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Cada curs, abans d’iniciar el període 
de preinscripcions, totes les escoles 

preparem els nostres centres per obrir-ne 
les portes i mostrar la millor imatge a les 
persones que ens vénen a visitar per tal 
que sàpiguen qui som, què fem, com ho 
fem. En el nostre cas ens hi hem d’esfor-
çar especialment perquè l’embolcall no és 
precisament l’ideal d’un edifi ci escolar, i 
això és el primer que veu qui ens visita. La 
majoria de les persones, afortunadament, 
no es queden amb la primera imatge, però 
més d’un cop hem hagut de recordar que, 
tot i no tenir un edifi ci escolar especialment 
bonic, fem tot el que podem per pal·liar 
aquest dèfi cit. El nostre treball hauria de 
ser fonamental per poder dir que els ob-
jectius comuns de tota la comunitat escolar 
són educar persones completes i fer un en-
senyament de qualitat. I aquest curs hem 
tingut força exemples de com ens hi esfor-
cem per aconseguir-ho.

S’hi esforça l’equip docent. Enguany, per 
exemple, hem participat a molts certàmens 
literaris amb l’objectiu de motivar el nostre 
alumnat a llegir i a escriure. En alguns d’ells, 
com veureu en les pàgines següents, hem 
reeixit i hem obtingut premis. I hem tingut 
el goig de tenir una felicitació ben especial. 

Mercès a la col·laboració d’un pare 
de l’escola, hem iniciat l’intercanvi 
amb una escola de Finlàndia. 
Primer, entre els alumnes de 5è 
d’ambdues escoles, que han hagut 
d’utilitzar la llengua anglesa per po-
der conèixer-se. I després amb la 
visita de 20 mestres fi nesos, que 
van passar tot un dia amb nosal-
tres. En acomiadar-se ens van dir 
que una de les coses que més els 
havia corprès havia estat com vivien 
l’escola els nostres nens i nenes, ja 
que, en les seves mirades havien 

pogut copsar la felicitat i la naturalitat. 
I s’hi esforcen les famílies i els especia-

listes d’activitats extraescolars. Durant la 
jornada de fi  de curs, per exemple, pares 
i mares comentaven encantats el crit de 
guerra dels gimnastes de primer (“Si guan-
yem o perdem, no ens enfadem!”) o el bon 
feeling entre vells coneguts futbolistes de 
l’ESO i joves promeses dels nivells inferiors 
del Pràctiques 2. I cada cop tenen més èxit 
i ressò les festes familiars de la nostra es-
cola: la Practikada i el sopar de germanor 
d’aquest curs 2009-2010 han estat dues 
grans, grans jornades.

La qüestió és que les persones que ens 
visiten tot això no ho saben. Algunes famí-
lies tampoc. Els ho hem d’explicar detalla-
dament per tal que tinguin clar que, tot i que 
el continent no és el més adient, el que ve-
ritablement compta és el contingut. Eviden-
tment, si tinguéssim un embolcall en condi-
cions, fi ns i tot nosaltres ens sentiríem més 
satisfets del treball ben fet. Des d’aquestes 
línies us volem convidar a continuar treba-
llant per aconseguir un edifi ci bonic, com el 
que ens mereixen, un edifi ci que mostri la 
veritable cara del que som i volem ser. Serà 
llarg, però ens en sortirem. 
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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: practiques2.ampa@gmail.com

PARES EN PRÀCTIQUES

El que som i ens mereixem
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I com acostuma a passar, família i amics vam quedar embadalits 
per l’esforç fet durant l’any i les aptituds esportives i artístiques 

que ens van mostrar. Felicitats a tots i totes! I sobretot, felicitats 
també i moltes, moltes gràcies a tots els monitors i monitores de 
l’Associació Esportiva l’Eixample (AEE) que els han instruït i acom-
panyat a cada una de les activitats. Bon estiu i fi ns al setembre.

Patinatge (P5 a 2n)
La Mireia, l’Anna, la Judit, la Irune, la Núria, la Maria, el Daniel, 

la Natasha, el Martí, i el Daniel.

Futbol aleví
L’Alex, l’Steven, el Roger, el Genís, el Marc, la Jana, el Martí, 

l’Òscar, el Bernat, el Mario i la Judith.

Escola de futbol i bàsquet
El Martí, el Sergi, l’Aleix, l’Eloi, el Gerard i l’Alessandro.

Iniciació Esportiva
L’Esther, l’Arlet, el David, la Laia, la Irune, el Daniel, el Roger, 

l’Emma i la Zahra.

Activitat multiesportiva
La Paula, el Walid, el Jordi, el Lluís, el Jaime, la Mar, la Maria, el 

Pau, el Marc, la Paula, el John Marcos, la Joana i el Martí.

Patinatge artístic
La Cristina, la Nelva, la Martina, la Nerea, l’Alba, la Mar, la Nerea, 

la Judith, l’Aina, l’Isis Jazmine, el Carlos, la Cloe, la Dúnia, la Lizeth 
Sonia, la Maria, la Nerea i la Paula.

Psicomotricitat
La Mireia, el Javier, la Natàlia, l’Aina, la Mar, la Dana, el Lucas, la 

Júlia, el Bioy, el Pol, el Gerard i la Júlia.

Futbol benjamí
El Raul, el Pau, el Fernando José, el Daniel, l’Ivan, el David, el 

Christopher, l’Àlex, la Laia, el Leonardo Jordi, l’Adrià, el Yidu i el Max.

Dansa
La Paula, la Griselda, l’Anna, la Marta, el Jaime, la Sara, la Va-

lery, la Maria, la Pamela, la Laura, la Natàlia, l’Ainhoa, la Dhara i la 
Catalina.

Coral
La Laia, el Ricard, el Jordi, la Cloe, la Paula, l’Alba, la Nerea, la 

Rita, la María, el Daniel, la Laia, la Berta, la Griselda, la Marta, el 
Daniel, la Laia, el Jordi, l’Elena i la Rosario.

