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En algunes cases, no poques, l’elecció de 
l’institut on cursar l’ensenyança secundà-

ria és el primer acte de reafirmament seriós 
dels nostres fills i filles com a individus amb 
criteri propi. Cert, sovint els arguments que 
utilitzen per mostrar-nos les virtuts d’un cen-
tre en detriment d’un altre són sentimentals 
i poc relacionats amb l’àmbit acadèmic: és 
allà on van els amics, a tercer d’ESO fan un 
viatge a París, no m’agrada l’edifici... Seran 
els pares els qui acabaran omplint la case-
lla d’inscripció amb valors més formals, com 
els punts d’admissió, la proximitat a la llar o 
la reputació professional (no necessàriament 
per aquest ordre). I sense adonar-nos-en gai-
re, aquest debat familiar haurà obert de bat a 
bat les portes a l’etapa adolescent, aquella on 
els nois i noies començaran a decidir qui són 
i què volen.

Certament, la manifestació de la persona-
litat d’un infant es mostra des de ben petits 
en els gestos diaris d’opinió implícita, com ara 
els gustos per un menjar concret, la tria dels 
amics o l’interès per unes assignatures i no 
unes altres. Fer que els nens i nenes siguin 
capaços de tenir opinió vol dir ajudar-los a 

construir-se com a persones, a veure el món 
segons uns criteris propis, uns criteris que 
sens dubte estan influïts per l’experiència vi-
tal a casa i a l’escola, però que ja no són els 
criteris de pares i mestres.

Aquest és un procés d’aprenentatge llarg 
i pacient, sovint vinculat a altres moments 
educatius que els adults podem veure com a 
prioritaris, com ara la resolució de conflictes a 
l’aula, al pati, entre germans. Escoltar-los en 
la quotidianitat, demanar-los el per què de les 
coses que fan o fer-los meditar sobre el sentit 
de les paraules amb què s’expressen és aju-
dar els nois i noies a posar els fonaments de 
l’opinió personal. I en el fons, aprendre a opi-
nar no és altra cosa que aprendre a pensar. 

Créixer vol dir aprendre a fer d’aquesta ex-
pressió velada un raonament clar i fonamen-
tat. En aquest número del Fem Pràctiques hi tro-
bareu una mostra d’un exercici d’opinió dels 
alumnes de cicle superior fet a l’assignatura 
de Llengua. Triar què et preocupa, aprendre 
a dir-ho bé i, fins i tot, proposar solucions és 
la manera de créixer com a persones i, tam-
bé, com a ciutadans responsables i compro-
mesos.
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A FONS

Fem sentir la nostra veu
Els nens i nenes de primària, al llarg d’aquest curs, han estat treballant els articles d’opinió i, després, 
cadascú ha escrit una carta de denúncia sobre algun fet que creuen que és injust o que podria millorar-
se. Escoltem les seves veus!

 Dijous, 6 de Juny de 2013
Bon dia, 
Sóc una veïna d`Hostafrancs i m’agradaria fer una petita queixa. Sóc 
veïna de l’Església de Sant Roc i volia dir que em molesta molt que cada 
quart d’hora sonin les campanes i que els diumenges em desperten 
i no em puc adormir. Quan estic fent deures sonen de cop i volta i 
m’espanto. M’agradaria que el/la senyor/a encarregat/da ho programés 
cada mitja hora en lloc de cada quart d’hora. Gràcies.
Salutacions; molt cordialment,

Aida Gimeno
Barcelona.

Dimecres, 5 de juny del 2013
Benvolguda directora, 
Som la Jeniffer i la Maria de 6è A. Volíem comentar el tema de l’entrada 
a l’escola. Quan es l’hora d’entrar, tots els nens/es entren a la vegada 
i corrent. A part, hi ha alguns pares que estan a la porta i no deixen 
passar a la gent. Això fa que els que volem entrar tranquil·lament 
haguem d’esperar a que entri  tothom i després córrer perquè, sinó, 
la fila se’n va.
Proposem que els pares es acomiadin els nens una mica abans o a 
un altre lloc que no sigui davant de la porta. Per altra banda, s’hauria 
de dir als nens que no entrin corrents i que no empentin a l’altra gent.
Esperem que s’arregli aviat.
Atentament, 

Jeniffer i Maria. 

Benvolgut alcalde,
Cada any vaig a la festa major de Barcelona i he de reconèixer que el 
que més m’agrada són els correfocs, però hi ha un problema: la meva 
mare sempre m’hi deixa anar perquè ho fan d’hora però, com que es 
retarden, la meva mare s’impacienta i em diu que l’any que ve ja no hi 
tornaré i cada any l’haig de convèncer perquè em deixi anar-hi. El que 
volia demanar amb això és que intenteu que no es retardin, si us plau.

Alba Ferret
Barcelona.

Estimat director.
Em dic Ivan i vaig a l’escola Pràctiques 2.
Jo crec que per a que el centre estigui en bon estat, hauríem de col·laborar 
tots.
Hem de tenir cura dels materials escolars, com ara ( llibres, dicciona-
ris...) per poder reutilitzar-los. No embrutar el pati amb les restes dels 
esmorzars. El que trenqui les coses,hauria de pagar-les.
Si tots complim aquestes normes, estalviaríem diners, que es podrien 
invertir en millorar l’escola. També per a les excursions i materials 
escolars. 
Salutacions, 

Ivan.

