
Fem Pràctiques
REVISTA TRIMESTRAL DEL CEIP PRÀCTIQUES 2 Núm. 11 - 3r Trimestre 2008-09

Us en recordeu de...?
SUMARI EDITORIAL pàg. 2 | PARES EN PRÀCTIQUES pàg. 2 | A FONS: L’escola vista des de fora pàg. 3 

EL REPORTATGE: Mirant enrere... mirant cap endavant pàg. 4 i 5 | L’últim gran pas: l’examen de Competències 

Bàsiques pàg. 4 i 5 | L’ACTIVITAT: Hola! com esteu? nosaltres som a... pàg. 6 i 7 | LA PISSARRA DELS ALUMNES pàg. 8 

L’AMPA INFORMA Fi de curs pàg. 9 | Sol i amics a la Practikada 2009! pàg. 10 | CUINES pàg. 11 | EL MIQUEL RECOMANA 

pàg. 11 | LLETRES I NÚMEROS pàg. 11 | L’ENTREVISTA: “Els nens i nenes planten, reguen i fan la collita” pàg. 12

De peu, d’esquerra a dreta: Ma. Cisne, Laura, Julia, Óscar, Wenqi, Raúl, Víctor, Nathalia, Maria, Elva, Anna, Laura, Diego, Antoni, Visander i Daniel.]]

Asseguts al mig: Flor del Carmen, Qian Yi, Wissal, Marina, Jaume, Leandro, Maria, Alba, Adrián, Cecíla i Andrés.

Asseguts a terra: Sandra, Brian, Miguel, Noemí, Maria, Carlos, Miloud, Jaume, Óscar i Tigran.



Fem Pràctiques - número 11 - 3r Trimestre 2008/09

2

“A l’escola ensenyem i aprenem moltes co-
ses. Ensenyem i aprenem Llengües, Ma-

temàtiques,  Coneixement del Medi,  Músi-
ca,  Ed. Física, Plàstica...” Aquesta és una 
de les frases amb què iniciem reflexions que, 
molt sovint, hem de fer als nostres alumnes 
quan cal recordar-los què vénen a fer a l’es-
cola. Moltes vegades aquesta frase continua 
amb un “...però, sobretot, venim a aprendre 
a ser persones completes”. Què vol dir això? 
que no és el mateix? Si bé és cert que per ar-
ribar a ser persones completes ens calen uns 
coneixements i unes capacitats per desenvo-
lupar-nos per la vida, també necessitem uns 
valors humans adients per viure i conviure. 
És a dir, a l’escola EDUQUEM i FORMEM i 
això queda ben palès, entre altres activitats, 
quan treballem el tema central del curs, o el 
que és el mateix, l’Eix Transversal.

El tema d’aquest curs -Els nostres avis i 
les nostres àvies, tota una història- ens ha 
despertat uns sentiments i unes emocions 
especials. Aquest fet ens ha recordat que 
a l’escola també es fa necessari educar els 
sentiments, doncs si per als adults ja és di-
fícil entendre’ls, valorar-los  i reconduir-los, 
imagineu el que, de vegades, pot significar 
per als infants. Ha estat per això que, des 
del record d’aquests éssers estimats, des de 
la malenconia que provoca  la seva absèn-
cia, o tot revivint els detalls bonics de la 
convivència diària amb ells hem despertat 
emocions i sentiments, hem pogut posar-hi 
la paraula per entendre’ls millor, els hem fet 
fluir sense por i sense vergonya i els hem 
valorar positivament perquè formen part 
nostra i no els hem d’amagar. 

El treball també ha servit per tal que nenes 
i nens hagin descobert, o hagin recordat, que 
aquestes persones que tant han fet pels seus 
fills i pels seus néts s’han fet mereixedores de 
l’estimació i del respecte que els prodiguem, 
i per adonar-nos que per arribar a viure la 
vida que han viscut i que ens han donat, han 
hagut de fer grans esforços i superar molts 
entrebancs, i això els fa esdevir un model. 
Ens ha ajudat a conèixer i valorar costums i 
tradicions d’altres èpoques i a comprendre la 
història i el moment present.

