

Sé que no sóc política i que dirigir un país 
ha de ser més difícil del que em penso, però 
el que veig són retallades sense cap pla es-
tratègic i uns diners que sí que apareixen 
quan s’han de salvar bancs, pagar jubila-
cions a alts càrrecs o altres històries que em 
fan pensar en fer les maletes i anar-me’n a 
viure a la lluna.

No m’agraden les retallades. No 
m’agraden ni hi estic d’acord perquè no tan 
sols no arreglen el present, sinó que espat-
llen el futur.”
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El nostre pas per l’escola
Parlen els protagonistes, els nois i noies de sisè que, per un moment, han donat una ullada als records. 
I això sempre és emotiu, oi?

Quan tenia dos anys anava a l’escola bressol i allà sempre jugà-
vem. Però a P3 ja començàvem a treballar. Va ser una època 

bastant difícil per a mi. Me’n recordo que els primers dies sempre li 
deia a la meva mare que no ploraria però, al final, sempre plorava. 
És increïble el que hem crescut tots, els amics que hem fet, els pro-
fessors que ens ha ensenyat... Ja fa nou anys que estic a l’escola... 
potser ja és hora d’anar marxant. La bona notícia és que he après 
moltes coses i que l’escola m’ha canviat la vida.

Berta  Vázquez

Jo crec que el meu pas per l’escola ha estat complet. Han passat  
moltes coses des que jo anava a P3 fins ara. Però jo, sobretot, 

m’ho he passat molt bé. A P3 tot semblava molt fàcil, però tantes 
hores sense el papa i la mama eren massa. Després, a P4 ja ens ha-
víem acostumat i vam aprendre a escriure el nostre nom i a sumar 
i restar, però “faciletes” , no us penseu! A P5 vam aprendre moltes 
coses i trucs de màgia; a primer, ens sentíem grans perquè ja érem 
a Primària! Allà vam començar a tenir deures i a fer feines molt “xu-
les” però alhora complicades. A segon vam aprendre a multiplicar 
fins la taula del tres. A tercer, amb la Carme vam perfeccionar les 
taules i en aquell curs ens van donar canya de veritat! A 4t, una altra 
vegada amb la Carme i amb el Sergio, també ens van donar canya, 
però va ser un curs inoblidable. A cinquè, amb la Laia vam apren-

dre com vivien a la Prehistòria i moltes coses més, i ara a 6è amb 
la Mari Pau hem après l’arrel quadrada, entre altres moltes coses, 
i ja ens queden molt lluny aquells records de P3 i molt a prop els 
pensaments sobre l’institut.

Alex Rodríguez
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Tots aquests cursos a l’escola han estat apassionants. Tants 
amics als que he conegut com professors i professores. Tots 

tan divertits i eixerits que mai no els podré oblidar. Tant P3 com 
6è, dos cursos molt importants, han estat meravellosos. Així que he 
decidit no mirar enrere, seguir endavant i portar l’escola PRÀCTIQUES 
2 sempre al meu cor.

Laia Vera

Vaig arribar aquí fa dos anys. Al principi va ser difícil, perquè va 
ser un canvi radical amb l’altra escola. Però al cap d’un temps 

m’hi vaig acostumar. Va haver-hi una professora que em va ajudar 
molt, la Mari Pau. Em va fer treballs especials i em va saber escoltar 
( que ja anava essent hora que algú em fes cas). De fet, si us dic la 
veritat, vaig començar a aprendre de veritat aquí.

Èric Guillén

Vaig començar a l’escola Pràctiques 2, a la classe de P3B que 
era la dels elefants, quan tenia tres anys, el setembre de 2003. 

Aquell curs, el meu padrí de sisè va ser el meu germà Daniel. La 
meva primera mestra va ser la Marta. D’aquell curs, em van agradar 
molt les activitats que organitzaven les famílies del protaganista de 
la setmana. Des de sempre he tingut molts amics i amigues, però 
alguns han marxat de l’escola. Quan anava a P5, vaig aprendre a 
llegir. També va ser l’any en que va arribar la Josefina de l’Argentina 
i m’agradava fer-li de traductor.

A la primària, m’han agradat molt els carnavals, els tallers i 
l’educació fisíca, crec que al llarg dels anys m’he tornat més res-
ponsable en els estudis, en part gràcies a l’ ajut dels meus pro-
fessors. Sempre recordaré quan vaig representar a l’escola en la 
lectura del pregó de la Laia, els certàmens de lectura en veu alta 
i atrapallibres i els jocs florals, que a sisè vaig tenir la sorpresa de 
guanyar el primer premi de la meva classe. També recordaré els 

dos patis, de com eren abans i com són ara amb les reformes i els 
apassionants partits de fútbol jugats a les hores d’esbarjo. I recor-
dant l’últim poema dels jocs florals 2012: l’escola Pràctiques 2 té 
alumnes, professors i llibres, allà és on he après coses, allà és on 
he fet molta vida.

