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Cada setembre l’equip de mestres del Pràc-
tiques 2 hem de decidir quin és el tema 

de l’Eix Transversal que volem treballar al llarg 
del curs. 

No us penseu que és una tasca fàcil, es 
tracta d’aconseguir una fórmula que reuneixi 
diversos requisits: ha de ser òptim i engres-
cador tant pels més petits com pels més 
grans de l’escola i també és necessari que es 
pugui abordar des de diferents àrees curricu-
lars (per això en diem eix transversal). 

Com veieu, es una combinació complicada 
d’obtenir però, sortosament, sempre arriba 
aquell moment d’inspiració i enguany , com 
tots sabeu, hem decidit treballar El Circ.

Potser alguns de vosaltres podeu pensar 
que és un tema poc apropiat, frívol i fútil...
Però, voleu descobrir quins valors s’amaguen 
darrera d’una carpa de circ ?

Un circ és una comunitat on cada membre 
que en forma part té un rol, un paper impor-
tant.  Tots hi tenen cabuda, tots hi fan la seva 
aportació, tots depenen de la intervenció de 
tots perquè la funció sigui un èxit. 

No hi ha una jerarquia ni un status social, 
no és una estructura piramidal sinó que és 
una comunitat d’”iguals”.

És evident el paral·lelisme que podem es-
tablir entre el circ, l’escola i el grup-classe: 
tots constituïm una comunitat. El treball co-
operatiu té un valor educatiu molt important.

En el circ, els bons resultats no són fruit 
de l’atzar, provenen d’un treball exigent i 
constant on es valora la cultura de l’esforç, 
on s’aprenen dels errors i on s’accepten les 
equivocacions ; l’eina bàsica de l’aprenentat-
ge és l’assaig–error.I, al final de la funció, tot 
aquest treball i esforç es veu recompensat 
amb els aplaudiments dels espectadors, és el 
gran moment de reconeixement i gratificació.

Si ho mirem més detingudament, veurem 

que aquesta és la filosofia i la metodologia 
que pretenem aconseguir a l’escola: el re-
coneixement a l’esforç i a la feina ben feta, 
aprendre dels errors , superar les dificultats... 
Obtenir un resultat final gratificant i recone-
gut públicament.

És obvi que en una funció de circ experi-
mentem moltes emocions : alegria, patiment, 
satisfacció, expectació, nerviosisme, supera-
ció…totes surten a flor de pell i per uns ins-
tants les vivim intensament.

A l’escola som conscients de la gran impor-
tància del treball de les emocions; cal viven-
ciar-les, verbalitzar-les, representar-les; per 
ajudar a construir la intel·ligència emocional. 
És així com anem forjant la nostra persona-
litat, la nostra autoestima, i aconseguim ser 
persones emocionalment equilibrades.

Ens agradaria compartir amb vosaltres el 
repte de transportar la màgia del circ, la il-
lusió i l’esperit de superació al nostre dia a 
dia, a la nostra quotidianitat, sovint complexa 
i feixuga.

D’un temps ençà, s’estan produint una sè-
rie d’esdeveniments polítics, socials i ideolò-
gics que fan trontollar els pilars de la nostra 
societat.

S’està posant en qüestionament l’essència 
dels valors, els cànons ètics i els patrons de 
convivència.  Avui per avui, es fa més ne-
cessari que mai recuperar la pedagogia dels 
valors.

I quina millor manera de poder fer tot 
aquest treball de valors de forma lúdica, vi-
vencial i divertida! Convertim l’escola en un 
circ!

Qui sap, potser a partir d’ara quan veieu 
un espectacle de circ us ho mirareu amb 
uns altres ulls ; de ben segur, que els nostres 
alumnes  sí que ho faran.
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Riure, una teràpia a l’abast de tothom

Entre l’any 1854 i 1900, a Irlanda, va viure un dramaturg i escriptor que s’anomenava Oscar Wilde. Se 
li atribueix que un dia, en una reunió amb persones que acabava de conèixer i amb les quals estaven 
explicant acudits, va dir-los que “el riure no és un mal principi per a l’amistat; i està lluny de ser un 
mal final”.

És curiós això del riure. Sembla senzill riure, oi? Ens expliquen 
algun acudit i riem. Algú cau i riem. Riem, riem sovint. Però quan 

riem, passen moltes, moltes i moltes coses. Sabem que quan riem 
segreguem Adrenalina al nostre cos. Aquesta hormona potencia la 
creativitat i la imaginació. També es coneix que es segrega un neu-
rotransmissor anomenat Endorfina. El nom li prové del Deu Grec dels 
Somnis, en Morfeo, com el grup de música de El Sueño de Morfeo. 
Doncs aquest neurotransmissor ens fa sentir-nos relaxats i tenir millor 
humor. I juntament amb les Endorfines, s’estimulen les Encefalines, 
que és el neurotransmissor que combat el dolor!.  

També sabem que quan riem, els nostres pulmons, poden arribar a 
tenir 12 litres d’aire. Penseu que en situacions normals, acostumem 
a moure només uns 6 litres en cada inspiració!.

Això fa que quan riem es millori l’oxigenació i que, per tant, tinguem 
el cap més clar. Alhora, quan ens petem de riure, el nostre cap vibra, 
amb la qual cosa es provoquen llàgrimes que lubriquen i netegen 
els ulls, el nas i l’oïda. Per tant després de riure veiem, escoltem i 
respirem molt millor.

