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Després de gairebé vuit anys d’una de-
dicació molt voluntarista i implicada, 

l’AMPA ha passat el relleu a una nova Jun-
ta. 

Des d’aquestes línies i des de la posició 
representativa que correspon a l’Equip di-
rectiu de l’escola, podem dir que ha estat 
un plaer treballar amb unes mares i uns pa-
res que, malgrat les hores que calia restar 
de la família i, segons com, les sobreposi-
cions amb llurs pròpies feines, han esmer-
çat moltes estones per fer del Pràctiques 2 
una escola participativa i propera a totes les 
famílies.  Això ha estat mercès a la seva im-
plicació, però també a una relació constant 
i fluïda entre la Junta de l’ AMPA i l’Equip 
directiu; hem sabut trobar l’ equilibri en els 
acords i les decisions per assolir els objec-
tius més adients i positius per als alumnes i 
les seves famílies. 

Com dèiem en iniciar aquestes línies, 
els components de l’antiga Junta van valo-
rar  que, després d’un llarg període,  era el 
moment de passar el relleu a altres mares 
i pares. Fou això que, a principis de curs, 
van posar per fil a l’agulla per tal de trobar 
successors. I resulta que van trobar una 
oportunitat excepcional!

Des de fa uns quants cursos, a l’escola 
s’està produint un fenomen que valorem  
molt positivament: els resultats de la ma-
trícula a Parvulari són molt bons, omplim 
les aules i això facilita poder tenir uns grups 
consolidats, que no només ho són a nivell 
d’alumnes, sinó també pel que fa a les fa-
mílies.  Així doncs, el resultat és que a Par-
vulari tenim moltes famílies que han entès 
molt bé que l’escola dels seus fills i filles ha 
d’anar de la mà de mares i pares i que per 

fer una escola oberta i participativa, com 
volem que sigui la nostra, cal estar-hi impli-
cat. I així ho han fet. La nova Junta, a banda 
de ser molt més nombrosa del que ho han 
estat les anteriors, porta una gran empenta 
i moltes ganes de fer feina. 

Tots plegats, famílies i mestres, estem 
molts satisfets d’aquest canvi que, sense 
menystenir el treball de les Juntes anteriors, 
ha de poder permetre arribar més lluny, ja 
que, com se sol dir, com més serem més 
riurem i entre totes i tots podrem fer molta 
més feina.
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PARES EN PRÀCTIQUES

Una oportunitat excepcional

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. Podeu 
fer-nos arribar les vostres aportacions 
a través de la bústia de l’AMPA o la 
següent adreça de correu electrònic: 
practiques2.ampa@gmail.com. Tam-
bé podeu trobar-nos al Facebook: 
AMPA CEIP Pràctiques 2
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Era divendres. Concretament, el divendres 20 de maig de 2011. 
Un sol intens il·luminava el dia quan s’obrien les portes de l’es-

cola. Semblava que el temps volgués ser còmplice del Pràctiques 2, 
en un matí tan especial: el matí de la gimcana “Tots som artistes”. 

Tot va començar amb la proposta de l’eix transversal d’aquest 
any: “Viure l’art”. Un cop definida la temàtica, tot el professorat de 
l’escola vam començar a pensar quina podria ser la millor manera 
de viure, en primera persona, el món de l’art. I si aprofitéssim el 
potencial de les famílies de l’escola per extreure’n el bo i millor de 
cadascú?

La pluja d’idees anava fluint entre els mestres del Pràctiques 2 i, 
finalment, vàrem trobar una fórmula que combinava la temàtica de 
l’eix transversal amb la participació de les famílies: la gimcana “Tots 
som artistes”. Totes les famílies de l’escola van ser convidades a 
participar, aportant una proposta concreta que estigués vinculada 
al món de l’art, en qualsevol dels seus vessants. I, un cop més, les 
famílies van respondre amb un rotund “Sí, hi volem participar”.

A partir d’aquí, els mecanismes d’organització van començar a 
treure fum: calia muntar 24 paradetes diferents, preparar el mate-
rial de cadascuna, confeccionar els grups de nens i nenes, formar 
els responsables de grup en les seves tasques, dissenyar l’itinerari 
de cada grup.... 

Les propostes de parada de la gimcana van ser múltiples i va-
riades: taller de samba, cuina amb fruites, origami, pintura mural 
col·lectiva, maquillatge facial, poesia, escriptura grega, cançons 
i danses, taller de fang, teatre al carrer, taller de màscares, jocs 
d’expressió... Un cop més, a l’escola, vam unir esforços pares, ma-
res, familiars, mestres, alumnat i, fins i tot, el conserge Joan per 
intentar que els nens i nenes gaudissin d’un matí ple d’art.