 Dimecres 5 de juny de 2013

Benvolgut director,
Em dic Marc, jo visc al barri de Sants i m’agradaria comentar-vos que 
al voltant de l’escola Pràctiques 2 hi ha racons que fan pudor a orina. 
Quan passo per alguns llocs fa molta pudor, i oferim una mala imatge 
de la nostra ciutat. Jo crec que es podria solucionar fent passar els 
serveis de neteja més sovint i més a fons. Espero que es pugui soluci-
onar sense entrebancs. 
Moltes gràcies.

Marc Lapaz.

Bon dia alcalde, 
Em dic Guillem Erill i soc veí del carrer Corral. Volia  dir que els au-
tobusos urbans són molt cars i no donen el mateix servei que abans, 
en qualitat-preu.
Als trens passen coses molt similars. La gent prefereix anar en cotxe  
perquè pel que paguen per l’autobús l i surt poc més car i van mes 
ràpid. Si baixessin els preus dels autobusos i els trens, hi aniria més 
gent i contaminarien menys que si tots anem en cotxe o en moto. 
Atentament,

Guillem E.
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Dimecres, 5 de Juny del 2013
Estimat director:
Som la Susanna i la Nerea. Ens queixem de que  per la nit fan moltes 
sèries que ens agraden i no les podem veure perquè les fan  molt tard, 
a l’hora que hem d’anar a dormir.
 Ens  agradaria que les fessin una mica més d’hora perquè les pogu-
éssim  veure, això afecta a molta gent, no només a nosaltres.
 Si es pogués canviar l’hora de les sèries, ens faríeu un gran favor a 
tots els nens i nenes que patim per això. 
Atentament,

Susanna i Nerea.

Estimada directora.
Som el Jordi R. i el Fernando de l’escola Pràctiques II.
Ens agradaria que poguessis canviar el color de les parets, perquè 
són molt “femenins”. A molts nens no els hi agrada el color i ens 
agradaria que els pogéssiu canviar per alguns colors que no fossin tan 
“femenins”per exemple : groc i blau. 
Adéu i moltes gràcies a l’ equip directiu.
Dia 5 de juny de 2013.
Atentament,

 Jordi R. i Fernando.

Sr. Director,
Em dic Ricard, tinc 11 anys i, l’escric aquesta carta perquè quant vaig 
a comprar amb la meva mare, i hem d’anar al banc a treure diners, 
està el banc ple de cartrons, brutícia i fins i tot xeringues. Son zones 
on passa molta gent i nens.
Acostuma a passar a la Rambla de Catalunya, a la Diagonal, Passeig 
de Gràcia... 
M’agradaria que es poses remei a aquest acte tant desagradable per 
petits i grans.
Atentament: 

Ricard Rosa Garcia.

Estimat director, 
Hola!  Sóc el Pau. Tinc onze anys i vaig a l’escola Pràctiques II. Cada 
dia quan surto de casa per anar a l’escola tinc que travessar el C/
Tarragona per uns semàfors. Els cotxes venen amb molta velocitat es 
troben els semàfors intermitent però pels vianants està verd. Moltes 
vegades no paren, tot i que passen els vianants. La majoria de vegades 
he vist gent en perill d’atropellament. Caldria eliminar els semàfors 
intermitents quan els vianants  tenen verd i més vigilància policial 
perquè això no passés.
Atentament,

Pau Eritja.

Estimat director, 
som l’Anthony i el  Guillem, anem a l’escola Pràctiques 2.
Voldríem demanar més pilotes de tennis per a les taules i cadires del 
col·legi per no fe tant soroll. Els de 6è B i 3r Espígol ja les tenen i es 
nota que no fan tan de soroll; per això, volíem que es posessin a totes 
les classes del col·legi.
Gràcies per la vostra atenció. 
Atentament ,

Anthony i Guillem.

Dijous 6 de Juny del 2013
Benvolgut  sr.  Director.
Ens diem Max i Xiao i tenim 11 i 12 anys. Vivim a Barcelona al barri 
de Sants.
Bé, ens queixem perquè els bitllets de metro són cars.
Quan anem amb la família en algun lloc i hi anem amb metro, ens fixem 
en la quantitat de diners que val un bitllet de metro.
Volem preguntar si  es pot fer un altre “descompte” en lloc de la T-12 
que només és fins als 12 anys.
En conclusió, que si podeu fer més descomptes per als bitllets de metro.
Gràcies!
Atentament 

Max i Xiao.

Hola sóc una nena que viu a Barcelona i vull parlar sobre l’abandona-
ment dels animals de companyia.
Si tu et compres o aculls un animal de companyia, has de ser respon-
sable de que tens un ésser viu a casa. L’has de cuidar i educar. No és 
un caprici ni una joguina. Hi ha gent que no ho pensa i l’abandona. 
Si no pot fer-se’n càrrec, que el porti a una casa d’acollida d’animals i 
allà intentaran buscar-li una llar.

Griselda Baeta. 
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Tot observant escoles d’arreu de Cata-
lunya i d’Europa, ens vam fixar en una 

idea senzilla, barata i efectiva que servia per 
reduir el soroll que fan les cadires en ser 
arrossegades. Es tracta de la col·locació de 

pilotes de tennis velles i en desús que, so-
vint, els clubs d’aquest esport llencen quan 
ja no boten de manera adequada.

La idea d’aplicar aquest invent a les nos-
tres aules es va presentar a l’Assemblea de 
delegats i delegades i va ser rebuda amb 
gran entusiasme per part dels represen-
tants de Primària. Però, el fet és que només 
disposàvem d’unes 200 pilotes en aquell 
moment; un cop fets els càlculs, ens arri-
baven per a dues classes.... però, quines?