Raúl Delgado 

El pas per l’escola ha estat tan llarg i lent que ara costa de creure 
que estiguem al darrer curs.

Me’n recordo quan vaig arribar a segon. No tenia amics i estava 
sola. Trobava a faltar els meus antics companys. A poc a poc, vaig 
anar perdent la timidesa i vaig tenir la meva primera amiga. Aquesta 
amiga ja no la conservo, però sempre la recordarè; per haver-me 
acceptat com a amiga, tot i ser nova a la classe. Després de que 
barregessin les classes vaig conèixer gent nova i en especial, la que 
ara és la meva millor amiga. Ara penso que tinc sort d’ haver vingut 
a aquest col.legi tan acolllidor i bonic. Ara que estic a sisè, em fa 
pena deixar-lo però sé que és un senyal de que em faig gran i deixo 
la infantesa per entrar a l’ adolescència.

Marta MIra

Jo vaig arribar a aquesta escola a tercer curs, però encara me’n 
recordo de l’altra escola, de quan feia P3, P4, etc... En aquesta 

escola vaig fer nous amics i molt bons, a més a més. A les clas-
ses sempre he estat atenta perquè sempre m’ha agradat aprendre 
coses noves i fer més coses de les que ja sé. He tingut molt bons 
professors i companys de classe, que sempre m’han ajudat en tot.
També recordo alguna vegada que a classe es deien coses diver-
tides i tots acabàvem rient. Jo m’ho he passat molt bé durant tots 
aquests anys.

Sheila Solís

Camí de l’Institut
De la mateixa manera que tenim molta cura en el mo-

ment que els nens i nenes han de fer el pas de l’escola-
bressol al Parvulari, quan els nois i noies arriben a sisè, 
també es preveuen uns sèrie d’actuacions per tal de fa-
cilitar el seu pas cap a l’Institut.
Al Pràctiques 2 ho tenim molt fàcil: tenim un Institut en 
tombar la cantonada del carrer, amb qui ens coordinem 
per tal d’assegurar el correcte traspàs d’informació sobre 
l’alumnat: és l’Institut Emperador Carles. El traspàs amb 
aquesta institució es fa en ambdues direccions, és a dir, 
des de l’escola aportem informació rellevant per ajudar 
a fer els grups de 1r d’ESO i, al seu torn, l’Institut ens 
dóna feed back sobre els resultats reals a Secundària 
dels alumnes provinents de l’escola.
A banda d’aquest traspàs d’informació, l’Institut Empe-
rador Carles també convida l’alumnat de 6è de l’escola 
a les obres de teatre que es fan al llarg del curs: els 
Pastorets i els musicals en anglès. Durant el segon tri-
mestre del curs, l’alumnat de 6è realitza una visita a les 

instal·lacions de l’Institut, en què participen en diferents 
tallers organitzats pel professorat i l’alumnat de Secun-
dària.

En els darrers cursos, entre el 75 i 80 % de l’alumnat 
del Pràctiques 2 continua els seus estudis obligatoris a 
l’Institut Emperador Carles, l’Institut del barri

EL NOSTRE PAS PER L’ESCOLA
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A principis del segle passat, Sants era un barri on hi havia molta indústria tèxtil: entre elles, podem destacar L’Espanya Industrial o el 
Vapor vell, convertides ara en serveis públics (parc, biblioteca, escola bressol, escola de primària...). 

No només aquest any hem après moltes coses sobre el nostre entorn més proper, sinó que al llarg de la nostra escolaritat, el nostre 
barri ens ha aportat gaudi i coneixement. En aquest moment, en el que ja ens falta molt poc per acabar el curs i acabar l’estada a l’escola, 
volem fer un repàs de totes aquelles activitats que hem pogut fer sense moure’ns del barri. 

Tots recordem l’olor a castanyes que feia la pastisseria Sant Marcos on anàvem a buscar-les durant tot el parvulari. Els concerts de 
Santa Cecília que hem anat escoltant i gaudint durant tots aquests anys a “Les Cotxeres” o al “Casinet d’Hostafrancs”, on també anàvem a 
veure espectacles de titelles. Per Nadal, sense sortir de l’escola, hem cantat nadales i recitat poemes. No oblidem els sorollosos i acolorits 
carnavals pel barri. Al parc de “Can Mantega” ens ha vist des de ben petits jugant  amb els nostres companys i amics d’escola. 