I, finalment, va arribar el gran dia: tot estava a punt, l’alumnat de 
6è amb els seus pitralls fosforescents que els identificaven com a 

caps de grup, la resta de nens i nenes de l’escola amb un distintiu 
que indicava quin era el seu grup, els mestres fent el suport a la 
parada que se’ls havia assignat i els familiars participants (mares, 
pares, àvies, avis i tietes) preparats al lloc acordat. 

Va sonar un xiulet i.... la gimcana es va posar en marxa! L’escola 
bullia d’activitat: per tots els racons, nens de totes les edats par-
ticipaven en els diferents tallers. A l’aula de miralls s’hi ballava la 
samba, a l’Aula d’Acollida s’hi endevinaven cançons, en Joan toca-
va la guitarra a la classe dels Lleons, mentre al jardí es feia origami, 
escriptura grega, maquillatge, jocs, poesia i teatre.

Al pati dels grans s’hi feien uns fantàstic murals amb pintures de 
colors, al porxo s’hi cantaven cançons i s’hi ballaven danses infan-
tils, a l’Aula de ciència s’hi feia modelatge amb fang i a l’Aula de 

Un matí ple d’art
Pocs moments hi ha al llarg de l’any en els quals les famílies tinguem l’ocasió de sumar-nos als mestres 
de l’escola en una activitat educativa i tant, tant estimulant com la Gimcana. Els resultats? Aquí els teniu.

A FONS



Fem Pràctiques - número 17 - 3r Trimestre 2010/11

4

Música sonava una guitarra elèctrica. Mentrestant, al Menjador s’hi 
llepaven els dits, muntant unes fantàstiques i acolorides broquetes 
de fruita fresca i a la sala de mestres hi elaboraven uns sandvitxos 
tot untant-hi crema de xocolata, de formatge o paté.

Un cop cada grup va passar per sis paradetes diferents, ens vam 
trobar tota la comunitat escolar al pati dels grans: una artista del 
barri de Sants ens venia a visitar!  I va aparèixer la Núria Feliu, tieta 
àvia de la Lua de P-3, que ens va recitar uns poemes de Miquel 
Martí i Pol com a cloenda d’un fantàstic matí on l’art vessava pels 
descosits de la nostra escola.

Volem agrair a totes les famílies que van participar a la gimcana, 
aportant propostes o suport a les diferents parades: Sònia Díaz, Mer-

cè Olivet, Maruja Máñez, Javier Herrera, Enrique Morales, Mª Elena Guevara, 
Cristina Valero, Mireia Fernández, Aline Tisato Ware, Neus Foix, Eva Balles-

teros, Asunción, David García, Mireia Feliu, Núria Feliu, Antònia Garriga, Eva 

Sanmartín, Juan B. García, Alicia Antón, Ramon García, Carme Bargo, Joan 

Pobar, Chiaki Suga, Mª Jesús Cid, Sebastián Montaño, Marta Valls, Lourdes 

Pintor i Rut Garrido.

A FONS UN MATÍ PLE D’ART

Les veus de l’experiència
Entre els equips participants a la Gimcana s’hi van colar alguns pares i mares i tiets i tietes i avis i àvies. Deixem que ens expliquin 
la seva vivència del matí que van passar a l’escola i la seva valoració sobre aquesta activitat. Ara, pel que ens diuen, creiem que s’ho 
van passar tan bé com tots els nens i nenes. O millor...

“L’experiència ha estat molt positiva, ja que és una manera de conèixer a altres nens i nenes amb els quals normalment no 
tinc contacte. Jo m´ho vaig passar d’allò més bé amb la parada de maquillatge facial, i espero que els nens i nenes també. Vol-
dria felicitar els PADRINS de 6è ja que van cuidar molt bé dels seus companys i van tenir els grups controlats en tot moment. I 
també a l’escola per donar l’oportunitat als pares de participar i formar part de tot això. Només queda animar a la resta de pares 
que no han pogut participar que s’animin per a la propera!!!!!!!”

Mª Elena Guevara, mare de Juanjo (3r B) i Ruth Mendoza (P3 A)

“La Gimcana que vam fer a l’escola i jo vaig participar, per a mi va ser una iniciativa molt maca i divertida. M’ho vaig passar 
molt bé i em va agradar molt poder conèixer i participar amb els nens i nenes de totes les edats de l’escola. Gràcies per deixar-
nos participar als pares i familiars en activitats com aquestes.”