Un dels moments més emotius del curs 
va ser el dels Jocs Florals on els records, 
els sentiments, les emocions es van fer més 
evidents perquè havien esdevingut parau-
les. Allà va quedar ben palès el treball que 
tothom, mestres i alumnes, havien fet sobre 
aquest tema i on s’havia arribat. Allà, de for-
ma espontània, va ser dita una frase amb la 
qual ens agradaria acabar perquè sintetitza 
un desig col·lectiu: Conserveu sempre aques-
ta sensibilitat, aquests sentiments positius 
i aquesta tendresa i apliqueu-los a tot allò 
que feu. n
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FEM PRÀCTIQUES entre tots!

Si vols participar a la revista ho pots 
fer enviant-nos un comentari breu 
sobre un tema d’interès per a la co-
munitat 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. Po-
deu fer-nos arribar les vostres aporta-
cions a través de la bústia de l’AMPA 
o la següent adreça de correu electrò-
nic: ampa2078@edu365.cat

PARES EN PRÀCTIQUES

Parlem de 

sentiments



3

Fem Pràctiques - número 11 - 3r Trimestre 2008/09

Actualment, la societat i l’escola segueixen camins cada vegada 
més diferents. Per desgràcia, són moltes les vegades en què els 

pares i mares dels alumnes es desentenen de l’educació que reben 
els seus fills a l’escola, i deixen que aquesta recaigui totalment so-
bre un personal docent que, tot i ser una peça clau en aquest pro-
cés, no pot actuar independentment. D’altra banda, també és cert 
que no tots els centres escolars s’adapten al context social, cultural 
i familiar de l’alumne, i no li donen les eines adients per a cobrir les 
seves necessitats reals. 

No obstant, això no sempre és així. Hi ha escoles que aposten per 
una educació conjunta, unidireccional, on hi participin activament 
tots els agents implicats, una escola on les relacions entre la família 
i els mestres siguin diàries, gratificants i destinades a aconseguir un 
objectiu comú: el benestar de l’infant. Un exemple clar d’escola que 
segueixi aquesta filosofia és el CEIP Pràctiques 2. 

Com vàrem poder comprovar durant la nostra estada com a es-
tudiants de pràctiques, en aquesta escola es dóna molta importàn-
cia a aquests lligams, que es reforcen amb una sèrie d’activitats 
tals com la creació d’una revista conjunta on queda palès aquest 
treball cooperatiu, on tothom és convidat a participar-hi i sent que 
en forma part. També s’incentiva la col·laboració d’altres membres 
familiars molt propers als petits de l’escola, com els avis i àvies, que 

responen molt positivament i enèrgica a algunes propostes, com la 
realització de la gimcana, activitat vinculada a l’eix transversal tan 
vistós que ocupa tota la planta baixa del centre. 

L’escola Pràctiques 2 no és només una escola que transmet con-
tinguts curriculars, sinó que també és una escola que pretén in-
culcar valors, en el cas que nosaltres tractem, d’estimació vers la 
família –una mostra reveladora van ser els poemes de la diada de 
Sant Jordi- i de participació constant d’aquesta en les decisions del 
dia a dia escolar. Ens va semblar entranyable que pares i mestres 
comentessin diàriament les evolucions dels seus fills tant a nivell 
escolar com personal, que s’anessin comunicant els aspectes im-
portants de les seves vides. Cal dir que dóna gust veure com en una 
escola el protagonisme dels pares és tan valorat, on se’ls demana la 
col·laboració constant en la difícil tasca d’educar a aquests petits i 
petites que es fan estimar tant.

Finalment, voldríem afegir que en un futur ens agradaria poder 
treballar en una escola així, on pares, mares, avis i àvies, professors, 
monitors i altres implicats lluitin a favor d’una educació de qualitat 
per als nens i nenes, una educació que vol preparar-los pel futur no 
tan llunyà que els espera fora de l’escola. n

Clara Esteban Jarne, Albert Figueras Dalmau i Alba Muñoz Gurría

EL REPORTATGE

L’escola vista des de fora
La Clara, l’Albert i l’Alba han estat, durant els darrers mesos, mestres en pràctiques al nostre centre, i ara que toca posar fi a 
l’experiència han volgut compartir amb Fem Pràctiques una reflexió en veu alta sobre la col·laboració tan especial que aquest curs 
han viscut famílies i escola.

... i les emocions viscudes des de dins

Què ha sentit el meu avi en escoltar-me i veure’m:

Com a avi de la Judit, em trobo molt content de veure que està 
molt per mi, a l’igual que jo amb ella. No obstant, sempre estem 
discutint perquè és molt tossuda i costa de fer-li comprendre que és 
per ensenyar-li el bon camí, perquè sigui una dona el dia de demà.