Ah, i no es podem oblidar de tots els nens i nenes que fan nata-
ció i van fer les seves exhibicions a les piscines respectives: la Nú-
ria, el Daniel, la Pamela, la Mireia, l’Àlex, la Laia, la Paula, l’Arnau, 
la Josefi na, la Berta, el Martí, la Natasha, la Carme, la Maria, la 
Carla, la Martina, el Jordi, el Ricard, la Natàlia, el Samuel, el Tomas, 
la Lucia, la Natàlia, la Berta, el Marcel, el Jeremy, el Victor, el Sergi, 
l’Alba, la Marina, el Daniel, el Pau, la Júlia, el Kevin, l’Alba, la Noa, 
la Maria, l’Ashley, l’Izan, l’Emma, la Cristina, el Pau, la Sara, la Nora, 
l’Aina, la Mar, la Laia, la Laura, la Laia, el Daniel, la Lua, la Júlia, la 
Jana, el Quim, el William, la Marina, la Mizuki, el Pau, la Maria, la 
Joana, el Jordi, la Paula, la Mar, el Lluís, la Sara, el Ferran, el Marc, 
el Marc, la Mireia, la Judit, el Jaime, l’Anna, el Miquel, l’Oriol, l’Abril, 
el John Marcos. 

L’ACTIVITAT

Brillant mostra d’aptituds
El passat dissabte 5 de juny, en un dia radiant i calorós, els nois i noies que participen en les 
activitats extraescolars de l’escola van fer la tradicional exhibició de fi  de curs.
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L’ACTIVITAT

Cartellera de colònies
Al Pràctiques 2 s’han estrenat, aquest darrer trimestre del curs, un seguit de pel·lícules cu-
riosament protagonitzades per tots els nens i nenes de l’escola. Us en fem un tast perquè en 
gaudiu. Han tingut totes molt d’èxit!

Títol: La supergrangera
Direcció: Bego, Maite i Sílvia
Protagonistes: LLeons i Elefants
Edat: 3 anys
Lloc: Granja “Les Tanques” (Viladecans). 
Gènere: Aventura
Durada: Tot el dia

Argument:
Un dia de sol i núvols els elefants i els lleons vam anar a visitar 
els nostres amics de la granja: la porqueta Daisy, el poni Nico, 
la gallina Paulina i el gall Pica-culs... Vam ajudar a raspallar el 
Nico, vam donar de menjar a les gallines, vam agafar els conills, 
vam tocar la cabreta Rita. A la Daisy li vam donar pomes perquè 
era molt golafre i el Nico ens va passejar a tots i totes. A la tarda 
vam fer una visita a les quadres dels cavalls i vam aprendre què 
mengen i com viuen. És molt divertit fer de grangers !!!!!! A la 
tornada vam fer una bona  becaina a l’autocar. 

Títol: El castell màgic
Direcció: Gloria, Anna, Irene, Mar, Maite, Laura, Judit, Con-
xita, Roser, Víctor, Judit i Azucena.
Protagonistes: Tortugues, Peixos, Gavines i Orenetes.
Edat: de 4 a 6 anys.
Lloc: Castell de Fluvià (Sant Esteve de Palautordera).
Gènere: Aventura.
Durada: 2 dies.

Argument:
Una colla d’intrèpids aventurers arriben al Castell de Fluvià dis-
posats a tot tipus d’aventures: amb cordes s’enfilen a la tirolina, 
juguen amb les xarxes, creuen els ponts penjants; a la granja 
veuen i toquen vaques, cabres, conills, porcs; i al bosc observen 
la natura, els arbres, les plantes, les flors.... Quan arriba la nit, 
coneixen el follet “Gussi” i l’ajuden a buscar petjades amb les 
llanternes i una misteriosa poció màgica. Aconseguiran ajudar 
el follet i convertir-se en patrullers del bosc? 
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Títol: Nens de la platja... a l’abordatge!
Direcció: Lluïsa, Mª Ángeles, Mª Àngels, Pablo, Rosa i Imma.
Protagonistes: Nens  i nenes de cicle inicial.
Edat: 6 i 7 anys
Lloc: Calafell
Gènere: Aventura
Durada: 2 dies

Argument:
El dia 11 de maig, un grup de nens i nenes van anar a Calafell a bus-
car el pirata Tim. Hi havia un vaixell pirata i s’hi enfilaven i saltaven. 
Després de  dinar, van anar a la platja a buscar petxines. A la nit, 
després de sopar, va venir el pirata Tim i els va explicar la història 
d’en Barba Negre, un pirata molt dolent. Van buscar els trossos del 
mapa del tresor i el van trobar: eren monedes de xocolata.
L’endemà es van repartir en grups per fer diferents activitats: visitar 
els aquaris, observar tot d’animals marins secs, jugar a un toca-toca 
d’animals marins vius i elaborar un marc de fotos. Van tornar cap a 
Barcelona molt, molt contents. 

Títol: Tres dies i dues nits... a Ta-
marit!!!
Direcció: Miquel, Gràcia, Carme, Pili i 
Pilar.
Protagonistes: Nens i nenes de Cicle 
Mitjà
Edat: 8 i 9 anys
Lloc: Tamarit
Gènere: Aventures
Durada: 72 hores.

Argument:
Un grup de nens i nenes, acompanyats 
pels seus mestres, conviuen durant tres 
dies i dues nits a Tamarit. Es troben da-
vant d’un extraordinari paisatge de costa: 
platges daurades i penya-segats coronats 
per un castell misteriós. Durant els mo-
ments que es reclouen a la casa de colò-
nies gaudeixen fent activitats i trapelleries 
(sense que els mestres els descobreixin 
i sense fer mal a ningú) i ho passen fan-
tàsticament. Al llarg dels tres dies rea-
litzen activitats amb fauna marina, jocs 
populars, iniciació esportiva... I a les nits, 
discoteca i desfilades!!!! Al tornar a Bar-
celona res tornarà a ser com abans, i és 
que les colònies són genials!!! 
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L’ACTIVITAT

Title: Pràctiques II English Camp
Directed by: Teresa, Blanca and Adrià.
Main characters: Children of fifth level.
Age: 10-11
Place: Santa Susanna.
Genre: Adventure and sports.
Length: 3 days.

