
Fem Pràctiques
REVISTA TRIMESTRAL DEL CEIP PRÀCTIQUES 2 Núm. 12 - 1r Trimestre 2009-10

I els protagonistes són...
SUMARI EDITORIAL pàg. 2 | PARES EN PRÀCTIQUES pàg. 2 | A FONS: Capacitats i 

competències: l’essència del nou currículum escolar pàg.3 | EL REPORTATGE: ‘Els hàbits de cada 

dia’ (estrena de cine a P3) pàg. 4 i 5 | L’ACTIVITAT: El nostre Primer Festival. Càmeres! Acció! pàg. 6 i 

7 | El cinema com a oportunitat pàg. 7 | LA PISSARRA DELS ALUMNES pàg. 8 | L’AMPA INFORMA 

pàg. 9 | Postals d’estiu pàg. 10 | Racó de la música pàg. 10 | CUINES pàg. 11 | LA MARTA  RECOMANA pàg. 11 

LLETRES pàg. 11 | L’ENTREVISTA: “La meva ajuda a l’aula fa que la mestra pugui estar més per la canalla” pàg. 12



Fem Pràctiques - número 12 - 1r Trimestre 2009/10

2

Una de les fi nalitats de l’Educació és 
aconseguir la llibertat personal, l’auto-

nomia; capacitar les persones per satisfer 
les pròpies necessitats, des de les més bà-
siques i primàries fi ns a les que requereixen 
un procés més elaborat i amb un caire més 
social. Quin camí segueix un infant per arri-
bar a ser autònom ?

L’inici d’aquest viatge el trobem en el des-
envolupament d’hàbits. La repetició d’un ma-
teix acte i l’esforç per realitzar-lo ens aporta 
la facilitat,  la interiorització i l’assimilació de 
l’acció. El recorregut és ampli i llarg: des dels 
hàbits d’ordre més fi siològic fi ns als d’ordre 
intel·lectual, afectiu i social. Es tracta de si-
tuacions d’interacció entre persona adulta i 
infant, en les quals es parteix d’una depen-
dència total de l’infant respecte de la persona 
adulta i es va cap a una progressiva autono-
mia necessària de l’infant.

Però no podem parlar d’adquisició 
d’hàbits sense tenir present les normes i el 
comportament. És aquí on l’adult té un pa-
per primordial i decisiu: formular les normes 
d’una manera clara i precisa i vetllar pel seu 
compliment. En cap cas parlem d’adult rígid 
ni d’infant servil. Aquest punt és potser el 
més difícil, el més complicat per als adults 
però hem de ser conscients de l’alta respon-

sabilitat que, com a pares i mares o com 
a persones docents, tenim davant dels in-
fants, ja que som el seu referent per seguir i 
complir les normes.

Aquest punt és de vital importància ja que 
és en aquest moment evolutiu  on comença 
el desenvolupament de la consciència moral, 
on l’infant pren consciència del seu jo, on 
percep la norma externa a partir de la qual 
sap diferenciar el que està bé del que està 
malament de la seva actuació i la dimensió 
social que això comporta.

I com adults no ens podem oblidar 
l’altra vessant en aquesta interacció, la 
d’acompanyar-los sempre emocionalment. 
Si aquesta interacció es produeix de manera 
favorable, ajudarà a la confi guració de la se-
guretat personal i a la formació d’una autoi-
matge positiva. D’aquesta manera proporcio-
nem a l’infant l’itinerari per a que siguin prou 
competent per descobrir el seu propi camí: la 
seva llibertat personal.

Però el viatge no fi nalitza aquí. Totes aques-
tes conquestes cal anar-les mimant, alimen-
tant, en defi nitiva, tenir molt present la fi nali-
tat, que és arribar a ser adults independents, 
amb criteri, lliures per a saber triar, amb re-
cursos: educar persones capaces de saber 
viure en una societat plural i diversa.         
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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

Infant autònom... adult independent
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El curs 2007-08 es va iniciar el desplegament del nou currícu-
lum proposat per la LOE (Llei Orgànica d’Educació) amb la seva 

aplicació a Cicle Inicial. Aquest curs 2009-10 es dóna per fi nalitzat 
aquest desplegament amb la incorporació  a Parvulari i Cicle Su-
perior.

Amb l’arribada d’una nova llei d’educació és lògic esperar canvis 
que suposin una millora en l’ensenyament. Amb aquesta nova llei 
hi ha canvis terminològics que ja hem anat sentint, però els canvis 
més importants impliquen, fonamentalment, una manera diferent 
de plantejar el procés d’ensenyament – aprenentatge. A partir d’ara, 
hauríem de pensar l’ensenyament en uns altres termes a com ho 
feia l’anterior llei, la LOGSE. 

Si bé el currículum que proposava la LOGSE estava més centrat 
en les àrees i en els continguts, el currículum actual -sense deixar 
de banda l’aprenentatge de coneixements- posa especial accent en 
la idea de desenvolupar les CAPACITATS al Parvulari i de treballar 
les COMPETÈNCIES BÀSIQUES a la Primària.

Al llarg de l’etapa d’educació infantil caldrà desenvolupar unes 
capacitats -motrius, cognitives, emocionals, relacionals i socials– 
que hauran d’ajudar els infants a viure i conviure en el nostre món 
actual. 

Pel que fa a l’etapa primària, l’alumnat haurà d’adquirir una sèrie 
de competències bàsiques, defi nides com a les eines necessàries 
per entendre el món i esdevenir persones capaces d’intervenir de 

manera activa i crítica 
en la societat plural, 
diversa i en canvi con-
tinu que ens ha tocat 
viure. Si abans els con-
ceptes i continguts que 
s’aprenien tenien sentit 
per ells mateixos, ac-
tualment aquests no 
tenen sentit sense la 
seva funcionalitat i la 
seva aplicació. És per 
això que els infants han 
de trobar sentit al que 
aprenen.