De totes maneres, jo la necessito, perquè del contrari, la trobaria 
molt en falta. Jo sóc una persona de fets i no de paraules.

Princeseta, t’estimo molt.

Armando Ibáñez (avi de la Judit García)

El día 24 de abril fui al auditorio de la Cotxeres de Sants. Fui 
a ver a mi nieta que había quedado por segunda vez finalista y, 
cuando la llamaron y quedó nuevamente en segundo puesto, la 
verdad, no sé si lloré de alegría y emoción. Y siempre le digo que 
siga adelante, que así se comienza y que Dios Todopoderoso me 
la siga bendiciendo.

 Lucrecia Borques (àvia de la Sandra Zambrano)

Què t’ha semblat el poema? M’ha agradat molt i has fet una bona 
descripció de mi mateix.
T’has emocionat en sentir el poema? M’he emocionat molt, quasi 
m’han vingut ganes de plorar d’alegria.
Ha estat un poema divertit? Molt divertit, sobretot la part del bom-
ber que apaga els focs del carrer.
Què et sembla que parlin de tu? No sabia que es pogués fer un 
poema tan bonic sobre mi i tan ben escrit.
T’agradaria que escrivís més coses de tu? M’encantaria; ets un 
escriptor excel·lent i t’estimo molt. n

Josep Flaqué (avi del Gerard Rodríguez)

Alguns alumnes de l’escola ens han fet arribar el testimoni del 
que els seus avis i àvies van sentir davant la lectura d’un poema 
o un text en el seu honor durant els Jocs Florals d’aquest curs. 
Aquí els teniu:
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EL REPORTATGE

Ara que hem arribat al final de sisè, ens demanen que fem una 
mirada enrere i que intentem recordar aquests anys que hem pas-
sat a l’escola. Somriures. Riallades. Te’n recordes de... ?

Mirant enrere... mirant cap endavant

El primer dia de P3 ens van rebre amb la cançó “Oh benvinguts, 
passeu, passeu...”.  Jugàvem molt i ens agradava la plastilina. 

Competíem a veure qui feia el “xurro” més llarg i quan acabàvem 
cantàvem “Bola, boleta...”. També jugàvem amb les cuinetes, els 
ninos, les construccions...

Quan sortíem al pati anàvem directes cap al sorral per fer “sorra 
fina”. Ens omplíem la boca d’aigua i la hi portàvem. L’abocàvem i 
fèiem pastissos. Amb tanta “feina” acabàvem esgotats i després de 
dinar, a dormir! Tot i que no tots semblàvem necessitar-ho igual... 
Sempre hi havia algú a qui li venia més de gust fer gresca!

Els anys d’educació infantil van passar volant i ens van encaminar 
a primària, una nova etapa a l’escola: “profes” diferents, deures, exà-
mens... Una cosa s’ha mantingut, però: comiats de companys que 
marxaven i  benvingudes a companys que arribaven nous a l’escola. 

Primària va comportar més responsabilitat. Calia ser més cons-
cient davant la feina. Se’ns demanava tenir-ne cura, primer la car-
peta blava, l’agenda... Els fulls van venir acompanyats de marges, 
dates i bona lletra! Quina feinada!

Un altre moment important, per a nosaltres, va ser el canvi de 
pati. Encara que només fos un dia a la setmana, podíem jugar a 
futbol, fer curses...

Hem après també a respectar-nos. Al llarg dels cursos els profes 
ens han ensenyat a pensar abans de dir les coses i això sempre fa-
cilita les relacions, tot i que de vegades encara ens costa. Barrejar-
nos ens ha ensenyat que la vertadera amistat es manté estiguin on 
estiguin els amics.

Les sortides i les colònies han estat presents al llarg dels cursos: 
Tamarit, la Ruca, Andalusia... Una bona manera d’aprendre a con-
viure junts amb els companys. Al principi trobàvem a faltar els pares 
però ben aviat se’ns van començar a quedar curtes, fins arribar al 
viatge de final de sisè.

Els anys a l’escola ens han servit també per aprendre a compartir 
i per ajudar-nos. De petits ens costava més deixar-nos les coses o 
simplement no les deixàvem. El pas del temps i la insistència dels 
mestres ens han ajudat a fer-nos grans. 

L’any vinent no sabem ben bé què ens espera i per això, alguns 
tenim una mica de por, però també tenim moltes expectatives.