Plot:

In a wonderful place next to the beach, we learnt En-
glish while playing different games. Children of fifth 
level went to the Adventure Park. We played tennis 
and went to the swimming pool. We practiced shoo-
ting with a shotgun and a bow. We had a lot of fun. 
At night we went to the disco and danced a lot. The 
most moving thing was that we spent three days with 
our FRIENDS. 

Títol: Les aventures al Delta
Direcció: Montse, Xavi i Conxita.
Protagonistes: Els i les alumnes de sisè.
Edat: A partir d’onze anys.
Lloc: Sant Carles de la Ràpita 
Gènere: Aventura
Durada: 5 dies (del 26 al 30 d’abril)

Argument:
Uns nens i nenes de sisè van anar a passar uns dies 
a Sant Carles de la Ràpita amb una missió: havien 
d’investigar tot el que poguessin sobre el Delta del 
Ebre. Junts van haver de fer diferents activitats: 
orientar-se amb brúixola, navegar amb barca pel 
riu Ebre, observar les muscleres, els pescadors, la 
llotja de la Ràpita... De totes aquestes activitats en 
recollien mostres per després poder-les analitzar al 
laboratori i treure’n conclusions.
Un dia, fins i tot, van fer una sortida amb bicicle-
ta per la badia. Pedalejant, van poder observar i 
comparar la gran quantitat d’aus del Delta. Però els 
joves investigadors no sempre treballaven: aprofi-
taven les tardes per dutxar-se, jugar a ping-pong, 
practicar amb les bitlles catalanes i visitar diferents 
llocs de Sant Carles de la Ràpita. Desprès de cinc 
dies, els aventurers i aventureres van tornar a Bar-
celona contents i sabent que aquells dies al Delta 
del Ebre, les últimes colònies de la seva estada a 
l’escola, serien inoblidables. 
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L’AMPA INFORMA

Crònica d’una festa 
anunciada: 
sí, sí, es tracta de la 
Practikada
Ja en portem dues i la festa major de l’escola s’ha consagrat com 
una gran diada de rialles i participació. Enguany, la gresca i els 
castells van ser la cirereta d’un matí excepcional. Moltes gràcies 
a tots per venir!

Dissabte 24 d’abril

9:30 h_ Els organitzadors de la festa feinegen per a que tot estigui 
a punt per a l’inici d’una nova Practikada, mentre els alumnes de 
5è preparen el bar i la botiga de bijuteria on recolliran diners per al 
seu viatge de fi de primària, l’any vinent. El dia promet i el sol també 
ens vol acompanyar.

10:00 h_ Poc més tard de l’hora convinguda comencen una bateria 
d’activitats per a tots els gustos. Al jardí, els més petits gaudeixen 
de valent amb els jocs dinamitzats pels monitors de l’Agrupament 
Escolta Joan Maragall. Mentrestant, en el taller de video que condu-
eix un pare de l’escola i que es 
desenvolupa al gimnàs, petits i 
grans esdevenen protagonistes 
d’uns curtmetratges carregats 
de fantasia. Els més esportis-
tes, al pati gran, tenen una gran 
oportunitat de córrer, saltar i 
afinar la punteria en la trobada 
atlètica que ens organitza la 
gent de l’Associació Esportiva 
l’Eixample.

11:30 h_ La festa va pujant d’intensitat. Es l’hora de la música, el ball 
i la disbauxa. Les abelles de la Tresca i la Verdesca animen la festa 
amb les seves cançons i ens fan ballar a tots i totes: pares i mares, 
mestres, nens i nenes compartim rotllana amb alegria. Núvols de 
confetis omplen de color i disbauxa el pati de l’escola

12:30 h_ Els amics dels Castellers de Sants també volen participar 
a la festa i fan pujar un pilar acompanyats de les gralles i el tim-
baler del Pràctiques 2. Bonica metàfora del poder que tenim quan 
actuem junts.

13:00 h_ Per tancar la festa es fa l’entrega als premis culinaris per 
a la millor truita, el platillo més bo i el més original. I a menjar! Un 
a un tots tenim l’oportunitat de tastar els exquisits menjars que ens 
han preparat els participants del concurs de cuina i que trobareu 
referenciats al blog de l’AMPA (http://ampaceippractiques2.blogspot.
com/). Ummmm, que bons !!!

I vet-a-qui un gos, vet-a-qui un gat, aquesta festa s’ha acabat. 
Ohhhhhhh!!!!!

Però no us preocupeu, que l’any que ve la Practikada tornarà 
amb una festa que novament ens deleitarà. 
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EL REPORTATGE

Com cada any, hem de dir ‘adéu’ als nois i noies de sisè. S’han fet grans i toca afrontar nous reptes: 
l’institut. Aquest any, la promoció 2001-2010 ha volgut compartir amb tots nosaltres el seu record 
en imatges d’aquests nou anys d’estudi i convivència. Que tingueu molta sort!

La nostra pel·lícula particular

Avui hem parlat a classe del fi nal de curs i del què signifi cava 
aquest fi nal per a nosaltres i, de sobte, ens han vingut un munt 

de records entranyables.
L’arribada a l’escola, els primers plors en separar-nos dels pares 

i, de mica en mica, com ens vam començar a sentir com a casa. 
Apreníem l’ordre i el respecte per les coses  tot jugant i cantant: per 
recollir, cantàvem “bola, boleta...”, “recollir joguines”..... Teníem una 
pica a classe per rentar-nos, el nostre got per beure aigua, el nostre 
lloc per dormir... Després venia l’estona d’esbarjo: ho passaven d’allò 
més bé al sorral o jugant amb les rodes, que eren els nostres cotxes, 
fi ns i tot els hi posaven benzina!!! (una mica de sorra).

