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EDITORIAL

Fem Pràctiques
Revista trimestral de l’Escola Pràctiques 2

Les competències que no es mesuren

Q

uan arriba el mes de maig, els nens i nenes de sisè han de fer una prova d’allò
que s’anomenen les “competències bàsiques”. Aquesta prova l’ha de fer tot l’alumnat de sisè de Catalunya, el mateix dia i a la
mateixa hora, amb l’ajut d’uns aplicadors i
correctors externs a l’escola. L’avaluació vol
mesurar el nivell de competències bàsiques
que han assolit els nens i nenes en Llengua
Catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa i Matemàtiques. Els resultats es donen a
cadascuna de les famílies individualment, i
a cada escola globalment, tot comparant-los
amb la mitjana assolida a nivell de Catalunya.
Deixant ben clar que és molt important el
fet que les nenes i els nens esdevinguin molt
competents en tot tipus de llengües i en matemàtiques, hem de ser conscients que estem
deixant de banda la mesura d’un altre tipus
de competències bàsiques molt importants
per la vida de les persones: la cohesió social,
el respecte als altres i a l’entorn, la capacitat
d’empatia, el treball en equip....
És per això que a l’escola, a banda del treball intensiu en les matèries que hem esmentat, també potenciem i aplaudim iniciatives i

Consell de redacció:
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Paula Aparici, Alejandra de Lama, Sheila
projectes que posen de relleu la necessitat de Aguado, Victòria Mateo.
saber treballar amb un grup de persones per
tal d’aconseguir una fita comú. El treball dins Tira còmica:
un equip de persones heterogènies ajuda a Joan Solé.
millorar la capacitat d’empatia, a respectar
i valorar els altres i afavoreix la cohesió so- Il·lustracions:
cial. Ens agrada que els nens i les nenes del Bernat Serrat.
Pràctiques 2 puguin gaudir d’aquestes experiències i treballin, també, aquests valors que Col·laboradors:
considerem fonamentals per al seu present i, Equips de les EBM El Fil i El Timbal, Encarna, Anna
especialment, per al seu futur.
i Carme (monitores de menjador), Lola Prófumo
A la societat d’avui en dia, en què les xarxes (EAP), Pilar Castells, Santi Castán, Maria Barjau,
socials estan esdevenint una eina bàsica de Laia Gabaldà, Mario Ruberte, Joana Solá, Daniel
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Sales Nebot, Família Sabater Negre, família BahdaÉs veritat que aquestes competències que saran, família Barbado Flygare, família Brandariz,
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caminem junts arribarem més lluny”. Mansour-Hafifi, família Marghni, família Montcusí
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EL REPORTATGE

Començar l’escola “dels grans”,
tot un repte.
Coneixeu el conte d’Alícia en el país de les meravelles? L’Alícia és una nena que viu una sèrie de peripècies
on de cop i volta es torna petita i de cop i volta es torna molt gran, i a l’inrevés.
Quina sensació més estranya passar de d’un extrem a l’altre, de gran a petit i de petit a gran, pensareu
molts de vosaltres... Doncs així és com se senten sovint els infants de P-3.

E

ls pares del Guillem i la Clara de la classe dels Lleons i els Elefants
ens ho expliquen així :
“ Els nens de P3 som com l’ Alícia del conte…
Ens fem grans quan ens posem les sabates del pare o la mare i juguem a tenir bebès i cuidar-los, o imitem a les mestres. Ens fem petits
quan estem cansats i volem que ens portin a coll o quan no sabem
encara expressar emocions d’angoixa i tenim alguna rebequeria.
Anar a l’escola de grans suposa reptes importants, per a nosaltres.
Som grans per fer noves amistats, aprendre cançons noves, compartir jocs i joguines i respectar als companys de classe.
Som petits per resoldre conflictes que poden sorgir amb altres nens
més grans a l’hora del pati. També som petits i necessitem temps
d’esbarjo, joc lliure, i que es respectin els nostres horaris de dinar i
descans.”
Començar P-3,anar a l’escola dels “grans”...quants canvis ! Tot ho
veuen enorme, immens ...
Quin garbuix de sentiments! Els diem que ja són grans i ells volen ser
grans, però .... ai, troben a faltar la mama, el papa o la iaia i ploren ...
ns pares, els de l’Antonio de la classe dels Elefants, ens fan
aquesta reflexió:
(…) “ Antonio dice constantemente que es un niño grande cuando
puede hacer cosas solo, pero cuando nota que hay cosas que le cuestan o que se siente inseguro, de inmediato comenta que es porque
aún es pequeño.
En muchos aspectos se siente muy independiente y en otros inseguro. Los primeros son motivo de orgullo para él, cosas como hacer pipi y
caca solo, intentar vestirse, ayudar a sus padres a hacer la compra …
Todas estas cosas las percibe como “cosas de niño mayor” y demanda