Sònia Díaz, mare de Carlota Viciano (P3 A)

“He participat en la gimcana del dia 20 de maig al taller de cuina de les fruites. Sóc mestra i àvia d’un alumne de l’escola.
He quedat gratament impressionada per la disciplina que han demostrat els alumnes quan els tocava canviar de taller. Tots 

els grups tenien un capità que els dirigia, però solament els professionals de l’ensenyament sabem el que costa aconseguir 
aquest ordre.

Ha estat un matí preciós. Felicitats per tot i compteu sempre amb la meva col·laboració.”
Maruja Máñez, àvia de Raúl Delgado (5è A)
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“Hola: Sóc l’Antonia, l’àvia del Xavi (P5) i la Núria (P3), us envio un petit escrit per a la revista. Assistir a la gimcana “Tots Som Artis-
tes” ha estat una experiència molt gratificant. Fer una activitat amb els meus dos néts i la resta de nens de l’escola no es pot descriure 
amb paraules. Quan jo vaig tenir els meus dos fills no es feien aquests tipus d’activitats i no vaig poder gaudir com ara. Gràcies!”

Antònia Garriga, àvia de Núria (P3 B) i Xavier (P5 A) Juanico

“Va ser una meravella, com es van portar els nens: organitzats, responsables i bon minyons (fins i tot van menjar fruita els que no 
els agradava!). Els responsables de cada grup, impecables. Passats els primers moments d’atabalament, la veritat és que m’ho vaig 
passar molt bé. Sols em sap greu no haver pogut estar una mica pels altres tallers.  Si hagués de posar una pega, potser estaria bé 
tenir una estoneta amb la resta de l’equip per organitzar-nos millor.  Moltes gràcies a tu i a tot l’equip directiu per tenir l’empenta i les 
ganes d’organitzar aquesta festa. Seguiu així. Ah! L’esmorzar molt bo, i vaig disfrutar xerrant amb les mestres. I el diploma és un gran 
detall. Gràcies!”

Mercè Olivet, mare de la Berta Vázquez (5è B)

“La participació a la gimcana “Tots som artistes” és positiva per a les famílies, perquè poden conèixer i valorar l’esforç dels profes-
sors en les seves tasques. També per als nens i nenes, que poden veure com les famílies i l’escola s’apropen i participen en la seva 
educació. Felicito, també, els nens i nenes de sisè per la seva responsabilitat amb els més petits.”

Assumpció Melendro, tieta de Diego García (P3 A)

Viure l’art: una relació amb la vida

Arriba la fi del curs i amb ella és temps de fer valoracions, de 
fer reflexions sobre el què ha estat, el què s’ha fet i el què ens 
ha mancat de fer. En aquesta ocasió posarem l’accent en el 
tema central del curs:  “Viure l’Art”.

Ha estat un curs, i així ho podem expressar, “artístic” per 
excel·lència. Hem obert les portes a la imaginació, a la fantasia, 
a la creació, a la creativitat, a tots aquells aspectes que d’una 
manera o altra van lligats al món de l’art. A la nostra escola, l’art 
sempre ha tingut una presència de pes i ho hem vehiculat a 
través del llenguatge visual i plàstic, del llenguatge musical, del 
treball d’expressió escrita o oral i del treball del cos en la seva 
dimensió de la dansa, però enguany el seu protagonisme ha 
estat evident i tothom ha pogut gaudir de les diferents activitats 
pensades i planificades que s’han realitzat.

De ben segur que totes les persones que integrem la nostra 
comunitat educativa en farem una valoració positiva de com 
han anat les coses i també faríem aportacions o suggeriments 
per tal de poder polir algun aspecte que potser no ens ha aca-
bat d’agradar i creiem que podria ser millorable. De tota ma-
nera, podríem anar una mica més enllà i fer una reflexió en 
profunditat i una revisió del lloc que li atorguem al llenguatge 
artístic en totes les seves manifestacions.

L’educació de les persones es fa mitjançant els llenguatges, 
llenguatges en tots els camps d’experiència, des del matemàtic 
al plàstic; el ventall és tan ampli com matèries curriculars tenim, 
i tots ens proporcionen eines i recursos per poder desenvolu-
par-nos a la vida i fer-nos capaços i competents. Per tant, tots 
els llenguatges ens posen en relació amb la vida.