Així, doncs, l’Equip Directiu vam plante-
jar: Per on comencem? Amb quins criteris? 
Quines seran les classes que duran a terme 
la prova-pilot i que valoraran si l’invent real-
ment funciona?

Els delegats i delegades ho van tenir molt 
clar, a l’hora de fixar els criteris pels quals es 
triarien les classes que farien l’experiment:

•Havien de ser classes amb nens i nenes 
responsables: les pilotes no es podien treu-
re de les cadires i començar a córrer per 
l’aula.

•Començaríem per classes del pis de dalt 
de tot: així, els de sota, podrien valorar si els 
havia disminuït el soroll gràcies a les pilotes.

•Preferentment, triaríem classes nombro-
ses, amb més alumnat.

•Agafaríem una aula de l’Edifici dels pe-
tits i una altra de l’Edifici dels grans, així 
tothom podria veure què està passant.

Així, doncs, amb aquests criteris fixats 
per consens de l’alumnat, vam determinar  
les dues aules que farien la prova-pilot: 3r 
Espígol i 6è B.

Després d’un mes de dur a terme 
l’experiència de les pilotes, a la propera As-

semblea de delegades i delegats, les clas-
ses-pilot van fer-ne la valoració:

•Ha disminuït el soroll dins l’aula.
•Potser caldria posar pilotes a les taules; 

s’observa, però, que els nens i nenes ara 
tenen més cura a l’hora d’arrossegar-les.

•Els primers dies feia una mica de fortor 
de goma: aconsellen ventilar bé la classe o 
llençar-hi una mica de colònia.

•Les classes de sota també valoren que 
ha disminuït el soroll provinent de les clas-
ses-pilot.

Així, doncs, l’alumnat va acabar decidint 
que seria interessant ampliar l’experiència 
a la resta de classes, de manera progres-
siva i seguint els criteris que van fixar ells 
mateixos.

Actualment, tenim sis classes amb pilo-
tes de tennis col·locades, però ens en ca-
len moltes més per a la resta d’aules, es-
pais comuns, Biblioteca, Menjador i Aules 
d’Informàtica. Aprofitem el “Fem Pràctiques” 
per a demanar-vos que, si coneixeu algun 
club esportiu que ens pogués proporcionar 
pilotes velles, ens feu arribar el contacte i 
ens hi adreçarem. Farem, entre tots i totes, 
una escola més agradable per a l’alumnat i 
el personal que l’habitem dia a dia. Moltes 
gràcies per la vostra col·laboració!!!

Xxxxxt! Silenci en joc!!
Un dels objectius de l’Agenda 21 a la nostra escola ha estat, enguany, el de reduir la contami-
nació acústica, és a dir, el soroll que es produeix a les diferents dependències del centre. I hem 
començat per les aules.
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EL REPORTATGE

Preparats...Llestos...Gravem!!!
El dia 24 de gener, un grup de pares i mares, membres de la comissió encarregada d’organitzar la 
festa de la Practikada, es va reunir amb l’equip directiu. L’objectiu d’aquella trobada va ser informar 
i compartir un seguit de propostes per fer el 4 de maig, dia que l’AMPA havia previst per dur a terme 
aquest acte festiu. Entre aquestes propostes, hi havia la de fer un Lip Dub amb la participació/actuació 
de tota l’escola. 

UN LIP DUB!!!??? I COM ES POT FER AIXÒ AMB GAIREBÉ 450 
PERSONES???

Amb la prudència que ens caracteritza i sense deixar de banda la 
“marxeta” que també ens empeny, i intuint la dimensió d’ aquesta 
proposta, els membres de l’ equip directiu que érem presents a la re-
unió ja vam veure que no seria possible fer un Lip Dub i una Gymkana 
dins del mateix curs: ambdues activitats requereixen una preparació 
llarga i intensa.  Aquest any, com ja anem fent des de fa uns quants 
cursos, tocava fer una Gymkana relacionada amb el tema central: EL 
CIRC, però la nova proposta, tot i que semblava un gran repte, se’ns 
mostrava MOLT atraient. Així doncs, aquest curs, deixem de banda la 
Gymkana i anem per al Lip Dub...  Ufff! Ja vèiem el camí un xic més 
planer!!! 

Calia posar fil a l’ agulla ben ràpid, tot i que encara quedaven gai-
rebé tres mesos per a la festa. Havíem de pensar, decidir i organitzar 
molts aspectes: espais, actuacions, música, vestuari, atrezzo, ...  

També havíem d’ informar i demanar el parer del Claustre. A tal 
efecte, vam buscar informació sobre Lip Dubs i vam trobar enregis-
traments que vam adreçar als equips de cicle,  mitjançant l’ equip de 
Coordinació pedagògica.

Mentre els cicles anaven veient vídeos d’ altres Lip Dubs escolars i 
s’ anaven familiaritzant amb la proposta, l’ equip directiu començava 
a dissenyar el recorregut per on havia de passar la càmera. La idea 
més important era que apareguessin espais comuns de l’ escola, no 
classes individuals i separades,  i que, a més, fossin agradables. Així 
doncs, per on començar? 

Valorades diferents possibilitats, la que més ens atreia era que la 
càmera arribés per Melcior de Palau i sortís per la porta del jardí. En-
tremig havia de fer un recorregut pels vestíbuls principals, les escales 
de l’ edifici 1, el porxo, la biblioteca, la pista del pati dels grans, la Sala 
dels miralls, el passadís dels Lleons i els Elefants, el jardí...