No hem de caure 
en l’errada de pen-
sar que aquest és un 
canvi radical i total. 
Hi ha aspectes que es 
mantenen, però canvia 
la manera d’entendre 
l’ensenyament.

Així, en aquesta nova 
concepció també pre-
nen una dimensió dife-
rent el rol del professo-

rat i el de l’alumnat  El primer acompanya, fa pensar, gestiona la 
complexitat... perquè caldrà treballar amb situacions que s’hauran 
de saber entendre i s’hauran de poder resoldre. El segon esdevé 
un col·laborador i un constructor actiu del seu propi aprenentatge. 
Les relacions didàctiques han de ser interactives i és per això que 
cal crear un equilibri entre el que pensem que cal aprendre i els 
interessos de l’alumnat, tot donant especial èmfasi a la motivació 
i a l’esforç.

Un altre matís el trobem a l’hora d’avaluar: s’avalua per apren-
dre. L’avaluació no està tan centrada en els coneixements fi nals que 
l’alumnat aprèn, com en els processos d’aprenentatge que l’alumnat 
fa. És a dir, s’avalua com es van consolidant les competències que 
adquireix, com s’apliquen i com es transfereixen els coneixements 
a la realitat quotidiana.

Hem copsat que aquest està essent un canvi molt impor-
tant. Com indicàvem  més amunt, no tant de contingut, com 
d’enfocament del que s’ha de fer. És per això que el Claustre està 
seguint una formació per adaptar–nos als canvis metodològics 
que caldrà aplicar i per deixar-ne constància escrita, ja que la 
programació l’entenem com a un instrument que ens ha de guiar 
per seguir una línia de treball coherent i efi caç. 

EL REPORTATGE

Capacitats i competències: 
l’essència del nou currículum escolar
La LOE ha introduït una nova manera d’enfocar el procés d’educació: ensenyar els infants a aprendre i dotar-los de la maduresa i 
l’habilitat necessàries com perquè puguin trobar sentit al que aprenen i, així, continuar aprenent tota la vida.
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EL REPORTATGE

‘Els hàbits de cada dia’
(estrena de cine a P3)

Són les vuit del matí. Una veu dolça acompanya un petó a la 
galta de la Maria.
- Bon dia!
La persiana, tot pujant, dóna pas a una llum ben clara. 
- Apa, Maria, lleva’t .
- Una mica més...
- Va... anem a fer un pipí i a rentar la cara.
- Mmmm....és que estic molt bé!
Un altre petó, uns “carinyets” i la Maria, mig adormida, va cap el 
bany.

 Un quart de nou. En Pere, assegut a la taula, esmorza amb 
l’Anna, la seva mare.
- Va, Pere! No t’encantis, el pare aviat estarà a punt per marxar cap 
a l’escola.
- És que... aquests cereals no m’agraden.
- Això no és cert, ahir te’ls vas menjar i no vas dir pas res.
- És que...avui tenen un gust estrany, em piquen a la llengua.
- Apa menja-te’ls!
La cara d’en Pere es transforma en una enorme ganyota de fàstic 
acompanyada d’una mena d’intent de vòmit, sospitosament, pro-
vocat. L’Anna mira el rellotge i es neguiteja, però amb paciència i 
fermesa li diu:
- Pere, et recordo que el dissabte, quan vam anar a comprar, vas ser 
tu qui va triar aquests cereals i em vas dir “mare, si us plau, com-
pra’ls, que me’ls menjaré” i jo et vaig fer cas. I ara et toca complir el 
que em vas dir, entesos?
- Però... em piquen!
- Ho sento Pere, però si vols esmorzar, això és el que hi ha, els 
cereals que tu mateix vas triar i res més i... afanya’t, que el pare ja 
s’està posant les sabates per sortir cap a l’escola.

Mentrestant, la Maria ja s’ha vestit més o menys sola i ja  ha 
esmorzat.
- Maria, vés a posar-te les sabates !
- Mare, ja estic!

La Maria s’apropa cap a la porta disposada a sortir cap a l’escola 
quan la mare se n’adona:
- On vas amb les botes d’aigua, si avui no plou ?
- És que m’agraden molt ! A més, si trobo algun bassal el podré 
trepitjar... 
- Mira, Maria, em semblaria molt bona idea si plogués o estigues 
molt núvol però avui fa un sol meravellós. 
- Mare... si us plau, són tan boniques i em queden tan bé...
- Maria, saps que les botes són per a quan plou i no sempre podem 
fer el que més ens agrada...Apa! afanya’t,posa’t les sabates que tant 
t’agraden. Vinga! que a tu no t’agrada arribar tard a l’escola.

Tres quarts de nou. De camí cap a l’escola, en Pere i el seu pare 
es troben amb  la Maria i la Sílvia, la seva  mare. Darrera d’ells, la 
Carme porta arrossegant de la mà a en Biel, que està molt enfadat 
i plora sense consol.
- Què et passa Biel? -diu l’Anna.
- Què que li passa? –s’exclama la Carme-, que t’ho expliqui ell! Jo 
estic molt enfadada.
En Biel no para de plorar. Poc a poc els plors donen pas a les paraules 
i en Biel, com pot, explica que volia anar sol pel carrer.

 Són les nou menys cinc. En Joan obre la porta de l’escola i en 
Biel, la Maria i en Pere baixen per la rampa per arribar cadascú al 
tren de la seva classe. 
- Ho veus Biel? aquí dins de l’escola ja et deixo anar de la maneta, 
aquí ja pots anar tu solet amb els teus amics -li diu la Carme.
Comencem la jornada a l’escola.