El temps va passar ràpid i gairebé sense  adonar-nos, ja estàvem a 
primer. Ja érem grans! Quin canvi! Vam aprendre a llegir, a sumar... 
Vam passar de curs i anava augmentant la feina, la responsabilitat, 
però també teníem moments de diversió: les sortides, les colònies, 
com les de Calafell, Tamarit, etc. Els jocs de nit , que encara que 
ens feien una mica de por, però ens ho passàvem molt bé.... Olot i 
les colònies d’aquest curs al Delta de l’Ebre.

Un altre moment que ens ve al record va ser quan a tercer vam 
canviar de pati, en el nostre edifi ci érem els grans però al nou pati 

érem els petits i a vegades havíem d’anar en compte quan els grans 
jugaven a pilota. Avui som nosaltres els grans i, ara que acaben els 
nostres dies en aquesta escola, ens agafa l’enyorança per les coses 
viscudes: pels amics amb els qui hem compartit tantes coses, jocs, 
confi dències, estudis... Tots ens hem promès mantenir l’amistat d’ara, 
encara que tard o d’hora cadascun agafarem camins diferents.

L’any que ve tindrem un altre canvi: ens haurem d’adaptar de 
nou, segurament direm que fem més feina i que la que hem fet fi ns 
ara era més fàcil. Però segur que quan la nova etapa s’acabi, també 
tindrem, de nou, enyorança, perquè segur que tindrem nous amics, 
bons records.

En defi nitiva, haurem acabat una altra etapa i així, de mica en 
mica, quasi bé sense adonar-nos, ens estem fent grans, recolzats, 
en tot moment, pels pares, amics, mestres. Hem volgut compartir 
els nostres records amb tots vosaltres, la nostra família escolar, i en-
cara que estiguem en un altre lloc, aquesta escola, per a nosaltres, 
serà una mica nostra. 

Alumnat de 6è

ALUMNES DE 6è
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L’alumnat de sisè ha participat aquest any al concurs El gust per 
la Lectura, organitzat pel Servei d’Immersió i Ús de la Llengua. 

Aquest programa té per objectiu global la formació de bons lectors i 
lectores, tot relacionant aspectes lingüístics amb l’educació en valors.

Els nois i noies de sisè van realitzar un document audiovisual sobre 
què seria per a ells un món ideal, prenent com a punt de partida la 
lectura del llibre Gelsomino al país dels mentiders de Gianni Rodari.

El resultat, un autèntic plaer poètic per als sentits i una declaració 
d’intencions i desitjos que va guanyar el 1r Premi del Concurs. Ara 
només ens falta esperar que aquesta generació segueixi aquest ideal 
i posi el seu granet de sorra en fer del nostre món un lloc més habita-
ble. Aviat podreu trobar el video penjat al blog de l’escola! 

El gust dels grans per la lectura 

“El nostre món ideal”
El món on vivim no és perfecte: hi ha moltes coses dolentes que 

eliminaríem, d’altres que canviaríem i moltes coses que millora-
ríem per a fer d’aquest món el nostre món ideal.

En el nostre món ideal no hi haurà guerres, perquè així tothom 
podrà viure millor amb tots els països en pau.

Seria un món únic, solidari i sense fronteres que ens separin els 
uns dels altres.

Aquest món somiat seria un món acollidor.
En aquest món nostre, els països s’ajudaran els uns als altres, 

eliminant les desigualtats que hi ha ara.
Tots els nens i nenes aniran a l’escola gratuïtament; cap d’ells 

haurà de treballar, la sanitat serà gratuïta per a tothom i a tot arreu.
Totes les persones tindran les mateixes oportunitats, independen-

tment del país on visquin.
Es respectaran totes les cultures, idiomes i creences, fent així un 

món més plural i ric.
En aquest món desitjat tothom tindrà una casa per viure, una casa 

amb aigua potable, electricitat i tot el necessari per viure feliços.
 La feina de la casa la farà un robot: escombrar, fregar, rentar els 

plats, recollir les coses... així tothom tindrà temps per estar a casa 
tranquils disfrutant de la família.

En aquestes ciutats, tothom podrà moure’s sense cap inconve-
nient, tots els edifi cis estaran adaptats per la gent amb cadira de 
rodes i per la ciutat s’instal·laran semàfors amb senyals acústiques 
per als cecs.

Seran unes ciutats on tots els serveis bàsics seran gratuïts i de 
qualitat per a les persones que no s’ho puguin permetre. Hi haurà 

més escoles públiques, residències gratuïtes per a la gent gran, 
parcs més grans amb gronxadors elèctrics, poliesportius on els ado-
lescents amb pocs recursos puguin anar al gimnàs, a la piscina, a 
futbol, etc.

Hi haurà transports públics gratuïts, ràpids i a totes hores. Seran 
moderns i no contaminaran, ja que utilitzaran l’energia solar.

En defi nitiva, una ciutat on les persones tindrem tot allò que ne-
cessitem i ens faran la vida millor.

En el nostre món ideal es donarà molta importància a la protecció 
dels boscos, ja que aquests són molt importants per a la vida; per 
això, si nosaltres embrutem els boscos, els arbres es moren i nosal-
tres no tindrem oxigen.

La gent estarà compromesa amb el medi ambient i utilitzarem el 
transport públic per moure’ns, reciclarem més i consumirem no-
més productes ecològics i que no perjudiquin el medi ambient.

Sempre hi ha desastres naturals que nosaltres no podem con-
trolar i que principalment afecten mes els països pobres i a la gent 
amb menys recursos. Per això, estaria bé que totes les cases esti-
guessin adaptades per a terratrèmols o altres desastres.

En el nostre món ideal, home i dona s’haurien de portar bé; tam-
bé serà igual el color de pell que tinguin.

En el nostre món no hi haurà violència entre la gent, tothom es 
portarà bé entre si; ningú utilitzarà la violència per resoldre els con-
fl ictes, el diàleg i el respecte pels altres serà el mes important.

Un món així es el que voldríem, un món ple d’amor i felicitat. 

