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Avui en dia, se’ns fa difícil passar una sola 
jornada sense disposar de la xarxa d’Inter-
net: revisar el correu, mirar els darrers titu-
lars de les notícies, controlar les despeses, 
compartir una fotografia amb els amics... 
Aquestes accions han esdevingut tan quo-
tidianes que, si algun dia no funciona la 
xarxa, sembla que ens falti alguna cosa. El 
món virtual s’ha convertit en el mitjà de co-
municació per excel·lència: ràpid, còmode, 
ecològic i econòmic.

Sovint, els nens i nenes, nadius digitals, 
ens sorprenen per la gran facilitat que tenen 
per gestionar aquests processos, movent-se 
pels mitjans virtuals amb una facilitat i de-
simboltura envejables. Les eines de comu-
nicació informàtica semblen no tenir secrets 
per a les noves generacions; allò que als 
grans ens costa aprendre a manegar, els 
nens i nenes assimilen de manera gairebé 
automàtica.

Està clar que, des de l’escola, hem de sa-
ber aprofitar aquestes eines, no només per 
la facilitat d’accés a la informació que ens 
proporcionen com a docents, sinó també 
perquè el material sensible amb què estem 
treballant, els nens i nenes, han d’esdevenir 
ciutadans capaços de dominar la xarxa i evi-
tar que la xarxa els domini a ells.

Internet ens apropa realitats molt llunya-
nes, ens ofereix de manera immediata infor-
macions que, fa unes dècades, ens hagués 
costat dies o setmanes poder obtenir; és, 
està clar, una potentíssima eina de comuni-
cació. Però, d’altra banda, l’accés a la xarxa 
cal fer-lo amb cura, no ens podem llançar al 
món virtual sense tenir en compte els perills 
que amaga, hem de ser conscients dels ris-
cos que assumim. I, tot aquest vessant, tam-
bé cal treballar-lo amb els infants, ja que són 
la part més vulnerable d’aquests entorns.

Hem d’assumir, com a persones educa-
dores –pares, mares i mestres- que cal que 
acompanyem la mainada en la descoberta 
del món virtual, de la mateixa manera que 
no els deixem sols en la descoberta del camí 
de casa a l’escola. Així, doncs, està bé poder 
gaudir dels avantatges d’Internet, de la faci-
litat de contactar amb els amics, de trobar 
la informació necessària, de comunicar-nos 
amb la família que es troba, potser, en un 
continent llunyà. Però igualment important 
és conèixer i poder compartir amb els infants 
les precaucions que hem de prendre perquè 
aquest entorn tan avantatjós no esdevingui 
un mitjà que domini i controli la nostra vida.

La immediatesa, la informació exhaustiva, 
la facilitat de tenir tot el món a l’abast amb 
un sol clic no haurien de deixar perdre el 
valor de la paraula, d’un gest o d’una mira-
da directa i clara.  Serem capaços de poder 
compartir aquests valors amb la mainada i 
que gaudeixin, també plenament, del món 
real? Aconseguirem veure’ls caminar amb 
pas ferm i segur per les vies de comunicació 
virtuals? Aquest és el repte que tots i totes, 
pares, mares i mestres, tenim al davant i 
que junts hem d’abordar. Som-hi? 
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A FONS

Educació: temps de canvis, dies d´incertesa

Tots haureu llegit a la premsa o escoltat en els diferents mitjans de comunicació la proposta d’una nova 
llei d’educació. Des del Fem Pràctiques volem reflexionar sobre què significa. 

Fa poc més d’un any, un grup nombrós de mestres de l’escola 
va visitar Finlàndia per conèixer més a fons la realitat educativa 

d’aquest país. Finlàndia és un exemple de model educatiu d’excel-
lència. Ells consideren que “el tresor d’una nació són els seus infants” 
(Xavier Melgarejo, psicòleg i pedagog) i apliquen  aquesta premissa 
a l’hora de prendre mesures en els diferents àmbits, com la Sanitat 
i l’Educació. 

Nosaltres ens trobem a una gran distància d’aquest país, tant 
en paràmetres geogràfics com en paràmetres educatius. Vivim uns 
temps de canvis i d’incertesa que també es tradueix en la nostra rea-
litat educativa. Cada cert temps hi ha moviments i voluntat politiques 
que modifiquen, no només el marc legal, sinó la intencionalitat ma-
teixa de l’acte educatiu. 

El Consell de Ministres, al setembre, va donar el vist-i-plau al pro-
jecte de la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), que serà la setena reforma educativa de la democràcia. La 
llei, després d’iniciar el tràmit parlamentari s’espera que sigui aprova-
da cap a finals de gener.

Pel que fa a la nova LOMCE, el govern pretén, segons el ministre 
Wert,millorar la qualitat educativa, acabar amb el fracàs i l’abandona-
ment escolars i redefinir la Formació Professional. Aquests són alguns 
dels aspectes més significatius:

• “La norma rescatarà les velles revàlides i modificarà els currícu-
lums”. La nova llei resta competències a les autonomies en ensenya-
ment, al reduir el poder autonòmic per decidir continguts escolars en 
un 10% i establir un nou sistema de revàlides, de contingut uniforme 
per a tot Espanya. Segons l’avantprojecte de llei, tots els alumnes 
espanyols hauran de passar per exàmens obligatoris i comuns per a 
tot l’Estat. Instaurarà proves d’avaluació  al final de cada una de les 
etapes del sistema educatiu --primària, secundària (ESO) i batxillerat 
o FP superior-- .