Sabíeu que cada vegada que riem es posen en marxa prop de 
400 músculs? Algun d’aquests músculs es troba a l’estómac i només 
s’exercita quan riem. Quan fem una riallada, el diafragma realitza un 
massatge intern que facilita la digestió i ens ajuda a reduir els àcids 
grassos. No és per casualitat que, a l’Edat Mitjana, els bufons (els pa-
llassos medievals) feien el seu espectacle durant els àpats per tal de 
fer riure als comensals mentre menjaven. Ho feien així precisament 
perquè sabien que, si reien en companyia, pairien millor el menjar. 

Els psicòlegs també fa temps que estem convençuts que riure és 
necessari per a les persones. Diem que el riure és una resposta bio-
lògica, produïda pel nostre cos com a resposta a certs estímuls i que 
serveix per combatre l’estrès. Freud, un dels primers psicòlegs més 
coneguts, recomanava a les persones que fessin catarsis de rialles 
per a alliberar del cos les energies negatives. I el Sr. McDougall, psi-
còleg de Harvard, sosté que el riure ajuda en gran mesura a mantenir 
el benestar i la salut psicològica. 

I és que el riure es troba present en totes les èpoques i en totes les 
cultures d’arreu del món. Els Taotistes, a la Xina, ensenyaven que un 

simple somriure assegurava la salut, la felicitat i la longevitat; pensa-
ven que una persona tenia més salut quantes més vegades reia al dia. 
I Aristòtil també ho deia farà uns 2400 anys!. Aquest senyor, que és 
un dels pensadors grecs més reconeguts de la seva època, allà cap el 
350 abans de Crist, deia que el riure és un dels millors exercicis per a 
la salut. Fixeu-vos si en fa de temps que sabem que el riure és neces-
sari per estar sans!. Qui també ho sap molt i molt bé són els Pallassos, 
que es dediquen professionalment a fer riure als altres. I grups com 
els Pallapupes, que des dels hospitals reparteixen somriures i salut 
als nens que estan ingressats!

Una de les coses més meravelloses del riure, a banda de tots els 
beneficis que ja s’han comentant, és la seva altíssima capacitat de 
contagi. Segur que tots, en algun moment, hem rigut només perquè 
el del costat estava rient, sense saber per què. Nosaltres, quan riem, 
tenim la capacitat de fer riure l’altre, de fer sentir bé l’altre, de rega-
lar-li salut! Deu ser per això que, segons diuen, Mahoma va anunciar 
que “qui fa riure als seus companys, mereix el paradís”. 

Si no us creieu que el riure té aquesta capacitat, us proposo un 
experiment. Un dia, el que vulgueu, heu d’actuar com si estiguéssiu 
molt i molt contents. Repartiu somriures a tort i dret. Digueu bon 
dia amb un somriure als llavis. Expliqueu acudits i rieu, rieu molt, 
amb riallades sonores. I fixeu-vos en les persones que us envolten. 
Fixeu-vos en la seva cara, si somriuen, si fan una mirada relaxada, 
si tenen les celles frunzides o no. Compteu la gent que veieu rient. 
I mireu si la gent és feliç. I sobretot, mireu-vos a vosaltres mateixos, 
a veure si esteu més contents que d’altres dies. A veure si el vostre 
dia és millor. I si veieu que algú està desanimant, respecteu-li que 
es pugui sentir trist i rebeu-lo amb un somriure, a veure què passa.

Proposo que el proper cop que brindem, canviem de lema i di-
guem: “salut i riures per a tothom”. I que fem cas de Joaquín Sabina 
quan diu “que el calendario no venga con prisas y que el maquillaje 
no apague tu risa”. I que riguem, que riguem molt, tant com puguem. 
I que el nostre somriure no el pugui retallar mai ningú. Perquè ja 
sabeu què diuen, que qui riu l’últim... és perquè no ha entès l’acudit.

Salut i somriures per a tothom.
Óscar Esteban
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Rialles de pallasso, tastets de circ

El pallasso Charlie Rivel  va tenir una actuació  molt especial… La seva actuació estava a punt de 
començar però, de cop i volta, es va sentir un plor. Un nen s´havia posat a plorar desconsoladament!
En Charlie no podia començar el seu espectacle en aquella situació, així que es va apropar a ell, a 
fer-li  rialles i caretes però ho va empitjorar. El nen es va a posar a plorar encara més. En Charlie es va 
asseure a la seva famosa cadira i va començar a plorar. El nen va parar de plorar, i mirava en Charlie 

amb uns ulls com taronges. El petit, en un acte de solidaritat, li va donar el seu xumet pensant que ell també plorava com ell i en Charlie 
el va acceptar amb molt de gust. Tothom va aplaudir amb força. Aquest xumet ha passat a la història ... es troba al museu Charlie Rivel.

El pallasso és probablement el personatge de circ més emblemàtic 
i més estimat pels més menuts. Representa la tendresa, l’alegria, 

la ingenuïtat … i ens omple de rialles i felicitat.
Tots tenim el record d’algun pallasso memorable  que en la nostra 

infància ens ha arrencat somriures i bons moments; el gran Charlie 
Rivel, l’entranyable Tortell Poltrona, els famosos pallassos de la tele 
“Gabi, Fofó i Miliki” i molts d’altres.

Però també existeixen uns altres pallassos que no responen al pro-
totip que tots coneixem, ens mostren una altra cara  del personatge; 
són els Pallapupas,  la Tirita ... , tos ells uns grans desconeguts per la 
majoria de nosaltres. Els voleu conèixer ?