Alumnat de 6è.
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EL REPORTATGE

Una medalla a la Biatló de Barcelona

L’Aina Hauck (6è A) va aconseguir un dels millors temps en la ca-
tegoria femenina de sisè de primària de la 13a Biatló Escolar de 

Barcelona, en què van participar uns 3.000 alumnes de 72 centres 
educatius de la ciutat. La prova consistia en nedar 50 metres a les 
piscines Picornell i, posteriorment, fer una cursa de 1.500 metres 
per l’anella olímpica. L’Aina va rebre la seva medalla en l’acte de 
lliurament de premis que es va celebrar el dia 15 de juny al Barce-
lona Teatre Musical. Felicitem a la nostra campiona! 

Moltes gràcies, Carme

Si no fos perquè ells no coneixien el referent, qualsevol hauria dit 
que quan aquesta colla que ara acaba l’educació primària va 

arribar a quart, l’equip directiu els havia posat la Señorita Rotten-
meier (la de la Heidi, la recordeu?) de tutora i professora de curs. 
No riu, deien, no explica acudits a classe, insistien davant la cara 
d’estupor d’algunes mares i pares. El grup s’havia descontrolat una 
mica, hi havia la sensació que no s’havia aprofi tat el temps com 
semblava que es podia fer amb dues classes amb tan pocs alumnes 
(les menys poblades de l’escola i amb diferència!). I aleshores elles 
van assumir el repte de redreçar la cosa: la Blanca Mª i la Carme 
Romeu. Ara, la Carme comença una nova etapa de la seva vida i 
des d’aquestes línies li volem dir:

Carme,
Ara que et jubiles, no volem que marxis sense donar-te les gràcies 

per tot el que has fet pels nostres fi lls i fi lles, nens i nenes que has 
tingut els cursos 2007/08 i 2008/09 fent 4t i 5è. Volem dir-te que els 

has motivat a aprendre quan estaven desmotivats, que els has ani-
mat en els moments que ho necessitaven, els has encoratjat quan 
les forces els fallaven, els has ensenyat que l’esforç i la constància 
sempre són recompensats, s’han sentit estimats i acompanyats per 
tu i, en defi nitiva, els has ensenyat a saber valorar els petits èxits 
de cada dia.

Per tot això i més, et volem dir que encara que els teus exalum-
nes canviïn d’escola i que tu ja hagis deixat de fer la feina que tan 
t’agrada i no puguis ajudar a altres nens i nenes, nosaltres no obli-
darem els valors que els has transmès, que ens has transmès, ni tot 
el que els has ensenyat.

Moltes gràcies per haver-nos deixat gaudir de la teva companyia 
i et desitgem que ara descansis i puguis fer coses que t’omplin i et 
satisfacin. No volem dir-te adéu sinó a reveure. 

Famílies de sisè.

ALUMNES DE 6è
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Quan no guanyem, 
perdem?

Estem immersos en la societat de l’èxit. 
Tenir èxit, triomfar, guanyar, ser famo-

sos… són situacions que, molta gent, 
considera importants i, en alguns casos, 
imprescindibles per ser feliços. Imagi-
nem, doncs, què pot signifi car per als 
infants que acostumen a ser molt més in-
fl uenciables que els adults. Com a mares 
i pares i com a educadors i educadores 
hem de treballar per fer-los entendre que 
hi ha situacions de la nostra vida perso-
nal que poden ser molt més importants 
i satisfactòries que aquelles amb les que 
iniciàvem l’escrit.

Un dels màxims exponents d’aquest 
èxit és aconseguir premis. I cada vegada 
ens ho creiem més perquè al nostre en-
torn acostumen a passar coses que ens 
indiquen que és la satisfacció més gran: 
concursos a la televisió on s’aconsegueix 
la fama i on es guanyen molts diners, tor-
neigs esportius de gran transcendència, 
tots els triomfs obtinguts pel Barça que 
ens han situat en un estat d’eufòria per-
manent, i un llarg etcètera.

Enguany, alguns alumnes de la nostra 
escola també han obtingut premis: han 
estat guanyadores dels Premis Sambori, o 
han sigut fi nalistes i guanyadors del Jocs 
Florals i, més recentment, els de 6è han 
quedat fi nalistes del certamen El Gust per 
la Lectura… Hem de dir que ens satis-
fà molt que hagin assolit aquestes fi tes i 
ens sentim ben orgullosos de tots i totes 
perquè, amb el seu èxit, també han do-
nat un cert prestigi a l’escola. Alhora, ens 
agradaria que tant aquests nois i noies als 
quals fem referència com tota la resta de 
la comunitat escolar fóssim molt cons-
cients que el premi i l’èxit més importants 
són el del resultat del treball ben fet i la 
satisfacció per l’esforç realitzat. 

Però som humans i, com a tals, ens 
agrada que sigui reconegut aquest esforç 
i aquest treball. La satisfacció del treball 
ben fet ha d’anar acompanyada del reco-
neixement per part dels altres del procés 
que hem seguit i del resultat obtingut.

Quan, a l’ escola, participem en cer-
tàmens i premis, ho fem pensant que 
aquesta pot ser una manera més, entre 
altres, de motivar els nostres infants a lle-
gir, a escriure, a aprendre a parlar, a ex-
plicar... Si guanyeu, és un premi afegit al 
que, per a nosaltres, és el més important 
de tots: el de les ganes i  l’esforç per fer 
les coses ben fetes. 

A FONS

IV Fira d’intercanvi de 
llibres per Sant Jordi

Com cada dos anys, enguany també s’ha celebrat la fi ra 
d’intercanvi de llibres per Sant Jordi. Aquesta fi ra consis-

teix a treure utilitat dels llibres que ja has llegit. D’aquesta ma-
nera canvies els ja llegits per uns nous llibres. Per arribar a fer 
aquest intercanvi, els i les alumnes que hi participem hem de 
seguir un procés:

· Ens donen una nota per als pares on es notifi ca la informació de què cal fer i quin és 
l’últim dia per entregar els llibres a la tutora o el tutor.

