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Aquest ha estat un trimestre especial-
ment intens pel que fa a novetats i can-

vis. Alguns eren esperats, d’altres han su-
posat més d’una sorpresa. De tots ells hem 
intentat treure’n un bon profi t educatiu. A 
tall d’exemple:

 Tres dies abans de començar el curs, ens 
assabentàvem de l’inici de les obres dels 
carrers de l’entorn. Si bé ja era sabut que 
aquestes es durien a terme, per la seva 
immediatesa i celeritat van capgirar molts 
aspectes de la vida quotidiana de l’escola 
que encara perduren i que, hores d’ara, 
no sabem quan canviaran.

 En dos moments diferents del curs, un 
a l’agost i l’altre al mes de novembre, 
s’aproven i es publiquen els Decrets 
d‘autonomia i de direcció dels centres que 
per la seva novetat repercutien en la gestió 
de les escoles.

 L’arribada de gairebé quaranta alumnes 
que s’han anat matriculant un cop enge-
gat el curs també ha suposat moltes hores 
de gestió, d’acollida i de treball d’ adapta-
ció als grups i a l’escola.

 Hem patit les decisions i indecisions re-
ferents a la jornada intensiva del mes de 
juny, que, tot i afectar-nos com a tots els 
altres centres de Catalunya i de provocar 
el conseqüent rebuig, hem sabut diferen-
ciar i separar d’un projecte educatiu que 
sempre hem volgut mantenir i millorar 
(veure pàg. 10). 
Malgrat tot, podem dir amb satisfacció 

que hem afrontat tots aquests canvis i nove-
tats amb alegria i il·lusió, i, d’allò que podria 
suposar un entrebanc, hem sabut fer-ne 
un repte. No som qui per valorar si tots els 
temes han estat resolts de la manera més 
adient, però sí que podem dir que ho hem 
fet d’una manera prou positiva. 

 Les obres, tant les externes com les inter-
nes que han d’arribar algun dia, suposen 
una millores molt importants de cara a 
engegar el Camí escolar segur, i també de 
cara a tenir les instal·lacions que els nos-
tres nens i nenes es mereixen per poder 
viure i seguir un aprenentatge de qualitat. 
En aquest sentit, hem treballat i seguirem 
treballant per fer-nos escoltar, ser entesos 
i ser valorats, com es mereix una escola,  
per part de l’administració. 
 L’aprovació dels decrets d’autonomia de 
centres i del de direccions l’hem de viure 
com a una possibilitat de fer una escola 
més democràtica i participativa. La possi-
bilitat de posar l’accent en aquest tarannà 
hi queda ben palesa, ja que la direcció té 
la potestat de decidir la gestió més ade-
quada per al seu centre i, en el nostre cas, 
sempre hem volgut tendir a que aquesta 
fos el més col·lectiva possible.
 L’ arribada d’alumnat nou ens fa pensar 
que una escola plena és més viva i això 
ens empeny a treballar més a fons per 
buscar els recursos adients per a la inte-
gració i la inclusió. 
Aquests són tres dels reptes que ens hem 

plantejat. Aquest plantejament no només ha 
estat la conseqüència de voler fer les coses 
ben fetes, sinó també de l’entusiasme de 
saber que hi ha molts pares i mares, molts 
d’ells de nova fornada, que tenen ganes de 
continuar el treball iniciat per una AMPA que 
ha dedicat molt de temps a col·laborar per 
fer una escola pública de qualitat. Una bona 
mostra d’això és el treball que s’ha estat rea-
litzant aquest trimestre des de la Junta i la 
incorporació de gent nova al Consell escolar.

Tot plegat ens motiva i ens il·lusiona per 
continuar amb la tasca de fer i refer un pro-
jecte educatiu de qualitat. 
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PARES EN PRÀCTIQUES

Nous reptes, noves fi tes

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
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És dimecres al matí. A la classe de 6è A estem, molt concentrats, 
fent problemes de nombres decimals quan, de sobte... el terra 

sembla que tremoli. Què deu estar passant? Són els de 5è B que es-
tan canviant les taules de lloc? O potser estem patint un terratrèmol? 
O sona el timbre abans d’hora?

No, res de tot això: són les obres que estan fent als carrers del 
voltant de l’escola. De fet, aquestes obres serviran per a millorar les 
entrades i els voltants dels quatre centres educatius que es troben a 
la nostra zona: l’Institut Emperador Carles, l’Escola Jaume I, la Facul-
tat de Biblioteconomia i la nostra escola.

I en què consistiran, exactament, aquestes obres? Doncs en millo-
rar el paviment del carrer, en crear una zona escolar on els vianants 
tindrem prioritat i els cotxes aniran amb més prudència, en col·locar 
més bancs on poder seure i descansar i plantar més arbres per fer 
un entorn més agradable. També posaran noves papereres perquè la 
gent s’acostumi a llençar les coses on toca i no al terra, i nous fanals 
per tenir el carrer més ben il·luminat.

Per aconseguir totes aquestes millores hem d’assumir-ne les con-
seqüències. Per això, tota la gent de l’escola hi hem de col·laborar. 
Hem fet uns canvis en les entrades i sortides; per exemple, els grans 
ja no fem les fileres al pati abans de pujar a la classe, sinó que, 
quan arribem a l’escola, pugem directament a l’aula, on hi ha algun 
mestre/a que ens obre la porta. Això ens agrada, perquè podem pujar 
xerrant amb els amics d’altres cursos i podem preparar amb tranquil-
litat el material de la classe que ens toca.

Però també té algun inconvenient: si venim amb cotxe, no ens 
poden deixar davant de l’escola, sinó davant de l’Institut o al carrer 
Numància. També, a l’hora de fer la filera després de dinar, no la 
fem correctament perquè encara no ens hem acostumat al canvi de 
lloc de la filera. A més, quan pugem a les classes, ens trobem amb 
els pares que acompanyen els petits al porxo i no hi ha prou lloc per 
passar amb tranquil·litat.

Un altre dels inconvenients és que cada dia hem de fer una ruta 
diferent per arribar a l’entrada de l’escola ja que, depenent del tros 
que estiguin arreglant, hi ha via lliure per un lloc o per un altre.