U

hacerlas solo, pues no quiere sentirse pequeño como su hermanito.
(…)”
tots els agrada quan la Bego, la Maria, la Maite i la Sílvia els abracen, els donen un petó o els fan alguna moixaina ... se senten
contents, consolats i estimats.
erò, passat mig matí, arriba aquell moment del dia que algun d’ells
pregunta a la mestra: Falta molt per què te’n vagis? Ells no tenen
rellotge, no saben quina hora és, però ja intueixen que s’acosta l’hora
de dinar ... que les mestres desapareixen i arriben l’Anna,la Carme i
l’Encarna, les monitores de menjador:
“ Nosaltres, com a monitores en l’estona del menjador, convivim
amb ells durant una part de la jornada escolar i per això, podem observar com aquests infants viuen un canvi radical des que comencen
el curs fins que el finalitzen.
Els demanem ser cada vegada més autònoms, que mica en mica
mengin correctament, utilitzin bé els coberts i estiguin ben asseguts.
També treballem els hàbits d’higiene i ordre personal : fer pipi, rentarse les mans, guardar el pitet a la motxilla; tot i que sempre hi ha aquell
despistat que no troba la seva cartera!
És molt important l’estona del descans, que es relaxin, que no juguin
amb els companys i respectin el silenci de la sala.
I sense adonar-nos, anem percebent que els nens i nenes es fan
grans, que ja són capaços de solucionar pràcticament ells sols els detalls que abans necessitaven la nostra ajuda i que ja han interioritzat
el funcionament i la rutina del dia a dia.”
Més endavant es van trobant amb nous reptes; l’escola és molt gran
i resulta que hi ha molts mestres, “quantes cares noves i desconegudes” pensen ells. Al començament, les veuen quan sortim al jardí, no

A
P

3

Fem Pràctiques - número 25 - 1r Trimestre 2013/14

En ocasions quan estan a l’aula, fent la rotllana, conversant sobre
algun aspecte ... de cop i volta se’n recorden de l’altra escola, la que
anaven anteriorment i ara l’anomenen “l’escola de petits”; sovint quan
els ve aquest record simultàniament els apareix un somriure en el seu
rostre.
oleu escoltar que ens diu l’Equip educatiu EBM El Timbal?
“ Sovint sentim l’expressió “anar a l’escola dels grans” per part
de les famílies dels grups de dos anys de la nostra escola. Des de l’
EBM El Timbal tenim la sensació que hi ha una pressió a la societat
per fer “grans” als infants abans d’hora, sobretot amb temes com el
control d’esfínters, els hàbits i l’autonomia dels nens i nenes.
La legislació vigent reconeix que els cicles 0-3 i 3-6 conformen
l’etapa de l’educació infantil, però aquest fet garanteix la vinculació i
la coherència de l’etapa?
Com a equip estem d’acord en que hi ha coordinació entre els dos
cicles a partir de les reunions a final de curs per traspassar informació d’aquells infants que aniran a l’escola, no obstant observem un
“trencament” i una falta de continuïtat al passar d’un cicle a un altre.
Som conscients de la importància que té sempre, però especialment en les primeres edats, respectar els processos de vida dels infants, els seus ritmes i les seves necessitats i el fet de començar P3
implica pressions i canvis significatius per als infants i les famílies.
Per exemple retirar el bolquer i el xumet abans de començar el nou
curs,una reduïda comunicació família escola, unes estances pensades per infants “grans”...
Trobem a faltar un treball en xarxa real en el que ambdós cicles siguin coneixedors dels respectius projectes educatius i de les realitats
a les aules per tal de garantir una única etapa educativa coherent i
vinculada, on els infants que surtin al juliol de l’escola bressol no es
converteixin en nens grans al setembre.”
Hi ha nens i nenes que arriben a P-3 i no han passat per l’experiència
d’anar a escola bressol i per primera vegada s’enfronten amb la vivència de separar-se dels pares, Algunes famílies ens ho volen explicar.

s’hi apropen, les observen a distància. Però al llarg dels dies s’hi van
familiaritzant i més endavant ,quan comencen els ambients, hi tenen
un contacte més directe i més proper.

V

A

alguns els costa una mica això d’anar amb una altra mestra que
no és la Bego, ni la Sílvia i manifesten certa resistència; tot i que
elles els diuen que s’ho passaran molt bé i que els agradarà molt ...
Sigui com sigui la majoria fan el cor fort i descobreixen que quasi
sempre superen amb escreix la prova i se senten orgullosos de les
seves petites conquestes!
na de les mestres que han conegut és la Pilar, de la classe de les
Gavines. Mireu què ens diu:
Sovint els adults estem acostumats a dir als nens i nenes : “mira
que gran que t’estàs fent”... i sobretot quan comencen P-3 no deixen
d’escoltar: “Ara ja vas a una escola de grans, perquè ja ets gran”. I
“ser gran” es va convertint en un objectiu.
No vull entrar en si ho fem bé o no; sí vull però, fer un clam a la
infància i per a la infància.
No deixem que els nostres nens i nenes deixin de ser nens i nenes tan aviat. L’objectiu no ha ser el de créixer ràpid, l’objectiu ha
de ser, al meu parer, aprofitar els “petits” moments, passar dels jocs
de falda als contes compartits ... i recórrer aquest camí apassionant
d’aprendre i créixer, conjuntament i a poc a poc.”
Alguns d’ells tenen germans més grans a l’escola. Aquesta circumstància ens pot fer pensar que els facilitarà l’adaptació i la bona predisposició per anar a la nova escola. Però a la pràctica no sempre és
així, sovint es troben que no tenen el seu germà visible i quan aconsegueixen tenir-lo present al cap d’una estona ha de marxar; llavors
no tenen consol.
ls pares de l’Arnau,de la classe dels lleons, ho manifesten així:
“ D’ençà que va fer tres anys l’ Arnau volia anar a l’escola de
grans, li feia molta il·lusió i s’enfadava molt si algú li deia que encara
era petit. Ara que finalment és a l’escola de grans, com la seva germana (que fa segon), a vegades ens diu que vol tornar a ser petit i anar
a l’escola bressol.
Nosaltres pensem que l’Arnau s’ha fet gran en aspectes relacionats
amb la seva autonomia, no portar bolquers, la diversitat d’activitats
amb diferents mestres que realitza dins de l’escola, els horaris
d’entrada i de sortida, la varietat de plats que tasta al dinar i que
explica molt orgullós...
Però el nostre Arnau encara és un nen petit, i trobem a faltar aquella relació tan familiar i de proximitat que s’estableix dins de l’escola
bressol municipal.
El canvi ha estat important, valorem molt el fet que l’escola s’obri
a la participació dels pares i mares en activitats diverses, com ara el
fet de fer panellets i el protagonista!!!. Han estat experiències molt
positives.”