Quan vam tenir clar el disseny del recorregut, vam elaborar un do-
cument amb la distribució de cada classe a cada espai,  i el vam lliurar 
als equips de cicle per tal de revisar-lo i començar a pensar l’ actuació 
de cadascú. Ah,  els conserges, l’ administrativa i l’ equip de menjador 
també havien de tenir el seu lloc i la seva actuació! 

I la música? Quina música podria ser la més adient?
Després de triar i remenar, i quan ja teníem un llistat preparat per 

proposar a la resta de mestres,  una alumna de pràctiques molt trem-
pada, l’Elisabeth, ens va dir que hi havia un grup català que tenia 
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moltes cançons dedicades al circ. Aquest grup es diu TXARANGO...
Per als que ja no som tan joves fou la primera notícia!!! 

Ràpidament, vam mirar de què anava aquesta música, i, OH, SOR-
PRESA! Vam arribar a trobar 5 o 6 peces d’ aquest grup que tracta-
ven el nostre tema central. Com que aquí sempre compta l’opinió de 
tothom, vam fer un llistat dels títols i d’enllaços a YOUTUBE  i el vam 
passar a la resta del Claustre que va acabant triant una cançó que 
segur que ja us sona molt: BENVINGUTS!

Amb la música i la lletra de la cançó, i els espais definits, cada 
mestra, en alguns casos amb la col·laboració del seu grup, va poder 
perfilar millor l’ actuació: quins moviments farien i quins complements 
utilitzarien.

Ja faltava menys i, com en tot espectacle que s’ ha d’ estrenar, els 
nervis estaven a flor de pell. Ens faltava l’ opinió dels experts: en Pepe 
i en Jordi, que eren els que havien de fer l’ enregistrament. Aquesta 
va arribar el dia 12 d’ abril.

Quan els vam presentar la nostra proposta, algú va dir: Això serà 
una mica difícil de fer, amb tanta gent!!! I nosaltres, les mestres i els 
mestres, que ja les hem vistes de tots colors quan es tracta d’ orga-
nitzar actes multitudinaris i amb nens i nenes, els vam dir que no 
s’amoïnessin que segur que això sortiria.

I va arribar el moment culminant!
Dia 25 d’ abril: ASSAIG GENERAL. Conclusió: Doncs, pot sortir 

prou bé!
Dia 26 d’ abril: ENREGISTRAMENT! Vam estar tot el matí repetint 

i repetint; alguns, fins i tot, sense poder moure’s del lloc durant unes 
quantes hores...però, a la fi, en Pepe ens va dir: TALLEU! ÉS BONA!!! 
I tots vam respirar alleugits.

El resultat? Ja l’heu vist i podeu continuar veient-lo al web de l’AMPA 
i al de l’escola. A banda que ens agradi molt com ha quedat, el que 
trobem més  important és tot el treball en equip que vam arribar a fer, 
l’esforç que tothom va fer per tal que quedés bé i com ens ho vam 
passar de bé. 

Ara bé, també hem après quelcom més i és que això de fer d’actors 
i actrius i fer cinema no és tan senzill com sembla!

Benvinguts al llarg viatge
Benvinguts al llarg viatge
Plou i ell desplega l’equipatge
i entre antics vestits de clown treu un barret vell
no, que avui no s’omple de diners, que avui s’omple d’aigua
Hi ha un circ predilecte, taranbanes il.lustres somiadors
hi ha colors i colors, hi ha un circ que se’n va i es queda
com un príncep curiós jo pensava que era la vida més bella
hi ha un circ que s’estella de l’autèntica por la cautela i l’error
hi ha un circ que es mor, s’estella, se’n va i es queda
Tenim el riure a favor cada rialla del món
que avança que avança, no tinguis por
que avui una plaça s’omple de festa entre les llums
la mateixa que m’ha vist créixer llàgrimes als ulls
Hi ha un circ que mossega, i amb les dents desvetlla la son
i cada dia s’adorm com si aquell dia fos el darrer
hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans
hi ha un circ que dibuixa somiadors caminant per la corda fluixa
hi ha un circ tresor, que respira, flaira de vida
Tenim el riure a favor cada rialla del món
que avança que avança, no tinguis por
que avui una plaça s’omple de festa entre les llums
la mateixa que m’ha vist créixer llàgrimes als ulls
Amb mil cançons hem escrit l’equipatge
un nou paisatge, un circ que dibuixa
Txarango caminant per la corda fluixa
Senyores i senyors petits i grans benvinguts al llarg viatge!

Lletra Txarango
Música Txarango
Àlbum Benvinguts al llarg viatge
Any 2012
Discogràfica DiscMedi
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L’ACTIVITAT

Unes colònies espectaculars!!!
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L’ACTIVITAT
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Per fi hem aconseguit la font!!!

Aconseguir una font nova pel pati dels grans ha estat una 
reivindicació gairebé històrica de l’alumnat de la nostra 

escola, especialment del nens i nenes dels Cicles Mitjà i Su-
perior, que són qui utilitzen més aquest espai.

Des de fa ja uns quants anys, l’antiga font estava tancada, 
perquè el mal estat en què es trobava feia poc recomanable 
el seu ús. Quan ja feia temps que no se’n parlava, va tornar 
a sortir el tema a l’ Assemblea de Delegats i Delegades del 
mes de maig. Des de l’Equip Directiu vam recollir la deman-
da i la vam trametre, un cop més, al Consorci d’Educació de 
Barcelona. 