Al passadís dels més petits s’ha girat feina: en Biel i els seus amics 
i amigues entren a l’aula i comença el ritual de cada dia. Les veus de 
les mestres donen, amb tranquil·litat, les consignes conegudes:
- Ara ens traiem la motxilla i la deixeu damunt la vostra taula; la 
jaqueta al penjador, i endreceu les coses que porteu.
En Biel, de la classe dels Elefants, acaba d’endreçar les seves coses : 
motxilla, abric, pitet i agenda; ara està molt enfeinat intentant posar-se 
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la bata: amb molta iniciativa i tot sol s’ha posat una màniga però... 
no troba l’altra, no sap on és:
- M’ajudes ? -diu a la mestra.
Quan aquesta es dirigeix cap en Biel, s’avança la Daniel·la i...
- Ja l’ajudo jo !

Deu del matí. A la classe de les Gavines acaben de fer una acti-
vitat d’experimentació amb un material i la mestra ha recordat que 
els més petits també ho necessiten:
- Qui són els secretaris? -demana la mestra.
- Jo! -diuen alhora la Maria i l’Ismael.
- Heu d’anar a portar els tubs a les classes dels Elefants i els Lleons, 
si us plau.
Amb molta disposició agafen els tubs i compleixen l’encàrrec.

Tres quarts d’onze. A la classe d’en Biel es preparen per a sortir 
al jardí.
- Ara, abans de sortir, anirem al lavabo- diu la mestra.
Al pis de dalt, en Pere, de cop, sent que a la seva panxa sembla una 
festa amb coets inclosos:
- Puc anar al lavabo?
- Home, Pere, no et pots esperar una mica... falta poc per l’esbar-
jo.
- No, no puc.. tinc caca i no em puc aguantar...-diu en Pere.
La mestra entén la situació i amb un somriure accedeix a la seva 
necessitat.

Un quart de dotze del migida. El jardí és ple de nens i nenes, 
jugant, parlant... Tothom troba el seu lloc per passar-s’ho bé. La no 
dependència de l’adult és fa palesa per la majoria, tot i que sempre hi 
ha algú que, a estones, vol estar al costat d’alguna mestra o donant-li 
la mà o demanant suport davant d’algun conflicte:
- Maria, què et passa, que et veig tan enfadada?
- És que necessito la pala i ningú me la deixa !!! -respon enfurismada, 
i afegeix -I ho he demanat bé, eh?
Els amics i amigues de joc reaccioneni la Maria es troba amb tres 
pales a les mans.
- Ho veus Maria.... de ben segur que estaven jugant tan concentrats 
que no t’havien sentit -intervé la mestra.

 El camí cap al menjador està impregnat per una agradable olor 
de sopa. S’apropa l’hora de dinar i totes les classes comparteixen una 
mateixa rutina: rentar-se les mans. Amb els més petits la dedicació 
a aquest hàbit és més intensa; en canvi, amb els nens i nenes de 4 
i 5 anys l’activitat esdevé de manera força autònoma.

Dos quarts de tres. A la sala de dormir, el silenci comença a tren-
car-se. Mica en mica, la son dóna pas a l’activitat tranquil·la, lenta, 
encara impregnada de mandra. En Biel s’ha despertat. Sense dir 
res, va a buscar les seves sabates, seu i tot sol se les posa. Encara 
mig adormit se’n va a fer un pipí.
- Ja estic!
- Molt bé, Biel! -diu la monitora- Però… pots caminar bé? mira’t les 
sabates.
En Biel se les mira i de manera intuïtiva percep què passa. Torna a 
seure, se les treu i la monitora l’ajuda: la sabata dreta davant del peu 
dret i la sabata esquerra davant del peu esquerre i en Biel torna a co-
mençar l’acció i, amb la satisfacció d’una tasca ben feta, exclama:
- Ara sí!!!

Tres de la tarda. Tothom es retroba a cada classe. La tarda sol ser 
més distesa que el matí. L’expressió amb els colors omple la classe 
de la Maria. Els colors de la pintura prenen vida: colors freds com 
l’hivern, colors càlids com una carícia. En acabar, tothom comparteix 
una responsabilitat: han de quedar els estris nets i a punt per tornar-
los a fer servir i tot ha de tornar al seu lloc.

Tres quarts de quatre. En Pere escolta la mestra. Demà fan una 
sortida i cal saber les consignes per tal que tot rutlli bé. Cal parar 
molta atenció ja que quan sortim no coneixem l’espai on anem, a 
diferència de l’escola que tot és conegut i estem habituats a mou-
re’ns, autònomament, pels seus espais.

Un quart de cinc. El moment del comiat s’apropa. En Biel, en 
Pere i la Maria es preparen per marxar i rebre amb alegria el pare 
o la mare o els avis o per anar aquella activitat que tant els agrada. 
L’escola acaba una jornada més, única i irrepetible; demà serà un 
altre dia i passaran altres coses... FI 

Les persones que apareixen en aquest relat són fictícies i qualsevol 
semblança amb la realitat és pura coincidència. El que no és fictici 
és el treball dels hàbits, de les rutines, que es fa des de l’escola i des 
de l’àmbit familiar. Els adults hem d’interpretar un paper singular en 
aquesta pel·lícula: hem de ser comprensius però alhora exigents, 
hem de saber orientar i estimar, requisits que necessiten els nostres 
protagonistes, els infants, per tal de ser progressivament autònoms i 
amb una finalitat preciosa: aconseguir la llibertat personal. 

Nota:
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A FONS

Els alumnes del Cicle Mitjà i del Cicle Superior han participat a la segona edició del Meu Primer Festival, una activitat de cinema per 
a escoles i famílies impulsada per l’Associació Cultural MODIband. La seva entrada al setè art va ser de la mà d’un fi lm de Jordània. 
Aquest és el guió de la pel·lícula d’aquell gran dia.

El nostre Primer Festival. Càmeres! Acció!