U

E

L

a mare del Carlos,de la classe dels elefants,ens comenta:
“ El meu fill ja va a P-3 i s’ha fet gran! Ara em vol explicar contes
que abans li llegia jo i tot i que encara li costa recollir les joguines, sé
que està aprenent a cordar-se la bata.
I quan em diu el que ha dinat? Cada dia se’n recorda!.
Definitivament el meu fill és feliç. Heu vist algun nen més satisfet
que ell per portar una motxilla?
Una altra família, la del Xavi de la classe dels elefants ens expliquen:
“ Al inici de l’escola són moltes les sensacions i emocions que
envaeixen les criatures, i com és natural, no saben gestionar-les del
tot. L’angoixa de sentir que la seva família se’n va, el dubte de saber
si tornarà, la falta de confiança amb els adults que encara no coneixen del tot o amb els companys amb qui compartirà un munt de
4
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vivències... Començar P-3 i anar a l’escola dels “grans” és un canvi
important en les seves vides. Han de fer-se amb la magnitud d’un nou
espai, compartir-lo amb altres nens i nenes més grans, i entrar en una
dinàmica de temps i de joc diferent, entre d’altres coses.
Nosaltres ens hem sentit molt ben acompanyats per l’equip humà
de l’escola; han cuidat amb sensibilitat i respecte les emocions i inquietuds del Xavi.
robablement les vivències dels infants tenen un nexe en comú:
tots han de fer el seu recorregut, més llarg, més curt , més planer,
més dificultós ... i L’EBM El Fil ens ho explica molt gràficament:
“El curs anterior en Pau anava a l’escola bressol, hi va passar dos
anys i coneixia tota l’escola; les educadores, la directora, les cuineres
i les famílies dels companys i companyes de la classe...
Després de l’estiu, amb la seva motxilla nova va anar il·lusionat cap
a l’escola. Quan va arribar no va trobar la seva educadora, tampoc hi
havia el seu amic. La nova educadora li parlava amb molta dolcesa
però ell no en volia saber res.
Per dinar havia de sortir de la classe, travessar passadissos molt
llargs, veure molta gent i molts nens i nenes més grans, que ell no
coneixia; es sentia una mica perdut.
Després d’uns mesos en Pau semblava un altre, coneixia els espais
de l’escola i s’hi sentia segur. Havia fet nous amics i la seva educadora
sabia molt bé el que li agradava, al pati sempre li oferia aquell camió
tan especial per a ell. “

P

Però cada nen i cada família aporten la seva singularitat i el mestre ha
de renovar una actitud receptiva i oberta a aquestes diferències.
Serà a través del vincle afectiu com tots ells -infants, famílies i mestres- podran abordar les distintes vivències que acabem de descriure.
Construir un vincle afectiu implica un procés, requereix d’un temps
per anar fent d’aquestes noves relacions un fet quotidià i plaent.
Cada infant, en funció de les seves característiques i necessitats,
farà que aquest període (que sovint anomenem procés d’adaptació)
tingui una durada molt variable.
És un temps en el que es fa molt visible la simultaneïtat dels aspectes “més grans” i “més petits” en cada nen. Conviuen, sense cap conflicte aparent, els incipients desitjos d’autonomia, la sensació creixent
de domini del seu cos i l’ús del llenguatge cada dia amb registres més
variats, amb moments d’intensa dependència afectiva, de necessitat
de contacte corporal per contenir el malestar, de petites regressions
en adquisicions que ja semblaven consolidades (control d’esfínters,
alimentació, descans).
Algunes vegades ens hem preguntat si el context de l’escola -amb
espais més grans, ambients més sorollosos i amb un ritme més accelerat- era o no el més propici per als nens i nenes als 3 anys. Pregunta
que segurament té més d’una resposta i força matisos.
Sabem, però, quin entorn volem per a ells: Volem una escola que
personalitza la coneixença i l’acolliment, que flexibilitza els continguts
i els programes, que fa del nen un ser actiu en el seu aprenentatge i
li ofereix la possibilitat d’expressar-se amb diferents llenguatges. Una
escola que estimula la curiositat creixent d’un infant que, com diu
Tonucci, “investiga” el món que l’envolta amb el rigor d’un científic.”
I per finalitzar, parem l’orella al que ens diuen els pares de l’Oriol de
la classe dels Lleons:
“Després de les vacances aniré a l’escola de grans”. L’Oriol ho tenia
ben clar i el nostre entorn ajudava a reforçar la idea que l’escola nova
seria diferent. Diferent perquè hi hauria més nens i nenes, diferent
perquè tenen una biblioteca a dins!, diferent perquè té un pati molt
gros.
L’escola és de grans i a estones, li va gran. Coneix més mestres que
en tres anys de llar d’infants i ha estat en espais tan grans com tota
l’escola bressol junta. I això, es nota: plors, pors, inseguretats... Però
alhora noves experiències en el camí de créixer.
Cal dir que triar una escola petita i familiar era,en el nostre cas, el
principal objectiu. I ara per ara, ens agrada la tria. És d’agrair que
l’equip de mestres d’infantil cuidi l’adaptació, escolti el ritme de cada
grup i obri les portes a les famílies. A nosaltres ens tranquil·litza saber
que el nostre petit no és un número en una llista d’alumnes. És algú
petit amb noms i cognoms que ja forma part d’una escola de grans.”