Una d’elles és la pallassa Tirita; ciutadana del país dels nassos de 
color vermell. És una mica vergonyosa però si esteu atents us 

explicarà coses molt interessants!
La Tirita
Sóc la Tirita, una pallassa a qui li encanta fer volar la imaginació i 

portar de viatge a tots aquells que m’hi vulguin acompanyar... En un 
d’aquests viatges, vaig aterrar a Xamfrà: Centre de Música i Escena 
del Raval, un projecte que va néixer l’any 2005 amb finalitat socio-
educativa vers les arts i amb la voluntat de treballar per a la inclusió 
social, on nens i nenes poden començar a gaudir de la música, la 
dansa i el teatre.

Néixer en el teatre és l’activitat dirigida a nens i nenes de 3 a 5 anys, 
que porta a terme la Tirita, ciutadana del país dels nassos de color 
vermell. Amagada, apareix quan els petits la criden i l’aplaudeixen.  
Arriba amb una maleta buida, que ompliran de la vergonya que tots 
tenim, per transformar-la en petits nassos de color vermell. 

Sabíeu que el nas dels pallassos és la màscara més petita del món? 
I que quan et poses un nas rodó i vermell esdevenen coses fantàs-
tiques? 

Així sense vergonya, viatjaran amb l’imaginari a móns fantàstics : a 
l’espai, al fons del mar, a la selva... i ajudaran a la Tirita a solucionar 
petits conflictes del dia a dia, com cuidar-se quan es posa malalta 

d’un refredat, què fer quan la mama es disgusta perquè s’ha tacat la 
roba, com gestionar que està trista i ha perdut el somriure ...

D’aquesta manera, introduïm els més petits al teatre, a l’expressió 
corporal, al mim, la pantomima... alhora troben eines per gestionar 
els seus sentiments, per poder solucionar conflictes. Una experiència 
que dura tot el curs escolar i culmina en un espectacle conjunt amb 
tots els nens i nenes de Xamfrà. 

També hi ha uns pallassos molt divertits i simpàtics que tenen una 
cura molt efectiva : “la medicina del somriure”. Sabeu qui són? 

Són els Pallapupas.
Els Pallapupas
Pallapupas és una paraula formada per dues paraules: -palla-  ve 

de la paraula pallasso i –pupas -  paraula que els nens i les nenes 
més petits fan servir quan els fa mal alguna part del seu cos.

Com us podeu imaginar són uns pallassos una mica diferents. Han 
transformat la carpa de circ en un quiròfan, en habitacions i plantes 
d’hospitals, en clíniques de gent gran; són el que en diem pallassos 
d’hospital.

La idea va sorgir quan la fundadora de l’entitat, Àngela Rosales, va 
col·laborar com a pallassa d’hospital amb la Sonrisa Médica, entitat 
de les Illes Balears. Allà es va adonar de la importància d’aconseguir 
que els infants segueixin sent infants tot i estar passant per un procés 
de malaltia complicat per a ells i per a les seves famílies. 

El projecte es va iniciar a l’Hospital Sant Joan de Déu, i gràcies als 
bons resultats aconseguits i la bona acceptació per part dels infants, 
familiars i personal sanitari i de gestió del centre, es va anar ampliant 
a altres centres i hospitals catalans. 

Un tret distintiu és que Pallapupas ofereix un servei de caràcter 
assistencial i no només d’entreteniment. Amb tot això, espera que hi 
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hagi un canvi en el concepte i que, des del món de la salut, s’accepti 
que el teatre és una bona eina per als malalts. Els Pallapupas tenen 
una cura molt efectiva : “la medicina del somriure”.

Un altre tret distintiu és el treball en equip. És imprescindible la 
col·laboració estreta amb l’equip sanitari per a poder atendre els pa-
cients i col·laborar en la seva recuperació física i emocional.

La informació que rep el pallasso o pallassa a través de la transmis-
sió feta per l’equip sanitari  permet valorar quina serà la manera més 
efectiva de reduir la tensió de l’infant i la seva família. I en funció d’això 
caldrà triar la manera d’entrar a jugar amb l’infant (suavitat, energia, 
tipus de joc...) adaptant cada actuació a les necessitats pròpies de 
cada una de les nenes i nens ingressats.

Els Pallapupas visiten els infants que estan ingressats a l’hospital o 
que han de passar per una operació a quiròfan. Els Pallapupas viuen 
a l’hospital, se’l coneixen molt bé, i quan un infant hi arriba el van a 
visitar i es presenten. Aquí comença un joc, fan servir la imaginació per 
convertir l’habitació en un lloc fantàstic, el llit no és mai més un llit, sinó 
un vaixell pirata ! Tot té cabuda: màgia, cançons, música, malabars, 
balls i danses, titelles, bombolles de sabó, etc.

 Gràcies a la visita dels Pallapupas, els infants i les seves famílies 
s’obliden durant una 
estona del dolor, 
l’avorriment d’estar 
a l’hospital, i poden 
passar una estona 
divertida i plena de 
somriures. 

Des dels seus ini-
cis Pallapupas ha op-
tat per treballar amb 
parelles de pallassos 
mixtes. Això és im-
prescindible, doncs 
els pallassos de Palla-
pupas no fan un es-
pectacle amb un guió 
igual per a cada habi-
tació o sala on inter-
venen; la seva és una 
tasca d’improvisació 
que requereix de molta energia. 