Per una banda ens entristim al pensar en els amics que se’n van, 
però tenim la il·lusió de trobar-ne de nous. Ens volem fer grans i anar 
a l’institut sembla ser el primer pas. Tots voldríem treure bones notes, 
però ens fa por no poder seguir el ritme de treball, encara que els 
“profes” ens tranquil·litzen dient-nos que l’important és la feina de 
cada dia i que aquesta és una bona manera de tirar endavant.

Encara que d’aquí a uns dies marxarem de l’escola, no volem 
que sigui un adéu definitiu, sinó un arreveure. Sabem que l’escola 
seguirà al mateix lloc, i tot i que potser no hi tornem, sempre ens 
quedarà el record dels anys que hi hem viscut. n

Alumnat de sisè
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Dietari d’un gran viatge

L’últim gran pas: l’examen de Competències Bàsiques
El dia 6 de maig de 2009, 66.308 nois i noies de 6è de primària de tot Catalunya van haver de realitzar una prova d’avaluació per tal 
de determinar el grau de coneixements adquirits en matemàtiques i expressió lingüística.

El viatge de fi de curs de sisè és sempre molt especial. En Da-
niel ha volgut compartir amb nosaltres el que va escriure durant 
l’estada a Andalusia i amb ell és fàcil entendre’n el per què. El 
dibuix de l’Alhambra és de la Laura Villarino,

La prova d’assoliment de les Competències Bàsiques, dissenyada 
pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, s’ha apli-

cat a totes les escoles de Catalunya de forma simultània, seguint un 
estricte protocol de desenvolupament per tal de garantir la validesa 
dels resultats obtinguts. La idea és que, mitjançant aquesta avaluació 
externa, cada centre disposi d’informació rellevant sobre la marxa de 
tot l’alumnat en acabar l’Etapa Primària i, a la vegada, pugui detectar 
i corregir, si escau, els punts febles i els forts en l’adquisició de les 
competències bàsiques.

La prova d’aquest curs 2008/09 ha avaluat la competència lingüís-
tica en llengua catalana i llengua castellana i la competència mate-
màtica. L’aplicació de la prova l’ha dut a terme una persona externa 
a l’escola, conjuntament amb professorat propi; la correcció, també 
s’ha realitzat de manera externa. 

Els resultats d’aquesta avaluació es donaran a conèixer a la família 
de l’alumnat i al propi centre; en el moment de tancar aquesta edició 
del Fem Pràctiques no disposem d’aquests resultats en detall, però sí 
que podem fer-vos saber com va viure aquesta experiència el nostre 
alumnat. Ells mateixos us en fan cinc cèntims:

Som els alumnes de sisè.
Aquest any hem fet les Proves de les “Competències Bàsiques” que 

són uns exàmens a nivell de tota Catalunya per fer un estudi de quin 
és el grau que tenim en Llengua Catalana, Castellà i Matemàtiques.

Abans de començar estàvem molt nerviosos i nervioses perquè no 
ens havien pogut dir res de com serien les proves, i això dóna molta 
inseguretat. Però un cop vam acabar la primera part ens vam calmar.

Vam trobar a faltar la prova oral que ens havíem preparant molt, 
però era una part que es va sortejar. Unes escoles la feien i d’altres 
no. La nostra, no.

La prova més difícil per la majoria va ser  la de Castellà. Anava en 
relació amb en Harry Potter. El que ens va passar, en general, és que 
no enteníem bé el vocabulari de les preguntes.

El de Matemàtiques, en canvi, ens va resultar molt fàcil. Només al 
final ens vam trobar amb els “percentatges” i encara no els havíem 
treballat a classe.

Una novetat més, que al principi ens va afegir nervis, va ser la 
presència d’una mestra que no coneixíem. Però ella ens va  animar  i 
tranquil·litzar. Des d’aquí voldríem donar-li  les gràcies.

La Laura, la Cap d’Estudis, i en Miquel, el Director, van estar molts 
cops amb nosaltres, doncs ens volíem donar ànims, però a nosaltres 
ens donava una mica  l’efecte de més tensió. A ells també els volem 
donar les gràcies per fer-nos costat.