Les mestres, en ocasions necessitem l’assessorament d’altres professionals per entendre i atendre millor les necessitats d’aquells infants que ens arriben. A l’escola som afortunats al disposar de la psicopedagoga de l’EAP, la Lola Prófumo. Voleu conèixer la seva opinió?
“Saps, què? aquest és el cole dels grans, aquí no podem plorar!”...
És la resposta d’en Lucas. Només han passat dues o tres setmanes
des del inici del curs. Al Jan li brillen els ulls quan arriba a l’escola,
però fa a la mama petons tan llargs que semblen no acabar-se mai.
Sento les paraules d’en Lucas i els gestos d’en Jan com l’expressió
de la inseguretat, la incertesa, la por... però també del desig de fer-se
gran, de la il·lusió de descobrir coses noves, de fer nous amics...
En l’infant, aquest canvi és viscut com una experiència de separació, implica allunyar-se d’allò que fins ara li era proper i familiar
(especialment quan ve de casa seva i no ha conegut l’espai de l’escola
bressol). Implica trobar a faltar les persones amb qui s’ha estat relacionant, amb qui ha compartit jocs i vivències.
Per a les mares i pares representa construir una relació de confiança amb les persones que, a partir d’ara, acolliran el seu fill o filla.
Implica “renovar els llenguatges”, entendre i compartir la cultura de la
nova escola, els nous costums.
Les mestres poden activar tot el seu coneixement previ, tota l’expertesa
derivada de la seva convivència amb nens i nenes d’aquestes edats.
5
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L’ACTIVITAT

Arriba la tardor... Anem de colònies?
De manera experimental, enguany l’alumnat de 5è ha anat de colònies al mes d’octubre. Un dels objectius
d’aquestes colònies és el treball de l’educació emocional i les relacions de grup; aquest objectiu és el que
ens ha motivat a fer-les just en iniciar el Cicle Superior, quan s’acabava de fer la darrera barreja de grups

E

l curs passat, 2012-2013, l’alumnat de 6è, durant 5 dies del mes
de maig, van anar a una nova casa de colònies, La Granja, a Santa
Maria de Palautordera. Mai hi havíem estat i el què va motivar el professorat a dur-hi els nens i nenes va ser, entre d’altres coses, el seu
pla de treball.
A la Granja s’hi treballa, de forma molt lúdica, aspectes tan importants per als nostres alumnes com la relació entre ells, l’educació
emocional, la tolerància, el treball en equip, l’empatia, la comunicació
positiva i l’autoestima, entre d’altres.
Quan hi vam arribar, ens van rebre amb molta simpatia i alegria.
L’espai és immens i es troba situat a un lloc privilegiat del Montseny.
La casa era totalment independent per a només el nostre grup, té un
menjador privat amb entrada independent i les habitacions estan ubicades totes en una sola planta. El menjar es prepara al moment i tot es
fa a base d’una cuina totalment casolana.

Tant l’alumnat com el professorat que els vam acompanyar vam fer
una valoració molt positiva d’aquesta estada, ja que s’havien complert
les nostres expectatives. Els nens i nenes s’ho van passar d’allò més
bé, gaudint en tot moment de les activitats proposades pels monitors.
Van fer jocs, visitar a animals, passejada per la muntanya, discoteca,
jocs de nit...
Tot això va ser l’argument que ens va portar a plantejar aquestes colònies a començaments de cicle. Ens ajudaria a treballar les relacions
personals entre els alumnes, i a la coneixença d’un mateix i dels altres,
per després engegar el curs amb un bon treball emocional.
Del 9 a l’11 d’octubre els nens i nenes de 5è van estar a la Granja.
Era la primera que vegada que feien unes colònies a l’octubre, però
una altra vegada, tant la valoració de l’alumnat com del professorat ha
estat molt positiva. Hi tornarem!
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QUÈ EN PENSA DEL NOSTRE ALUMNAT L’EQUIP DE MONITORATGE DE LA GRANJA?