La visita a la biblioteca “Vapor Vell” ens va fer a molts, socis de les biblioteques municipals i lectors apassionats. Al Poble Espanyol, hi 
vam conèixer treballs artesans i fins hi tot vam aprendre a fer-los. Al MNAC, pintors modernistes vàrem estudiar a traves de les seves obres. 
A Caixa Fòrum hem gaudit de dues obres de teatre relacionades amb la mitologia grega. Al Centre Catòlic de Sants vam anar a veure l’obra 
de teatre de “Game Over” en anglès. 

Hem après educació viària a Montjuïc i, finalment, hem tancat tot aquest període amb una sortida esportiva: La biatló.
Ja veieu que els nostre barri dóna per molt, fins hi tot per fer activitats extraescolars a les que molts de nosaltres hi assistim: Pintura, 

futbol, handbol, música, teatre, castellers...  Ens agrada el nostre barri perquè és molt actiu.

Alumnes de 6è

I el nostre passeig pel barri
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L’ACTIVITAT

El nostre camí escolar cap a les colònies 2012

P3: La granja de Palaudàries (24/02/12)

P4 i P5: Castell de Fluvià de Sant Esteve de Palautordera (14 i 15 /05/12)
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Cicle Mitjà: Tamarit (24 al 26/5/12)

Cicle Inicial: Calafell (4 i 5 /6/12)
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6è: Empúries (14 al 18/5/12)

5è: Santa Susanna (2 al 4/5/12)
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L’AMPA INFORMA...

Durant el dia, tinc moments de tot. Una mica d’agitació, de tranquil·litat, d’avorriment i d’alegria. És cert que bona part del dia el passo 
esperant, amb els meus amics, a que vingueu els nens i les nenes, m’escolliu, m’obriu i em gaudiu llegint-me. 

De fet, a mi em va escriure un senyor, un senyor que es deia Gustavo. Va viure a Espanya cap a les darreries del 1800. Era un escriptor 
bo, francament bo, que en sabia molt d’agafar sentiments, escriure’ls en paraules i fer-les rimar, d’una manera que emociona a aquells 
que les llegeixen. Els llibres estem fets per això, per entretenir, per emocionar, per fer-vos-ho passar bé, per fer-vos viure aventures. 

Particularment a mi, de tots, els meus lectors preferits són els nens i les nenes. Diuen que a vegades és una mica avorrit llegir, però estic 
convençut que podem agradar-vos, i més si els pares us hi ajuden. A mi m’agrada molt veure com els fills llegeixen llibres amb els pares. 
Per això, quan vaig saber que el meu destí era la biblioteca de l’escola Pràctiques N-II, vaig estar molt i molt content. 

Us faré una confessió; dintre meu, hi ha aquest bocí de paraules escrit:
Del salón en el ángulo oscuro, 
de su dueña tal vez olvidada, 
silenciosa y cubierta de polvo 

veíase el arpa.
Jo no sóc un arpa, segur que ja ho sabeu. Sóc un llibre. Tot i que no sóoc un arpa, l’entenc, perquè quan els llibres estem sols a la pres-

tatgeria de la biblioteca, un miqueta sí que ens hi sentim, com aquesta arpa. Estem en silenci, esperant que no us oblideu de nosaltres. 
La Teca, que ens estima molt, ja ens diu que no estiguem tristos, que als nens i les nenes els agradem. Però nosaltres som impacients de 
mena, i quan no hi sou estem una mica pansits. 

Per això, l’altre dia, quan la Teca no mirava, van haver uns llibres que... es van escapar de la biblioteca! Quins trapelles! Era just per 
la diada de Sant Jordi. Com sabeu, aquest és el nostre dia i ens agrada molt compartir el protagonisme amb les roses. Per això aquests 
llibres van escollir aquella setmana per anar d’excursió pel barri i es varen amagar en algunes botigues que vosaltres coneixeu com les 
botigues amigues. Van pensar que com que les botigues eren amigues, els deixarien amagar-se. Però els van posar a l’aparador, perquè 
tothom els veiés!.