I la demanda de l’alumnat ha obtingut, per fi, el seu fruit: 
aquest mes de juny, hem tingut l’agradable sorpresa de 
l’arribada d’uns operaris amb la nova font. Un cop més, la 
veu de l’alumnat s’ha fet sentir a través de l’Assemblea de 
Delegades i Delegats i la seva participació ha estat definitiva 
per aconseguir una petita gran millora en el dia a dia de la 
nostra comunitat.

L’ESCOLA INFORMA...

L’AMPA INFORMA...

Dissabte 1 de juny va tenir lloc al pati de 
l’escola el sopar de famílies, tot un clàssic 

ja en el calendari de l’escola Pràctiques 2.

Cap al vespre, el pati es va anar omplint de 
taules, cadires i d’un munt de gent disposa-
da a passar-ho molt bé. Ja entaulats i mentre 

sopàvem, l’escenari esperava l’arribada dels 
músics. I sabeu qui va ser la banda estrella 
del sopar? The Great Toad... Un any més i 
amb una nova integrant, el grup del Joan va 
animar la nit i va fer ballar grans i petits durant 
una bona estona.

L’AMPA de l’escola es va encarregar dels 
plats, gots, les begudes i els gelats. I com a 
novetats d’enguany, va muntar una barra de 
bar i va vendre samarretes grogues i de la 
Practikada a tots aquells que s’havien quedat 
sense. Les previsions es van quedar curtes, 
cada any hi ha més famílies que participen 
en el sopar de final de curs, i per això l’AMPA 
pren nota per l’any vinent: més cadires,més 
taules i més gelats!

Una gran nit que vam poder compartir amb 
els nostres fills i amb els amics de l’escola. 
Segur que cada any, entre tots, la farem créi-
xer una mica més!

Molta gresca al sopar de famílies!
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Que no ens aigualeixin la festa!!

Estimats lectors i lectores, un any més tanquem les portes a un 
curs i com no pot ser d’una altra manera tanquem també les 

activitats extraescolars Com ja sabeu no vàrem poder gaudir, com 
haguéssim volgut del nostre festival d’activitats extraescolars anual. 
Una jornada passada per aigua ( molta aigua) ens va fer aplaçar la 
majoria de les exhibicions. 

Les portes es van obrir a les 9:00h, amb una foscor  que ens 
alertava  que alguna cosa no acabaria de sortir bé. 

Els nostres participants més petits de Jocs i esports (p3-p4) ens 
van fer oblidar, per uns instants, que la pluja s’apropava. Circuït 
motriu i una dansa al ritme dels Barrufets ens mostrava el gran 
treball realitzat durant tot l’any. 

Seguidament entraven a la pista els nostres petits “dansai-
res” (p4-p5) tots vestits de negre. Escalfaments aeròbics, jocs 
d’improvisació i expressió d’emocions amb música, deixaven al 
públic bocabadat i amb un somriure d’orella a orella. El millor es-
tava per arribar, el ball final de Grease, amb un gran protagonista 
envoltat d’unes princeses guapissimes, arrencava a tot el públic un 
efusiu aplaudiment. 

El dia passat per aigua acabava amb l’exhibició de dansa de pri-
mària, 3 balls van demostrar a tots els assistents que el treball en 
grup surt millor, només calia veure la cara de felicitat dels nostres 
“dansaires” fent alló que més els agrada, ballar.

La resta d’activitats es van anar realitzant entre setmana. Escola 
de futbol i bàsquet (1r-2n) exhibien el seu aprenentatge i domini 
del bàsquet amb un “partidet” i un joc amb els seus pares. 

Iniciació esportiva (p5)  que mostraven lo bé que ens ho podem 
passar realitzant qualsevol esport a través del joc, futbol, bàsquet, 
hoquei, atletisme, bàdminton, jocs de punteria...el més important 
no es el què sinó el com.

Finalment l’espectacle de patinatge, 4 grups ens ensenyaven 
que la constància i la disciplina esportiva és la millor combinació 
per gaudir d’un esport individual. 

No hi ha millor manera de tancar un gran curs que amb unes 
grans exhibicions.  Sense més a afegir, tot l’equip de monitors i els 
treballadors de les activitats extraescolars us animem a gaudir amb 
nosaltres l’any vinent i, com no, desitjar-vos un molt bon estiu!!!!

Gemma Pintó, Coordinadora activitats extraescolars

El nostre estimat Tomàs Molina anunciava fortes pluges pel dissabte 8 de juny... precisament el dia de la Festa d’Extraescolars!!  Malau-
radament, aquest cop no es va equivocar... va ploure a bots i barrals!! Malgrat tot, les exhibicions es van dur a terme, si no el mateix 
dissabte, al llarg de la setmana següent. Els nens i nenes d’extraescolars havien de poder mostrar tot allò que, durant setmanes, havien 
estat preparant.

Dissabte 8 de juny, a l’auditori Barrades de l’Hospitalet,  els 
alumnes de l’activitat extraescolar de música i els de coral, 

van mostrar tota la feina feta en un gran concert de final de curs.
Entre elefants, cocodrils i lleons, el Concert de la Selva va reunir 

sobre l’escenari tots els músics. Els alumnes d’iniciació i els de 
coral van cantar diferents temes musicals i els alumnes de roda 
d’instruments, per primera vegada davant el públic, van tocar el 
piano, el violí, la guitarra i l’ukelele... Tot un èxit!