1. INTERIOR. VESTÍBUL DE L’ESCOLA PRÀCTIQUES 2. DIA.

Un grup molt nombrós de nois i noies entre 10 i 12 anys 

es troben formant una fi lera que puja l’escala fi ns a la 

porta de sortida de l’escola. La Blanca Ma., la mestra, 

mira el rellotge de consergeria.

BLANCA Ma.- Si algú ha d’anar al lavabo, que ho faci ara, 

que ja hauríem d’anar marxant!!

Hola, Salut! Em pensava que no arribaves. I la Paula?

SALUT- No ho sé, no l’he vista, mentre venia...

BLANCA Ma.- Mira-te-la! Paula... que fas tard!!!

PAULA- Ja ho sé, ja ho sé, culpa del meu pare...

BLANCA Ma.- Ja, ja; sempre culpa dels altres. Segur que 

t’has passat una hora davant del mirall!!!

SALUT- Vas molt mudada!!!

PAULA- És clar, a un Festival de Cinema s’hi ha d’anar mu-
dada!!!

BLANCA Ma.- Deixeu-vos d’històries i marxem, que encara 

farem tard: Va! Agafeu les carpetes per escriure!

2. EXTERIOR. CARRER MELCIOR DE PALAU. DIA.

Les mestres i l’alumnat es dirigeixen cap a la boca del 

Metro formant una fi lera.

PAULA- És la primera vegada en aquest curs que faig una 
sortida amb metro! Visca!

SALUT- Amb quina línia anem?

PAULA- La Blanca Ma. ens ha dit que aniríem amb la línia 

blava.

SALUT- Quantes parades hi deu haver des que l’agafem fi ns a 

arribar al cinema?

PAULA- Ja les comptarem quan estiguem dins el vagó. Expli-

quem històries de por?

SALUT- No, millor l’última pel·lícula que hagis vist d’ex-

traterrestres!

3. INTERIOR. ANDANA DE L’ESTACIÓ DEL METRO SANTS ESTACIÓ.

El grup de nois i noies i les seves mestres estan espe-

rant el Metro. Alguns estan asseguts en bancs i d’al-

tres es troben drets, formant petits grups. Finalment, 

arriba el metro i hi pugen.

PAULA- Aquest vagó està molt ple!!

SALUT- És veritat...

PAULA- A mi m’agrada anar amb metro, sobretot quan fa ar-

rencades i parades.

SALUT- Agafa’t bé, que no caiguis! Comptem quantes parades 

hi ha des de l’Estació de Sants fi ns a Diagonal?

PAULA- D’acord! Creus que ens agradarà la pel·lícula que 

anem a veure?

SALUT- Suposo que sí... El fet d’anar a un cinema de 

veritat...i a un Festival... Saps com es diu el cinema?

PAULA- Sí, es diu Verdi. Però a quin barri està?

SALUT- Al barri de Gràcia. És emocionant, oi? El nostre 

primer Festival de Cinema!!!

El Metro arriba a l’estació de Diagonal. 

TERESA- Va, nois i noies, ja podem baixar!!! En sortir, 

asseieu-vos als bancs de l’andana, que hem d’esperar tot 

el grup!!!

4. EXTERIOR. CARRER VERDI – DIA.

Els nens i nenes van caminant carrer Verdi amunt, xerrant 

i rient animadament.

PAULA- Aquest barri és molt bonic i m’han dit que última-

ment està molt de moda.

SALUT- Creus que al cinema hi haurà més escoles?

PAULA- Jo crec que sí, si és un Festival...! Però no sé com 

es diu la pel·lícula ni el temps que durarà.

SALUT- Sí... la pel·li es diu “El capità Abu Raed” i crec 

que la Pilar va dir que duraria unes dues hores, més o 

menys...

PAULA- Un dels temes de què parla la pel·lícula és de la 

violència de gènere i, precisament avui se celebra el dia 

contra aquesta mena de violència...

SALUT- Tot això deurà sortir en el col·loqui que farem al 

fi nal de la projecció. Ufff! Començo a estar cansada de ca-

minar; ja tinc ganes d’arribar-hi!!!

PAULA- Jo també!!!
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5. EXTERIOR. FAÇANA DEL CINEMA VERDI. DIA.

La Paula, la Salut i la resta dels seus companys surten 

del cinema Verdi després de veure la pel·lícula “El ca-

pità Abu Raed”

PAULA- Agafem aquesta revista?

SALUT- Em sembla bé, però jo ja l’he agafada. T’ha agradat 

la pel·lícula?

PAULA- Sí, no ha estat malament. I a tu?

SALUT- També. A tu què és el que t’ha agradat més de la 

pel·li?

PAULA- A mi, quan el capità li comprava les galetes al nen 

perquè anés a l’escola.

SALUT- A mi també.... Mira, ja hem arribat al Metro!

6. INTERIOR. ANDANA DEL METRO ESTACIÓ DIAGONAL.

Tots els alumnes i les mestres estan a l’andana. La Paula 

i la Salut segueixen parlant.

PAULA- I què és el que menys t’ha agradat?

SALUT- Quan el pare del Murad s’enfada amb el capità Abu 

Raed...

XAVIER- Quan arribi el Metro, entrem tots per la mateixa 

porta, d’acord?

SALUT- Ha sigut una mica trista, la pel·li, oi?

PAULA- Sí, tens raó... però ha estat bé. I ja hem anat al 

nostre Primer festival de Cinema!!! Ens veiem després de 

dinar! Adéu!

SALUT- Adéu, Paula! Fins després! 