“Veritablement al·lucinant. Implicació, motivació, ganes i entusiasme són paraules que no
arriben a descriure amb la precisió que es mereix l’energia desbordant que els nens i nenes de
5è han mostrat durant totes les colònies. Els monitors creiem que, si bé és cert que encara els
costa mantenir el silenci durant les explicacions, és precisament per aquesta bona disposició
seva que han sabut treure el màxim profit de cada activitat. (....)
A més, és manifest que són un grup amb molta cohesió (segurament, el fet que es barregen
cada cicle fa que es coneguin millor entre tots i estableixin lligams més forts), donat que coo-

”

peren, cuiden els uns dels altres i s’ajuden en tot moment. (...)

Irina i Albert
QUÈ M’EMPORTO?: VALORACIÓ DE L’ALUMNAT

Estimar la natura, superar les pors, adonar-me de la importància que té ajudar-se, confiar,
treballar en equip, estar cohesionats, tenir confiança en els altres i en un mateix, col·laborar
per aconseguir objectius....
Alumnat de 5è

Fem un castell: taller de treball cooperatiu
E
l passat divendres 2 d’octubre va venir a
l’escola la Míriam, una noia molt bona,
simpàtica i agradable del Camp d’aprenentatge de Tarragona a explicar-nos tot allò relacionat amb els castells i castellers, tots els nens i
nenes de sisè amb els nostres tutors i l’Imma,
ens vam reunir a l’aula de llengües per a fer
l’activitat.
Primer de tot vam confegir un eix cronològic humà i ens va explicar la història del
naixement dels castells, sabíeu què el seu
origen va ser a València? El fet de fer castells
humans formava part d’un ball valencià, la
Muixeranga.
A partir d’activitats molt divertides, un mural, peces de fusta, puzles, el joc dels disbarats, roba i figures humanes per a acolorir,
vam aprendre el vocabulari més important i
el seu significat; la pinya, el folre, les manilles,
els terços, els quarts, els quints, els sisens,
dosos, aixecadors, enxaneta...també vam
aprendre els tipus de castells que es poden
fer o que l’ús del casc de l’enxaneta es va fer
obligatori l’any 2000.
El que més ens va costar fer amb les peces
de fusta va ser un tres de deu però finalment
ho vam aconseguir, malgrat que a algun grup,
el seu castell va fer llenya.

Va haver-hi nens que van sortir del taller
amb ganes de provar de fer-ho, però de veritat.
7

Ens va agradar a tothom i vam aprendre
molt, el recomanem!
Nens i nenes de 6è
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POSTALS D’ESTIU

Ho hem aconseguit!!!
Ara fa un any, al primer número del “Fem Pràctiques” del curs 2012-13 recordàvem les vivències de l’estiu
i aventuràvem que, tal vegada aquest any aconseguiríem reunir més de 50 postals.

D

oncs bé, gràcies a la col·laboració de
tots aquells i aquelles que heu tingut
un pensament per als companys de l’escola
al llarg de l’estiu, aquesta tardor hem pogut
gaudir d’un total de 56 postals!! La procedència, com podreu comprovar seguidament, és
del tot diversa.
Tenim un munt de postals enviades
des de terres catalanes: la Núria, des de
Deltebre; el Sergi i la Berta l’envien des
d’Hostalric; l’Ariadna i el Jofre ens escriuen
des d’Alentorn; el Daniel i el Jaime, des de
Miami Platja. No sé què deu tenir l’Ametlla
que sempre ens envien moltes postals des
d’allà: la Maria, l’Adrià, la Montse, el Jordà i el
Lluc. El Pedro ens envia una bonica postal de
Barcelona; la Sasha ha anat al Pedraforca;
el Miguel ens escriu des del Delta de l’Ebre;
el Max i la Rita, des de Calafell; la Carme i la
Marta, des de Camprodon; la Carla i el Marc
ens recorden des d’El Perelló i el Roger ens

escriu des de Palamós. Des de la Costa Brava també ens envien una postal el Sergi i la
Berta.
Hi ha postals que vénen d’un xic més lluny,
com la de la Marta, que ve de Segòvia; la del
Samuel, des de Morella; el Joan i la Mª Pau
ens escriuen des de Lanzarote i la Graciosa;
l’Àlex també escriu des de terres canàries,
concretament des de Fuerteventura. L’Íker,
la Mar, l’Aina, la Berta i l’Alba ens recorden
des del País Basc; la Martina i la Júlia han
estat a Granada; la Pilar s’ha refrescat al Pirineu Aragonès. Menorca també és un destí
amb èxit: ens escriuen des d’allà la Paula, el
Max, la Júlia, el Gerard, la Lisa i la Maria. La
Sara i l’Anna ens envien la seva postal des
del Cabo de Gata; el Roger ha estat a Olite,
la Valle a Almuñécar i el Marc i la Clara escriuen des de Mallorca. Des de Chiclana de
la Frontera ens escriu el Pau i la Mireia des
de León; el Diego ha enviat la postal des de
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Castrillo i l’Alba, el Nil i la Noa han estat a
Burgos.
Finalment, creuant fronteres han arribat postals de França, de Suïssa, Croàcia,
Polònia, Itàlia, Andorra i Alemanya. Sabeu de qui? El Yann i el Bioy han escrit des
d’Annecy; la Judith, la Gisela, la Mar i el Pau,
des de París. Des d’altres parts de França
han escrit l’Anna, la Núria, la Laia, l’Abril i
el Biel. El Martí ens ha enviat la seva postal
des de la bella Dubrovnik; la Laura ha trobat
els músics de Bremen a la plaça de la ciutat; l’Anna ens recorda des de Cracòvia... us
sona aquest nom? Finalment, el Leo i el Pau
ens escriuen des de Sardenya, el Lluís des
d’Andorra i la Laia i el Roger des de Suïssa.
És un plaer arribar a l’escola al setembre i
adonar-nos de quants nens i nenes, mestres,
pares i mares hem volgut compartir amb el
Pràctiques 2 les vivències de l’estiu. I l’any que
ve....tornem-hi?
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L’ESCOLA INFORMA...