• Cada  universitat podrá establir les seves pròpies proves especifi-
ques d´accés per seleccionar els seus propis alumnes i desapareixerà 
com a tal la prova de  selectivitat  actual.

• Les matèries instrumentals, com les llengües, les matemàtiques i 
les ciències, guanyaran pes respecte a altres optatives. 

• Elecció d´itineraris. El Govern vol avançar a tercer de l’ESO l’elec-

ció d’itineraris mitjançant matèries optatives i convertir quart en un 
curs d’iniciació amb dues trajectòries ben diferenciades: cap al Bat-
xillerat i cap a la FP. 

• La reforma de la FP  amb l’objectiu de combinar la formació amb 
les pràctiques remunerades a les empreses.

• Professionalització de la funció directiva. La reforma canvia el sis-
tema d’elecció dels directors, que seran elegits per concurs de mèrits, 
en què tindrà més pes de decisió l’administració educativa.

• Classifica les assignatures en tres categories: assignatures tron-
cals (castellà, literatura castellana i una primera llengua estrange-
ra,...) han de tenir més d´un 50% de presència dins l’horari lectiu, 
assignatures específiques ( segona llengua estrangera ... ) fins a un 
màxim d’hores d’un 50% dins l’horari lectiu i per últim les assigna-
tures d’especialitat (català, literatura catalana,...) sense horari espe-
cificat.

• Estableix que les llengües cooficials (català i castellà) seran ofer-
tes en les diferents assignatures en proporcions equilibrades amb 
el nombre d’hores lectives; les autonomies podran decidir quina és 
aquesta proporció.

Cal fer una reflexió del que implica aquesta nova llei, quina voluntat 
hi ha al darrere i quin model educatiu representa. Ara per ara, se’ns 
presenten molts interrogants: A mans de qui està l’educació en el 
nostre país? Donat el temps de crisi i retallades que estem vivint, es 
dotarà dels suficients recursos per impulsar els canvis que pretén la 
llei (reforma de la FP, evitar el fracàs escolar, millorar la qualitat de 
l’ensenyament ... )? Una llei d’educació s’ha de regir per criteris par-
tidistes? No seria possible imaginar un consens el màxim majoritari 
possible de tots els sectors implicats (des de la base de la piràmide 
fins al cim d’aquesta) per arribar a un acord sòlid en matèria d’educa-
ció? Per quin motiu es pretén acabar amb el model d´ immersió lingü-
ística (relegant el català a quarta llengua a primària i a l´ESO i deixant 
de ser la llengua vehicular a  l’escola)? Quina concepció d’educació 
hi ha darrera de la recentralització del currículum? És l’educació un 
adoctrinament? 

Des d’aquí no pretenem donar resposta a aquests interrogants, 
ens donem per satisfets si us ha servit per reflexionar sobre aquestes 
qüestions. Però, donada la gravetat dels últims esdeveniments, sí que 
volem fer una reflexió i declaració de principis : Creiem que una de les 
grans premisses de l’educació d’avui en dia parteix de la idea que la 
riquesa està en la diversitat i això implica l’acceptació de la pluralitat 
com a element enriquidor i vertebrador de la nostra societat. És el 
fonament d’un bon model de convivència, basat en l’entesa i l’accep-
tació dels trets diferencials i d’identitat.

Aquesta premissa també es tradueix en l’àmbit de la convivència 
lingüística, de fet forma part d’aquest model de convivència social del 
que parlàvem i un exemple molt clar el tenim en el model d’escola 
catalana. L’escola catalana ha estat un exemple d’integració i convi-
vència lingüística i el seu model d’immersió lingüística ha tingut una 
funció social i integradora. Però malauradament, amb aquesta reforma 
educativa, el model d’escola catalana es veu seriosament qüestionat; 
un cop més, la discussió no es situa en el terreny pedagògic sinó en el 
terreny polític. Per això davant d’aquests esdeveniments no ens podem 
quedar indiferents: cal que fem sentir la nostra veu i el nostre rebuig 
total i absolut.
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EL REPORTATGE

El full de ruta per començar P-3     

A la nostra escola, els nens i nenes de P-3 no comencen el curs el dia 12 de setembre, com 
estableix el calendari oficial. Quan arriba aquesta data, ja hem fet un llarg recorregut...

Per a nosaltres, és molt important preparar i tenir cura de les famí-
lies i dels  infants que ens arriben per primera vegada a l´escola. 

Cadascun d´ells amb unes expectatives, unes demandes i també 
amb uns interrogants per saber com serà la nova escola: serà acolli-
dora? serà oberta i respectousa? i si no respon al que ens esperàvem? 
Tot això requereix un procés de coneixença i d´empatia perquè els 
pares i mares vagin agafant confiança i seguretat i tinguin la tranquil-
litat que els seus fills i filles estan en bones mans, a càrrec d´uns 
professionals que sabran acompanyar-los en aquest camí.

A vegades no som conscients o, senzillament, no ens hem aturat 
a pensar en la importància que tenen aquestes petites prèvies, però, 
de ben segur, seran els pilars per una bona entesa i una exitosa es-
colarització. I... com ens preparem per fer una bona entrada a P-3?