Música a la selva!

L’AMPA INFORMA...
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El més gran espectacle del Pràctiques 2 !!!

Primer de tot, ens donava la benvinguda una titella molt simpàtica, 
que passejant pel pati anava saludant a tort i a dret a qui es cre-

uava pel seu camí. Al voltant de la pista de circ hi havia diverses acti-
vitats on els nens i nenes participaven segons la seva preferència. Els 
més manetes construïen les seves pròpies boles de malabars; els que 
volien tenir l’aparença d’en Charlie Rivel, en Toto, o del seu pallasso 
preferit es pintaven la cara. Per aquestes dues activitats, vàrem comp-
tar amb la col.laboració de l’Agrupament Escolta Joan Maragall. 

Per aquells que els empenyia més la curiositat del món animal po-
dien veure i tocar un gerrosaure, un eriçó, o tortugues. Els llaminers, 
tenien l’opció de menjar xocolata, però d’una manera poc habitual… 
Amb els ulls embenats!!! Mes d’un i d’una van acabar amb més xo-
colata a les galtes que a la boca!! I els que somiaven en convertir-se 
en grans malabaristes o equilibristes, podien visitar el racó del circ 
per demostrar les seves habilitats dalt d’una pilota gegant o amb les 
masses.

Tot això anava passant, mentre un llampant mestre de cerimònies 
caminava amunt i avall amb el seu megàfon anunciant tot el que suc-
ceïa als diversos espais de l’escola. Entre ells, la pista central, on una 
titella-Mariatxi ens va cantar unes cançons i ens va deixar a tots bo-
cabadats. No varem poder tancar la boca quan vàrem veure com els 
alumnes de 5è i 6è es feien els amos de la pista amb les seves acrobà-
cies. Dominaven totes les tècniques!!! I per acabar-ho d’adobar ens va 
visitar un clown  de la Cia. Pannetone Brothers que va fer que aquella 
boca tan oberta es transformés amb un somriure d’orella a orella.

Però les sensacions no s’acabaven aquí. De tant en tant, es veien 
nens i nenes que anaven amb els ulls enlluernats per l’emoció i un 
plat a les seves mans tremoloses, camí cap al menjador per participar 
al Concurs de Cuina Circense. Un concurs on els membres del jurat 
són els més envejats, perquè tenien el privilegi de poder tastar tots 
els plats, tot i que després eren els encarregats de prendre la difícil 
decisió d’escollir els guanyadors de les tres categories. 

Ara bé, com a  tot circ, hi ha l’espectacle que tothom espera amb 
impaciència, aquell que ningú es vol perdre, ni grans ni petits, ni va-
lents ni porucs, ... Doncs al nostre circ, vàrem treure un espectacular 

conill de la txistera: el LIPDUB de l’escola. A la biblioteca, tothom feia 
cua per assistir a l’estrena on els principals protagonistes eren tots els 
alumnes juntament amb els que  dia a dia comparteixen amb ells llar-
gues i curtes estones a l’escola. Va ser un moment molt emotiu, on es 
va fer algun nus a la gola i alguna llàgrima va tocar el dos del lacrimal. 

I com a punt i final, només quedava entregar els premis als cui-
ners circenses i al guanyador del logo de la Practikada, el que serà 
el símbol de La Practikada durant les properes edicions. Un concurs 
fet unes setmanes abans entre els nens i nenes de 4rt, 5è i 6è, amb 
l’objectiu d’identificar d’una manera gràfica la festa. Va ser un concurs 
on van participar molts alumnes tal i com es va veure al mural on 
s’exposaren tots els logos. 

El guanyador del concurs del logo fou el Ferran Roig i va ser finalista 
l’Ainhoa Sotoca. Tots dos de 4t.

El guanyadors del concurs de cuina a cadascuna de les categories 
van ser els següents:

•Plat de circ (dolç) : Maria Medina (4t.) 
•Plat de trapezi (salat) : Meritxell Diaz (2n.) 
•Tapes acrobàtiques (original) : Núria Gabaldà (P-3), Laia Gabaldà 

(2n.) i Anna Gabaldà (4t.) 

Va ser una festa organitzada des de l’AMPA, on ens ho vàrem pasr 
molt bé tots plegats, i on l’ajuda de molts pares i la complicitat de 
l’escola ha sigut cabdal perquè la Practikada es convertís en “El més 
gran espectacle del Pràctiques 2”.

Ara només quedar esperar al proper any per veure les sorpreses 
que ja tenim al cap i tornar a gaudir un cop més. Us hi esperem!!!.

Miquel Angel Cordero 

L’AMPA INFORMA...

El passat 4 de maig el pati dels grans de l’escola van convertir-se en una fantàstica pista de circ. Un munt de capses de colors col·locades 
en cercle al bell mig, anunciava que aquell matí de dissabte seria diferent. Dins i fora  d’aquella pista passarien coses espectaculars, que 
s’estaven treballant feia temps, perquè tothom les pogués gaudir en un sol matí.
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LA PISSARRA DELS ALUMNES

TXARANGO

Txarango ha arribat
I la festa ha començat!!

Han cantat i han cantat
I dos discos han creat.

Per tot el món han viatjat
I a la gent han captivat.

A països estrangers han anat
I en molts idiomes han cantat.

De tants llocs que han recorregut
Moltes tradicions han conegut.