Fora timbres!!
D

es del mes de setembre, el “Benvinguts!” de Txarango, el “Bon
dia!” d’Els Pets o el “Llenca’t” de Lax’n’Busto són les cançons que
avisen els nens i nenes del Pràctiques 2 que ha arribat l’hora d’entrar,
de sortir o de l’esbarjo.
Ja fa temps que, a l’escola, estem posant fil a l’agulla per tal de
reduir la contaminació acústica i gaudir d’un ambient més relaxat i
tranquil. És per això que, l’estiu passat, vam decidir eradicar els antics, sorollosos i desagradables timbres d’avís per una nova megafonia
que ens permetés rebre l’alumnat o acomiadar-lo amb una cançó.
De moment, són els grups de rock català els encarregats d’avisar
quan és l’hora d’entrar o de sortir, quan cal baixar al jardí o al pati o
quan és el moment de recollir els jocs d’esbarjo. Txarango, Sopa de
Cabra, Els Pets, la Beth, Lax’n’Busto, Obrint Pas o Gossos són alguns
dels grups musicals amb qui amaguem el darrer badall del matí.
Tota l’escola, alumnat, mestres i personal, estem d’acord en que
és una manera molt més agradable de començar el dia, que ens fa
encarar la jornada amb més energia positiva i amb més bon humor...
tant de bo ens duri tot el dia!!

L’AMPA INFORMA...

Assemblea General de l’AMPA
C

ada any, un cop iniciat el curs, té lloc l’assemblea general de
l’AMPA, a la que són convidades totes les famílies de l’escola.
L’objectiu de la trobada és presentar tant a les noves famílies que han
arribat a l’escola com a la resta, els membres que formen l’AMPA i les
seves línies d’actuació.
Enguany l’ordre del dia va ser el següent:
Presentació i aprovació del balanç de comptes del curs 2012/13
Presentació del pressupost pel curs 2013/14
Informació de les comissions de treball de l´AMPA
Delegats de classe
Xerrades informatives per a les famílies.
Precs i preguntes.
Partint del balanç positiu del curs 2012/2013, es va presentar i
aprovar el pressupost previst per a aquest curs, amb una previsió
d’ingressos de 7.525€ i unes despeses previstes de 7.460€.
En aquest punt es va recordar que els ingressos previstos provenen bàsicament de: la quota dels socis, la comissió rebuda de les
fotos que organitza l´AMPA per Nadal, el rappel que rebem de la
Cooperativa Abacus per la venda de llibres de text, la subvenció de
l´Ajuntament de Barcelona a la Revista “Fem Pràctiques” i els guanys
del Servei de bar a les festes de l’escola.
Un altre punt molt destacable de la reunió va ser la presentació de
les comissions de treball de l’AMPA. Es va animar a tots els membres
de l’Associació de Mares i Pares de l’escola a participar-hi i proposarne de noves en cas de creure-ho convenient.
L´Òscar Esteban, representant de l´AMPA al Consell Escolar, va
explicar en què consisteix el projecte del Camí Escolar i les accions
realitzades fins ara per tal d’armonitzar l´escola amb el seu entorn i
que els infants puguin desplaçar-se amb seguretat de casa a l´escola.
Tanmateix, la Comissió d´Obres al Consell Escolar, va recordar que
encara hi ha obres pendents de fer a l´escola i que, en aquest sentit,
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els membres del Consell i la Direcció de l´escola es reuneixen periòdicament amb el Consorci d’Educació per tal de reclamar-ne l´execució.
Pel que fa a les extraescolars, Rut Garrido, com a responsable de la
comissió, va explicar als assistents que un any més la gestió de les activitats extrescolars va a càrrec de l’Associació Esportiva Eixample i d’
A Tempo, en el cas de la música extraescolar i de la coral del migdia.
Anny Maestri, responsable de la Comissió de Menjador, va exposar
el nombre de beques concedides als alumnes i va confirmar que el
preu del menú està congelat. Així mateix, davant les preguntes i dubtes de pares i mares, l’Anny va recordar que la persona de contacte
per als temes relacionats amb el menjador és Teresa Basildo, a qui és
posible adreçar-se per a qualsevol dubte.
Altres temes que es van abordar van ser la Practikada, el sopar de
famílies de final de curs i la necessitat de constituir una comissió específica, es va plantejar també constituir una Comissió de Solidaritat i
la possibilitat de fer loteria de Nadal l’any vinent.
Finalment, es va explicar en què consisteix la figura del pare o mare
delegat de classe i el seu paper com a transmissor de les informacions
de l’AMPA al grup.
L’assemblea va finalitzar amb una crida a totes les famílies de
l’escola a participar en l’AMPA i a fer arribar qualsevol suggerència a través dels canals disponibles; la bústia de l’escola, la web de
l’AMPA, el correu electrònic o les xarxes socials.