Sort vam tenir que la Teca us va demanar ajuda per trobar-los. Aquests llibres no sabien que vosaltres sou prou llestos, valents i atrevits 
com per anar pel barri en la seva recerca, com el Cavaller Sant Jordi buscant al seu drac! I els vau trobar, i tant que els vau trobar. No en 
va quedar cap que no tornés a la biblioteca. Tenim un munt de fotos de cada vegada que en trobàveu un! I aquí hi som tots de nou, a la 
Biblioteca, esperant amb delit que vingueu, ens escolliu, ens llegiu i us agradem.”

Us volia donar les gràcies per trobar als meus companys i demanar-vos que vingueu a la biblioteca a agafar-nos, que si no estem tristos!!!

“Estic convençut que podem agradar-vos”
Aquest trimestre, en un dia ben especial pels volts del 23 d’abril, el camí escolar i les botigues amigues van ser testi-
monis d’un esdeveniment gairebé màgic. Un dels seus protagonistes ens ha volgut fer una confessió...
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El barri es mou amb la Practikada
La sisena edició de la Practikada fa de l’escola el centre neuràlgic de la vida associativa del barri de Sants.

Amb motiu del lema escollit per l’escola per a aquest any com 
a eix transversal de les activitats educatives, “Mou-te pel barri, 

mou-te per al barri”, el pati del Pràctiques 2 va acollir el passat 5 de 
maig entitats de Sants, mestres i famílies per participar del joc, la 
música i la festa.

Els Gegants de Sants van ser els convidats d’honor. El Xava, la 
Xinxa i el Pol, des del fons del pati, anaven donant la benvinguda 
a tothom qui arribava i van ser dels primers a tastar el fantàstic 
esmorzar que els alumnes de 5è havien preparat. Com ja sabeu, 
el bon menjar és tota una tradició de la Practikada, així que des 
de primera hora també van anar arribant els plats participants del 
concurs de cuina ‘Els fogons del barri’. 

Els gegants de seguida van tenir companyia, i de la bona! Al seu 
costat, la Cucafera es deixava guarnir amb teles de tots els colors 
per posar-se ben maca. A l’altra banda del pati, un personatge molt 
divertit explicava la història d’un barri que abans havia estat un 
poble jugant amb l’Oca de Sants i una mica més enllà, els nens 
i nenes participaven dels tallers organitzats pels pares i diverses 
entitats: pintura de cares amb l’Agrupament Joan Maragall, tallers 
de creativitat amb el Col·lectiu d’Artistes de Sants, manualitats amb 
l’Associació de Dones Musulmanes, puzles, jocs de carrer i una 
exhibició de Hip-hop a càrrec de la Urban Dance Factory.

A mig matí la festa ja estava animadíssima però estava clar que 
encara quedaven moltes ganes de gresca i res millor que l’actuació 
del Noè Rivas per mantenir els ànims!  El músic, que també és de 
de Sants, va fer ballar grans i petits amb ritmes divertits i cançons 
participatives. Rumba, reggae, n’hi va haver per a tots els gustos i 
fins i tot la Cucafera i els Gegants es van afegir a les danses, posant 
punt i final a una estona farcida de bona música.

Després de tant moviment, només quedava conèixer els guan-
yadors del concurs de cuina i fer un tastet dels plats per recuperar 
les forces. Com en les darreres edicions, el nivell dels participants 
ho va posar molt difícil al jurat, que finalment es va decidir pels 
següents plats:

Premi Plat dolç: Cistelles de maduixes (de la Meritxell de 1r B)
Premi Plat Salat: Piruletes de formatge (de la Marta Sanz de 1r B)
Premi Plat Original: Butifarró de Sants (del Miguel Lombarte de 

4rt B)
Totes les receptes es mereixien un premi però sens dubte el mi-

llor de la festa van ser les ganes de passar-ho bé de tots els qui vau 
participar. Un any més, la Practikada va ser tot un èxit… i és que 
com diu la cançó ‘el que no trobis aquí, enlloc no ho trobaràs!’ Fins 
l’any vinent!

L’AMPA INFORMA...
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L’AMPA INFORMA...

Moure el cos, créixer tot jugant

Com sempre, comencen els mes petits, psicomotricitat (p3-p4) i 
iniciació esportiva (p5) amb els seus jocs preferits per escalfar i 

un bon circuit que ens ensenya com es desenvolupen en les seves 
habilitats motrius. Continuem amb els nens i nenes de Mou-te ba-
llant (p4) i dansa (1r a 6è) que any rere any ens preparen un ball i 
deixen encisats a tots els ulls presents a l’espectacle. 

Després de les bones actuacions musicals, els nens i nenes de 
multiesport donen pas a una estona treballant la base de diferents 
disciplines esportives de manera lúdica. Ens ensenyen que el més 
important és participar, gaudir i créixer jugant els uns amb els al-
tres. 