Voleu saber quins són els ingredients per ser un bon Pallapupas ?
Un Pallapupas ha de reunir diverses competències, tècniques i ar-

tístiques. Per exemple, ha de tenir formació i experiència en clown 
específic i clown hospitalari, i dominar l’art de la improvisació, per-
què les intervencions de Pallapupas són personalitzades, s’adapten a 
cada infant i la seva situació familiar, de tractament, etc. Ha de tenir 
capacitat de comunicar amb l’infant, i aconseguir transformar l’espai 
amb les seves propostes artístiques. A més, com que els Pallapupas 
sempre treballen en parella, ha de saber escoltar l’altre, estar despert/a 
i atent/a als esdeveniments, el context, etc.  

Per ser un Pallapupas cal tenir molta energia, dinamisme, vitalitat i 
espontaneïtat, i per això cal iniciativa, autoconfiança i assumpció del 
risc. També és necessària l’honestedat i l’acceptació del fracàs, així 
com una emotivitat continguda, adaptada al context hospitalari. 

Actualment hi ha al voltant d’uns 20 Pallapupas treballant i tots i 
cadascun d’ells amb la seva pròpia imatge i personalitat, i per cert 
amb uns noms ben divertits ! segur que us seran familiars: infermer 
Cotó Fluix, doctora Apiretal, doctor Gota-Gota, infermer Dalsy, infermera 
Patxutxa ...

Si voleu saber més coses d’aquests pallassos podeu trobar informa-
ció a :

http://www.pallapupas.org

Per últim descobrirem una altra realitat del circ, una dimensió més 
educativa i terapèutica. De la mà d’Acirkaos ens endinsarem en la 

màgia del Circ Social.  
Acirkaos
Acirkaos és una associació menorquina que fa servir el circ com a 

eina d’integració social i d’intervenció educativa. 
A partir de la pràctica diària del circ i de la mà dels formadors i 

els creadors d’espectacles de l’associació, va néixer el projecte ‘Circ i 
igualtat’.  L’objectiu primordial d’aquest projecte és el de promoure el 
circ com una eina valuosíssima en els programes de cohesió social de 
grups en risc d’exclusió, i per al treball amb nens, joves i persones amb 
capacitats diferents.

Per ells, el circ social és una forma lúdica i innovadora de treball que 
es trasllada de les carpes a la pràctica propera i en comunitat. Segons 
la seva experiència, entre els beneficis de treballar amb el circ desta-
quen els següents aspectes:

- Els nens sempre 
troben una tècnica 
(malabars, acrobà-
cies, equilibris, clown 
o aeris) que els esti-
mula a superar-se.

- L’ús del llenguatge 
corporal els ajuda a 
trencar barreres.

- És una fórmula 
ideal per desenvolu-
par habilitats socials 
com el treball en 
equip, el respecte a 
les debilitats de l’altre 
o la resolució de con-
flictes. 

- Es pot convertir en 
una sortida professio-
nal per als joves.

Des de fa dos estius, amb el recolzament del programa ‘Juventud 
en acción’ i amb el suport de les entitats locals, Acirkaos promou un 
Festival de circ social a Menorca durant el mes d’agost. Hi assisteixen 
formadors i promotors de circ social de tota Europa i es duen a terme 
tallers pràctics, tallers teòrics per formadors, fòrums, exposició de ma-
terials, xerrades i espectacles oberts al públic en general.

Des d’Acirkaos ens animen a tots a practicar circ i si sou per Menor-
ca, ja ho sabeu, esteu convidats al III Encontre de Circ Social!  

Si voleu més informació, la trobareu a :
http://www.acirkaos.org/
Amb aquests tastets de circ hem pogut conèixer el testimoni de per-

sones properes a la nostra escola que gaudeixen del món del circ.

Hem sentit la veu de la Sílvia, amiga de l’Eloi (P-5 Orenetes), que 
ens ha presentat la pallassa Tirita; de la Gemma, la tieta de la Berta 
(P-3  Elefants), que ens ha parlat dels Pallapupas ;  i de l’Edgar, el tiet 
de la Lisa (1r Pingüins), que ens ha descobert el circ social de la mà 
d’Acirkaos.

Moltes gràcies a tots plegats  i, com diu l’entranyable Tortell Poltrona, 
“cap nen sense un somriure”.
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L’ACTIVITAT

El 10 de gener vam anar al Ateneu de Nou Barris a veure un 
espectacle de circ. Vam anar-hi gairebé tots els nens i nenes de 

l’escola Pràctiques 2, des dels petits de P-3 fins nosaltres, els de 4t.
Ens va fer molta il·lusió, perquè és la primera vegada que fèiem 

una sortida de tants nens i nenes junts: érem més de tres-cents!!! De 
fet, entre tots vam omplir set autocars...!!

A nosaltres ens va semblar més una obra de teatre amb acrobàcies 
que un circ! Al tornar a l’escola, ens van explicar que es tractava d’un 
tipus de circ modern, no del tipus de circ que estem acostumats a 
veure.

Una de les coses que més ens va impressionar va ser un home que 
pujava i baixava amb molta facilitat d’una barra vertical que arribava 
fins el sostre. S’enfilava ràpidament a dalt de tot i, després, baixava 
molt de pressa... quan estava a punt de tocar el terra, parava en sec.

També va sortir una noia que feia acrobàcies a l’aire amb un cercle 

i anava llençant uns trossets de plàstic blancs que volaven i sembla-
ven coloms: era molt bonic!