Correu: practiques2.ampa@gmail.com
http://www.ampapractiques2.com/
https://twitter.com/AMPAPractiques2
Facebook AMPA CEIP Pràctiques 2
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LA PISSARRA DELS ALUMNES

Quan el sol es pon
Els peixos tenen son,
I quan és de dia
Torna l’alegria.
Tots els dofins
S’endinsen mar endins.
La balena
Porta un raig d’aigua
A l’esquena.
Pel cel volen les gavines
I un nen estirat a la sorra
Atrapa flocs de núvols
Amb la gorra.
Joana Solá i Daniel Palací
(4t Romaní)

Quin és l’animal més vell del món?
La zebra, perquè encara està en blanc i negre.
Mario Ruberte (4t Romaní)

EL RATOLÍ
He vist un ratolí
Petit i bonic:
S’ha espantat.
L’he tocat
I s’ha tranquil·litzat.
I ens hem fet
Molt amics.
Eric Camaflor
(4t Romaní)

ENDEVINALLA
No sóc ni un cargol,
ni un bolet,
però la pluja em fa sortir.
I, quan surt el sol,
estic pansit.
Qui sóc?
(Solució: El paraigüesl)

POESIA

ENDEVINALLA

Erin Gimeno (4t Romaní)
LA BERTA POLO, UNA DE LES GUANYADORES DEL CONCURS DEL DIARI ARA
La Berta Polo (2n Dofins) ha estat una de les tres guanyadores del concurs que
el diari Ara va organitzar amb motiu del seu tercer aniversari. Es tractava de
fer un disseny gràfic original per a la capçalera del diari. La Berta va fer aquest
que us mostrem i ha aconseguit una subscripció anual al diari Ara digital per al
Pràctiques 2. Enhorabona, Berta! I moltes gràcies de part de tota l’escola!

POESIA
La Mediterrània
El sol es lleva,
els animals marins surten,
El tauró i el dofí
comencen a ser amics.
L’estrella de mar i el peix
comencen a jugar.
El cavallet de mar i el cranc
comencen a nedar.
La foca i el pingüí
comencen a ballar.
I el pop i la medusa
comencen a flotar.
Petits i grans,
el paradís de la Mediterrània!!!

ENDEVINALLA
És de color marró
amb els ulls negres.
Viu al bosc
i menja pinyons,
avellanes i glans.
Qui és?
(Solució: L’esquirol)
Marc Mestres (4t Romaní)

Marina Sorribas i Lua González
(4t Romaní)
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LLETRES...

FEM PRÀCTIQUES entre tots!

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

Alemany

Im Team arbeiten wir besser!

Anglès

We work better as a team!

Àrab

Kafarik naamal ahsan!

Francès

En équipe on travaille mieux!

Gallec

En equipo traballamos mellor!

Italià

In gruppo lavoriamo meglio!

Japonès

Chikara o awasete ganbarou!

Romanès

În echipă muncim mai bine!

Rus

Vmeste rabotaem lutshe!

Suec

I team jobbar vi bättre!

Tagal

Team ay mas mahusay!

Txec

Společně pracujeme lépe!

Xinès

Wo men shi zui qiang de dui wu!

Si vols participar a la revista ho pots fer enviant-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 aportacions hi ha de constar el nom i cognom de
l’autor i un telèfon de contacte. Entenem
que com a revista d´escola els seus continguts han de ser respectuosos i constructius.
Podeu fer-nos arribar les vostres aportacions
a través de la bústia de l’AMPA o la següent
adreça de correu electrònic: practiques2.
ampa@gmail.com. També podeu trobar-nos
al Facebook: AMPA CEIP Pràctiques 2 i al
twitter: @AMPAPractiques2

Col.laboradors: família Bahdasaran, família Barbado
Flygare, família Brandariz, família Canillas, família Carrera
Geldschläger, família Chen, família Corona-Nilsson, família
De Kermadec, família Dell’anno Guijosa, família El Bouti
Jiménez, família El Imrani, família González Pedredo, família
Hadeeb, família Hamdoun, família Hauck, família MansourHafifi, família Marghni, família Montcusí Litvinova, família
Nikoulina, família Ouajid, família Pérez Meluzin, família
Peucheret, família Philips, família Popescu, família Ritoune,
família Sáez Le Corvec, família Seeley, família Serrouk, família Suga, família Tamargo, família Usachev, família Zheng,
família Zouane.

LA LAIA RECOMANA…
Jo recomano anar al Museu Egipci perquè expliquen moltes coses: com distingir l’estàtua d’un déu i d’un faraó, com
pensaven, què feien a la tomba, què
s’emportaven a la tomba, com dormien,
etc...
A més, us podreu comprar alguna cosa,
perquè hi ha una botiga.
És molt divertit i podeu fer la visita guiada o anar a la vostra.
Laia Gabaldà (3r Menta)

ELS PARES RECOMANEN
‘Ernest i Celestine’ una deliciosa història sobre la inesperada amistat entre
un enorme ós, músic de carrer, malcarat i afamat, i l’espavilada, petita i
dolça ratolina que volia cruspir-se per esmorzar. Relat sobre el respecte i
contra els prejudicis que a vegades no permeten a les persones  entendre’s
malgrat les diferències.
Pel·licula de dibuixos animats que projecten al cinema Verdi Park del carrer
Torrijos 49 del barri de Gràcia de Barcelona dins el marc de la seva habitual
programació Verdi Kids dedicada als més menuts. No us la perdeu!
Santi Castán
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GENT DE L’ESCOLA