Fa ja més d’un segle que el cinema és una realitat central en la 
nostra vida quotidiana. Això vol dir que no hi ha cap de nosal-

tres –avis i àvies, mares i pares, nois i noies- que no hagi nascut 
en un entorn acompanyat per imatges de pel·lícules. Primer van 
ser les sales de cinema, després els visionats a la televisió, als 
reproductors de vídeo i DVD, i avui també als ordinadors i fi ns i 
tot als telèfons mòbils. Naixem envoltats de missatges audiovisu-
als, i coneixem el món tan aviat a través dels contes orals com 
dels fi lms d’animació, fantasia  i aventura que des de ben petits 
inunden de fascinació els nostres ulls i les nostres oïdes. Les 
pel·lícules són, a més, valuosos  instruments per al coneixement 
de la història, la geografi a, l’art i la natura, i per a la comprensió 
del ser humà i els seus confl ictes polítics, morals, familiars i sen-
timentals. 

Per totes aquestes raons, se’ns fa de vegades estranya la poca 
incidència que el cinema ha tingut, fi ns ara, en els currículums 
escolars i en els plans d’estudis ofi cials. L’educació en el cinema, 
al capdavall, no hauria de ser considerada un deure, sinó més 
aviat un dret. Els nens i nenes del segle XXI tenen dret a gaudir 
dels fi lms còmics  de Xarlot, a divertir-se amb els grans musicals 
clàssics, a conèixer la història i la geografi a no només pel que 
diuen els llibres de text, sinó també a través dels valuosos docu-
ments que ens lleguen les pel·lícules, i a obtenir, així mateix, les 
eines per poder analitzar críticament  la gran quantitat d’imatges 
en moviment que veuen a diari en les múltiples pantalles del seu 
entorn.

Per sort, la bona voluntat i el treball sistemàtic de molts profes-
sors i col·lectius (pensem en trajectòries de llarg recorregut com 
la de Drac Màgic, o més recents com la del grup A Bao a Qu / 
Cinema en curs)- han ajudat a dinamitzar, des d’intervencions 
transversals i molt atractives, l’entrada puntual del cinema als 
centres educatius. En aquest sentit, l’eix transversal que, durant 
aquests mesos, està convertint la nostra escola Pràctiques 2 en 
“Un curs de pel·lícula” ens permet recordar la importància de 
conèixer la història, el llenguatge i les tècniques cinematogràfi -
ques, per a uns infants que accedeixen a un món on aquest 
aprenentatge hauria de ser imprescindible. Iniciatives com 
aquesta ens apropem a un futur, esperem que proper, en què 
el llenguatge audiovisual que tant impregna les vides dels nos-
tres fi lls estigui defi nitivament present, de manera integrada, en 
la mateixa escola que els ensenya a parlar, escriure, o conèixer 
l’entorn. Celebrem, doncs, l’aposta de Pràctiques 2 per aquesta 
fi nestra oberta al món, tan meravellosa com profundament edu-
cativa,  que és el cinema. 

Xavier Pérez, pare de Daniel Pérez -P4-Peixos- i Director dels Estudis 
de Comunicació Audiovisual de la UPF

El cinema com a oportunitat
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LA PISSARRA DELS ALUMNES

SI NO FAS CAS AL 
SEMÀFOR...

Una víctima de 12 anys, per atrapar als 
seus companys, va arrencar a córrer, va 
travessar un carrer amb el semàfor vermell 
i va ser atropellat per un cotxe. El noi està 
ingressat a l’hospital amb una commoció 
cerebral.

Si no voleu que us passi això, feu cas al 
semàfor. El semàfor no està per decorar la 
ciutat, sinó per a què no ens atropellin els 
cotxes. Si està vermell se suposa que no 
pots creuar perquè en qualsevol moment 
pot venir un automòbil! I si el semàfor dels 
vianants està en verd i el cotxe no fa cas, 
la policia el veurà i li posarà una multa.

Cristina E. Bafundi (6è A)

ENDEVINALLES

Qui ho diu, ho trenca. Què és?

(el silenci)
Cristina Bafundi (6è A)

Alguns em fan amb boles,
d’altres a muntanyes,
però tots em deixen
fora de casa. Què és?

(el ninot de neu)
Laia Ruiz (4t Farigola)

ACUDITS
Uns senyors van d’excursió; deuen 
tenir uns quaranta anys. Un li 
pregunta a l’altre:
-Tens set?
I l’altre li respon:
- Sí!!
Llavors, ràpidament , li diu:
-Ah, sí? Jo em pensava que en 
tenies 40!!!

Judith Toledo (5è B)

Saps aquell que va a l’endeví....?
Toc, toc!
-Qui és?
-Ostres, quin endeví més dolent!!!

Miquel Miró (6è A)

POEMA DE NADAL

Per Nadal tot s‛hi val:
molts regals i felicitat.

Ve el Pare Noel 
i el meu amic Joel.

Els Reis Mags 
porten molts regals.

Posem l‛arbre i el decorem
I, per acabar, l‛estrella de Betlem.

Raúl Delgado i Ohiane Castillo (4t Farigola)

(Dibuixos realitzats per 
nens i nenes del Cicle 

Mitjà i Superior)
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L’AMPA INFORMA

Benefi cis per als associats

El passat 19 d’octubre, a les cinc de la tarda, vam celebrar 
l’assemblea anual ordinària de l’Associació de Mares i Pares 

d’Alumnes (AMPA) de l’escola a la sala d’audiovisuals, com ja és 
habitual per aquestes dates. Malgrat que la gent de la junta sempre 
somiem amb una assistència multitudinària, vam agraïr molt la re-
presentació d’una vintena de famílies del Pràctiques 2. Per a aquells 
que hem assumit el repte de gestionar el dia a dia de l’associació és 
molt important sentir que hi ha altres persones de l’escola que es 
preocupen per l’AMPA i reconeixen la feina que s’està fent 

Per començar, la comissió de comptes i subvencions va fer ba-
lanç de la gestió econòmica del curs 2008/09. Degut a que s’ha 
estat molt prudent en la despesa –en temps de crisi ens va sem-
blar adequat garantir uns estalvis per si de cas les administracions 
retallaven les subvencions a les quals concorrem i sobre les quals 
us informem en el text a continuació-, s’ha tancat exercici amb 
un superàvit de 1.473,12 €. Amb el benentès que les Ampes són 
entitats sense ànim de lucre, la junta va proposar destinar aquests 
diners a vàries qüestions: 