Tots els nens i nenes de l’edifici dels petits ara entren pel pàrquing 
de Biblioteconomia i passen per una porta que comunica amb el 
jardí, on fan les fileres ordenadament. Els pares i mares de P-3 es 
queden una estona fins que els seus fills no marxen cap a la seva 
classe amb la mestra.

Està previst que les obres i tot aquest enrenou s’acabin a finals de 
gener, tot i que ens havien dit que estaria llest a finals de desembre. 

Esperem que, després d’aguantar amb paciència aquest embolic, 
els carrers quedin bonics i dignes d’estar al costat d’una escola com 
la nostra. 

Mar Ferret (6è A) i Paula Sheridan (5è B)

El terra tremola? Obres al carrer!
Arribem d’unes merescudes vacances i pensem en començar, amb molta il·lusió, un nou curs; però si el 
nostre desig era el d’un inici de curs tranquil, queda en això... en un desig, ja que ens assabentem que 
s’inicien les obres dels carrers que envolten l’escola: Guitard i Melcior de Palau.

Ja han començat les obres al costat del col·legi per millorar el car-
rer.  Aquests dies hem d’entrar pel pàrquing de Biblioteconomia i 

anar fi ns a la pista del pati petit. Els pares ens deixen allà i se’n van a 
treballar. Nosaltres ens quedem a esperar els companys de la classe 
i, quan arriba tothom, pugem cap a la classe i estudiem. Un dia, les 
obres s’acabaran i adéu al soroll: ja en tinc moltes ganes!. 

Laia Casasayas (3r Espígol)

El Pràctiques 2 a les “Jornades de 
Mobilitat sostenible”

La Cap d’Estudis de la nostra escola, Laura Casals, va 
participar a les Jornades de Mobilitat sostenible als centres 
educatius, organitzades pel sindicat STEI-i, que van tenir lloc 
entre els dies 14 i 16 d’octubre de 2010 a Palma de Mallorca 
amb l’objectiu de refl exionar sobre quin seria l’ideal per acon-
seguir millorar la mobilitat a l’entorn d’escoles i instituts

La Laura va presentar als assistents una comunicació sobre 
la funció de l’escola en el procés d’inici i desenvolupament 
dels Projectes de Camí Escolar. Com ja sabeu, els Projectes 
de “Camí Escolar, espai amic” de Barcelona són un model 
educatiu i participatiu que volen millorar la seguretat viària 
i l’autonomia en els desplaçaments dels infants de casa a 
l’escola.

Les Jornades de Palma van esdevenir un nou exemple de 
la inquietud que existeix al si de les institucions escolars per 
trobar vies per a aconseguir una mobilitat més sostenible, 
com a mesura per a aconseguir persones més responsables 
i respectuoses amb l’entorn. Ara només ens cal aprofi tar els 
canvis que s’estan produint als carrers del voltant de l’escola 
per donar l’impuls defi nitiu al nostre propi Camí Escolar. 

A FONS
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Així, doncs, per tal d’aconseguir que nens i nenes aprenguin a re-
conèixer, tastar i gaudir de la gran varietat d’aliments que hauri-

en de formar part de la dieta quotidiana familiar, hem organitzat una 
visita al Mercabarna, una altra al mercat del Peix amb dinar inclòs!, 
preparem esmorzars de fruita tots els dimecres, hem participat de la 
campanya “5 al dia” i hem realitzat el taller “Viure en salut a l’esco-
la”. Les classes de Cicle Mitjà i Superior s’han encarregat d’explicar-
nos amb més detall aquestes activitats tan saludables:

“5 al dia” a Mercabarna                                                                                                                                       
  

El 29 d’octubre, les classes Farigola i Romaní (4t.) vàrem visitar 
Mercabarna, on ens van explicar la campanya “5 AL DIA”. Quan 
vam arribar, ens van rebre dos monitors que ens van fer una foto 
per la Web.

A l’entrada del mercat de fruites i hortalisses hi havia una car-
bassa que pesava 165kg i, sorpresos després de veure això, vam 
continuar emocionats la visita. A mig matí vàrem fer un joc que es 
tractava d’endevinar amb els ulls tancats el que tastàvem: llimona, 
tomàquet cherry, aranja, taronja...

També varem anar a un gran magatzem de patates, on vam veure 
com les netegen, les classifi quen i les fi quen en bosses. Ens va 
agradar molt a tots entrar a les càmeres frigorífi ques on les conser-
ven i veure tota la maquinària. Allà ens van regalar una bossa de 
2kg de patates a cadascú. 

A l’hora de dinar, ens van convidar a suc de fruites, amanida de 
tardor i una broqueta de fruites variades. Per acabar vàrem jugar al 
joc del reciclatge i els monitors ens van ensenyar a fer “5 AL DIA” 
d’una manera molt divertida. I us preguntareu: Què vol dir “5 AL 
DIA”? Doncs menjar 5 fruites i hortalisses al llarg del dia.

Finalment, ens van fer un regal a cadascú i, com que se celebrava 
la Castanyada, ens van obsequiar amb una carbassa per l’escola. 

Nens i nenes de Farigola i Romaní (4t)

El mercat del peix

El passat 26 d’octubre els alumnes de 5è vam anar al Mercat 
del Peix de Mercabarna. Quan vam arribar, vam anar a visitar 
l’Otabarna, una de les empreses que treballen amb el peix i marisc. 
Allà un monitor ens va deixar agafar i tocar diferents espècies de 
crustacis amb les nostres pròpies mans i ens va ensenyar a distingir 
entre un cranc mascle i femella.

Després vam anar al Mercat del Peix, que en aquell moment no 
hi havia ningú, ja que hi treballen de nit, mentre nosaltres dormim. 
Ens van explicar que a les 23h comença a arribar el peix i organit-
zen les parades; a mitja nit arriba el veterinari per comprovar que el 
peix estigui en bon estat i és en aquest moment quan comença la 
venda fi ns a les 6h del matí. 

Tot seguit, ens vam dirigir cap al museu del Peix on vam des-
cobrir els diferents tipus de pesca, els diferents hàbitats del peix 
i les espècies més característiques de la costa mediterrània. Vam 
acabar simulant que anàvem a comprar, tot realitzant una llista de 
la compra i analitzant-la a través d’un lector de codi de barres per 
comparar-la amb la piràmide dels aliments.