Amb “Benvinguts” un Lip Dub hem realitzat
I molt i molt bé ens ho hem passat.

Txarango se n’ha anat
I la festa s’ha acabat.

Àlex Prior (4t Farigola)

ENDEVINALLA

Un animal que és marí
És molt gran i és blau.
Quin animal és ?

Ferran Roig (4t Farigola)

(Solució: la balena)

POESIA
Ara ve la calor
I ens ho hem de passar de por.
Ara és l’hora del “cole” acabar
I de l’estiu disfrutar.
Tot un curs l’hem acabat
Ben estudiat.
Aquest poema hem acabat
I escrivint-lo hem disfrutat!!

Paula Aparici, Ainhoa Sotoca i
 Anna Gabaldà (4t Romaní)

IX CERTAMEN LITERARI EN LLENGÜES D’ORIGEN
Dos alumnes de l’Escola Pràctiques 2 han obtingut 
premis al Certamen Literari escolar en Llengües 
d’Origen, organitzat pels Amics de la UNESCO de 
Barcelona.
El Zaid Chahmout (4t Romaní) va guanyar el Premi 
al millor treball en llengües no comunitàries, en la ca-
tegoria de Cicle Mitjà, pel seu treball escrit en àrab. 
D’altra banda, el Daniel Felipe Rincón (6è A) va ob-
tenir el Premi al millor dels treballs presentats en 
llengües comunitàries, per l’escrit realitzat en cas-
tellà.
Una felicitació molt especial a tots dos i a tota la 
resta de participants!!!

NOTÍCIA D’ÚLTIMA HORA!!!!
L’Alba Ferret de 6è B va 
quedar classificada en 
19è lloc, dins la catego-
ria femenina en la Biatló 
Escolar d’enguany. Moltes 
felicitats a la nostra cam-
piona!!

Gabriel Boin (6è B)
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LLETRES...

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

Col.laboradors: família Arvio, família Bourbii, família Bran-
dariz, família Canillas, família Carrera Geldschläger, família 
Chahmout, família Corona-Nilsson, família Dell’anno Guijosa, 
família El Bouti Jiménez, família González Pedredo, família 
Karmas, família Marghni, família Montcusí Litvinova, família 
Ouajid, família Pérez Meluzin, família Philips, família Ritou-
ne, família Sargsyan, família Seeley, família Serrouk, família 
Suga, família Tamargo, família Wadhwani, família Zheng.

Hola! Sóc la Marina de 3r menta. El meu avi es 
deia Sebastià Sorribas i va escriure molts llibres. 
Un dels llibres que va escriure és EL ZOO D’EN 
PITUS. 
El Zoo d’en Pitus és molt interessant i us el re-
comano. Explica la història d’un nen que es diu 
Pitus que es posa malalt i la seva colla i molts 
nens i nenes del barri fan un zoo. Amb els diners 
que recullen fan un viatge a Suècia perquè un 
metge famós se’l miri i el posi bo.

Alemany Nutze den Sommer!

Anglès Enjoy the summer!

Àrab Istaguil assayfa!

Armeni Vayelir amarva hrashkner!

Finès Hauskaa kesää!

Gallec Aproveita o verán!

Hindú Crarmi ka fayadautha!

Italià Approfitta l’estate!

Japonès Natsu wo tanoshinde!

Rus Ispolzuy Leta!

Suec Ha en bra sommar!

Tagal Kalamangan sa tag-init!

Txec Uẑic si léto! 

Xinès Lì yung xìa tìan

FEM PRÀCTIQUES entre tots!

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

LA MARINA RECOMANA…

ELS PARES RECOMANEN…

FESTA CATALANA TOT L’ESTIU!
Si aquest estiu sou a Barcelona i us ve de gust conèixer de prop la cultura i 
la festa tradicional, cada dissabte a la tarda en teniu l’oportunitat.
No caldrà que espereu a les festes de la Mercè o de la Laia per sentir l’emoció 
de les torres humanes amb els castells, contemplar el ball de la sardana, 
fruir amb el pas dels gegants o viure la passió pel foc i el bestiari fantàstic.
Les cases de la Festa de Barcelona estan de celebració tot l’estiu i us con-
viden a la festa!
Tots els dissabtes d’estiu (fins al 31 d’agost)
Lloc: Pla de la Seu, Av. de la Catedral, Plaça Nova o Portal de l’Àngel
Horari: 19:30 – 21:00 h
http://casesdelafesta.bcn.cat/
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GENT DE L’ESCOLA

Alumnes de 6è parlen de 
l’escola i el futur

Marc Lapaz i Nerea Garcia, de 6è A, i Jordi Garcia i Griselda Baeta, de 6è B, ens han explicat 
els records que s’enduen del Pràctiques i les esperances que tenen en el futur.