Tot comença a la Jornada de portes obertes: És el primer con-
tacte que tenen les famílies amb l´escola, la primera impressió que 
s´enduen després d´assistir a la reunió informativa, la primera visi-
ta a les aules i a les instal·lacions, el primer contacte amb alguns 
dels mestres de l´equip docent  i amb l´equip directiu. També hi ha 
l´oportunitat d´assistir un matí a les aules, de conèixer la realitat en viu 
i directe, amb els seus protagonistes, els infants. 

Paral·lelament, l´equip de mestres de parvulari iniciem unes tro-
bades amb l´equip de mestres de les escoles bressol més properes 
(El Fil i el Timbal) amb qui establim experiències d´intercanvi i de co-
neixença mútua. Concretament, fem una visita amb els nens i nenes 
de P3 a les escoles bressol i compartim una activitat amb els infants 
més petits. Ells també vénen a conèixer la nostra escola, tots queden 
fascinats amb el jardí! Més endavant, quan ja s´ha realitzat el procés 

de matriculació, ens trobem les mestres de l´escola bressol i l´equip 
de parvulari per fer el traspàs d´informació d´aquells nens i nenes que 
el proper curs vindran a la nostra escola.

A finals de juny arriba un moment molt entranyable, un espai de 
trobada on la mainada i les famílies veteranes de P3 conviden als 
seus futurs successors,  petits i grans, a compartir un berenar al 
jardí de l´escola. És un moment idoni per conèixer-nos tots plegats 
(mestres, pares, alumnes). És la benvinguda a la nostra escola, un 
primer contacte en un espai més distès, relaxat i més informal però, 
alhora, més acollidor.

A principis de setembre, quan s´acosta l´inici de curs, fem la reunió 
de pares i mares de P3. És una reunió específica per a ells, diferen-
ciada  de la reunió general de la resta de famílies de l´escola. Pensem 
que és necessària  aquesta exclusivitat, ja que les circumstàncies 
així ho requereixen. També convidem als nens i nenes a venir, acom-
panyats de la seva famíla, a conèixer la seva classe (la dels lleons o 
els elefants), la seva mestra i els seus nous companys. Una estona 
on poden jugar i començar a familiaritzar-se amb el nou entorn:  els 
espais, els adults, les joguines de la nova escola. 

Per últim, quan ja ha començat l´escola, i durant els primers dies 
d´adaptació, les tutores realitzen una entrevista individual amb ca-
dascuna de les famílies per tal que els aportin el màxim d´informació 
sobre els seus fills. I així, després d´un llarg recorregut, arribem al 
final d´aquest full de ruta. Creiem que amb aquestes actuacions hem 
abonat i hem preparat bé el terreny per poder obtenir uns bons resul-
tats, i que la nova etapa educativa que enceten aquests infants sigui 
tot un èxit, així ho desitgem.
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EL REPORTATGE Experiències de família
Pares de la Neysa (classe dels Elefants)

“La veritat és que estem molt contents amb l´adaptació de la Neysa. Creiem 

que el cole de grans ha fet una gran feina, ha fet uns molt bons deures per tal 

que l´adaptació a aquesta nova etapa sigui bona. Crec que tots s´han esforçat 

moltíssim en que tot surti bé i que ambdues parts hem de fer els deures en 

la mateixa direcció. Per la nostra part, també hem intentat fer l´adaptació des 

de molt abans de començar l´escola. Vam compartir amb la Neysa les portes 

obertes de les escoles que més ens van agradar, la seva escola bressol va fer 

una visita a un cole de grans i justament ha coincidit que és el que vam escollir. 

A més, cada dia des que ens van donar la bona notícia que estàvem dins del 

Pràctiques 2, hi passsàvem per davant i ens paràvem una estoneta per mirar el 

pati. La Neysa estaba desitjant entrar-hi !!

Per part de l´escola s´ha fet una molt bona feina. El berenar de benvinguda 

va ser genial, on vam poder veure l´ambient de l´escola en moviment; les reu-

nions, tot i que es fan una mica llargues, són molt necessàries i ens va agradar 

molt poder veure a les mestres i començar a conèixer-les una mica; l´entrada 

graduada i poder permetre als pares formar-ne part, etc. Respecte al procés 

d´adaptació dels nens els primers dies d´escola, la Neysa l’ha viscut molt bé, 

amb moltes ganes i il·lusió. Estava (i està) molt motivada i l´entrada progressi-

va li va facilitar molt la feina. Li ha en-

cantat tot: la seva classe, el professorat, 

els companys, en Galtones i la Galtetes, 

etc… A casa estem molt contents amb 

l´entrada al cole dels grans de la Neysa i 

ella també ho està.”

Pares de la Mª Helena ( classe del 

Lleons)

“Muchas personas de este, nuestro 

barrio, nos habían hablado de Pràc-

tiques 2 como una buena escuela pú-

blica. Luego nos dijeron que habíamos 

tenido suerte por haber sido admitida 

nuestra hija en este centro. A día de hoy 

estamos contentos de nuestra elección. 

Se nota que todo lo que estáis haciendo 

está muy pensado y bien realizado, fruto 

seguro de vuestra experiencia, interés y 

trabajo de preparación. Hacéis que no nos sintamos extraños; vuestro respeto 

y cordialidad nos acerca a vuestra compleja labor. No hemos notado nada que 

nos haga pensar que nuestra hija no se siente a gusto: bien acogida, contenida, 

estructurada y con margen de expresión y movimientos.

Y todos los días quiere ir al cole de grans, la mejor señal. Tal vez esto sería 

un elemento para que pudierais reflexionar, puesto que ella (no sé otros niños 

y niñas, pero imagino que sí) quisiera compartir con sus padres el espacio que 

está reconociendo como parte muy importante de su vida. Y hay un gran corte 

entre su casa y su cole. En los primeros días sí que entramos unos minutos, 

que desaparecieron.