Com a punt final del matí de dissabte, el pati gran es troba ple de 
gent, els que ja han actuat, les seves famílies, els que han vingut a 
passar un bon matí, els pares i mares dels que encara han d’actuar, 
tothom sap que arriba el patinatge.

A les 13:30h es dona inici a l’actuació dels nostres nens i nenes 
sobre rodes, patinadors i patinadores entren a la pista acompanyats 
d’una bona música i una molt bona posada en escena. Els primers 
en realitzar en seu ball són els nostres petits i petites de patinatge 
recreatiu (p5-1r i 2n) que ens sorprenen com un conjunt de pallas-
sos una mica mal destres que poc a poc es van transformant en 
grans artistes, mostrant així la seva evolució en tot el curs.

Desprès comencen els petits del patinatge artístic tots vestits de 
negre amb un barret daurat, roden i llisquen al so de “New York” 
i deixen mut a tothom. Per últim, unes noies emmascarades i de 
blanc ens fan reviure les escenes del “Fantasma de la òpera” i po-
sen la pell de gallina a tots aquells que mirem sense poder dir res, 
només esperant poder aplaudir aquell gran espectacle. 

Amb el matí ja finalitzat, entrem a la tarda del futbol on els nos-
tres pre-benjamins (3r) primer, i els alevins (4t-5è i 6è) després, 
s’enfronten en un partit als seus pares i familiars. Potser no us ho 
podeu creure però van guanyar les nostres grans futbolistes!

Després de passar un gran dia amb bona companyia i un sol es-
pectacular, les portes del Pràctiques 2 es tanquen a les 19:30h fins el 
curs que ve, que tornarem a actuar amb tots aquells i aquelles que 
vulgueu gaudir de les nostres activitats, fetes de la millor manera 
que sabem i podem però sempre amb molta alegria. 

Gemma Pintó, Coordinadora activitats extraescolars

Dissabte 2 de juny a les 9h del matí s’obren les portes de l’escola percomençar a rebre els nostres participants de les activitats ex-
traescolars.Aquest dissabte els nens i nenes són els grans protagonistes. Nervis, il·lusió, pors, alegries... un munt de sentiments que 
inunden els patis de l’escola. En uns minuts han de mostrar a pares, familiars i amics com han treballat tot l’any...
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L’AMPA INFORMA...

Sopar de famílies 2012: un èxit de les famílies i de The Great Toad!

Dissabre, 16 de juny es va fer el sopar de famílies de l’escola. A 
les vuit de la tarda, unes dues-centes cinquanta persones entre 

pares, mares, alumnes, els Great Toad i altres membres de les famí-
lies, ens vam reunir al pati dels grans i vam degustar els plats que 
vam cuinar entre tots però cadascú a casa seva. Després de sopar, 
The Great Toad, el grup de música integrat entre d’altres pel Joan, 
el conserge dels petits, ens va fer ballar una bona estona. Un any 
més, molt bona música i molt bon ambient de la mà dels gripaus.

L’AMPA, organitzadora de l’esdeveniment, va aprofitar per vendre 
samarretes grogues contra les retallades i per distribuir samarretes 
amb el logo de l’AMPA estampat. De cara el curs que vé encarregarà 
més samarretes grogues. Si voleu passeu pel despatx de l’AMPA i 
encarregueu-ne i disculpeu si dissabte no en vau poder comprar.

Enguany érem més gent que l’any passat si atenem a la quanti-
tat de taules i cadires que ens van caldre i a la poca amplada que 
teníem per asseure’ns... Això és una molt bona notícia perquè això 
vol dir que tota la comunitat educativa del Pràctiques 2 estem molt 
satisfets de l’escola i és un lloc que considerem com casa nostra.

Extraescolars 2012-13: les famílies proposen

En l’assemblea general d’aquest curs que 
ara acaba, l’AMPA va acordar dur a ter-

me una enquesta sobre les activitats extra-
escolars que es fan a l’escola. La comissió 
d’extraescolars de l’AMPA va ser l’encarrega-
da de dissenyar-la –amb la col·laboració de 
la comissió de comunicació, l’equip directiu 
de l’escola i de l’Associació Esportiva l’Eixam-
ple (AEE), que és l’entitat que gestiona les 
activitats, tret de música, que corre a compte 
de l’escola A tempo- i de vetllar perquè es 
distribuís entre les 350 famílies de l’escola.