· Durant la següent setmana, els nens i les nenes de tots els cursos anem portant els llibres 
(un màxim de tres).

· Quan li entreguem al tutor o la tutora, ens donen tants tiquets com llibres aportats. Aquests 
tiquets els omplim amb les nostres dades i i se’ls guarda la tutora.

· El dia de l’intercanvi, que sol ser el dia de Sant Jordi (si és dia laborable), els i les alumnes 
de cada curs que haguem portat llibres anem baixant per ordre i cadascú es posa davant 
de la parada de llibres corresponent al seu cicle i n’escull tants com n’hagi portat.

· Cada vegada que agafem un llibre, li hem de donar un tiquet a la persona que ho controla 
tot.

(Aquest any, per cert, van venir moltes mares i pares a ajudar-nos a organitzar les para-
detes. Moltes gràcies a tots!) 

 Mar Ferret Blanco (5èA)
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EL CONSELL ESCOLAR INFORMA

Les obres s’aturen: no hi ha diners

Un grup de mestres fi nesos ens visita

El dia 22 d’abril de 2008 va ser un gran dia per a l’escola. Se’ns 
anunciava, en una reunió amb representants del Consorci d’Edu-

cació de Barcelona i la presència de les direccions de totes les esco-
les de Barcelona, que el Pràctiques 2 estava inclòs en el Pla d’obres 
2008-2011. En concret, a la nostra escola s’hi farien unes obres de 
gran envergadura i aquestes tindrien lloc entre els anys 2010 i 2011. 
Portàvem molt de temps pensant-hi i aquesta notícia ens va animar 
per treballar encara amb més força i amb més il·lusió. 

Des d’aleshores ha plogut molt, gairebé dos anys de pluja, i l’equip 
directiu de l’escola i els representants de l’AMPA relacionats amb 
aquest tema hem treballat molt per aconseguir que aquella proposta 
es mantingués i, en la mesura que fos possible,  s’accelerés: hem 
fet unes quantes reunions amb el Cap d’Obres i Manteniment, hem 
enviat uns quants correus electrònics i, sobretot, hem demanat un 
munt de feines de manteniment (ells en diuen Ordres de Treball) de 
les quals en queda constància escrita en un dossier ben gruixut. To-
tes aquestes actuacions només demostren que l’escola, que ja té uns 
quants anys de vida, no està en les condicions físiques corresponents 
a un espai on han de conviure i treballar molts nens i nenes. 

Potser, el fruit d’aquesta insistència va ser que ens avancessin la 
reforma dels lavabos dels dos edifi cis principals. La justifi cació que 
se’ns va donar va ser que hi havia uns diners que s’havien de gastar i 

que havien d’aprofi tar el moment. Encara bo que va ser així!
El dia 15 d’abril de 2010, després d’uns quants mesos d’espera per 

poder parlar amb el Cap d’obres i amb el Gerent del Consorci, vam 
poder reunir-nos amb el primer, que ens va anunciar que el nostre 
projecte, com el de moltes altres escoles de la ciutat, quedava aturat 
per manca de diners. Li vam demanar que, tenint en compte l’estat 
d’algunes dependències de l’escola, havia de ser conseqüent i man-
tenir aquesta prioritat quan tornés a haver-hi caixa. Ens va assegurar 
que així seria. Malgrat les promeses, la nostra esperança de veure 
l’escola en condicions s’ha estroncat perquè, tot i que el període dins 
del qual estava previst aquest projecte encara no ha fi nalitzat, som 
conscients que la situació no és fàcil i allò que ja vèiem imminent, 
potser s’eternitzarà.

El que ens sap més greu és que costi tant prendre consciència que 
les escoles haurien de ser un dels objectius més clars d’inversió de 
les institucions públiques perquè, com dèiem més amunt, hi viu, hi 
conviu i hi aprèn el futur de la nostra societat, i no és un bon exemple 
per a aquest futur que vegi que es té molt poca cura d’un entorn tan 
emblemàtic com és un centre escolar. Als nostres infants els estem 
demanant, contínuament, que respectin tot el que ens envolta per 
poder viure en les condicions adequades, però els adults no estem 
essent prou conseqüents amb aquestes demandes. 

Des d’Oulainen, una petita població fi nesa, va arribar un grup 
de vint mestres amb l’objectiu de conèixer el sistema educatiu 

català i, en especial, la nostra escola. Amb l’ajut de Hannu Arvio, pare 
de l’Ona (P4 Peixos), la Laia (2n Balenes) i l’Àlex (5è A), vam poder 
coordinar una jornada molt especial que l’equip de mestres de Fin-
làndia va compartir amb l’alumnat i el professorat del Pràctiques 2.

El dia va començar amb la benvinguda per part de l’Equip Direc-
tiu de l’escola i la presentació dels trets més signifi catius del nostre 
sistema educatiu i, més concretament, del nostre centre. Tot seguit, 
els mestres fi nesos van poder visitar les dependències de l’escola. 
L’alumnat, no cal dir-ho, n’estava encantat, amb aquesta visita. 

La jornada va continuar amb una presentació au-
diovisual que els i les alumnes de l’escola fi nesa ha-
via preparat per donar-nos a conèixer el seu poble, la 
seva escola i el seu país. I la sorpresa va venir a con-
tinuació: l’equip de mestres ens va oferir un fantàstic 
recital de cançons acompanyades de piano, perfecta-
ment entonades.

El nostre professorat va voler, també, intercanviar 
punts de vista sobre els respectius sistemes educa-
tius. És per això que, al migdia, vam celebrar una re-
unió conjunta dels dos equips, per aprendre els uns 
dels altres i contrastar opinions. En acabar, els mes-
tres d’Oulainen van voler tastar el nostre menjar i van 
dinar a l’escola.