Al migdia vam anar a dinar al restaurant del Mercat del Peix i 
vam poder menjar un menú a base de peix, calamars a la romana i 
amanida. La veritat és que estava molt bo!!!

La visita ja s’estava acabant, però abans vam tornar a una de les 
sales del museu per observar les parts d’un peix i, fi nalment, per 
decidir entre tots el nom del cranc-mascota que ens va acompanyar 
al llarg de tot el dia: en Chipi!! Ens ho vam passar d’allò més bé!!! 

Alumnat de 5è

“Viure en salut a l’escola”

El dia 26 d’octubre, les classes Espígol i Menta de 3r vam fer 
un taller d’activitats sobre “Viure en salut a l’escola”. A través 

Aprenem a menjar bé...

i a gaudir amb el menjar!
Aquest curs, al Pràctiques 2 ens hem proposat fomentar hàbits més saludables en l’alimentació, 
promovent sobretot aliments com el peix, la fruita o les hortalisses, que ja sabem tots que són els que 
més costen d’agradar.

L’ACTIVITAT
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d’aquestes activitats ens van explicar la importància de portar una 
vida saludable, una alimentació sana i practicar l’activitat física 
diària indispensable. Eren un seguit d’activitats amb les quals tots 
vam gaudir i participar.

En la primera activitat, vam preparar l’esmorzar més saludable 
d’un hotel. A la segona, vam haver d’encistellar a la paperera di-
ferents tipus de menjar, seguint unes pautes donades. A la tercera 
activitat, vam classifi car els aliments en una piràmide d’alimentació. 
A la quarta, vam aprendre a menjar aliments que són bons per al 
nostre organisme. I per acabar, vam cantar una cançó amb música 
rapera sobre els aliments.

Per tant, ara sabrem menjar millor i ser bons cuiners. Ens ho vam 
passar molt bé!!! Aquí teniu un rodolí:

Esport i bona alimentació
són el secret per créixer de debò. 

Classes de 3r (Espígol i Menta)

Campanya de la fruita

Som els nens i nenes de 6è i us volem explicar com funciona la 
campanya de la fruita a la nostra escola. Aquesta campanya consis-
teix en potenciar el consum i afavorir el coneixement de les fruites 
de temporada.

Mercabarna ens proporciona fruita alguns dimecres del mes. Els 
dies que n’hi ha, els delegats de la classe la van a buscar al menja-
dor de l’escola i la porten a l’aula o al pati. Allà, el mestre o la mestra 
reparteix les fruites. A vegades, els alumnes de Primària fem un pe-
tit treball de la fruita que hem menjat per tal de conèixer-la millor.

Aquesta campanya es porta a terme per promoure una alimenta-
ció sana, conèixer els sabors de la fruita en general i acostumar-nos 
a menjar-la de manera habitual. Com ja tots sabeu, si de petits ens 
acostumem a una alimentació sana, de grans ja estarem habituats 
i tindrem millor salut.

Com podeu veure al gràfi c que hi ha a continuació, pocs nens 
porten fruita habitualment per esmorzar, per això l’escola està par-
ticipant en aquesta campanya i a més a més fa “El dia de la fruita” 
que és el dimecres. Creiem que està anant bé, però encara es pot 
millorar molt més. A part d’aprendre a sumar, llegir, escriure, di-
buixar, etc també hem d’aprendre a tenir una vida sana. 

Alumnat de 6è
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Alumnes que porten esmorzar

Alumnes que per esmorzar porten fruita

Com hauria de ser l’alimentació dels 
escolars?

L’alimentació és un dels factors que més condiciona el 
procés de creixement i el desenvolupament psíquic, físic 

i social. La formació i consolidació dels hàbits alimentaris 
s’inicia als 3 anys i continua durant tota l’etapa escolar. Un 
cop a l’adolescència, els hàbits adquirits són molt difícils de 
canviar.

La millor forma d’adquirir hàbits alimentaris saludables, 
assegurar l’energia i els nutrients necessaris per a un creixe-
ment òptim, és a través d’una alimentació variada, diversifi -
cada i en les quantitats adequades a cada edat. Això vol dir, 
menjar cada dia diferents aliments de tots els grups: làctics, 
carnis, vegetals i cereals. Cal potenciar doncs:

El consum diari de làctics, ja que són la principal font de • 
calci de millor assimilació i una important font de proteï-
nes: llet sencera, iogurts, formatges de preferència frescos 
i poc grassos.
Equilibrar la ingesta de proteïnes d’origen animal i vegetal:• 
 Afavorint el consum de peixos blancs (lluç, llenguado, 
etc) i incloure també peixos blaus (tonyina, sardines, sei-
tó...) rics en omegues 3.
 Alternar el consum de carns magres i aus sense pell amb 
ous i peixos.
 Afavorir el consum de llegums (llenties, mongetes, ci-
grons, etc). Millor associar llegums, cereals i verdures en 
el mateix àpat per augmentar la qualitat de les proteïnes 
vegetals (per exemple: arròs amb llenties).

Incloure cada dia a la dieta verdures i hortalisses: • mínim 
una ració ha de ser fresca (amanida) i una altra cuita, com 
a primer plat o guarnició.
Augmentar el consum de fruita fresca sencera • com a pos-
tres o complement de l’esmorzar i berenar. Recordar inclo-
ure una fruita cítrica (taronja, kiwi, mandarina...) sencera o 
en suc recent espremut.
Una ració de fruits secs•  (nous, avellanes, ametlles...) na-
turals i sense sal afegida per berenar i/o esmorzar aporta 
energia.
Els aliments rics en glúcids o hidrats de carboni complexos • 
han d’estar presents en tots els àpats, ja que són la princi-
pal font d’energia: cereals (arròs, pa, pasta, etc), llegums i 
patates. Cada àpat principal ha d’incloure el pa com a com-
plement i /o en forma d’entrepans a mig matí o berenar.
Incloure oli d’oliva • (millor verge) tant en els fregits com en 
l’amaniment.
L’aigua es la beguda d’elecció • per acompanyar els àpats.
Fer un esmorzar complert a casa, que inclogui làctics + • 
cereals + fruita o sucs, millora el rendiment físic i mental. 
Si és possible, un entrepà a mig matí i ocasionalment algun 
tipus de brioixeria (magdalenes, pa de pessic...).
Recordar presentar els plats amb colors, sabors i textures • 
variades, prioritzant preparacions amb tècniques senzilles: 
vapor, forn, bullits, papillota, etc. 
Distribuir la dieta en 5 o 6 àpats al dia • (esmorzar, mig 
matí, dinar, berenar,  sopar i un làctic abans d’anar a dor-
mir) permet distribuir millor l’energia i evitar llargues esto-
nes en dejú  o àpats massa abundants. 