Cada año nuevos grupos en la misma escuela. Y eso no parece que os reste 

atención a la pluralidad, ni a la novedad. Agradecemos vuestros detalles singu-

lares. Sois receptivos hacia los padres, y es de valorar. Sólo podemos daros las 

gracias, animaros a seguir con esta intensidad y responsabilidad y pediros que, 

pese a las dificultades que os están poniendo, que no consigan recortaros la 

vocación ni el entusiasmo, en este crucial arte que es educar.”  

Pares de l´Eloy (classe dels Elefants)

“Valorem el procés d´adaptació del nostre fill força positiu. Ha tingut mo-

ments de molta angoixa, però poc a poc ho ha superat. Les actuacions fetes són 

també bones des de l´inici, com el berenar, la reunió amb la tutora, etc. També 

el fet de poder entrar amb el nen els primers dies de classe i posteriorment fer 

el tren a l´entrada també ens sembla molt positiu, així ells ja s´adonen que ho 

poden fer sense nosaltres.” 

Pares de l´Adrià (classe dels Elefants)

“Hola, poc ens imaginàvem que després de tres anys fent viatges a l´escola 

per acompanyar la Maria, sis setmanes després d´haver començat P-3, l´Adrià 

encara ploraria molts matins. L´adaptació està sent llarga però seguirem  pro-

curant que se senti segur, estimat i que vegi l´escola com una oportunitat per 

apendre i per conèixer més personetes i no com un lloc on el deixem abando-

nat. El procés d´adaptació establert per l´escola, com tots els processos, funcio-

na millor per unes persones que per d´altres, així que el que de veritat ens fa 

estar tranquils és constatar que, després dels anys, la Sílvia, la Bego i tot l´equip 

de parvulari continuen amb la mateixa voluntat i amb la mateixa paciència i 

que, malgrat les retallades, a l´escola es palpa la il·lusió i l´alegria de sempre. 

Gràcies.”

Pares de l´Erik (classe dels Elefants)

“Els primers dies d’escola, els vam viure amb molts nervis i molta emoció. És 

un pas molt gran en la vida del nostre fill. La veritat és que des de l’escola ens 

heu facilitat molt les coses, i no canviaria res. L´Erik ara va molt feliç a l’escola, 

encara que li ha costat bastant adaptar-se. Així que creiem que el procés de 

coneixença mútua està molt ben pensat per part de l’escola. Els nens, gràcies a 

tot el que feu, van molt contents a l’escola. Gràcies!”

Mare de la Berta i el Joan (classe dels 

Lleons i dels Elefants)

“Trobo que tot el seguit d´actuacions 

que es fan a P3 per tal de facilitar 

l´adaptació dels nens a l´escola, i també 

dels pares, és molt adequada. La troba-

da al jardí del mes de juny, el fet que els 

pares puguin entrar a les aules durant 

uns dies i que els nens no es quedin els 

primers dies per la tarda, la Galtetes i el 

Galtones, les cartes on s´expliquen les 

activitats que es fan, tots els recursos 

humans que s´hi posen, el detall de tenir 

totes les fotos dels companys de classe 

... Tot això, ajuda a l´adaptació dels nos-

tres fills i a crear un clima de confiança 

entre els pares i les mestres. Crec que 

una bona adaptació a P3 és la base on 

el nen comença a construir la seva experiència de relacions humanes i apre-

nentatges en el marc escolar. Si se sent acollit i segur la base serà sòlida. En 

aquesta escola es cuida l´adaptació i per tant es cuida els nostres fills. Estic molt 

agraïda, particularment a les mestres.”

Pares de l´Unai (classe dels Lleons)

“¡Hola, soy la mama de Unai¡ Mi experiencia con el colegio ha sido muy 

buena. Ahora que llevamos casi dos meses de curso, al escribir este pequeño 

escrito, te acuerdas del día de la merienda donde nos conocimos los papás y 

los niños, donde estaban los profesores y los niños de P4 que contentos nos 

explicaban lo bien que se lo habían pasado en P3. Aunque luego se hace largo 

hasta que llega septiembre. La reunión para conocer las profesoras y la clase de 

los niños también es importante. Salíamos haciendo los leones y los elefantes. 

Y son unos momentos muy dulces.

La semana de adaptación a Unai se le hizo muy larga, porque tenía muchas 

ganas de entrar con su profe y amigos, y no entendía por qué se tenía que 

esperar fuera, cuando su hermano ya había entrado. El acompañarlos a clase 

tuvo su gracia: dejaban lo que llevaban en la mochila en su sitio, se ponían el 

letrerito de su nombre e iban por la clase mirándolo todo.

Aunque tengo un recuerdo muy especial que hoy al recordarlo me arranca 

una sonrisa. A la hora de salir a las 16:30, Izan mi hijo de 2º, salió antes de que 

yo llegara a la clase de P3. Pensaba que Bego le diría que no entrara, que se 

esperara a la mamá. Pero le dejó entrar y cuando llegué, saliendo los dos de la 

mano fue especial verlos. Izan con la cara de satisfación de hermano mayor y 

Unai de alegría y orgullo con su hermano. Gracias por hacer P3 tan mágico!” 
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L’ACTIVITAT

Els dies 21 i 28 de 
setembre, uns 

Mossos d’Esquadra 
van venir fer una xer-
rada sobre la segure-
tat d’Internet per als 
nens i les nenes de 
sisè. Cadascun dels 
dies van estar amb 
una de les classes 
diferents; d’aquesta 
manera, tots vam po-
der parlar i preguntar 
els nostres dubtes 
sobre com hem de 
navegar de forma se-
gura.