A la tarda, els nostres convidats van distribuir-se a 
les classes segons els seus interessos i especialitats, 
compartint amb els nens i nenes del Pràctiques 2 les 
seves activitats habituals. Abans de marxar, els de-

legats i delegades de classe van ser els encarregats d’obsequiar 
cada mestre amb un àlbum fet per l’alumnat de tots els nivells i una 
revista Fem Pràctiques. L’escola va rebre, a canvi, un dossier amb in-
formació sobre la població d’Oulainen i una bonica banderola amb 
el símbol de la ciutat. 

L’experiència d’intercanvi va ser  molt enriquidora per a ambdues 
parts, tant per al professorat com per a l’alumnat, que va poder 
acostar-se a una realitat força diferent de la nostra. L’equip docent 
i l’alumnat volem agrair, en especial, la col·laboració i dedicació 
d’Hannu Arvio per fer possible aquesta interessant trobada cata-
lano-fi nesa. 



13

Fem Pràctiques - número 14 - 3r Trimestre 2009/10

LA PISSARRA DELS ALUMNES

ENDEVINALLES

És un aventurer
que sempre porta un barret.
No va cap a enlloc
sense una bona missió.

(Solució: Indiana Jones)
Laia Ruiz (4t Farigola)

El 21 de juny comença
I acaba el 21 de setembre,
Fa molta calor
Ens banyem a la piscina i a la platja.
L’escola és tancada 
I jo estic a casa ben acalorada.

(Solució: L’estiu)
Marta Mira, Marta Español i Laia Vera 
(4t Farigola)

ACUDIT

Què li diu una roca a l’altra?

Resposta: Quina vida més dura!
Sergi Gavidia (4t Farigola)

Dúnia Navinès (4t Farigola)

Més premis! 
El de Llengües 
d‛Origen...

L‛alumne de 4t Romaní Yidú Kassu 
Asefa va guanyar el 2n Premi del 
VI Certamen Literari en Llengües 
d‛Origen convocat per Amics de la 
UNESCO de Barcelona. El treball 
d‛aquest alumne d‛Etiòpia consistia en 
el text “Quin viatge!”, on narra, en la 
seva llengua d‛origen -l‛amhàric- i en ca-
talà els seus records d‛Etiòpia i les se-
ves vivències quan va arribar a Barcelo-

na. En Yidú va recollir el premi en el transcurs 
de l‛acte que celebrava els 50 anys d‛Amics 
de la UNESCO de Barcelona, acompanyat de 
l‛alumnat participant, les seves famílies, la 
tutora de l‛Aula d‛Acollida i la Cap d‛Estudis 
de l‛escola. Benvingut i moltes felicitats!

MMMéMMM
EEEEEl 
dddddd‛O

LLLLLL‛alu
AAAAAsef
VVVVVI Ce
dddddd‛Orig
UUUUNES
ddddd‛aques
eeeeeel text
sssseva lle
tttttalà els 
ves vivèn

... i el Sambori 2010 

La Georgina Orero (2n Balenes), la Maria Solé (3r 
Menta) i la Paula Zamora (5è B) van resultar fi nalistes 
dels Premis Sambori 2010 de Narrativa en català 
convocats per Òmnium Cultural. Les tres alumnes van 
resultar guardonades amb el 1r Premi de Prosa del 
Cicle Inicial, el 3r Premi de prosa del cicle Mitjà i el 
1r Premi de Prosa del Cicle Superior. Volem felicitar 
les nostres joves escriptores i desitjar-les un llarg i 
fructuós camí en el món literari.
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EL RACÓ DEL GUITARRISTA per Pep O’Callaghan

La Gavina
(Habanera popularitzada per Marina Rossell)



15

Fem Pràctiques - número 14 - 3r Trimestre 2009/10

Alemany Was macht ihr in den Sommerferien?
Wohin fährst du in den Ferien

Anglès Where are you going on holiday?
Àrab Ayna satadhabo fi  alotlati?

Ayna satakdí madihi al utla?
Fang Wa ke moyoan ve?

Finès Minne lähdet lomalle?

Gallec Onde vas de vacacións?
Portuguès Onde estás indo de férias?
Japonès Bakansu wa doko e ikuno? *
Rus Gde proidut tvoi kanikuli?

Kuda edesh na otdij?
Gde budech otdijat na kanikulaj?

Tagal Ang oming bayan sa Palingon Calamba Laguna?
Urdú Ap chution per knhan jaen gue?
Xinès (cantonès) Ni gíoo zhuang da bàn shén me?

Ní chuan shé mé yang de yi fú? 

LLETRES I... ... NÚMEROS

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

Agraïments: Família Arvio, Família Aziz, Família El Bouti, Família Carrera 

Geldschlager, Família Chen, Família González Pedredo, Família Hauck, Família 

Montcusí Litvinova, Família Nguema, Família Nico, Família Ouajid Alaissaoui, Fa-

mília Ritoune, Família Seeley, Família Sheridan Martín, Família Soldatova, Família 

Suga, Família Usachev, Família Wang, Família Zheng, Família Zoe Tisato-Ware

LA SHELINA RECOMANA...

Alícia en el país de las maravillas

Hola, sóc la Shelina Montenegro, de la classe de 5è A, i 
m’agradaria recomanar-vos la pel·lícula Alícia en el país 

de las maravillas. Aquesta pel·lícula us ajudarà a tenir molta 
imaginació.

Tracta d’una noia que es diu Alícia i que va anar a una 
festa on va començar a parlar de coses amb la mare del noi 
que està enamorat d’ella. De sobte, veu un conill i el perse-
gueix fi ns que cau per un forat  fosc, molt fosc...  I ja no us 
puc explicar res més! Si l’aneu a veure, us agradarà molt. 

(Ah, per cert, ja ha sortit en DVD...) 

* ALERTA: sabeu què ens explica la família Suga? Doncs que al Japó 
NO hi ha vacances!