Anny Maestri

Mare de Joana Pla (P-4 Tortugues)
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Plors dels petits, 
inquietuds dels grans
Per un cop, aquest primer número de curs que al Fem Pràctiques dediquem als més petits de l’escola 
tindrà uns altres protagonistes: les mares i els pares de P3, els seus nervis i les seves inquietuds els 
primers dies d’escola. Perquè tots hi hem passat, oi?

Que passarà? Com serà? Amb què em trobaré? Són preguntes 
que ens fem davant d’aquelles situacions que són desconegu-

des per a nosaltres: una nova feina, una nova casa, un nou o nova 
cap... La llista podria ser llarga, tan llarga com noves situacions 
se’ns presenten al llarg de la nostra vida. En aquesta llista també 
va inclòs, com a pares o mares, “una nova escola”, un nou entorn 
educatiu per als nostres fi lls i fi lles. 

Tot i que hem fet, en la majoria dels casos, una tria a conscièn-
cia, això no és garantia que la inquietud no s’instal·li dins nostre i 
que el patiment ens acompanyi durant uns dies. I estem inquiets, 
neguitosos i preocupats pels nostres fi lls i fi lles, perquè no volem 
que pateixin, volem que s’ho passin bé, que facin amics i amigues, 
que juguin, que parlin.... en defi nitiva, que se sentin a gust en la 
nova escola.

Arriba el primer dia d’escola, aquell dia en què els portem amb tota 
la il·lusió i, en molts casos, marxem carregats de tristor i d’incertesa 
veient com s’han quedat plorant, com els han separat de nosaltres 
a la força o hem marxat sense que s’adonés, per si de cas... “I que 
malament que ho passem!” Tornem a buscar-los i ens costa creure 
que han estat bé, que la tristor de separar-se de nosaltres ha anat 
marxant i que les rialles i les ganes de jugar han aparegut. 

I aniran passant els dies i cada cop tindrà més pes les ganes 
d’anar a la nova escola, de fer noves amistats, de tornar a jugar a 
la cuineta que tant els agrada i de compartir rialles, cançons i jocs 
amb els nous amics i amigues i amb les noves mestres.

Sempre focalitzem l’atenció en l’adaptació de l’infant però... i 
l’adult ?

Res millor que la veu de la pròpia vivència per poder conèixer 
de primera mà el què realment sentim, com a pares i mares, en 
aquests primers dies d’escola:

 
“Començar a P3 és un altre pas en el creixement de la nostra fi lla 

Mar, com quan va començar a menjar farinetes, a gatejar o a cami-
nar... Però quan comencen P3, és que ja s’han fet grans !.

Ens hem passat l’estiu dient-li: 
“Ara aniràs a l’escola dels nens grans !!”,
“Com que t’has fet gran aniràs a l’escola dels grans !!”
Però quan va arribar el primer dia d’escola i la vam deixar allà, 

vam pensar: “Però si és molt petita !!, “Pobreta, ho passarà mala-
ment, plorarà, ens trobarà a faltar...”

I, sí, va plorar.. .Però quan la vam anar a buscar per la tarda, 
estava molt contenta, s’ho havia passat molt bé. I a l’endemà també 
va plorar. I per la tarda tan contenta. I així uns quants dies...

L’adaptació, per això, creiem que ha anat molt bé. Ella mateixa 
per la tarda ens deia tota orgullosa: “Avui no he plorat”, però sí que 
havia plorat, però ella ja no ho recordava.

En fi , sí que es fan grans els nostres petits...” 

TONI I ALBA

(Pare i mare de la Mar Sansalvadó de la classe dels Elefants)

“El primer dia ets tu qui porta la motxilla i el que portes a dins 
t’emociona i et commou: la bata, les bosses marcades a mà, el pi-
tet... Sents un orgull noble, una il·lusió i una expectació que et fan 

EL REPORTATGE PARES DE P3
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sentir i saber que aquell moment irrepetible no té preu. 
Saps que no plorarà perquè ja ha estat jugant al pati i ha vist les 

aules en dues ocasions anteriors. Saps que no es posarà trist per-
què ja coneix alguns dels seus companys i companyes i té ganes 
de jugar amb ells, de seguir-los i que el segueixin, d’aprendre d’ells 
i d’ensenyar-los. Afortunadament és així i no plora ni es posa trist. 
Et deixa anar la mà amb una alegria, una despreocupació i una 
confi ança sorprenents. 

“Ja està, ja hi és...”
Passen els dies i no explica res i diu poques coses i et quedes 

amb les ganes de saber i tenir detalls del que ha passat allà dins 
durant aquelles hores, però tot sembla un secret ben guardat. Pa-
ciència ! 

Els fulls de l’escola compensen el seu silenci, però el veus content 
i amb la curiositat desvetllada, no hi ha matí que no vulgui anar a 
l’escola. Poc a poc, quan el vas a buscar, el veus realitzat, t’ensenya 
els seus dibuixos i els dels altres, les joguines que li agraden. Per-
ceps que és un més i alhora és únic i especial per als altres. 

Pateixes els dies que arriba amb una esgarrapada o un blau, però 
tot s’aclareix i les feridetes es curen. Com m’agradaria fer un foradet 
i veure’l al menjador, assegut i dinant tot sol una mica de tot, i no 
com a casa, carregat de manies i preferències!