En total, vam tenir resposta de 83 famílies 
(prop d’un 25% del cens). No és una xifra 
massa alta però sí suficient com per poder 
inferir conclusions. Aprofitem aquesta edició 
de la revista per agrair la col·laboració de les 

famílies que vau emplenar l’enquesta i per 
animar la resta a que l’emplenin en futures 
ocasions. Fer escola també és fer servir tots 
els mitjans que tinguem i que ens inventem 
per comunicar-nos i expressar el que volem 
i el que necessitem per als nostres fills i les 
nostres filles.

Els resultats de l’enquesta expressen que 
les famílies estan satisfetes amb l’AEE i amb 
A tempo. Amb tot, se’ns ha demanat que 
s’obrin altres tipus d’activitats no tan dirigides 
a l’esport i sí més encaminades a l’expressió 
teatral i a la creativitat. També hem detectat 
que hi ha un conjunt de famílies que voldria 
que hi hagués més suport als idiomes, es-
pecialment a l’anglès. En el terreny de les 
activitats esportives, l’enquesta posa de ma-

nifest que hi ha inquietud perquè els infants 
comencin més d’hora a practicar algun es-
port específic. Davant d’aquesta inquietud, 
cal explicar que ser molt específic massa 
aviat no és bo per al desenvolupament dels 
infants; no obstant, els responsables de l’AEE 
s’han compromès a buscar fórmules per tro-
bar un equilibri entre no fer cap esport es-
pecífic i fer-ne algun més prematurament. 
D’entrada, però, les franges d’edat per a la 
pràctica d’esports específics es mantindran 
tal i com estan.

L’oferta d’activitats extraescolars per al 
curs 2012-13 recollirà en part el resultat de 
les enquestes. Tot i això, caldrà veure com 
van les inscripcions per valorar amb tots els 
elements la consistència dels resultats.
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LA PISSARRA DELS ALUMNES

Premis i més premis!!!

Al llarg d’aquest curs, tres 
alumnes de la nostra escola 
han rebut un reconeixement 
extern per la qualitat literària 
dels seus escrits. El Roger 
García (2n Balenes) va ser 
guardonat amb el 2n Premi de 
la ciutat de Barcelona en la 

convocatòria dels premis Sam-
bori organitzats per Òmnium 
Cultural. La Maria Solé (5è A) 
va guanyar el segon premi dels 
Jocs Florals del Districte de 
Sants-Montjuïc amb la seva 
poesia “El meu barri” i signat 
amb el pseudònim “Semàfor”. 
I l’escrit en finès i català de la 
Laia Arvio (4t Farigola) 

va ser guardonat amb el 2n 
premi del Certamen Literari en 
Llengües d’Origen dels Amics 
de la UNESCO, en l’acte que es 
va celebrar al Caixafòrum de 
Barcelona. Des del Fem Pràcti-
ques volem felicitar-los i animar 
a tot l’alumnat a participar en 
convocatòries que fomenten el 
gust per l’escriptura.

Poema
La família

Em dic Aleix i faig tercer.

El meu germà es diu
Sergi i jo l’estimo molt.

La meva germana es diu
Ivet  i jo l’estimo molt.

La meva mama es diu 
Maite i jo l’estimo molt.

El meu papa es diu Jordi
I jo l’estimo molt.

Jo estimo molt al Roger.

Estimo tota la meva família.
.

Aleix Cardona Miro
(Tercer Menta)

REPTE

En aquest joc s’ha 
d’intentar unir totes les 
flors amb quatre línies 
rectes, sense aixecar el 
bolígraf del paper.
Míriam González (5è A)

El meu barri

El meu barri és petit,
i t’asseguro que el més bonic.
A veure si el pots endevinar,

amb aquest poema que acabo de començar.
Una gran cantant hi viu,

saps qui és? La Núria Feliu.
També té una estació gran,
i els seus propis gegants!
Té una colla de castellers,
que es diuen “Borinots”.
I al costat dels timbalers,
van pujant tots els xicots.

A finals d’agost se celebra,
la gran festa major,

que la gent molt alegre,
va gaudint amb il·lusió.

Per la nit seguint la festa,
van sortint tots els diables,

que amb tota la seva gresca,
amb el foc van fent miracles.
També hi ha una biblioteca,

que anys enrere, una fàbrica era.
Quan jo vaig a visitar-la,

de veritat, em costa acomiadar-me.
Cada dia quan m’aixeco,
surto a la finestra a mirar.

El meu barri de Sants,
del que m’he enamorat.

.
Maria Solé 
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LLETRES I...