Ens van parlar dels 
virus que existeixen 
i ens van aconsellar 
sobre què hem de fer 
per evitar que entrin 
a l’ordinador, de cer-
tes pàgines webs no 
recomanades i de 
que moltes pàgines 
estaven escrites per 
diferents usuaris.

També ens van recomanar que si tenim 
un portàtil amb webcam, és millor plegar-lo, 
per major seguretat, perquè ningú no et vegi 
sense que tu ho sàpigues quan fas les teves 

coses. Si tens un ordinador normal, és millor 
girar la webcam cap a la paret o posar-hi un 
paper de color negre, tapant-la. Això cal fer-
ho perquè, de vegades, la webcam continua 

funcionant i nosaltres 
no ens n’adonem.

Ens van explicar 
que molts nens te-
nen Facebook sense 
tenir l’edat mínima. 
Això passa perquè, 
quan cal posar la 
data de naixement, 
els nens i nenes més 
petits de la inventen i 
fan veure que tenen 
més anys.

Moltes pàgines 
webs tenen pes-
tanyes on surten 
anuncis que, si els 
cliques, et porten a 
situacions no apro-
piades per als nens 
i nenes de la nostra 
edat.

Molta gent, en lloc 
de descarregar-se els 
programes correcta-
ment, els pirategen. 
Això tampoc és co-
rrecte i ens van acon-

sellar que no ho féssim.
Va ser una xerrada molt interessant i tots i 

totes vam aprendre moltes coses noves.
Aida Gimeno (6è B)

R:
1.- Per què utilitzes el Facebook ?
L’utilitzo per parlar amb amics coneguts 

i familiars.
2.- Quant temps fa que tens Facebook ?
Fa dos anys que tinc Facebook.
3.- Quin tipus de fotos penges ?
Normalment penjo fotos meves.
4.- Normalment et connectes en arribar a 

casa o quan has acabat els deures ?
Normalment em connecto quan he aca-

bat els deures.
5.- Et connectes davant de familiars ?
No, normalment quan em connecto estic 

sol/a.

R:
1.- Per què utilitzes el Facebook ?
L’utilitzo per parlar amb amics coneguts 

i familiars.
2.- Quant temps fa que tens Facebook ?
Fa més d’un mes que tinc  Facebook
3.- Quin tipus de fotos penges ?
Normalment penjo fotos meves.
4.- Normalment et connectes en arribar a 

casa o quan has acabat els deures ?
Normalment em connecto quan he aca-

bat els deures.
5.- Et connectes davant de familiars ?
Sí, a vegades.

L:
1.- Per què utilitzes el Facebook ?
L’utilitzo per parlar amb amics coneguts 

i familiars.
2.- Quant temps fa que tens Facebook ?
Fa dos anys que tinc Facebook.
3.- Quin tipus de fotos penges ?
Normalment penjo fotos meves i del meu 

gat.
4.- Normalment et connectes en arribar a 

casa o quan has acabat els deures ?
Normalment em connecto quan he aca-

bat els deures.
5.- Et connectes davant de familiars ?
No, quan em connecto estic sol/a.

Seguretat a Internet
En començar el curs, els nens i nens dels Cicle Superior van rebre la visita dels Mossos d’Esquadra. El 
motiu era posar sobre la taula els seus dubtes sobre la seguretat a les xarxes virtuals i aconsellar-los sobre 
com navegar amb seguretat. L’Aida Gimeno ens explica com van viure l’experiència.

Els reporters del Fem Pràctiques hem passat una enquesta a diferents nens i nenes del Cicle Superior de l’escola, preguntant-los sobre l’ús 
que en fan de la xarxa d’Internet. Aquest n’és el resultat.
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L’ACTIVITAT

Els nens de cicle superior hem anat al monestir de Sant Benet 
de Bages. Aquest monestir està situat entre les poblacions de 

Navarcles i Sant Fruitós de Bages. La història d’aquest monestir 
comença l’any 950 quan uns nobles van fundar un monestir perquè 
fos la casa dels monjos. Durant l’edat mitjana i l’edat moderna van 
viure els monjos benedictins fins que la llei de “Desamortització de 
Mendizábal” va fer que els monjos haguessin de marxar. A comen-
çaments de segle xx, concretament l’any 1907 la família del pintor 
Ramon Casas va comprar el monestir i el va convertir en la seva 
residència d’estiueig. Ara no està habitat i el podem visitar. 

Els nens de cinquè hem visitat el monestir i hem après moltes 
coses: ara sabem distingir l’art romànic del gòtic, que l’església és 
l’edifici més important d’un monestir i que al voltant del claustre hi 

ha les estances dels monjos, alhora que és en aquest claustre on 
els monjos passejaven, llegien i resaven, tot en silenci, que era una 
de les normes benedictines.

Els nens de sisè hem visitat les estances de la família Casas i hem 
treballat l’art modernista, que era el que estava de moda a principis 
del segle XX.