Passen les setmanes i t’adones que la seva parla ha millorat molt, 
respon amb frases llargues, parla fl uidament i fa comentaris ben 
estructurats; encara no vocalitza bé del tot, però és fàcil reconèixer 
la bona feina de les mestres i el fruit d’anar a l’escola cada dia amb 
nens i nenes de la seva edat.  El que més em satisfà es sentir-lo dir 
que sap una cançó i la vol cantar; aleshores canta amb una veu 
dolça, no sempre ben entonada, graciosa i entranyable que em fa 
riure i abraçar-lo molt fort.

I de què més gaudim? Doncs d’estar fent amics nous que imagi-
nes que podrien ser per a tota la vida, amics que juguen amb el teu 
fi ll cada divendres i mares d’amics que et fan sentir acompanyada 
i compresa.

Ara el meu fi ll porta la motxilla tot sol i quan em veu el divendres 
se’m tira al coll i em pregunta què li he portat per berenar. 

Confi o en el rigor i l’educació impartida a l’escola perquè veig 
com creix la seva parla, el seus coneixements i la seva capacitat 
d’estimar altres nens i nenes.” 

MAGALÍ SALSAS

(Mare del Pedro Bellot de la classe dels Elefants)

“Estic preocupada perquè el petit plora al deixar-lo, per si té gana 
fi ns a l’hora de dinar, per si es fa mal jugant i per si no entén tot el 
que li diuen.” 

LI HONG WANG

(Mare de Jia Bao Wang de la classe dels Lleons)

“Elegir l’escola dels nostres fi lls/es ens genera neguit i incertesa. 
Moltes preguntes recorren la nostra ment quan pensem en el cen-
tre on deixarem en confi ança els infants. Compartiran els mateixos 
valors familiars, la formació acadèmica i humana serà de qualitat, 
trobarà companys/es amb qui compartir moments d’amistat...

Nosaltres, des de ben aviat, sabíem que volíem aquesta escola 
perquè ens va agradar el Projecte Educatiu que oferien.

Al setembre, però, tornen tots els neguits. Et preguntes si hauràs 
encertat, si ell/a es trobarà bé.

A dos mesos del començament podem dir que la nostra fi lla vol 
venir a l’escola, fi ns i tot el cap de setmana. Que nosaltres ens hem 
sentit acollits per tots els professionals i membres de l’AMPA, que 
tots junts treballen per al funcionament de l’escola. I una cosa en-
cara més important: ens hen permès compartir activitats escolars 
amb la nostra nena.

Pensem que no ens hem equivocat, però encara ens queda un 
llarg camí que compartirem amb l’escola, agafats de la mà.” 

NATÀLIA FUSTER

Classe Lleons

A la vida, res és etern i els mals moments també passen i quan 
ja han passat i els recordem, veiem com han deixat en nosaltres 
una petjada d’experiència que a tots plegats, petits i grans, ens fan 
créixer com a persones. 
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LA PISSARRA DELS ALUMNES

Els nens i nenes de l‛aula d‛acollida visitem 
una biblioteca

“El dia 2 de novembre vam fer una sortida a la Biblioteca 
Vapor Vell, que primer era una fàbrica de teixits que fun-
cionava amb vapor. Tots els nens i nenes de l‛Aula d‛Acollida 
vam anar acompanyats de la nostra tutora Dori i la seva 
ajudant Marta.
La Biblioteca Vapor Vell obre a les 10 h. Nosaltres hi vam 
arribar uns minuts abans. Allà, vam conèixer la nostra 
monitora Verónica, que ens va ensenyar totes les coses que 
podem fer en una biblioteca. 
Després, jo vaig buscar algunes pel·lícules acompanyada de 
la meva amiga Jenifer, per fer el préstec. També vam llegir 

llibres de Geronimo Stilton. Al fi nal, vam tornar a l‛escola. 
Si voleu visitar la Biblioteca Vapor Vell, segur que hi trobareu un llibre que us agradarà.”

Drishti Wadhwani

La Mizuki castellera
“La Mizuki ha anat castells a Terrassa.
Per fi, ha comprat camisa gris, pantalons blancs, faixa negra i 
mocador vermell.
Ella és castellera!! Està molt contenta.
Ella és popular en grup, perquè una japonesa petita parla català 
i canta cançons catalans.
Moltes gràcies per educació en la classe.”

Mizuki Suga (P-4 Tortugues)

Els
un

“El
Va
cio
vam
aja u
LLaL  
aaarr
mmmmom
pppod
De

Fruita
Quan mossegues una pruna
alguna goteta cau, com una 
engruna
que rodola galta avall i reflexa 
la lluna.

Quan mossegues un plàtan,
groc com el sol de Manhatan,
t’empastifes tota la cara
i penses en alguna cosa no gaire 
clara.

Quan una cirera mossegues,
vigila, no et taquis les mànigues, 
que si s’embruten la mare et 
renyarà
i, per molt que la rentis, la taca 
guanyarà.

Si del raïm te’n menges una 
branqueta
els pinyols no els mosseguis!, et 
dirà la tieta.
I té raó, són amargs com el cafè
I potser per mala sort te’n men-
ges un... i passi-ho bé!

Quan mossegues un préssec se 
t’endolceix el paladar,
perquè amb la polpa tova no et 
podràs enfadar.

La fruita és bona per la salut
i impedeix més d’un esternut.

Jana Fontrubí (6è B)
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EL CONSELL ESCOLAR INFORMA...

Cares noves al Consell Escolar

Un nou calendari escolar

Aquest primer trimestre de curs s’han dut a terme les eleccions 
per a la renovació del Consell Escolar del nostre centre, con-

cretament, dos membres del sector pares i mares, un del sector 
mestres i un del sector PAS.

Per bé que el nombre de candidats del sector pares i mares era 
prou considerable (quatre candidats per ocupar dues places), la 
participació d’aquest sector a la votació del dia 23 de novembre 
va ser inferior a la de fa dos anys; només va votar un 12 % dels 
progenitors censats a l’escola. Al si del Consell Escolar es va valorar 
que aquest fet podria haver estat conseqüència de les difi cultats 
d’accés a la Mesa electoral per causa de les obres de l’entorn i, es-
pecialment, a l’horari de les votacions. Cal recordar que, donat que 

les eleccions s’havien de celebrar en 
horari ininterromput, l’escola va optar 
per establir un horari de matí (de 8 a 
10), que és quan, normalment, acu-
deixen a l’escola la majoria dels pares 
i mares.