Donar una quantitat com a•  subvenció de la biblioteca de 
l´escola per a dotar-la de llibres. Es decideix que aquesta serà 

de 500 euros.
Comprar • baguls contenidors i armaris per guardar el material de 
les activitats extraescolars (els que hi ha són molt vells).
Dotar el despatx de l´Ampa d´un • nou ordinador i d’una fotocopia-
dora-impressora.
Les propostes van ser acceptades per unanimitat dels socis pre-

sents a l’assemblea. 
Seguint el fi l de la gestió econòmica, es va plantejar un canvi en 

el sistema de preus de les activitats extraescolars i del casal d’estiu 
que organitza l’Ampa. Així, des de la Junta es va plantejar que els 
associats tinguin una rebaixa en els preus d’aquestes activitats a 
partir del curs 2010-2011, ja que es considera just i necessari que 
es visualitzin els benefi cis de fer-se soci de l’associació més enllà de 
l’altruïsme de les famílies envers els principis i objectius de treball 
que regeixen la feina de l’AMPA. A més, i per què negar-ho, tenim 
l’esperança que aquesta mesura ajudarà a que augmentin el nombre 
d’associats, que ara tot just arriba a les 130 famíies, i que es puguin 
realitzar més activitats des de l’AMPA.

Com en les primeres propostes, aquesta és acceptada per unani-
mitat.

També es va informar de l’activitat de les altres comissions de 
l’AMPA. La Comissió de festes ja comença a preparar la propera 
Praktikada, que aquest any donarà molt de protagonisme a l’esport 
familiar; com a conseqüència de la feina de la Comissió del Camí 
escolar s’arreglaran pròximament algunes voreres i es faran canvis en 
el trànsit per a millorar la seguretat viària als entorns de l’escola. Per 
últim, des de la Junta es va demanar participació dels pares a les co-
missions i es va plantejar que seria bo que s’incorporés a la junta nova 
gent que té els nens als cursos d’Educació Infantil i al Cicle Inicial de 
Primària per anar fent el relleu.

Per últim, volem acabar aquestes ratlles fent un reconeixement a la 
Sra. Carme que ha estat durant molts anys treballant a l’AMPA. Moltes 
famílies de l’escola la recordarem de manera entranyable per la seva 
simpatia i bon fer. Gràcies Carme! I fi ns sempre! 

Una de les comissions de treball de l’Ampa és la de les subven-
cions. Des d’aquesta comissió  es tramita  la sol.licitud i s’entrega 
tota  la documentació necessària per a l’obtenció dels ajuts que 
les diferents administracions  atorguen anualment a les associa-
cions de mares i pares d’alumnes. Un dels punts de la darrera 
assemblea de l’Ampa va ser informar sobre quines són aquestes 
subvencions i a què es destina cadascuna d’elles. 

En concret,  l’Ampa de la nostra escola gestiona :

La • Subvenció per a l’acollida matinal del Consorci d’Educació 
de Barcelona. Els diners que es reben per  aquest concepte 
permeten  minorar el cost que la guarderia de matí té per a 
totes les famílies de l’escola. 

La • Subvenció de les Escoles Obertes del Consorci d’Educació 
de Barcelona. Els  diners d’aquesta subvenció  es retornen 

íntegrament a les famílies que han dut els seus fi lls/es al casal 
d’estiu de l’escola les setmanes de juny i/o setembre.

La • Subvenció per al foment de la participació en activitats 
extraescolars de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta subven-
ció permet sol.licitar un ajut per a la realització de les activitats 
extraescolars a les famílies amb menys recursos econòmics.

La • Subvenció de l’Ajuntament de Barcelona en diferents àm-
bits (en el nostre cas, educació). Els diners d’aquesta sub-
venció es destinen íntegrament a pagar una part del cost total 
d’impressió de la revista Fem Pràctiques.

Des de Fem Pràctiques us volem fer coneixedors/es de les sub-
vencions que es gestionen, així com convidar-vos a participar ac-
tivament en la preparació de tota la documentació necessària per 
a totes elles. Així que si us animeu, sereu molt benvinguts! 

Subvencions per a les activitats de l’Ampa
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POSTALS D’ESTIU

RACÓ DE LA MÚSICA

Unes vacances... de pel·lícula!!!

 • El Miguel es banyava al Delta de l’Ebre: al riu, a la platja i a la 
piscina.
El • Mario, la Mar i l’Aina ens van saludar des de Donostia (AGUR!!)
L’• Ona i la Laia menjaven maduixes i nedaven al llac a Finlàndia.
La • Maria, el Joel, el Marc, el Ricard i el Jordi estaven a l’Ametlla: 
potser es van trobar!!
La • Mireia ens va enviar una postal de la torre Eiffel de París.
El • Martí va tocar marmotes i va anar al Pantà de La Baells.
L’• Óscar estava envoltat de plantes aromàtiques a la Provença.
La • Laia va visitar llocs molt bonics de la Costa Brava.
La • Montse bevia orxata a València.
L’• Àlex ens va explicar que, des de les illes Orkney es poden veure 
dos mars a la vegada.
L’• Alba, el Lluís i la Mar es van enfi lar al castell de Ponferrada.
El • Marc ens va enviar dos postals: en una ens explicava que pes-
cava crancs a l’Escala; a la segona, buscava llangardaixos i sar-
gantanes al Cabo de Gata.
El • Marc, el Ferran, la Júlia, el Max, la Paula, la Laura, el Lluís, l’Alba i la 
Mar van banyar-se a les fantàstiques aigües menorquines: quina 
sort!!
Des de la verda Irlanda ens van arribar les postals de la • Paula i 
de la Laura.
El • Roger i l’Eloi van visitar l’illa de Lanzarote amb la seva família.
La • Marta va anar a Lisboa i segur que va pujar al tramvia groc que 
surt a la seva postal.