Tots els nens del cicle superior hem fet un taller de cuina me-
dieval . Sabeu que els senyors feudals es quedaven tot el blat i els 
pagesos havien de fer pa amb barreges d’altres cereals i llegums? 
Utilitzaven moltes espècies. Hem fet pa i  una salsa amb les espè-
cies que utilitzaven.  Ens l’hem menjat entre tots. Estava molt bona!!!

Alumnat del Cicle Superior

Vivint la història a 
Sant Benet de Bages 
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Gràcies a molts nens i nenes del Pràcti-
ques 2 que ens van enviar la seva pos-

tal, un any més podem compartir plegats 
les experiències d’un intens estiu, si tenim 
en compte la diversitat de procedències de 
les postal rebudes: aquest any, n’hem rebut 
44!! Voleu saber d’on?

La Martina i la Clàudia van estar al Port de 
la Selva, la Berta i el Sergi van anar a Breda 
i a Llançà, l’Oriol va enviar una postal des de 
Mogán (Gran Canària), la Mireia va escriure 
des de León. 

A l’Ametlla de Mar hi van estar el Jordà, el 
Lluc, l’Adrià, la Maria, la Montse, el Ricard 
i el Jordi. Els bessons ens van enviar, tam-
bé, una postal des de Terol. El Miguel ens 
va enviar la seva postal des de Castellote, 

l’Abril va estar a Burgos, l’Ariadna i el Jofre 
ens van escriure des d’Alentorn i el Josep 
des de Creta.

L’Alba, la Mar i el Lluís van estar a Ordino; 
el Diego ens va enviar una postal de Cas-
trillo i la Mireia des de Chiclana. El Daniel i 
el Jaime ens van escriure unes postals des 
d’Estepona i el Martí va anar a Getxo. La 
Maria va fer turisme a Granada.

La Berta i l’Alba van estar a San Diego i a 
Sant Feliu de Guíxols; l’Aina i la Mar ens van 
anunciar el naixement del seu germà Àlex 
en una postal des de Sant Feliu, també. La 
Susanna ens va recordar des de l’Argentina 
i la Marta va escriure des de Numancia. El 
Max, la Paula i la Júlia van estar a Albi i 
l’Ona va anar a l’escola de Finlàndia.

Des d’Astúries ens van escriure el Bioy i 
el Yann; la Maite va estar a Bèlgica i la Laura 
a Formentera i a Suècia. La Lisa també va 
anar a Suècia i hi va veure rens. Després, va 
estar a Calafell. El Marc i l’Anna van anar a 
Prullans i la Zahra va veure les platges ma-
llorquines i el Big Ben a Londres. L’Anna i la 
Laia també ens van escriure des d’allà.

La postal de la Pilar va arribar des de la 
Palma i la Paula i l’Óscar ens van escriure 
des de Formentor. El Marcel va estar a Ale-
manya i el Samuel a Morella.

Tot plegat, un munt d’experiències que, 
gràcies a tots vosaltres, hem pogut compar-
tir un cop més. I l’estiu vinent....  arribarem 
a les cinquanta?

Petjades d’estiu
Els plàcids dies de l’estiu ens queden ja molt lluny en el record: aquelles passejades vora el mar, la descoberta d’una 
ciutat acollidora, la sensació de l’aigua fresca d’un bany a primera hora del matí...
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Eleccions al Consell Escolar del Pràctiques 2: 
Participa-hi!

Xerrades formatives per a les famílies

En començar el mes de desembre, des de l’escola s’anunciava la 
convocatòria d’eleccions al Consell Escolar del Pràctiques 2. Com 

tots ja sabeu, aquest curs es procedirà a la renovació de 5 places 
del sector mestres i 3 places del sector pares i mares. Les persones 
elegides formaran part del Consell Escolar al llarg dels propers quatre 
cursos.

La primera valoració que fem sobre la participació en la presentació 
de candidatures és molt positiva: d’una banda, al sector mestres, per 
tal de cobrir 5 vacants, s’hi han presentat un total de 7 candidates. De 

l’altra, pel que fa al sector pares i mares, un total de 6 persones opten 
a la representació de les famílies dins el Consell Escolar. 

Evidentment, tot l’equip de mestres es coneix i és més fàcil, per 
al professorat, poder votar la candidata que cadascú consideri més 
adient. Però, i el sector pares i mares? Sabem qui són els candidats i 
candidates que volen assumir el paper de representants dins aquest 
òrgan col·legiat de govern? Des del “Fem Pràctiques” us volem ajudar 
a identificar qui s’amaga darrera dels noms de les candidatures. Us 
les anunciem per rigorós ordre alfabètic:

L’ Ajuntament de Barcelona, dins del Programa Suport Educatiu 
a les famílies, ofereix dues Xerrades formatives gratuïtes desti-

nades als pares i mares de cada centre escolar (0-16) de la ciutat. 
Aquest programa té com a missió el desenvolupament d’accions for-
matives de suport a les famílies com a agents fonamentals de l’edu-
cació dels fills i filles.

Des de l’AMPA, i sempre d’acord amb l’Equip Directiu de la nostra 
escola, hem demanat dos temes que creiem que seran d’interès ge-
neral per a les famílies del Pràctiques 2: 

•“Autoritat i límits”:  Tractarà sobre la importància de la negocia-
ció, el manteniment de pactes, els conflictes entre generacions, la 
importància de mantenir un discurs vàlid, la por d’equivocar-nos que 
tenim pares i mares, el penediment, i la resolució de conflictes en 

general. 
Aquesta xerrada serà el dia 15 de gener a les 16:45 hores a l’aula 

de Música de l’escola.
• “Seguretat a les Xarxes”: Per bé que està adreçada especialment 

a les famílies dels cursos finals de Primària, tots els pares i mares 
interessats hi esteu convidats.