Els candidats que van resultar més 
votats van ser Antonio Ezpeleta, pare de 
l’Òscar de P-3 Lleons, i Marta Carrera, 
mare del Marcel Carrera de P-4 Tor-
tugues. Les dues candidates que no 
van sortir elegides, Rut Garrido i Paloma 

López, restaran a la reserva i entrarien 
a formar part del Consell escolar en el 
cas que es produís una vacant resul-
ta d’aquestes eleccions.

Pel que fa al sector mestres, Imma 

Tacies, que ja formava part del Con-
sell Escolar, ha renovat la seva plaça 
com a membre d’aquest òrgan. Per 
la seva banda, Joan Pobar, el conserge 
de l’escola, ha entrat a formar part del 
Consell representant al sector P.A.S.

A banda dels membres del Consell 
Escolar elegits de forma democràti-
ca, també hi ha hagut canvis en les 

persones designades per l’AMPA i per l’Ajuntament, respectiva-
ment. D’una banda, ha entrat al Consell l’ Òscar Esteban (pare del 
Pol Esteban de P-3 Lleons) com a pare representant de l’AMPA i 
l’Ajuntament ha designat Anna Barón com a representant. Aquesta 
persona forma part de l’equip de Serveis Socials de l’Eixample.

El nou Consell Escolar ha estat constituït el dia 13 de desembre 
de 2010. Des del Fem Pràctiques volem agrair a les persones que han 
estat membres del Consell durant els darrers quatre anys i que ara 
han deixat de ser-ho, la seva disposició i la seva col·laboració en la 
millora del nostre centre: Mª José Collantes, Marta Sorribes, Olga Roig i 
Montserrat Señal. 

Una de les novetats més importants d’aquest curs 2010-11, per 
la repercussió que té tant en l’organització del centre com en 

la vida familiar, és el nou Calendari Escolar que ha determinat la 
Conselleria d’Educació. Els canvis consisteixen en l’avançament de 
l’inici del curs escolar al dia 7 de setembre i l’establiment d’una 
setmana de vacances ubicada al segon trimestre, que aquest curs 
es concreta entre els dies 8 i 11 de març, ambdós inclosos. 

Per al professorat, aquest calendari també comporta una altra no-
vetat: el calendari de treball, després que l’alumnat hagi començat 
les seves vacances d’estiu, s’allarga fi ns el 7 de juliol de 2011, per tal 
de poder tancar el curs actual i preparar amb condicions el proper.

Si bé podríem considerar que un descans dins el segon trimestre 
–que aquest curs és particularment llarg- pot, fi ns i tot, anar bé per-
què l’alumnat renovi forces per a encarar la segona part del curs, 

el principal problema que comporta aquesta nova distribució dels 
dies festius rau en com solucionaran les famílies aquesta aturada 
escolar.

A la nostra escola, l’AMPA i l’Associació Esportiva l’Eixample es-
tan organitzant un Casal per tal que l’alumnat pugui realitzar acti-
vitats lúdiques i esportives al nostre centre, i pares i mares puguin 
resoldre el problema de conciliació laboral i familiar.  En el proper 
número del Fem Pràctiques podrem informar-vos de com ha anat 
l’experiència. Esperem que tots aquests canvis constitueixin real-
ment una millor distribució del temps escolar i reverteixin en una 
educació de millor qualitat que és, en defi nitiva, l’objectiu de tots i 
totes. 
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L’AMPA informa

L’escrit d’aquest número del Fem Pràctiques és un xic especial 
perquè les coses que us hem d’explicar demanen una mica de 
temps i espai per a explicar-les. En primer lloc, informar-vos que 
al si del Consell Escolar s’ha creat una Comissió d’obres que, amb 
dos representants dels pares i mares, vindrà a substituir la comis-
sió conjunta AMPA-Escola que fi ns ara havia vetllat per a la refor-
ma de la nostra escola. Respecte d’aquesta qüestió, sapigueu que 
hem engegat una nova campanya de pressió a les autoritats per 
mirar de desbloquejar el projecte (que, com sabeu tots, està aturat 
per qüestions pressupostàries).

En segon lloc, avançar-vos que enguany la Prakticada tindrà lloc 
el 7 de maig degut a la coincidència de la festa de Sant Jordi amb 
la Setmana Santa. Per a aquesta tercera edició estem preparant 
una jornada multicultural, on celebrarem l’art i les tradicions musi-
cals de diversos punts del planeta que, d’una manera o una altra, 
tenen un lligam amb la nostra escola. Aneu-vos reservant el dia a 
l’agenda i moltes ganes de participar-hi!

I per últim, però no menys important, anunciar-vos que al llarg 
del segon trimestre del curs es convocarà eleccions per a la junta 
de l’AMPA, a les quals esteu tots convidats a participar. La data 
encara no està fi xada, però s’anunciarà amb sufi cient antelació. 
Les persones que integrem la Junta sortint no tornarem a presentar 
candidatura, en primer lloc perquè ja fa molts anys (massa!) que 
estem a primera línia i ens sembla que és més que bo, necessari 
que entri gent nova i, sobretot, perquè hi ha un grup de gent fan-
tàstica disposada a continuar aquesta feina que, al cap i a la fi , 
només recau en benefi ci dels nostres fi lls i fi lles i de la comunitat 
escolar, que som tots. Per a les persones que fi ns ara hem format 
aquesta junta, aquest relleu ens omple d’orgull. Que siguin ells i 
elles els que parlin, a partir d’ara. 

Aquest espai està orientat a la divulgació de la feina que 
fem des de l’AMPA i no pas per parlar de nosaltres. Per-

meteu-me, però, que excepcionalment ho faci, perquè el que 
ha passat enguany és quelcom excepcional. M’explico.

Des de l’any passat que una colla de pares i mares de P4 
havíem decidit col·laborar amb la junta de l’AMPA a partir 
d’aquest curs. Però el millor de tot és que no estaríem sols: un 
bon grup de P3 també s’apuntava a la festa. I aquí ens teniu. 
Una bona colla de novells, amb ganes i moltes idees, hem 
entrat a reforçar una junta que ens ha acollit amb els braços 
ben oberts. 