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

Col.laboradors: família Arvio, família Asefa, família Galvins, família Carrera 

Geldschläger, família Chen, família Corona-Nilsson, família Dell’anno Guijosa, 

família De Kermadec, família El Bouti Jiménez, família Ene, família Faur, família 

González Pedredo, família Grande, família Griñó Soldatova, família Guajid Alais-

sauí, família Hauck, família Karmas, família Marghni, família Montcusí Litvinova, 

família Phillips, família Popescu, família Ritoune, família Seeley, família Sheridan 

Martín, família Suga, família Wadhwani.

EL RICARD RECOMANA…

Hola, sóc el Ricard Rosa, de 5è B! 

Us vull recomanar el Parc de l’Escorxador, 
molt a prop de l’escola. Hi ha de tot per passar 
una bona i agradable estona amb els avis, tiets, 
germans, pares i mares. Hi ha parcs infantils, 
piràmides de cordes per escalar, gronxadors 
molt divertits... I està just al costat del nou cen-
tre comercial de la Plaça Espanya.

Ricard Rosa, 5è B

Alemany Ich Habe mich Verloren... Hilfst 
du Mir?

Amhàric Tefau agizumy

Anglès I’m lost. Can you help me?

Àrab Rani twadart...Wach taawani? / 
Lakad toht Hal tosaïdni? / La kao 
faakdto moussaa date

Finès Olen eksynyt... auttaisitko minua?

Francès Je suis perdu... Peux-tu m’aider, 
s’il te plait?

Gallec Perdinme... Axúdasme

Italià Mi sono perso... Mi aiuti?

Japonès Mayoi-mashita... Tasukete-kudasai

Letó Esmu apmaldtjies... Paltdzesiet?

Romanès M-am pierdut... Ma ajuti?

Rus IYa paterialsia... Mne pamogesh? / 
Ia poterial... Ti mne pomozhesh?

Tagal Naiwan ako makakatulong sa 
akin?

Urdú Mein gum ho Graia Meri Madat 
karo gay

Xinès Wo mi lu le.... ke yi ban wo yi 
xia ma?

... NÚMEROS

En aquest número de Fem Pràctiques us proposem resoldre aquest 
Sudoku:

4 6 7 2

8 2 3 7 6

3 5

1 8 9 6

2 3 5 4 1 8

3 1 2 5

1 5

7 6 4 3 2

8 7 4 1

FEM PRÀCTIQUES entre tots!

Si vols participar a la revista ho pots fer enviant-nos un comen-
tari 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 aportacions 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 continguts 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 Fa-
cebook: AMPA CEIP Pràctiques 2 i al twitter: @AMPAPractiques2
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GENT DE L’ESCOLA “El més important és creure 
en l’escola pública”

Què us va portar a presen-
tar-vos per formar part de 
l’equip directiu? 
Miquel\En el meu cas, el fet de 
formar part de l’equip directiu 
en aquesta escola va ser acci-
dental. Parlem de fa nou anys. 
La Cap d’Estudis tenia una ma-
laltia i la Directora em va dema-
nar si podia assumir el càrrec. 
Al cap d’uns anys necessità-
vem una persona per a l’equip 
directiu i li vam demanar a la 
Laura si es volia incorporar com 
a Secretària. Quan la Directora 
es va jubilar, la Laura i jo vam 
continuar procurant que hi ha-
gués continuïtat en el projecte 
que havíem començat i vam 
pensar en la Montse.
L’estabilitat del professorat en aquesta es-
cola és molt alta però hi ha certa mobilitat 
de l’alumnat en els cursos superiors. Quins 
problemes us planteja això i com els resoleu?
Laura\Si hi ha més mobilitat és degut a que hi 
ha vacants perquè en el seu moment no es va 
omplir a P3. El que estem intentant ara és fer 
una bona campanya de matrícula i fer sentir 
les famílies com a part de l’escola per fide-
litzar-les, i està funcionant. Ara, amb la crisi 
econòmica, la matrícula viva està disminuïnt.
Miquel\Aquests darrers anys han estat molt 
intensos a aquest nivell, per alumnes vinguts 
d’altres centres per motius de comportament. 
El curs passat va ser dur, perquè són nens 
que no tenen clar el tema dels límits i quan 
vols posar-ne es desencadenen situacions 
complicades.
Montse\Jo voldria aclarir que no són nens nou-
vinguts, són nens d’aquí que s’han traslladat 
d’altres centres. L’any passat ja ens vam posar 
les piles, vam treballar amb l’EAP i vam fer un 
esforç en el grup on hi havia més incidència. 
Miquel\Nosaltres donem molta importància al 
tema del límits, no només a l’aprenentatge 
de continguts. És molt difícil quan, de sob-
te, arriben tres o quatre alumnes a cinquè, 
quan només queden dos cursos per acabar; 
el treball ha de ser molt intens, necessites més 
assessorament i els resultats són més minsos. 
Som una escola inclusiva i això vol dir que 