Més tard, va actuar una altra noia que ballava. Ens va fer gaudir 
d’una gran dansa utilitzant un vel... va ser preciós!! 

Als més petits de l’escola els va agradar molt una mena de capsa 
que, quan hi picaven com si fos una porta, els sortia una mà amb 
l’esmorzar, una tassa de cafè,.... Es feien un tip de riure!

Després de veure tots els trucs, ens va sorprendre que els artistes 
feien fàcilment coses que eren molt difícils de fer. A més, era un 
espectacle obert a la imaginació: podies crear els teus propis diàlegs, 
ja que ells no parlaven!

En definitiva, vam veure un espectacle d’un circ molt imaginatiu 
que ens va impressionar molt. 

Alumnes de 4t.

Un matí de circ a Nou Barris
Aquest curs, la tornada de vacances de Nadal va ser molt especial: l’equip de mestres vam organitzar una 
diada dedicada a l’eix transversal que treballem enguany, El circ, tot un món per descobrir. Vam pensar que 
la millor manera d’endinsar-se en aquest món màgic era viure’l en primera persona i, és per això que, des 
dels més petits de P-3 fins als nois i noies de 6è  van gaudir d’un dia de circ, en dues versions diferents: els 

uns com a espectadors i els altres com a artistes primerencs en aquestes arts.
Tots, però, mestres i alumnes vam poder compartir experiències molt especials que ens van permetre conèixer una mica més què s’amaga 
darrera de la carpa del circ.... realment tot un món de màgia i d’il·lusió que val la pena descobrir..
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L’ACTIVITAT

El passat 10 de gener, mentre la resta 
de l’escola anava al circ , nosaltres, els 

nens i nenes del Cicle Superior, rebíem el 
circ a l’escola. Gràcies a La Sala Circ, tots 
el nens i nenes del Cicle Superior vam ser 
durant un matí trapezistes, equilibristes, fu-
nàmbuls... i el pati de la nostra escola es va 
convertir en la millor pista del món!

Ens agradaria que, explicant-vos la nostra 
experiència, us féssiu una idea de com ens 
ho vam passar, perquè per a nosaltres va ser 
un matí genial! 

A primera hora del matí, ens vam trobar 
al pati tots els nens i nenes de 5è i 6è, amb 
els nostres mestres i els monitors de La Sala 
Circ. Allà ens van explicar en què consisti-
rien els tallers que faríem al llarg del matí i 
com havíem d’utilitzar el material. Ens van 
fer, també, una petita demostració del que 

nosaltres provaríem de fer.... en aquells mo-
ments vam pensar que seríem incapaços de 
fer-ho!!

El trapezi estava col·locat al porxo del cos-
tat del menjador. Enfilar-s’hi  era una mica 
difícil i feia una mica d’impressió però, un 
cop a dalt, semblava que estiguessis volant. 
Baixàvem fent la tombarella enrere i, tot se-
guit, tornàvem a pujar. Per finalitzar, fèiem 
el moviment de la “sirena” que consisteix en 
agafar-se pels peus a la corda que l’aguanta 
i deixar caure les mans... espectacular! Ens 
sentíem com uns artistes!

Quan pujaves a la corda fluixa, tenies la 
sensació de que cauries però el monitor, 
que era molt amable,  ens ajudava molt i 
ens donava  tanta confiança que, en un mo-
ment, ja estaves a la meitat de la corda i 
eres capaç d’arribar al final. Sort, però, que 

la corda estava a pocs centímetres del terra!! 
Dalt de les xanques, es tractava de ca-

minar aguantant l’equilibri i a sobre de la 
bola gegant, intentar no caure fent petits 
“saltets” al mateix lloc. Sort que un monitor 
estava atent a tot el que fèiem... de fet, no 
vam córrer cap perill!!

No oblidem els pedalons, el diàbolo, el 
plat xinès, els cercles i els jocs malabars 
que també eren molt divertits. Estaven per 
tot el pati de l’escola i ho vam passar d’allò 
més bé practicant malabarismes... és més 
difícil del que pot semblar!

Per a nosaltres, va ser un matí molt es-
pecial, ja que vam poder practicar en prò-
pia persona tot allò que veiem al circ com a 
espectadors. En certa manera, per un matí, 
ens vam convertir en artistes de circ.

Alumnes de cinquè

Fem circ a l’escola 
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EL RACÓ VERD

Potser us preguntareu  què  significa aquest nom tan estrany, 
d’on ve ? Doncs fem una mica d’història.

L’Agenda 21 és un programa de les Nacions Unides que fa re-
ferència al desenvolupament sostenible. Va ser aprovada a la Ci-
mera de la Terra (1992) celebrada a Rio de Janeiro.  Les Agendes 
21 locals són una bona concreció de la màxima ecologista “pensar 
globalment i actuar localment”.  Barcelona ha estat una de les ciu-
tats actives i compromeses en aquest moviment.  Aquest compro-
mís també s’ha traduït en l’àmbit educatiu i s’ha creat l’Agenda 21 
Escolar. Aquest programa convida a les escoles a elaborar la seva 
pròpia Agenda 21 amb un propòsit fonamental: treballant els va-
lors ambientals l’alumnat incorporarà hàbits i comportaments més 
sostenibles.

A la nostra escola, ja fa uns quants anys que vam iniciar el Pro-
jecte de “L’Agenda 21”, amb la voluntat d’assumir un compromís 
amb el medi ambient a partir de tasques de reciclatge, reutilització  
de llibres de text, recollida  selectiva del paper, utilització de mate-
rial de rebuig per fer obres d’art, tallers, enjardinament... 