En acabar les proves ens vam sentir molt satisfets i satisfetes. n

 Alumnat de sisè

Primer dia:
Ja hem arribat a Sevilla, a l’aeroport de San Pablo. Anem a l’auto-

car, l’agafem i arribem a l’alberg de Sevilla. Deixem les maletes en una 
habitació i anem a dinar. Després de dinar ens donen les claus de cada 
habitació; entrem a les nostres habitacions. Preparem les coses i anem 
a la Giralda. Allà ens ensenyen coses de fa molt de temps. Pugem fins 
a dalt de tot i veiem la ciutat en vista panoràmica; també veiem el lloc 
on estan les restes d’en Cristòfol Colom. Donem una volta pel barri de 
Santa Cruz i tornem caminant. Sopem i ens n’anem a dormir.

Segon dia:
Ens aixequem, esmorzem i agafem un autocar que ens porta a la 

Torre del Oro. Continuem recte i arribem al riu Guadalquivir. Tornem 
a l’alberg per dinar i anem a donar un passeig per la ciutat. Sopem 
i anem a dormir.

Tercer dia:
Avui pel matí ens n’anem a Còrdova. Diem adéu a Sevilla i anem 

de viatge. Quan arribem, anem a veure la Mesquita i a dinar a un 
alberg del barri jueu.  Després anem a comprar i cap a Granada.

Quan arribem, preparem les habitacions, sopem i anem al Mira-
dor de San Nicolàs per veure la vista panoràmica de Granada. És 
molt bonica. Després, el llit ens està esperant...

Quart dia:
Pel matí anem a veure l’Alhambra. És molt maca. Granada va 

ser el lloc que més em va agradar: hi havia portes, estadis, patis, 
jardins i fonts, tots molt bonics. Els Palaus Nazaríes eren preciosos 
i hi havia una font plena de sang; diu la història que una noia mora 
estava enamorada d’un membre d’una família. El sultà va matar tots 
els membres d’aquella família i la sang encara està allà.

Per la tarda, fem un tomb per la ciutat. A l’alberg, ens donen un 
pícnic per sopar al tren. Agafem el tren-llitera i hi sopem.

A la nit, vaig pensar: “Com he madurat! El meu primer viatge 
en avió, sense els pares i a una altra comunitat autònoma... he 
crescut molt.” n

Daniel Jovellar
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A FONS

Ha arribat la fi del curs i, com és preceptiu, tots els nens i nenes de l’escola han tingut uns dies de gresca i esbarjo a les colònies. 
Des de P3 fins a 5è, aquest any ningú s’ha oblidat d’escriure una postal al Fem Pràctiques. Hi ha destins per a tots els gustos, mar o 
muntanya, però tots fan cara de passar-s’ho d’allò més bé!

Hola! com esteu? Nosaltres som a... 

P-3

P-4 i P-5

Cicle inicial
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Cicle mitjà

5è

6è
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LA PISSARRA DELS ALUMNES

A la pissarra d’aquest Fem Pràctiques de fi de curs 
hi ha penjats dos treballs molt especials: 

Aquí teniu el Sant Jordi, 
la princesa i el drac que el 
Huang Chen va dibuixar a 
l’ordinador.  Que bonic!

I aquí la carta en àrab i en català que la Wissal Ritoune, 
de sisè, va escriure per a la Diada de Sant Jordi i que va 
guanyar el segon premi del Certamen Literari en Llengües 
d’Origen convocat per Amics de la UNESCO a Barcelona. 



9

Fem Pràctiques - número 11 - 3r Trimestre 2008/09

L’AMPA INFORMA

Quin gran final de curs!
Eufòrics, professionals, esgotats. Els nens i les nenes que van prendre part en la festa de fi de curs de les activitats extraescolars del 
Pràctiques 2 ens van oferir una jornada inoblidable.

El del dissabte 6 de juny va ser un matí brillant; i això que amena-
çava pluja. Tots els grups d’activitats feia setmanes que estaven 

emocionats preparant l’exhibició de final de curs davant tota la famí-
lia, el moment per ensenyar tot el que s’ha après durant un any.

Van començar els de Judo, seguit pels petits de Psicomotricitat 
i els d’Iniciació als esports, que no només van córrer ells sinó que 
van fer córrer mares i pares. Els exercicis de l’Escola de futbol sala 
i bàsquet asseguren cantera per anys! L’equip de Dansa ens va de-
leitar amb tres representacions plenes de color, sensibilitat, bellesa 
estètica i un alt nivell coreogràfic. Els petits d’Expressió Corporal 
van fer uns jocs de llum absolutament enlluernadors i a Teatre es 
van dominar els nervis com a actors i actrius professionals. Els pe-
tits de Patinatge semblava que ho haguessin fet tota la vida i els 
grans, a ritme del A Chorus Line, van arrencar sonors i unànims 

aplaudiments. Els integrants de la Coral van despertar vells records 
de pares, mares, avis i àvies amb una repassada antològica a la 
cançó protesta i, a la tarda, grans i petits van jugar un emocionant –i 
equilibrat !- partit de futbol entre l’equip de benjamins i un combinat 
de pares i mares.