Sobre la taula hi ha tres capses de caramels. En una hi ha cara-
mels de maduixa, en una altra caramels de menta i a la tercera hi 
ha una barreja de maduixa i menta. Des de fora no es pot veure el 
contingut de les caixes, i les tres porten enganxada una etiqueta 
on hi diu el que hi ha dintre: MADUIXA, MENTA, BARREJA. El 
problema és que sabem que les tres etiquetes estan posades en 
una capsa equivocada. La pregunta és:

Quin és el nombre mínim de caramels que haurem de treure i de 
quina o quines caixes per poder saber exactament quins caramels 
hi ha en cadascuna d’elles?

RESPOSTA
Com que les tres etiquetes estan equivocades, n’hi haurà prou 

amb agafar un caramel de la capsa BARREJA. Com que en aquesta 
capsa no hi pot haver barreja (l’etiqueta ha d’estar mal posada), 
doncs la caixa tindrà els caramels del sabor que haurem tret (per 
exemple maduixa). Aleshores, si la maduixa està realment a la cap-
sa on hi deia BARREJA, a la força els de menta han d’estar a la 
capsa on hi diu MADUIXA (perquè si no estarien a la capsa amb 
l’etiqueta MENTA i en aquest cas estaria ben posada i això no pot 
ser). La darrera capsa que queda per adjudicar és la de la barreja i 
ja sabem on estan cada tipus de caramels.
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GENT DE L’ESCOLA

“Fem alguna cosa més que 
entretenir els nens i nenes”
Entra una criatura al despatx. El nano no s’estava portant gaire bé i la monitora d’extraescolars 
l’ha enviat a refl exionar una mica. Ella l’asseu al seu davant i parlen, seriosa; al fi nal, ell se’n va 
més tranquil i ella l’acompanya per veure el que fa al gimnàs. La Gemma Pinto estudia magisteri i 
és la coordinadora de les activitats extraescolars que l’Associació Esportiva l’Eixample ofereix a 
la nostra escola.

O sigui que tu vols ser mestra d’educació 
primària...
La meva vocació és estar amb nens. No sé 
encara cap a on tiraré, professionalment, 
però treballar amb ells, segur.
Què tal t’hi estàs, aquí, en aquests dos anys 
i mig de responsable de les extraescolars?
Molt bé, molt contenta, és casa meva, aquest 
despatx és com casa meva.
Moltes mares i pares comenten la mà es-
querra que tens amb les criatures.
(silenci) No sé què dir-te... potser jo no me 
n’adono tant. Jo no m’analitzo a l’hora de 
treballar, analitzo el que acaba sortint o no.
No pots negar que els nens i nenes t’escol-
ten i et fan cas.
Jo me’ls escolto a ells, també, crec que és 
super important. Amb els nens petits és més 
fàcil perquè són més innocents i tota la part 
de màgia m’ajuda molt, fantasiar és molt fàcil 
per captar la seva atenció. Però ara que he 
començat a treballar amb adolescents... cal 
escoltar-los molt perquè no pots demanar-los 
coses que tu no fas, mai, has de predicar amb 
l’exemple. Si vull que ells m’escoltin, el mínim 
que puc fer és escoltar-los a ells. I també crec 
que algú que vol treballar amb nens no hauria 
de perdre el seu nen interior per saber què els 
pots demanar i si t’entendran o no.
Com a coordinadora, les activitats són allà 
on t’agradaria que fossin?
Ho intento, com a mínim sé cap a on voldria 
que tiressin i cap a on no.
I cap a on no?
No m’agradaria que les activitats es veies-
sin com una guarderia. Sóc molt conscient 
que per a molta gent ho és, per necessitats 
familiars, que pensen que per tenir el nen 
fent estudi millor que faci una activitat, però 
m’agradaria que hi hagués consciència que 
fem alguna cosa més que entretenir els nens 
i nenes durant una estona.
Parlem dels canvis que hi haurà en el pro-
per curs, doncs.
Doncs per primer cop s’oferiran activitats 
amb continuïtat a l’Institut Emperador Car-
les. La veritat és que em vaig encaparrar 
molt amb la idea que no podia ser que els 
alumnes que marxaven d’aquí deixessin de 
fer esport, i vaig començar a incidir, a treba-
llar-ho amb els nanos que jo portava, els de 

futbol. És una qüestió que feia molt de temps 
que em voltava pel cap. No entenia que no 
hi hagués res a l’institut, si estem paret per 
paret! si són els nostres alumnes els que hi 
van! Per a mi no tenia gaire sentit que no 
fos així, em qüestionava el que estàvem fent 
i per què ho fèiem, i el fet de projectar les 
activitats cap a l’institut demostra que no som 
una guarderia, perquè els nanos de tretze 
anys es cuiden sols, ja no els cal que facin 
activitats a la tarda perquè poden anar-se’n 
a casa pel seu compte. 
I què proposeu?
Bé, hem intentat respondre a les demandes 
que ens han fet des de l’Emperador amb 
futbol, bàsquet i voleibol. I també hem previst 
activitats conjuntes per a alumnes, noies de 
fet, de sisè i de l’ESO: Hip-hop i Danses con-
temporànies. Aprofitarem molt bé els espais 
que tenen i que a Barcelona són un luxe: 
tres pistes de futbol, dues de volei i quatre 

de bàsquet!.
Però aquesta no és l’única novetat, oi? Què 
hi trobaran, les famílies del Pràctiques 2, 
al nou programa d’activitats?
Doncs hi trobaran Bàsquet, perquè en 
aquest país no tot és futbol, i l’ofertarem 
sense tantes limitacions, obert a nens i ne-
nes de tercer a sisè. !Tant de bo sortissin 
dos grups i poguéssim fer partidets! i si no 
ja buscarem equips que puguin venir a jugar 
amb nosaltres. També hem volgut desdoblar 
activitats com patinatge, perquè hi ha nanos 
d’edats molt diverses i amb nivells diferents. 
I sobretot hi haurà més alternatives per als 
alumnes més petits, els de cicle infantil, 
que són molt participatius: Conta-contes, 
on aprendran a viure amb imaginació els 
relats que els expliquin, i Mou-te ballant, 
seguint l’estel·la dels High School i Fama, 
per treballar la motricitat amb música. 