Però tenim la intenció d’anar una mica més enllà.
Voleu conèixer més a fons què fem?

Projecte “Agenda 21”,
un compromís molt seriós
En aquest número de la revista “Fem  Pràctiques” inaugurem una nova secció, “El 
racó verd”.Aquest és un espai on us informarem de les activitats que anem realitzant a 
l’escola dins del Projecte “Agenda 21”.

Les nostres experiències

Aquest trimestre hem posat en marxa, un cop més,  el “nostre 
hortet”!!! Els nens i nenes d’educació infantil, amb l’ajut d’en 

Sergi Lafuente (pare de la Noa, en Nil i l’Alba) han fet de pagesos 
i han plantat enciams de diversos tipus, escaroles, cebes, pèsols i 
cols. Veniu a veure com han crescut!

La comissió de l’Agenda 21 hem anat al Viver de Montjuic a re-
collir moltes plantes. Un cop a l’escola les hem  distribuït pel pati i 

pel jardí. L’alumnat de Primària, especialment els de 4t, han agafat 
la pala i la regadora i .. som-hi, a fer de jardiners! De moment, les 
plantes encara són molt petites, però segur que cap al mes de maig 
estaran precioses!

Us convidem a tots i totes a fer un passeig pel nostre jardí i pel 
pati dels grans i poder gaudir del color verd. Fem que la nostra 
escola sigui un gran jardí!
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Noves cares al Consell Escolar

Practikada’13

Com ja sabeu, tot  just tornant de les va-
cances de Nadal, vam celebrar les elec-

cions per tal de renovar el Consell Escolar del 
Pràctiques 2. Des del “Fem Pràctiques” fèiem 
ressò de la bona participació pel que fa a la 
presentació de candidatures, tant per part de 
les mestres com de pares i mares.

Els vots del sector professorat van deci-
dir la incorporació al Consell Escolar de les 
mestres, Pilar Antón, Carme Carreras, Mª 
Pau Rosales, Anna Subirana i Marta González 
(aquesta darrera, reelegida).

Pel que fa al sectors de pares i mares, dels 
candidats que us presentàvem en el darrer 
número, van sortir escollits: Toni Medina, Nú-
ria Rigau i Berta Roca. D’altra banda, degut a 
la renúncia de Marta Carrera per motius fami-
liars, es va incorporar Rut Garrido al Consell. 
Les dues candidates restants, Susanna López 
i Paloma López, queden en reserva per si es 
produeix alguna vacant al llarg dels propers 
quatre cursos.

La participació dels pares i mares en les 
votacions va ser del 16,3%, lleugerament 
superior a la de les anteriors eleccions, on 
va participar un 13% dels components del 
cens. El fet que l’horari de votació hagués de 
ser ininterromput no va permetre una major 
participació de les famílies, que van poder ve-
nir a votar només en horari de tarda.

Dins el Consell Escolar, es van constituir di-
ferents Comissions; tot seguit us les apuntem 
i us informem dels membres que les confor-
men:

• Econòmica: Laura (D), Montse (S), Marta 
G. (mestra), Antonio (pare) i Anna B. (Aj.)

• Menjador: Laura (D), Pilar (mestra), Núria 
i Anny (mares).

• Convivència: Laura (D), Miquel (CE), Mª 
Pau i Sílvia (mestres), Toni, Óscar i Rut (ma-
res i pares).

• Obres: Laura (D), Miquel (CE), Carme 
i Marta (mestres), Óscar i Antonio (pares) i 
Joan (PAS).

• Activitats Extraescolars: Miquel (CE), 
Montse (S), Anna (mestra), Berta i Rut (ma-
res).

El nou Consell Escolar va quedar constituït 
el dia 24 de gener de 2013. Des del “Fem Pràc-
tiques” volem agrair l’interès i la disponibili-
tat dels seus components per participar en 
aquest òrgan col·legiat que només busca la 
millora de l’educació dels nostres nens i ne-
nes.

Dissabte 4 de maig de 2013
De 10 a 13 h

Gran festa de l’escola Pràctiques II

Ep nanos, que arriba la primavera! I això vol dir que arriba la Practikada, la festa de nostra escola i del barri. El pati és molt gran i l’hem 
d’omplir de nens i nenes, música, pares i mares, jocs, activitats de circ i molts plats de cuina. Vindreu tots, oi?

Què farem? 
De primer, benvinguda i esmorzar, per començar la festa amb molta energia. Un mestre de cerimònies molt especial us donarà la benvinguda. 
També anirem recollint els plats per al concurs de cuina, fins les 11.30.   
Continuarem, amb activitats i espectacles de circ. Aquest any farem activitats relacionades amb el mon de l’espectacle i el circ, i alguna 
sorpresa més que encara no us podem explicar.
També farem entrega del premi del concurs de logo per la Practikada. Artistes del Pràctiques 2, animeu-vos a participar i esmoleu la imaginació 
per a dissenyar un logo fantàstic que representi aquesta festa. Com serà el logo guanyador? Quina intriga! 
Finalment, el tiberi: Entrega dels premis del Concurs de Cuina i tast de tots els plats presentats al concurs. Cada any és més difícil triar els 
guanyadors, perque ens porteu uns plats boníssims. Famílies, compartiu amb nosaltres aquests menjars tan bons que sabeu fer i demostreu 
que us mereixeu unes quantes estrelles Michelin.
Apunteu bé la data a la vostra agenda, la PractiKada dissabte 4 de maig al matí. No hi podeu faltar! 
T’animes a participar? Ens vols donar un cop de mà per a preparar la festa? Escriu-nos un e-mail a: practiques2.ampa@gmail.com

Gràcies !