Ens queda molt per aprendre. Com a bons novells, estem 
fent el rodatge. No sabeu quantes coses tenien al cap aquelles 
noies i aquell noi, que ens convidaven a la gresca! Que si les 
subvencions, que si les activitats extraescolars, que si ... Bé, 
no us explicaré tot allò que vosaltres coneixeu millor que jo. 
Simplement vull que sapigueu que tots plegats ens hem posat 
mans a la feina i les comissions continuen donant els seus 
fruits.

Treballarem posant-nos a la disposició de tots els pares i 
mares, l’alumnat, el professorat i la direcció per tal que, en-
tre tots, construïm el millor entorn per tal d’afavorir l’educació 
dels nostres fi lls.

Acabo fent meva la lletra de la cançó: “T’esperem, hi ha 
lloc per tots”. Perquè l’AMPA som tots els pares i mares de 
l’escola. 

Xavier Navarro Ferrer

Hores d’ara, és una incògnita saber si tirarà endavant la setmana 
de vacances que l’anterior govern va assenyalar per als dies 

8 a l’11 de març. Com sabeu, el nou executiu de CiU ha deixat la 
porta oberta a que algunes escoles anul·lin aquest programa. En tot 
cas, des de l’AMPA ens va preocupar des del primer moment com 
podríem cobrir la necessitat que tindrien els pares per compaginar 
la seva feina i les vacances dels seus fi lls.

La principal difi cultat per a l’organització d’aquesta setmana era la 
manca d’experiència: ni les escoles, ni les AMPES ni les associacions 
encarregades d’organitzar casals podíem preveure per a quanta gent 
s’havia d’ofertar aquesta activitat, ni tampoc a quin public anava diri-
git (per nens d’infantil i cicle inicial, com l’estiu, o també vindrien els 
de cicle mitjà?) i hi havia la difi cultat afegida de manca de monitors, 
doncs aquesta setmana no coincideix amb el canvi de semestre uni-
versitari i, donat que gran nombre de monitors d’estiu són estudiants, 
ara no es podria disposar d’ells. També s’havia de tenir en compte les 
dates: al mes de març no es pot organitzar un casal basat en activitats 
a l’aire lliure, per òbvies raons climatològiques.

Per a situar-nos una mica vàrem fer una enquesta a les famílies de 
l’escola per veure si hi hauria més demanda de casal o de colònies 
i per poder tenir una idea de quantes famílies farien ús del servei. 
Però això era a l’octubre i les famílies encara no teníem gens clar 

què voldríem fer al mes de març. O sigui que amb tot el sac ple 
d’inconvenients, vàrem començar a treballar.

Ens vam posar en contacte amb diverses associacions amb expe-
riència acreditada en l’àmbit del lleure per a veure quines possibilitats 
oferien (Xanascat, La Rosa dels Vents, Escolarest, Associació Espor-
tiva Eixample). Mentre parlàvem de programes i preus, activitats, la 
responsable de subvencions de la Junta va estar alerta per  sol·licitar 
la subvenció que s’ofertava. També ha estat una gestió difícil, doncs 
un dels elements bàsics per a ser otorgada és saber quants nens/
es es preveu que realitzin aquesta activitat. Finalment vàrem utilitzar 
com a orientació les enquestes de les famílies.Finalment hem decidit 
ofertar un casal a l’escola amb l’A. E. Eixample (i crec que fi ns i tot 
podrem tenir a la nostra estimada Gemma de coordinadora!) i també 
farem publicitat d’unes colònies organitzada per Rosa dels Vents a la 
casa Del Castell de Fluvià per a qui vulgui apuntar-se. Aquesta da-
rrera opció, però, no s’organitza des de l’AMPA sinó que en facilitem 
la informació. 

Hem intentat fer-ho bé, però amb les difi cultats que us hem expli-
cat es fa tot plegat una mica difícil. Tot i així, esperem que us sigui 
d’utilitat i que els nens i nenes en gaudeixin. 

Coco Blanco

Què farem per la setmana de vacances de març?
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Alemany Mittwochs frühstücken wir Obst
Anglès On Wednesdays we have fruit for breakfast
Àrab Kola Arbiâa Sanaftaro Bilfakiha

Yawm al-Arbiâa akoulo al-Sawakeh fi  sator esbah
A-abbiae alfotour sawefa yakouno bil fawakih

Fang Suán molúmalé biadjibibumá

Finès Keskiviikkoisin syömme aamiaiseksi hedelmia

Francès Les mercredis, on mange des fruits

Gallec Os mércores almorzamos froita
Italià I mercoledi per merenda frutta
Portuguès Nas quartas-feiras se come fruta
Japonès Suiyoubi niwa choushoku ni kudamono o 

tabemasu
Letó Ceturtdienás pusdienás augli
Rus V sredy na zavtrak frukti

Po sredam mi budem zavtrakaem frukti
Suec Pa onsdagar ater vi frukt
Tagalo Bunga ang almusal nazin ng miyerkules
Urdú Budh Ko Ham khate hein Phal
Xinès (cantonès) Xin qi san shui gu zao diang. 

LLETRES I... ... NÚMEROS

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

Agraïments: Família Ancans, família Arvio, família Aziz, família Dell’anno, 

família El Bouti, família Carrera Geldschlager, família Corona, família Chouki, 

família Chen, família González Pedredo, família Griñó, família Hauck, família 

Karmas, família Mansour-Hafifi, família Montcusí Litvinova, família Mba, famí-

lia Nguema, família Lesnikova, família Ritoune, família Sàez, família Seeley, 

família Sheridan Martín, família Suga, família Usachev, família Wang, família 

Tisato Ware

LA DÚNIA RECOMANA…

El MNAC

Hola, em dic Dúnia Navinés i us recoma-
no el MNAC (Museu Nacional d’Art de 

Catalunya), que es troba a Montjuïc. Allà hi 
podreu trobar moltes exposicions: quadres 
de pintors coneguts, informació sobre l’art 
del passat i, fi ns i tot, les seves joies. 

És impressionant!!! US QUEDAREU AMB 
LA BOCA OBERTA!!! 