La data d’aquesta segona xerrada és el 5 de febrer a les 16:45 a 
la mateixa aula. 

Per tal de facilitar la vostra assistència, en ambdues conferències 
hi haurà servei d’acollida subvencionada per l’AMPA de l’escola. 

US HI ESPEREM A TOTS I A TOTES!!

El pas endavant que han donat aquests pares i mares mereix que 
la resta de famílies respongui tot fent el petit esforç d’acostar-se a la 
mesa electoral a emetre el seu vot en favor dels candidats o candi-
dates que cadascú pensi que són més representatius dels interessos 

del sector. Per tant, us recordem que podeu venir a votar els vostres 
representants DIJOUS 17 DE GENER entre les 16:30 i les 18:30, al 
vestíbul del Parvulari.
GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!!

L’ESCOLA INFORMA...

L’AMPA INFORMA...

NOM:

Rut Garrido García

MARE DE:

Roger Company

CLASSE:

P-5 Orenetes

NOM:

Toni Medina López

PARE DE:

Adrià i Maria Medina

CLASSES:

P-3 Elefants i 

4t Farigola

NOM:

Susanna López Folch

MARE DE:

Gisela i Judit Camp

CLASSES:

P-4 Tortugues i 

2n Balenes

NOM:

Núria Rigau Rigau

MARE DE:

Alba i Berta Polo

CLASSES:

P-4 Tortugues i 

1r Pingüins

NOM:

Paloma López Mesas

MARE DE:

Marc i Carla Muñoz

CLASSES:

P-4 Tortugues i 

3r Espígol

NOM:

Berta Roca Acedo

MARE DE:

Nora i Jana Rodés

CLASSES:

P-3 Lleons i 

P-5 Orenetes
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LA PISSARRA DELS ALUMNES

CAMINANT I PASSEJANT

Caminant i passejant,
Les fulles anem trepitjant.
La tardor ha arribat,
La pluja i el fred han començat.

L’estiu s’ha acabat,
La gent s’ha abrigat
I el Nadal s’apropa ja.

Espero que us hagi agradat
Aquest poema acabat!!

Joana Solé (4t Farigola)

NOTÍCIA: LA TECA HA REBUT UNA CARTA!!!

Aquest estiu, la Teca, la mascota de la nostra Biblioteca, ha rebut una carta de
la Mireia Fernández (4t Farigola), en què li desitjava un bon estiu i li feia arribar
una poesia molt bonica de Pere Martí i Bertran. Voleu llegir-la? És aquesta:

LA TARDOR AL PRÀCTIQUES 2

La tardor ha arribat
i els ocells ja no han cantat.
Han caigut les primeres gotes
i ja t’has posat les botes.

Ja s’han amagat les formiguetes
amb les seves potetes!
Ha arribat la tardor
i tots els arbres s’han tornat marró!

Quan gaudeixis del Pràctiques 2
sabràs que som els millors.
Si aquest poema t’ha agradat,
riu i pensa-hi quan hagis acabat!
.

Anna Gabaldà (4t Romaní)

ANIMAL RACIONAL

Ni el mico, ni l’ós polar,
Ni el colibrí, ni el tucà,

Ni la carpa, ni el tauró,
Ni la serp, ni l’eriçó

No saben pas de llegir.
El per què, te l’hem de dir?

Si com ells no vols pas ser,
Ja deus saber què has de fer:
Sempre un bon llibre a la mà

T’ajudarà a caminar,
I la cara de babau

Quedarà per al gripau.

Pere Martí i Bertran
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LLETRES...

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-Nils-

son, 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 

Alaissauí, família Hauck, família Karmas, família Marghni, famí-

lia Montcusí Litvinova, família Phillips, família Popescu, família 

Ritoune, família Seeley, família Sheridan Martín, família Suga, 

família Wadhwani.

LES BALENES I ELS DOFINS RECOMANEN…

ELS MESTRES RECOMANEN…

Els Dofins i les Balenes recomanem anar a visitar el Zoo, 
us ho passareu molt bé. Hi veureu molts animals: dofins, 
tortugues gegants, tigres, panteres ...

També us diran com reciclar sense contaminar. Si el 
mar es contamina, molts animals marins es moriran. I això 
no voleu que passi, oi ?

Dofins i Balenes (alumnat de 2n)

Hola sóc la M. Jesús, mestra dels nens i nenes de 5 anys de la classe de les Orenetes.
Aprofitant que enguany a l’escola treballem el tema del Circ, he cregut  oportú  i molt recoma-

nable conèixer el món de la Màgia i dels Mags.
Us proposo una visita al “Rei de la Màgia” que en dos espais diferents ens obren les portes per 

experimentar, conèixer i gaudir de tot allò relacionat amb la màgia.
Al carrer Princesa, 11 hi trobem la Botiga,  llegendària i entranyable, fundada el 1881 és  

una de les més antigues del món, dedicada a la venda de jocs de mans, jocs per iniciar-se, 
manuals...i ensenyen a fer els trucs!

L’altre espai del “Rei de la Màgia” és al carrer Jonqueres, 15 on hi trobem el Museu fundat el 
2002 i on s’exposen la història de l’establiment, cartells, jocs antics, objectes...