L’ESCOLA INFORMA...

L’AMPA INFORMA...
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LA PISSARRA DELS ALUMNES

PREMI SAMBORI 2013

Un curs més, el Pràctiques 2 va participar, 
amb els relats dels nens i nenes del Cicle 
Inicial, Mitjà i Superior, al Premi Sambori de 
narrativa escolar. El resultat no podia ser 
més satisfactori: la Laia Gabaldà i la Laia 
Espluga, de 2n, van aconseguir el 2n i 3r 
premis del Cicle Inicial. La Mar Hauck, de 
4t, va guanyar el 2n premi del Cicle Mitjà.

Felicitats a totes tres i també a tota la res-
ta de participants!

ENDEVINALLA

Té les dents molt esmolades
i fa rogits com trons.
També el pots trobar al circ...
Qui és?

(Solució: El lleó)

LLUNA

Ets blanca amb taques negres,
les estrelles estan al teu costat;
des de la terra sembles una perla,
ets una joia per a mi i per a tothom.
Ets un dels tresors que ve cada nit,
un dels tresors més importants.

Un dia et vaig mirar
i em vas inspirar.
Una poesia vaig escriure
i te la vaig dedicar.
No puc dir lo preciosa que ets,
més que un camp de flors,
més que el cel i les estrelles,
més que el sol segur que ho ets,

No sé si em veuràs des d’allà
espero que sí, i si no, tranquil·la.
Jo estaré aquí, esperant-te.

Riya Wadhwani (6è B)
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LLETRES...

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

Col.laboradors: família Arvio, família Boin, família Brandariz, 

família Carrera Geldschläger, família Corona-Nilsson, família 

Dell’anno Guijosa, família De Kermadec, família El Bouti Jimé-

nez, família González Pedredo, família Griñó Soldatova, família 

Hauck, família Lesnikova, família Karmas, família Mansour-Ha-

fifi, família Montcusí Litvinova, família Pérez Meluzin, família 

Sáez Le Corvec, família Seeley, família Serrouk, família Suga, 

família Usachev, família Wadhwani.

FARIGOLA I ROMANÍ RECOMANEN…

EL JORDI, PRESENTADOR DE L’INFO K, ENS VISITA

El dia 1 de Març va venir el Jordi Gil, el presentador de l’Info K. Ens 
va explicar moltes coses, però ara en farem un resum.
A les tres de la tarda, vam entrar a la sala de música i el Jordi ja 
estava en allà. Estàvem tots molt emocionats!!!
Primer, ens va explicar quantes persones fan el seu programa, són: 
ell i quatre noies més, sense tenir en compte el càmera i les per-
sones que estan darrera del plató. També ens va dir que el plató 
era de mentida, que era tot blau i que no es podien vestir de blau 
perquè no se’ls veia: si ho feien, eren invisibles. Després ens va 
explicar com feien l’Info K; ells trien una notícia que a nosaltres 
ens pot interessar i miren com explicar-la perquè s’entengui. Vam 
preguntar-li com s’aprenia les notícies de memòria i ens va dir que 
algunes coses les sap de memòria i n’hi ha d’altres que no, li surten 
a un ordinador que ell llegeix. També li vam preguntar si alguna ve-
gada s’havia equivocat, ens va respondre que sí i ens va ensenyar 
un vídeo on es podia veure que un dia es va equivocar.
Al final vam fer-li moltes preguntes, ell ens les va respondre a tots. 
A més, ens va donar unes targetes que havien fet servir al programa i vam fer un càsting de presentadors. Va ser molt divertit!
Al final de la tarda, ens va signar a tots i totes un autògraf! I així va acabar la tarda amb l’Info K.
L’Info K és un programa molt interessant, a tots els nens i nenes de quart ens agrada molt, ens ho passem molt bé i aprenem moltes coses. 
Tu també ho pots veure! Cada tarda a les 19:30h al SUPER 3! Fins aviat

Alemany Wir erwarten dich auf dem Practikada Fest!!

Anglès We’ll see you at the Practikada!!

Àrab Nantadero hoduraca fi haflat la Practikadh!!

Finès Odotamme sinua Practikada juhlaan!!

Francès Nous t’attendons à la fête de la “Practikada”!!

Gallec Esperámoste na festa da Practikada!!!

Hindú Hum aap ka intazar kare ge Practikada ke jashan!!

Italià Ti aspettiamo alla festa della Practikada!!

Japonès Purakutikada no omatsuri de matteruyo!!

Rus Jdiom tiebya na Praznike Practiki!!

Suec Vi vill att du kummer till Practikada festen!!

Txec Čekáme tě na oslavě Praktikády!!

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

“Els nens aprenen no només 
de tu, sinó a través de tu”

La Lola Prófumo és la psicopedagoga de l’escola. Aviat farà un any que està a la nostra escola i 
hem quedat amb ella perquè ens expliqui en què consisteix la seva feina.