Dúnia Navinés (5è A) 

El joc que us proposo en aquest número de Fem Pràctiques és una 
curiositat numèrica. Heu de seguir tots els passos que s’indiquen a 
continuació:

1. Penseu un nombre de dues xifres.  
2. Escriviu el nombre que heu pensat i, a continuació, escriviu-lo 
dues vegades més. D’aquesta manera obtindreu un nombre de sis 
xifres.

Ara feu les operacions següents:

- Dividiu el nombre que heu obtingut per 3.
- Dividiu el quocient per 7.
- Dividiu el nou quocient per 13.
- Dividiu el nou quocient per 37.

Quin resultat obteniu?

Proveu-ho amb d’altres nombres. Per què creieu que passa això?

Eulàlia Arbós
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GENT DE L’ESCOLA “El Pràctiques 2 és 
una escola acollidora”
Quan arribem s’està preparant un esmorzar per a celebrar el Sant de les professores que es diuen 
Imma. Parlen, comenten coses, somriuen, s’interessen per l’entrevista. Es respira bon ambient. 
El Ferran Roig i la Imma Barberán són ex alumnes de l’escola i ara en són mestres (tutora de 3r i 
suport a primària). Aquest és un extracte de l’entrevista que els vam fer. En podeu consultar la 
versió completa a la web de l’AMPA.

Quin record teniu dels vostres estudis al 
Pràctiques 2 i en què us ha influït?
Ferran\ Quan decideixes ser mestre t’influ-
eix molt allò que has viscut com a nen i en 
aquest sentit jo em recordo molt dels mestres 
del parvulari i primer i segon. El tracte amb 
els professors i la manera de treballar amb 
ells et fa plantejar, quan penses què vols fer 
a la vida, la possibilitat de fer magisteri.
Imma\ Tens un bon record de l’experiència 
que has viscut com alumne. Jo en tinc molt 
bon record. Hi pensava l’altre dia quan puja-
va les mateixes escales que pujava de petita 
tot i que està tot molt canviat perquè està 
reformat, el jardí d’educació infantil no hi era 
i hi havia una paret per jugar a pilota.
Heu estat professors d’altres escoles. Què 
creieu que caracteritza el Pràctiques 2 pe-
dagògicament i com a escola i en què es 
diferencia de les altres? 
I\ Jo diria que és una escola acollidora. En 
totes les escoles m’he sentit bé però aquí 
m’he sentit des d’un primer moment molt 
ben acollida i molt recolzada pels companys 
i a l’hora de treballar això t’ajuda moltíssim 
perquè et dóna una tranquil·litat i una segu-
retat que és molt important.

F\ Sí, jo parlaria també d’estabilitat. I peda-
gògicament jo destacaria la importància de 
l’anglès. Es fa un taller de plàstica en anglès 
fent servir vocabulari encara que sigui senzill 
i jo això no ho he vist en altres escoles on 
l’anglès és només una assignatura.
I\ En el cicle mitjà es fa el coneixement del 
medi que imparteix el tutor però hi ha un 
tema al trimestre que el Miquel (Suñé) fa 
en anglès, que és el que es diu el CLIL. Així 
s’aprèn vocabulari i s’acostumen a sentir 
parlar en anglès.
F\ També m’ha cridat l’atenció que els dele-
gats de cada curs es reuneixen amb l’equip 
directiu un cop al mes per fer propostes.
I\ Parlen de problemes que poden haver sor-
git, de convivència, i llavors fan un acta de la 
reunió i a les tutories en parlem i això ajuda 
a què hi hagi una convivència molt millor. I 
a més, així ells se senten importants perquè 
se n’adonen, que se’ls està escoltant. Ells 
mateixos proposen explicar determinades 
coses a la reunió perquè estan motivats.
Fomenta el Pràctiques 2 la relació escola 
i família? Com creieu que es persegueix 
aquest objectiu?
I\ Sí, jo crec que es fomenta molt. Hi ha molt 

bona interacció perquè des de la reunió de 
benvinguda ja estàs implicant a les famílies 
per a que vinguin, coneguin els tutors. A part, 
després ja es fa la reunió pedagògica de cada 
nivell. O ara que s’ha de fer el guarniment 
de l’escola s’ha demanat a les famílies que 
col·laborin i ja ho estan portant perquè s’im-
pliquen. 
F\ Sí, fan participar molt les famílies. Com 
que les famílies veuen que els nens estan 
acollits tenen ganes de participar i els nens 
estan millor i és tot un cercle. Es parla molt 
de democràcia a les escoles i això no és no-
més escoltar els nens sinó que hi hagi me-
canismes com aquest que vagin una mica 
més enllà. Hi ha molta feina per fer encara 
però aquesta és la bona via. I aquesta relació 
escola-família és una cosa d’aquesta escola. 
Més enllà de la voluntat de participació de la 
família, hi ha d’haver una obertura per part 
de l’escola i així es crea una bona dinàmica. 
Potser hi ha hagut una obertura progressiva 
de l’escola però en el Pràctiques 2 hi ha una 
certa tradició en això.
Havíeu tingut contacte amb nens abans 
d’exercir com a professors? Us ha ajudat 
en la vostra tasca?
F\ Jo he estat sempre en un esplai i vaig fer 
colònies d’anglès i això m’ha donat eines per 
treballar amb nens. L’educació en el lleure 
és una cosa que no està socialment molt 
valorada però que és una molt bona font de 
recursos. Qui no té aquesta experiència té un 
tracte més institucional i en l’escola de l’any 
2010 no pots posar barreres amb els nens.
Es parla molt del respecte al professor. Què 
en penseu en relació a aquesta escola?
F\ Jo aquí estic molt content. Són nens que 
tenen molt clar que a l’escola es ve a fer 
feina. Saben què és el respecte, mai et diuen 
una paraula més alta que l’altra. Evidentment 
el concepte de respecte no pot ser el ma-
teix que a l’any seixanta però sí un respecte 
de l’any que estem. Fins i tot a vegades els 
crides l’atenció i et venen a demanar perdó 
perquè saben que no ho han fet bé.
I\ Jo també estic molt contenta. Respecten i 
saben què poden fer i què no. Abans hi havia 
més distància i més autoritat que no vol dir 
més respecte. 