I en el mateix lloc podrem gaudir d’un espectacle de màgia en el seu teatre.
Ah! i per aquells o aquelles que vulgueu  convertir-vos en uns veritables mags podeu assistir a 

la seva escola de Màgia on organitzen cursos per a totes les edats.
 www.elreidelamagia.cat
Que la MÀGIA us acompanyi!

Alemany Meine Damen und Herren... herzlich willkommen im Zirkus!

Anglès Ladies and gentlemen! Wellcome to the circus!

Àrab Sayidati wa sadati... marhaban bikom fi assirki!

Finès Hyvät naiset ja herrat... Tervetuloa sirkukseen!

Francès Mesdames et Messieurs... bienvenue au cirque!

Gallec Donas e cabaleiros... benvidos o circo!

Italià Signore e signori... bienvenuti al circo!

Japonès Minasan... sa-kasu e yo-koso!

Letó Damas um kungi... laipni lúdzam uz cirku!

Romanès Doamnelor! Domnilor!... Bine ati venit la circ!

Rus Dami y gospoda... Dobro pozalovati v sirc!

Suec Mina damer och herrar... Välkumna till cirkusen!

Tagal Salubungin ang ladies... mga ginoo sa sirko!

Urdú Khwateen-o-hazarat sarkas mein khush aamdid

Xinès Nüshìmen hé xianshensmen... huànying de maxi!

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
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GENT DE L’ESCOLA
“Aprens a saber com està 

fet un diari”

Com vareu arribar a col·laborar 
amb la revista? Què us va portar 
a participar-hi? Us agradaria ser 
periodistes el dia de demà?
Mar Ferret.: Suposo que has de 
ser mínimament responsable; jo 
estava a classe i la Laura , que era 
la cap d’Estudis, em va anunciar 
que participaria al Consell de re-
dacció de la revista”.
Paula Sheridan: En el meu cas 
va ser diferent perquè ens vam 
presentar uns voluntaris i els com-
panys em van votar. A mi m’ha-
vien dit que era divertit i que ho 
provés. Jo m’havia presentat per 
delegada perquè m’agrada tenir 
càrrecs i per això em vaig inte-
ressar.
Áida Gimeno: En la meva classe 
vam ficar els noms de companys 
responsables a una bossa i en van 
escollir un.
Martina Camprodon: Nosaltres 
vam sortir uns voluntaris i les mes-
tres amb la Laura van escollir-me. 
Has d’assumir una responsabilitat 
i t’agrada.
Abdelalim Ritoune: Jo vaig sortir 
voluntari perquè m’agrada escriu-
re. A vegades escric poemes. Vull 
ser periodista.
Martina Camprodon: A més ho fa 
molt bé i l’any passat va guanyar 
els Jocs Florals.
Què és allò que més us ha agra-
dat? Quina experiència n’heu 
tret de la vostra participació a 
la revista?
Mar Ferret.: A mi em va agradar 
perquè hi havia reunions en què 
estaven tots els adults i tu estaves 
allà, ho apuntaves tot, et dema-
naven l’opinió,... i això et fa sentir 
important. A més aprens a saber 
com està fet un diari, com s’or-
ganitzen les coses, com es repar-
teixen les feines, què fa cadascú.

Áida Gimeno: Sí, jo abans em 
sentia més allunyada dels adults 
i, quan ho vaig provar, vaig sentir 
que podia parlar amb els adults i 
la família d’igual a igual.
Paula Sheridan: Sí, tens l’avantat-
ge de saber coses de l’escola.
Com us organitzàveu?
Mar Ferret.: Hi ha uns apartats que 
estan destinats als alumnes, uns 
altres destinats als adults i uns 
altres a tota l’escola. Per exem-
ple, hi ha un apartat on surten els 
Festivals d’activitats extraescolars. 
També hi ha les matemàtiques, la 
música o la recepta que pertany 
als pares de l’escola. Però el “Re-
comana” que el fan els de cinquè 

o la pissarra, són aportacions dels 
alumnes. A nosaltres ens diuen 
de què tractaran, ho comentem 
als companys i ens encarreguem 
de recollir les aportacions.
Quina aportació a la revista re-
cordeu especialment?
Áida Gimeno Jo vaig recomanar la 
biblioteca del Vapor Vell
Mar Ferret.: Jo faig atletisme i vam 
anar al Club uns quants del Pràcti-
ques. Em va tocar escriure l’article. 
I també la Fira de Sant Jordi de 
l’intercanvi. També vam fer un re-
portatge de les obres que vam fer 
amb la Paula i l’ajut de la Laura
Amb quina paraula relacionaríeu 
la vostra participació a la revista: 

organització, creativitat, liderat-
ge, creativitat, capacitat d’anàli-
si o una altra? 
Martina Camprodon: Organització 
i lideratge.
Abdelalim Ritoune:  Organització.
Mar Ferret.: Creativitat perquè et 
fan escriure redaccions, descriure 
els teus gustos,...
Paula Sheridan: Creativitat i tam-
bé imaginació perquè hi ha mol-
ta informació en una revista, són 
moltes pàgines,...
Áida Gimeno Organització i lide-
ratge.

La Martina Camprodon, l’Abdelalim Ritoune (5è), l’Áida Gimeno (6è) col·laboren en l’elaboració 
de la revista de l’Escola Pràctiques 2. La Paula Sheridan (1er ESO) i la Mar Ferret (2on ESO) ho 
van fer en cursos passats. Parlem amb tots ells per tal que ens expliquin la seva experiència..