Què és l’ EAP?
L’EAP és l’equip d’assessora-
ment i orientació psicopeda-
gògica. Jo formo part d’aquest 
equip i, juntament amb el 
centre de recursos pedagògics 
(CRP) i l’equip d’assessorament 
en llengua, interculturalitat i co-
hesió social (ELIC), conformem 
el Servei Educatiu de Sants - 
Montjuïc.
L’objectiu d’aquest servei és do-
nar suport a la comunitat edu-
cativa en tot allò que té a veure 
amb la millora dels processos 
d’ensenyament - aprenentatge 
i amb la qualitat de l’ensenya-
ment. Treballem per àmbits; un 
àmbit és l’atenció als centres i 
al professorat, un altre és l’atenció a l’alumnat 
i les famílies, i un altre és l’atenció a la zona, el 
districte. Nosaltres formulem un pla de treball 
cada any amb les escoles i en cada àmbit ens 
proposem uns objectius.
L’EAP és l’equip que dóna suport directe al 
professorat i als centres educatius per donar 
resposta a la diversitat de l’alumnat, principal-
ment en relació als alumnes que presenten 
necessitats educatives especials, així com a 
les seves famílies. 
Ens podries explicar quines són les teves 
funcions a l’escola?
Les meves funcions com a psicopedagoga són 
treballar amb l’equip de l’escola en la identi-
ficació i valoració dels nens amb necessitats 
educatives específiques i orientar al professo-
rat per trobar la resposta educativa més adient. 
L’objectiu final és afavorir que el nen progressi 
en el seu procés d’aprenentatge, incorporant 
també a la família.
A mi m’agrada parlar d’equip i no de la psi-
còloga de l’escola perquè treballem plegats. 
Amb aquesta visió de conjunt, aportem tots 
els elements d’assessorament per tal que el 
professorat els adapti a les característiques 
específiques de cada nen.
Estàs tots els dies a l’escola?
No, jo sóc la referent de l’EAP en dues escoles 
públiques, quatre concertades i un institut. 
La nostra és una figura itinerant i en concret 
al Pràctiques 2 estic dos dies; els dilluns per 

la tarda i els dijous per assistir a la comissió 
d’atenció a la diversitat.
Quin és el circuit que es segueix quan es 
detecten dificultats en un nen?
A l’escola existeix la comissió d’atenció a la 
diversitat, que està constituïda pel Miquel, el 
professorat amb tasques de suport a l’alumnat 
i jo mateixa. Ens reunim amb una freqüència 
setmanal i també s’hi poden incorporar d’altres 
professionals si es considera adient. 
Normalment és la tutora qui detecta el nen 
amb necessitats educatives especials i fa la 
demanda d’observació, valoració i assessora-
ment a la comissió d’atenció a la diversitat, que 
estudia quina és la resposta que es pot donar. 
Si valorem que un nen no en té prou amb la 
programació de l’aula es crea un Pla Indivi-
dual. Si les dificultats es detecten abans de 
començar l’escolaritat, la família es pot dirigir a 
la seu dels servei educatiu de Sants- Montjuïc 
on també poden ser assessorats i orientats. 
Què és el que més t’agrada de la teva feina?
M’agrada molt la meva feina, tant com el pri-
mer dia, em sento privilegiada per tenir feina 
i per el tipus de feina que tinc. En general, és 
molt dinàmica i el fet de poder tenir una visió 
longitudinal i de progrés dels nens que hem 
assessorat em fa sentir bé.
És una feina que no et deixa perdre l’entu-
siasme. Podem passar per períodes de més 
o menys cansament, però és molt difícil que 
amb aquest treball de contacte directe amb 

els nens i les seves famílies acabis 
perdent la il·lusió. Encara que la 
feina pugui semblar rutinària, es 
renoven les idees, les persones, 
fem rotacions i intentem ajus-
tar-nos col·laborant amb els cen-
tres no menys de tres anys ,ni més 
de sis, per tal que ens permeti fer 
l’acompanyament d’una etapa.
Com ha afectat la crisi en el vos-
tre equip?
Com equip depenent del depar-
tament d’ensenyament també 
s’ha reduït el personal i el nom-
bre d’hores d’intervenció, però 
hem preservat la continuïtat dels 
programes i el poder compartir les 
necessitats amb l’equip. En con-
cret, en el nostre servei hem pas-

sat de ser 27 a 23 persones; 4 professionals 
corresponen al CRP, 3 a l’ ELIC  i 12 a l’EAP. 
Però tot i això, treballem amb moltes ganes i, 
a més, jo tinc la sort d’haver començat aquest 
curs aquí, al Pràctiques 2, on l’estructura fun-
cional està molt ben organitzada, la qual cosa 
ens permet ser més dinàmics i efectius.
Creus què  és important  l’educació emocio-
nal en la relació ensenyament-aprenentatge?
Després del Parvulari prima el component 
acadèmic, la nostra societat està enfocada a 
l’èxit escolar. Però no ens hem d’oblidar que 
aquest èxit intel·lectual depèn del vincle emo-
cional i per això és tant important que l’inici de 
l’escolaritat  sigui el menys traumàtic possible 
per al nen. El pas d’infantil a primària hauria 
de ser una continuïtat d’aquest vincle, és im-
portant saber que els nens poden aprendre 
no tan sols de tu, sinó a través de tu. Per l’èxit 
intel·lectual cal que la persona es trobi a gust. 
M’agradaria remarcar la relació emocional i el 
vincle com a base de sustentació de la relació 
d’ensenyament - aprenentatge: si la gent no 
està bé personalment, si no té una sensació de 
benestar social, és molt difícil construir. Però 
això, malauradament, no lliga amb la demanda 
social que és de competències, competències 
i més competències bàsiques.

Chús Cid