“L’educació implica
a tota la societat”

La Roser Mulet, mestra del Pràctiques II fins fa ben poc, s’acaba de jubilar. Hem volgut conversar
amb ella per tal que ens expliqui la seva experiència i com valora, amb tot el seu bagatge, la situació que està vivint el sistema educatiu actualment. Al final de l’entrevista comencen a arribar
professors a la sala on ens trobem; és l’hora del pati i s’ajunten per a esmorzar plegats en un costum que no és la primera
vegada que presenciem i que ens encanta. Ens conviden a afegir-nos-hi i ens barregem amb ells, encara atrapades en una
conversa que podria continuar una bona estona. Aquí en teniu un extracte.
Com vas decidir ser mestra? Com van ser els teus
inicis?
Jo vaig fer magisteri una
mica per casualitat, era
una carrera curta que em
permetia fer moltes coses,
és a dir, en un principi no
vaig estudiar per ser mestra
perquè fos la meva “vocació” (sempre vaig defugir
d’aquest terme que ara
penso que és un ingredient
important, per descomptat,
no l’únic). Però em va atrapar.
Tant l’entusiasme del meu
professorat a l’escola de
mestres, com el de la gent
de la meva primera escola
i del moment social, quan
vaig començar a fer de
mestra, em van impulsar
a prendre consciència de
la importància social de
l’educació i a implicar-m’hi.
De fet, jo formo part de la primera promoció que
va estudiar magisteri a la Universitat Autònoma de
Barcelona i hi havia un ambient molt especial. A
més vaig tenir la sort de gaudir d’una beca per a
treballar a l’Institut de Ciències de l’Educació i això
em va permetre tenir contacte amb professionals
molt preparats i molt sensibles a les innovacions
pedagògiques.
Després de tota la teva trajectòria com a mestra quins canvis creus que s’han produït en les
escoles?
Des que vaig començar a fer de mestra al 1975
fins ara s’han produït molts canvis. El català estava
prohibit a l’escola, s’escolaritzava els nens i nenes
en escoles diferents, l’escola de l’Estat, dita nacional, era precària en tots els sentits. A les grans
ciutats proliferaven les “acadèmies” en pisos.
La llei de 1970 introduí l’obligatorietat de l’escolarització de sis a catorze anys que, fins aleshores,
no ho era. Fins a finals dels anys vuitanta les aules
de primària estaven massificades amb trenta-cinc
alumnes front els vint-i-cinc actuals a primària.
S’escolaritza des dels tres anys als setze, tot i que

la franja de tres a sis anys no és obligatòria. No es
segrega per sexes i es fan intents de coeducació
i d’inclusió.
En els últims temps estem vivint un moment
de molta efervescència en l’àmbit educatiu
(LOMCE, assemblea groga, disminució dels
pressupostos destinats a educació,..). Què en
penses de les retallades i de la reforma educativa que s’està plantejant?
Les retallades suposen més dificultats per tenir
professorat suficient per donar resposta a totes
les necessitats, per evitar tornar a massificar, per
tenir instal·lacions amb condicions.....
Però la llei Wert, la LOMCE va molt més enllà, és
molt més que les retallades. És un canvi de model
educatiu, començant pel tema de la llengua, la
religió.... és un canvi ideològic. Nosaltres sempre
havíem treballat per aconseguir una escola pública de qualitat, laica, gratuïta i en català i això
no es pot perdre.
Li mostrem a la Roser dues fotos. En la més
antiga, en blanc i negre, apareix un grup de nens
manifestant-se amb un cartell que diu “volem
escoles”. En una altra, actual, un altre grup de
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nens llueix un cartell que
diu “volem anar a la universitat”. El fet que abans
es reivindiqués el dret a
estudiar en general i que
ara es reclami el dret a
anar a la universitat no
creus que suposa un gran
avenç en el sistema educatiu? Penses que aquest
sistema està en perill?
S’han fet molt avenços
i evidentment ara la reivindicació no és volem
escoles. Però penso que
de les dues fotos que em
mostres la segona tampoc és una reivindicació
prioritària actualment. La
foto de “volem anar a la
universitat” respon a la
retallada a les beques.
Sempre t’has distingit
per ser una persona i
una mestra molt conscienciada en la lluita per un sistema educatiu de
qualitat, universal, gratuït, en català, en valors...
Com has pensat reconduir aquestes inquietuds
d’ara endavant?
Continuaré treballant per l’educació, per denunciar el què està passant i ajudar a plantejar i reclamar millores. Posaré el meu gra de sorra que és el
que he fet sempre des que em va atrapar aquesta
professió. Ho faig i ho continuaré fent des de la
plataforma que hi ha al barri “L’Assemblea groga
per l’educació” en la que mares, pares i mestres
de les escoles i instituts del barri, juntament amb
d’altres plataformes de Barcelona, intentem fer
front a la situació actual. Penso és important fer
pinya i no només el professorat i les famílies amb
fills i filles escolaritzats. L’educació implica a tota
la societat. No se si aconseguirem frenar aquesta
involució però el què si sé és que, si no fem res,
no s’aconseguirà.