Però la festa no es va acabar aquí. A la nit, més de 100 perso-
nes van respondre a la invitació de l’AMPA per acomiadar el curs 
amb un sopar de germanor al pati de l’escola. Era de destacar la 
important presència de famílies de P-3, que són molt participatives 
a les activitats de l’AMPA. L’any que ve hi haurà música (potser 
ballaruca?) i serem més! Des d’aquí, volem agrair especialment la 
col·laboració desinteressada dels pares i mares i nens i nenes dels 
cursos superiors que van col·laborar amb la paradeta de menjar i 
begudes. Moltes gràcies a tots! n
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L’AMPA INFORMA

Sol i amics a la Practikada 2009
Un dia esplèndid i radiant, sota un sol de primavera, i una bona 

colla d’amics disposats a passar-s’ho bé. Al matí del dissabte 
25 d’abril, la gent del Pràctiques II vam celebrar la segona edició 
de la Practikada -la festa que organitza l’AMPA de l’escola- amb èxit 
d’assistència i participació que ens va deixar a tots un fantàstic gust 
de boca. I no és una frase feta, no.

Vam començar el matí practicant equilibris i jocs de circ amb una 
activitat organitzada per Temps de Barri, el projecte de Patis Oberts 
que impulsen l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Jaume Bofill. 
Hi va haver atrevits que van caminar sobre la corda fluixa i petits mala-
baristes que feien ballar les anelles a l’aire, però a tots se’ns va quedar 
el cos encarcarat en veure l’exhibició d’exercicis acrobàtics.

Després vam conèixer un mag que convertia els papers de colors en 
caramels i els més petits s’ho van passar en gran seguint les aventures 
en anglès! d’una rossa molt simpàtica i els seus tres óssos amics amb 
un conte teatralitzat a càrrec de la companyia BlueMango Theatre.

I si dèiem allò del bon gust de boca va ser per la fantàstica 
acollida que va tenir el concurs culinari “La cuina dels avis”, en 

les seves tres categories de truita, millor plat dels avis (dolç o 
salat) i plat més original. Més de trenta!, sí, sí, trenta plats van 
omplir dues grans taules de colors i sabors absolutament esplèn-
dids. Els guanyadors van ser Miguel Lombarte (1r Pingüins) per la 
millor truita, Laura Villarino (6è B) pel millor plat dels avis i Marta 

Sanz (P3 Elefants) pel plat més ben presentat. Si voleu tornar-los 
a assaborir, podeu trobar les receptes al blog de l’AMPA (http://
ampaceippractiques2.blogspot.com/) i felicitar tots els cuiners i 
cuineres!

Com a final de festa es va fer una bonica enlairada de desitjos, 
que petits i grans havien escrit en paperets al llarg del matí i havien 
posat dins de globus de colors. Tant de bo s’hagin complert...

Des d’aquestes línies, l’AMPA vol donar les gràcies més efusives 
a tots els voluntaris que van donar un cop de mà en l’organització, 
a tots els cuiners i cuineres petits i grans que van prendre part al 
concurs, a les famílies, als mestres i les mestres, a TOTS els qui 
vau voler compartir un matí de dissabte. Gràcies i us esperem a la 
Practikada de l’any que ve! n
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Mandonguilles de “abaecho” 
(bacallà) de la Iaia Elisa

Aquesta va ser una de les receptes que van participar al con-
curs de cuina de la Praktikada. És un plat típic de València. Els 

ingredients que es necessiten són:

Patates amb pell•	
Abaecho (bacallà) salat amb pell•	
Ous (segons la quantitat de patates I abaecho)•	
Canyella•	
Pinyons•	
All i julivert•	
Oli•	

L’abaecho o bacallà s’ha de remullar unes hores per a que perdi 
la sal. Bullir la patata amb pell i l’abaecho. Un cop bullits, treure 
la pell a les patates i l’abaecho. Rectificar de sal si cal. Afegir la 
canyella, els pinyons, la picada d’all i julivert i el rovell dels ous. Fer 
una massa i deixar-ho refredar.