La • Sílvia ens va escriure des del costat d’un llac dels Pirineus 
francesos.
La • Mireia va anar a Cantàbria: diu que és preciosa!
El • Miguel va estar a Castellote (Teruel) i s’ho va passar molt bé.

Des de la redacció del Fem Pràctiques volem agrair a tots els nens, 
nenes i també mestres, que vau trobar un moment durant l’estiu 
per a dedicar-nos el vostre temps i compartir amb nosaltres aquells 
moments de lleure des d’un parc natural, des d’aquell petit poble 
costaner o des d’aquella illa llunyana. Segur que, per a tots i totes, 
van ser unes vacances.... de pel·lícula!!! 

Un cop més, en acabar les vacances i tornar de nou a l’escola, ens hem 
trobat una agradable sorpresa: un munt de postals vingudes dels llocs 
més diversos!!!  Voleu saber què ens expliquen? 

Temps per enfi lar paraules
Passo el temps mirant com tu creixes.
Tanco els ulls i ja t’has fet gran.
I voldria dir-te menuda: el món és per a tu.

Avi, jo t’he vist sempre alegre, 
bon amic i amable amb tothom.
Si de gran pogués escollir, 
jo vull ser com tu.

Quan em senti sola i cansada, 
o bé em costi riure de grat.
Quan, com dius, em costi avançar, 
pensaré en tu.

Passo el temps mirant com em mires.
Tanco els ulls, i ja m’he fet gran.
I és bonic que tu avi em diguis 
que el món és per a mi,
que el món és per a mi. 

Lletra: Meritxell Martínez

Música: Xavier Estefanell
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CUINES

Amanida Bosc Mediterrani

Els nens i nenes de Cicle Mitjà i Cicle Su-
perior han partcipat en un taller de cuina 

per conèixer els secrets i els grans mèrits de 
la dieta mediterrània i han volgut compartir 
amb nosaltres una de les receptes que més 
els van agradar. No digueu que no fa patxo-
ca, aquesta amanida agredolça!! A més, han 
après que està carregada de vitamines, fi bra, 

minerals i antioxidants. Així segur que ningú 
hi fa escarafalls.

INGREDIENTS

½ bossa petita d’espinacs o enciam (a gust)• 
espàrrecs blancs cuits• 
9 tomaquets petits (cirerols)• 
1 ceba morada• 
½ magrana• 
1 taronja• 
6 olives negres sense os• 
1 pastanaga• 
1 llauna de tonyina en oli• 
100 gr de cigrons crus• 
oli d’oliva• 
vinagre (si us agrada)• 
1 culleradeta de melmelada de gerds• 
sal• 

EL·LABORACIÓ

Poseu els espinacs o l’enciam, nets i 
trossejats, a la base del plat com si fos 
gespa i els grills de la taronja a sota dels 
espinacs. A sobre dels espinacs repartiu-
hi la tonyina, els pinyons i els grans de 
magrana com si fossin flors. Dels espi-
nacs feu sortir tres espàrrecs com tres 
troncs d’arbre i acabeu-los amb mitja oli-
va negra i tres meitats de tomàquets. La 
pastanaga ratllada ens farà de sol (amb 
uns raigs ben llargs) i les rondanxes de 
ceba, de núvols. 

Per fi nalitzar, tireu-hi per sobre la vina-
greta feta amb la sal, l’oli i la melmelada de 
gerds (i un raig de vinagre, si voleu). 

LA MARTA RECOMANA... LLETRES

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

Alemany Hat dir der Film gefallen?
Anglès Did you enjoy the movie?
Àrab Hal Ahjabaká hada alcharit? (interlocutor masculí)

Hal Ahjabakí hada alcharit? (interlocutor femení)
Finès Piditkö elokuvasta?
Gallec Gustouche a pelicula?
Japonès Eiga wa kini iri mashitaka?
Portuguès Você gosta do fi lme?
Quítxua Kusta sor kachu chay pelicula?
Rus Tebie ponravilsia fi lm?
Xinès (cantonès) ¿Ni xi huan zhi bu jian yeng ma? 
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 Khadija-Abdelalim, Família Ouajid, Família Soldatova, 

Família Chen, Família Arvio, Família El Bouti Giménez, Família Suga, Família 

Hauck, Família Carrera Geldschlager, Família Wang, Família Chouki, Família 

Montcusí Litvinova, Família González Pedredo, Família Chen, Família Tisato-

Ware, Família Alvarado Rozales.

La Pantera Rosa 1 i La Pantera Rosa 2

Hola! Sóc la Marta Pifarré, de 5è B.
Us vull recomanar les pel·lícules “La Pantera Rosa 1” i “La Pan-

tera Rosa 2”, perquè són molt gracioses. No sap dir “hamburgue-
sa”, crema tot un bar, es vesteix per davant de vermell i per darrera 
de color taronja.... Fins i tot li van disparar una bala, però va rebotar 
perquè hi tenia una medalla penjada. El fi nal, no us el diré.... però 
és molt divertit!!! Adéu! 

Marta Pifarré (5è B)
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L’ENTREVISTA

“La meva ajuda a l’aula fa que la mestra 
pugui estar més per la canalla”
A la Maite Balcells tothom la coneix com la Maite TEI (per diferenciar-la de la Maite Molins, que és professora de suport). Aquest és el 
segon curs que és al Pràctiques 2 fent més fàcil la jornada a les mestres i, sobretot, als nens i nenes d’Educació Infantil.