Recordeu els vostres primers 
dies a l’Escola? Com van ser?
J: El primer dia vaig jugar amb 
un nen al pati i després vaig 
seure amb ell a la classe. Encara 
som amics: és l’Adrià. No havia 
anat mai a cap escola i tot ho 
trobava diferent. Jo havia estat 
sempre amb els avis i estar amb 
tants nens era un gran canvi.
N: No recordo el primer dia, 
però sí que vaig fer unes ami-
gues a P3, el primer o primers 
dies i encara les tinc: són la Gri-
selda i la Rita.
G: Vaig sentir enyorança dels pa-
res i vaig plorar una mica. Però el primer dia em 
vaig fer amiga de dues nenes: la Nerea i la Rita, 
i això m’ha servit molt a la vida. Dies després, 
em vaig fer amiga d’una nena més gran, però 
l’he perdut la pista, crec que va a segon d’ESO.
M: Jo havia anat a la guarderia des de molt 
petit i no vaig trobar gaire diferència. Quan 
vaig començar P3, vaig seure amb els amics 
de la guarderia i no em sentia malament. De 
fet, encara som amics amb el Guillem des de la 
guarderia i amb altres perquè a tots ens agrada 
el futbol.
Com vèieu l’Escola aleshores? Com la veieu 
ara? En què ha canviat la vostra perspectiva 
des de llavors?
J: Abans la veia com una cosa molt diferent 
a ara, la veia rara; com quan no saps què 
fas aquí i per què no estic amb els avis. Ara 
la trobo més normal. Vaig repetir primer i al 
principi em va costar fer amics, no en tenia 
tants com ara, però un cop passat el primer 
trimestre, ja va estar.
G: Quan vaig arribar, la vaig veure molt gran. 
Em vaig perdre més d’una vegada. Vam passar 
el primer trimestre de P3 a la classe i al pati 
dels petits i, quan un dia ens van portar a l’edi-
fici gran, em va sorprendre veure-ho tot tan 
gegant, ja que la classe també era molt gran. 
Ara la veig com una escola normal.
M: De petit no la veia tan gran, havia vingut 
altres vegades amb la meva germana. La guar-
deria era més petita i l’Escola era més gran i 
amb més nens. Ara ja no se’m fa tan gran 
perquè he crescut i s’ha fet com més petita.
Ara que marxareu, què és el que més us 
agrada de l’Escola? Hi ha alguna cosa que 
us hagués agradat fer i no heu fet? Per què? 

Canviaríeu alguna cosa? Us ha marcat espe-
cialment alguna activitat?
J: M’agrada tot el que hem fet, excepte fer 
futbol a Educació Física. M’hagués agradat fer 
informàtica fins al final de la meva etapa de 
primària, perquè m’agraden les noves tecno-
logies. La Gimcana era mol divertida i la Festa 
de l’aigua també.
N: He fet tot el que m’hagués agradat fer. 
M’agrada molt l’Escola, no canviaria res. La 
Gimcana m’agrada especialment.
Els quatre comenten que els fa il·lusió fer ells 
la Festa de l’aigua enguany. També els ha 
agradat fer el Lip dub i creuen que ha que-
dat molt bé, tot i que els que estaven amb 
els petits van trigar moltíssim en aconseguir 
que sortís bé, però estan molt contents dels 
resultats.
Creieu que trobareu a faltar alguna cosa de 
l’Escola? Quina o quines?
Els quatre contesten que trobaran a faltar els 
professors i els companys que no aniran amb 
ells a l’institut. La Griselda puntualitza que 
també trobarà a faltar el “carinyo” que els han 
donat a l’Escola.
Què és el que heu après a banda dels co-
neixements?
J: Ens han ajudat a superar l’etapa de la infàn-
cia, a començar-ne una altra i a fer-nos una 
miqueta com a persones.
N: Ens han educat, hem après a col·laborar 
amb els companys, a solucionar els conflictes 
sense pegar-nos, a créixer com a persones.
G: A part dels coneixements i de créixer com 
a persones ens han ensenyat a conviure amb 
el que ens trobem.
M: Crec que de petits, més que res, hem après 

a autocontrolar-nos, a no pegar tot-
hom que es posa per davant, a res-
pectar-nos.
Quines sensacions teniu ara que 
marxareu de l’Escola?
N: Em fa pena perquè la trobaré a fal-
tar, però també estic contenta perquè 
començo una nova etapa.
G: jo trobaré a faltar molt l’Escola, els 
professors i companys i tothom.
Creieu que l’etapa que comença-
reu ara serà molt diferent? Espereu 
molts canvis?
J: Segueix sent aprendre i passar exà-
mens; però sí... coneixes gent nova i 
canvien moltes coses.

N i G: Serà diferent perquè és un lloc nou, 
gent nova, la manera de fer les coses, tot és 
més difícil. Ens ho hem de prendre més se-
riosament, perquè l’ESO comporta una sèrie 
de coses més difícils a fer.
M: No, crec que la gent pinta el canvi d’una 
manera exagerada.
Com veieu l’institut? Què en sabeu d’ell? Què 
n’espereu?
J: És més gran. He anat a la jornada de portes 
obertes i l’he vist. Conec persones que hi van. 
Crec que serà semblant a l’Escola.
N: El veig molt gran. Conec germans de nens que 
hi van i els agrada. Crec que serà una escola on 
aprendre, però diferent.
G: Conec l’institut perquè el meu germà hi va i 
tinc una idea general de com funciona. També 
conec altra gent que hi va. El veig molt gran i se-
gur que el primer dia em perdo. Serà tot bastant 
semblant amb companys i professors diferents.
M: Jo l’he visitat altres vegades per la meva ger-
mana i, potser sí que els primers dies se’ns farà 
una mica gran, perquè no sabrem on és qua-
si res; però tot és acostumar-se. Crec que els 
professors seran diferents i més estrictes, però 
farem nous amics.
Donaríeu algun consell als alumnes que van 
darrere de vosaltres?
J: Estudiar més per les competències bàsiques i 
els exàmens de socials.
G: Que siguin bones persones, que continuïn com 
fins ara i que la vida només es viu una vegada.
N: Que aprofitin molt el temps, que passa volant...
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