Un cop la massa estigui freda, agafar boles i fer mandonguilles. 
Batre les clares dels ous i pintar les mandonguilles amb els dits o un 
pinzell. Fregir les mandonguilles en una paella amb oli molt calent.

Suggeriment: les mandonguilles si les menges amb all-i-oli estan 
per llepar-se els dits. n

Manel de la Torre i Olga Roig

EN MIQUEL RECOMANA...

Hola! Em dic Miquel Miró i tinc deu anys. He llegit un llibre molt 
interessant i us el recomano perquè m’ha agradat moltíssim! 

Es titula El xaman de la tribu.
La tribu perd totes les esperances després de la mort del seu 

mussol, però el mag segueix buscant una solució i decideix orga-
nitzar una reunió amb els altres mags. Tots ells proposen demanar 
ajuda a la selva que, en les pròximes aventures que succeiran 
en aquest llibre, fa recuperar les esperances ja perdudes per als 
habitants de la tribu.

Si teniu ganes de saber el que passa després, només us l’heu de 
llegir. Un petonet ben fort a tots i a totes.  n

El xaman de la tribu
Ricardo Alcántara 
Editorial Cromosoma

LLETRES

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

Alemany Kommst Du zur Fete?
Amhàric Timetalecgijit?
Anglès Will you come to the party?
Àrab Radi tmchi lel Hafla? 
Armeni Galves genjuikin?
Gallec Virás á festa?
Fang Ye we sò o fête?
Finès Tuletkosinä Juhlin?
Portuguès Virás a festa?/Você vem na festa?
Quítxua Hatinmanchu reinta bañuman?
Rus Ti priydosh na prazdnik? / Pridésh na prazdnik
Tagal Pwede ba akong pumunta sa Palikuran?
Xinès (cantonès) ¿Ke yi qu cè shuo ma? 
Rus U minyà problema... Ti Mojeix mnie pomotx?
Tagal Pupunta ka ba sa kasayahan?

Xinès (cantonès) ¿Lai can jao wo men de jie vi ma?

Agraïments: Família Nguema, Família Chen, Família Ni, Família Ndong Man-

gue, Família Hauck, Família Montcusí Litvinova, Família González Pedredo, 

Família Arvio, Família Jouahri, Família Tisato-Ware, Família Fernandez Baca 

Santos, Família Álvarez, Família Hambardzumyan, Família Alvarado Rozales, 

Família Soldatova, Família Asefa



Fem Pràctiques - número 11 - 3r Trimestre 2008/09

12

L’ENTREVISTA

“Els nens i nenes planten, reguen i fan la collita”
Néstor San Fernando, pare del Dídac de P4, i Sergi Lafuente, pare de l’Alba de P4 i de la Noa de P3, són famosos entre l’alumnat del Pràcti-
ques 2: els han batejat com els senyors tomàquets o els dels enciams o els pagesos. L’hort de la nostra escola llueix tomàquets, síndries 
i cogombres gràcies a ells.

Què us mou a tenir cura de 
l’hort?
Néstor/ Per col·laborar una mica 
amb l’escola i perquè està bé que 
els nens aprenguin què és l’agri-
cultura. La llàstima és que no es 
pugui fer l’hort més gran o d’una 
altra manera perquè hi hagi més 
espai per veure com creixen les 
plantes i com surten els enciams, 
els pebrots...
Sergi/ Està bé que els crios s’apro-
pin una mica a la terra.
Però vosaltres treballeu en 
això?
Sergi/ No, no, res a veure.
Néstor/ Bé, jo la feina que tenia 
abans sí que tenia un hort força 
gran i n’he après perquè han 
estat molts anys. Teníem un hi-
vernacle i hi fèiem activitats, i 
com que m’agrada molt la terra, 
doncs només ha estat qüestió de 
posar-s’hi.
Tot just començar i ja dieu que 
voleu l’hort més gran...
Néstor/ Seria fantàstic que pogués 
ser el doble de com és ara, però 
és impossible perquè no pots 
desfer el pati.
Sergi/ Sí, i com que el cuidado de l’hort el fan 
els nens i nenes, estaria bé que hi hagués 
més varietat, més aliments. Ara, per exem-
ple, hem plantat coses noves i, com aquell 
que diu, no arriben a sortir que ja s’acaba el 
curs i és una pena que no les vegin.
La veritat és que hi ha moments que fa molt 
de goig. Què hi ha plantat, ara?
Sergi/ Una mica de tot: pebrots, tomàquets, 
carbasses, cogombres...
Néstor/ Síndries...
I ja hi ha prou espai per a tot això? Perquè 
amb les carbasses i les síndries soles...
Néstor/ Bé, ja mirarem de lligar bé la planta 
perquè quan surti no se’n vagi i es quedi al 
seu tros.
Sergi/ És que és una mica un hort-mostrari, 
com un hort zen!.
Néstor/ De fet, a Barcelona és difícil trobar un 
planter que tingui alguna cosa més que toma-
queres i enciams. Per això vam anar al Papiol, 
on hi ha hivernacles que tenen molta varietat 
de llavors. Tu pensa: nou tomaqueres, quatre 
pebrots, quatre carbassons, dues carbasses, 
dues cogombreres, quatre albergínies... ah, i 