has de treballar amb aquests nens però també 
amb la resta de companys per tal que puguin 
entendre el perquè de determinades actua-
cions, siguin capaços de qüestionar-les i que 
ells també sàpiguen posar els límits
Estem en un moment de crisi que pateixen 
les famílies, que es tradueix en menys sub-
vencions i recursos... Com us hi enfronteu?
Montse\La dotació de la Generalitat ha estat 
inferior a la del 2008 i hi un endarreriment 
en els pagaments. Durant un temps, l’escola 
va fer un esforç econòmic i va estalviar per 
fer estructures de l’escola (pintar el pati, fer 
obres de seguretat a la cuina...) i per inten-
tar que la davallada de recursos repercutís el 
mínim possible en l’escola i els nens. Però els 
estalvis s’han acabat, vivim molt més al dia i 
és possible que la manca de recursos es noti 
a partir d’ara. Les inversions en estructures no 
es podran fer, el mobiliari està envellint... Entre 
les famílies, n’hi ha que tenen problemes, però 
tenim la sort que podem arribar a pactes i 
pagar en terminis, i la gran majoria compleix.
Miquel\Dificulta la gestió que l’economia de 
nivell la portin les famílies. Hi ha el tema que 
les famílies s’assabenten de qui paga i qui no 
i s’ha de ser molt prudent a través de serveis 
socials, parlant amb les famílies, etc.
Laura\Per això hi ha la proposta, en el nou pro-
jecte de direcció, que l’economia es porti des 
de la secretaria de l’escola. D’aquesta manera, 
evitarem aquests problemes i treurem feina als 
tutors perquè puguin dedicar més energia a 

les tasques pedagògiques.
A tots ens preocupa molt el tema 
dels resultats acadèmics. Quina 
valoració en feu?
Laura\Si ens basem en les proves 
de competències bàsiques de 
sisè, podem estar molt contents 
perquè van sortir superiors a la 
mitjana de Catalunya en totes les 
àrees. Els resultats a primer d’ESO 
també són superiors. Estem sa-
tisfets, però sí que hi ha aspectes 
concrets que es poden millorar, 
com ara la llengua catalana, i per 
això se’ns va proposar estar en el 
PIL (Pla d’impuls a la lectura).
Miquel\Això ens ha ajudat a veure 
problemes com que la compren-
sió d’un text a vegades es veu difi-

cultada per l’ús de sinònims en les preguntes. 
Això ens ha fet veure que el llibre de text és 
insuficient, que les lectures s’han d’aprofun-
dir molt més i que s’han de fer activitats per 
treballar el vocabulari.
Com valoreu la vostra experiència personal 
com a equip directiu? 
Miquel\És una qüestió una mica sentimental. 
Es tracta de si creus en l’escola pública o no. 
M’agrada molt la meva feina, amb el meu 
tarannà, que es de posar-hi les banyes, vaig 
pensar que podia fer coses. D’altra banda, 
penso que és bo que les cares canviïn i es 
tingui un altre referent i per això vaig decidir 
deixar-ho, sobretot perquè sé que la Laura s’hi 
implicarà moltíssim.
Laura\Em sento molt ben acompanyada pel 
meu equip directiu. Tenia moltes ganes de po-
sar-m’hi per donar continuïtat al projecte que 
havíem començat. Ens hem sentit molt a gust 
treballant junts. Comporta molt de temps però 
també té moltes satisfaccions perquè quan 
veus el tarannà de les famílies, dels nens i 
del personal.... aquesta és la recompensa 
màxima.
Montse\A mi em va fer molta il·lusió que pen-
sessin en mi i vaig dir que sí per ells dos. I des-
prés m’he trobat molt a gust amb la resta de 
gent. M’ha fet repetir l’equip i el capital humà.

El primer de juliol es produirà un relleu a l’equip directiu: la Laura Casals, actual Cap d’Estudis, 
assumirà la Direcció del centre, tasca conduïda fins ara per Miquel Suñé, qui continuarà com 
a Cap d’Estudis. La Montse Eguiagaray repetirà mandat com a Secretrària docent. Hem parlat 
amb ells per a que ens expliquin la seva tasca i el seu projecte.