A l’escola, les mestres del Par-
vulari feia molt de temps que 
reclamaven que vingués algú 
com tu. A fer què?
A veure: TEI vol dir Tècnica 
d’Educació Infantil i per ser-ne 
has de tenir el grau superior 
d’Educació Infantil, que en for-
mació curricular vindria a ser 
una iniciació al Magisteri. El De-
partament d’Educació va crear 
aquesta figura fa quatre anys 
[curs 2004-2005] i la nostra 
tasca consisteix a col·laborar 
amb les tutores de P3 [desple-
ga un paper on hi ha imprès el 
decret que regula aquest nou 
perfil professional i hi llegeix] 
“en el desenvolupament d’hà-
bits d’autonomia i en l’atenció 
a les necessitats bàsiques dels 
infants.”
O sigui que ets només a P3. Però què fas, 
en concret? Què vol dir això de “tècnica 
de suport”?
La meva feina és, al matí, reforçar les en-
trades a l’escola: atendre si hi ha un nen 
que plora, ajudar a desfer les motxilles, si és 
dilluns toca endreçar les tovalloles, els llen-
çols dels que es queden a dinar, els gots, 
les agendes, ajudar a posar les bates etc. 
També ajudar-los en els hàbits de neteja i 
autonomia personal com rentar-se les mans 
quan van al lavabo o fer les fileres. Per altra 
banda també participo en la programació, 
preparació i desenvolupament de les activi-
tats: ajudo a l’organització de l’aula, a l’elabo-
ració de materials didàctics i dono suport al 
desenvolupament de la sessió; per exemple, 
quan desdoblem les classes per fer plàstica 
o informàtica o racons, la tutora es queda un 
grup i jo l’altre. Controlar una classe de P3 de 
vint-i-cinc nens, que és la ràtio, és difícil; per 
això, si jo col·laboro amb aquestes feines, la 
mestra pot estar més per la canalla.
Els nens i les nenes com et veueu? No ets 
la seva professora, tampoc ets la mestra de 
pràctiques...
Ells tenen molt clar que la Bego i la Sílvia son 
les seves tutores i que la Maite és la Maite i 
que sempre és allà pel que els faci falta.
Amb una sola Maite TEI n’hi ha prou?
El que estaria bé és que hi hagués una TEI 

a cada classe.
Perquè tu sola dones suport a les dues au-
les...
Sí, atenc les dues classes segons l’horari i 
en el moment de les entrades, les sortides i 
a l’hora del menjador.
Els primers dies imagino que deu ser com-
plicat...
És una mica estressant, sí, perquè els nens 
ploren i els costa fer l’adaptació.
Els pares et coneixen, suposo.
I tant, ens veiem cada dia a l’entrar i al sortir 
de l’escola i sóc amb les mestres a la reunió 
de presentació del curs i a la primera reunió 
de P3.
També ajudes a l’hora de dinar?
Només al setembre. Quan encara estan ad-
quirint hàbits faig d’enllaç amb les monitores 
i monitors de menjador; després ja no.
Precisament, un dels teus marcs de treball 
és el de l’adquisició d’hàbits. Quin és el que 
els costa més, als més petits?
Al matí, sens dubte, l’organitzar-se, el posar 
cada cosa on li toca: l’agenda al seu lloc, el 
got al seu lloc, el llençol al cabàs, que n’hi ha 
que te’l posen al penjador... Després tots els 
moments tenen el seu què, la seva dificultat, 
com ara aprendre a arremangar-se quan es 
renten les mans o posar-se la bata, sobretot 
si tenen les mànigues girades o si els ve bo-
tonada de casa.
El tòpic diu que les nenes són més endreça-

des que els nens i que n’aprenen 
abans...
Ui, a aquestes edats són si fa no 
fa tots iguals; sempre hi ha el típic 
que és més endreçat i el que s’es-
tà allà pensant que ja m’ho faran, 
i això passa tant entre nens com 
entre nenes; és més una qüestió 
de caràcters.
Abans de començar aquesta xer-
rada ha vingut un nen de P4 i 
t’ha fet una abraçada...
Aquest és un “bitxete” però és 
molt carinyós. Un dia que estava 
trist al pati se’m va acostar i em 
va dir ‘Maite, ¿me arrullas?’ –que 
li fés una moixaina, volia-, i des 
d’aleshores de tant en tant se 
m’acosta i em fa una abraçada. 
És molt bonic... O quan alguna ve-
gada criden ‘Mama... ai, Maite!” 

(riu). Al començament de curs estan més 
nerviosos, i sempre n’hi ha dos o tres que 
quan fem una activitat fora de l’aula et de-
manen ‘Maite, la falda’, ‘Maite, amb tu’. L’altre 
dia, per exemple, que va venir el castanyer, 
n’hi va haver un parell que ploraven; o el dia 
que vam fer un conte de la Caputxeta... la 
Sílvia i jo ens vam disfressar i dos o tres es 
van posar a plorar perquè no ens reconeixien, 
amb les disfresses, i vinga a dir ‘no vull el llop! 
No vull el llop!’.
Com s’ha de ser, per ser una TEI?
Has de tenir molta paciència, molta pacièn-
cia i mà esquerra per estar bé amb tothom, 
amb totes les tutores del cicle, perquè tard 
o d’hora passaran per P3.
La vostra feina està prou reconeguda? a nivell 
general, vull dir, dins el sistema educatiu.
Cada cop més; abans et tenien una mica 
en un esglaó per sota del professorat però 
ara, quan ens trobem totes les TEI, tothom 
coincideix que ja ens tracten com a iguals, 
com una més dins de l’equip de cada escola, 
per bé que al claustre només hi tenim veu, 
però no pas vot.
I n’hi ha a totes les escoles?
No, encara falten places per cobrir; jo calculo 
que en som unes 800, a tot Catalunya, i a 
la llarga n’haurem de ser més de mil per-
què se’n preveu una per escola. De moment 
només tenen TEI les escoles públiques de 
dues línies. 