les maduixes que es van plantar arran d’una 
festa d’aniversari d’una nena. Però ja està 
prou bé, els nanos s’ho passen pipa.
Vosaltres com treballeu amb ells? Cada 
quan hi veniu i què hi feu?
Néstor/ Fem dues plantades l’any: la de 
tardor i la de primavera. Quan comença el 
fred plantem enciams i escaroles i quatre 
coses, perquè les tomaqueres, per exem-
ple, no aguanten; però a la primavera ja hi 
ha una varietat increïble de fruits. Nosaltres 
mirem de deixar el tros una mica preparat 
i quan baixen les classes els fem una ex-
plicació adaptada a cada edat. I ells ens 
ajuden: tenim un transplantador i un fa el 
forat, l’altre hi posa la llavor i un altre el tapa. 
Planten ells.
I què tal?
Sergi/ Ah, molt bé, jo m’ho passo bomba.
Néstor/ L’any passat va haver-hi un moment 
–i l’any passat estava jo sol- que en una de 
les plantades van baixar més de dos-cents 
nens i nenes en un matí i tots gairebé van 
plantar alguna cosa, ni que fos una ceba. De 
fet, hi havia un munt de cebes i alls, l’any 
passat... (rialles)

Recordeu algun moment especial 
que hagin tingut davant l’hort, per 
exemple, quan es troben amb la 
collita?
Sergi/ És que de fet nosaltres no hi 
som, amb ells, quan cullen; nosal-
tres muntem i preparem l’hort, els 
nanos s’encarreguen de regar-ho 
i les mestres s’encarreguen de la 
part pedagògica, d’anar veient com 
surten les plantes i també organit-
zen la collita. Nosaltres posem la 
llavor, per dir-ho d’alguna manera, 
i ells recullen els fruits.
Ara que dius això de la vessant 
més pedagògica, recordo l’estiu 
aquell de la sequera que els nens 
i nenes que es quedaven al men-
jador estaven molt conscienciats 
que calia aprofitar l’aigua que no 
s’acabaven de les gerres per regar 
l’hort...
Néstor/ Sí, si. I quan planten, per 
exemple, agafen una ceba o un 
enciam i aprofiten per observar-los 
i la professora els n’explica les parts 
i com s’alimenta  la planta i tot això. 
Veuen l’inici i el final del procés, i 
em sembla molt bo, molt positiu.
Sergi/ Veure que els tomàquets no 

surten de capses ni són en un aparador, sinó 
que està penjat d’una planta, o veure com 
surt la punta d’una carxofa, per exemple.
Néstor/ Entendre el fet natural, que el que 
mengem surt d’algun lloc i que hi ha gent 
que ho treballa. I és una sort poder gaudir 
d’un matí compartint aquests descobriments 
amb la canalla.
Què comenten quan tenen el fruit a les 
mans?
Néstor/ Aquesta darrera collita sí que vaig 
poder ser-hi i bé... quan van collir les cebes 
van explicar que els agraden però la veritat és 
que molts després a casa no se les mengen. 
El meu nano mateix, per exemple.
I què tal ho fan, això d’arrencar cebes? Són 
manetes o matussers?
Néstor/ No, no, ja ho fan bé... ara que agafar 
una ceba i estirar tampoc és gaire difícil.
Sergi/ Són coses que s’aprenen amb la 
pràctica. Jo mateix, no sabia com lligar les 
tomaqueres i ho vas fent ara una mica mi-
llor o pitjor fins que n’aprens. Els cabalots 
aquests o la forma de l’hort, amb el temps 
et va sortint tot més quadrat. n

El Sergi i el Néstor fan bategar l’hort de l’escola.]]