Arribats aquí ens sorgeixen un parell de qüestions que ens 
sembla oportú remarcar:

Donem la mateixa importància a tots els llenguatges? 
Totes les persones ens expressem amb la mateixa facilitat 

amb tots els llenguatges?
Parem atenció: obrim els ulls a les diverses maneres 

d’expressió de les persones... no tothom s’expressa còmoda-
ment ni amb facilitat amb tots els llenguatges. Està demostrat 

que a la part esquerra del cervell s’ubica la lògica, els codis 
de l’idioma, les sumes, les restes... i al costat dret, la part més 
creativa. Per tant, no potenciem una en detriment de l’altra. 
Fem-les treballar a l’hora, fem entrar el coneixement de manera 
vivencial.

Cal donar oportunitats per a que tothom pugui conèixer les 
diferents maneres d’expressió i trobar la seva i potenciar-li. Cal 
veure i entendre que en Guillem que fa uns dibuixos esplèn-
dids té la mateixa vàlua que en Joan, que és una fera amb els 
números, o que la Maria, que devora els llibres i juga amb les 
paraules tot fent poemes per expressar el que li passa, o que la 
Raquel, que quan sent una música mou el peu, primer, la mà 
després i, mica en mica, tot el cos es balanceja  i se n’oblida 
del que té al davant o que l’Àlex, que no té vergonya de cantar 
davant dels seus companys perquè li agrada i es veu capaç.

Esperem que el treball d’aquest curs sobre l’art hagi servit per 
entendre’l com una necessitat humana d’expressió i no només 
com  un fenomen estètic.

Els cent llenguatges de l’infant
L’infant té
cent llengües
cent mans
cent pensaments
cent maneres de pensar
de jugar i de parlar
de sorprendre’s,  d’estimar
cent sempre cent
formes d’escoltar, cent alegries
per cantar i comprendre
cent móns
per descobrir 
cent móns 
per inventar
cent móns
per somniar...
Loris Malaguzzi (pedagog italià, 1920 – 1994)

A FONS
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L’ACTIVITAT

Una galeria de Viatges

Animalària

Lleons P3 A i Elefants P3 B

28-02-2011

Marina amb pirates

Tortugues, Peixos, Orenetes i Gavines (P-4 i P-5)

Maig de 2011

Sortir a descobrir país és, una mica, com entrar en una galeria d’art de tamany natural. Hi ha 
quadres magnífics de platges llargues i càlides, de penya-segats imponents, de pedres que ens 
expliquen mil històries i d’animals que es deixen acaronar. Les colònies d’aquest curs han estat 
una gran exposició.
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L’ACTIVITAT

Una pila a Gaià

Alumnat de Cicle Inicial

2 i 3 de maig de 2011

Articolònies a Poblet

Alumnat de Cicle Mitjà

27, 28 i 29 d’Abril de 2011

Junts al Cap de Creus

Alumnat de sisè

7 d’Abril de 2011

Santa Susanna

Alumnat de cinquè

Abril de 2011



Fem Pràctiques - número 17 - 3r Trimestre 2010/11

8

EL REPORTATGE

L’art d’educar en la bona convivència
Que ràpid passa el temps! Que llargues o que curtes es fan algunes classes! Sembla que el temps 
no sigui sempre igual. Ni el temps ni els dies són iguals ara que quan anàveu a la classe dels 
Lleons i dels Elefants. Sense adonar-nos-en, sense adonar-vos-en, han passat els cursos, us heu 
fet grans i deixeu l’escola.

Durant aquests anys les vivències han estat moltes; de ben se-
gur que recordeu a totes les persones – nenes, nens, mestres, 

conserges - que ja no són a l’escola però que, d’una manera o altra, 
han deixat la seva petjada en vosaltres. I aquest temps i totes les 
experiències que us ha proporcionat, us ha donat maduresa; ma-
duresa en molts sentits, en molts aspectes i potser d’entre tots, un, 
que cal destacar, perquè des de l’escola hem procurat que, la vostra 
educació s’impregnés de la Bona Convivència.

Des d’aquell primer dia en què vau arribar a l’escola (recordeu, 
com ploràveu?) fins al moment actual en què la deixareu (a algú 
també li caurà alguna llàgrima, segur!) totes les persones que us 
hem acompanyat, hem vetllat per fer de l’Escola un espai de convi-
vència, un lloc de trobada de les diferents persones que la formem, 

de les diferents maneres de veure les coses... on tots i totes hi tenim 
cabuda i som importants i necessaris.

Vosaltres també heu participat en aquesta bonica tasca i heu ju-
gat un paper important, el de persona MEDIADORA. Mediadors a 
les estones de joc de pati, fent intervencions entre nens i nenes 
que no acabaven de posar-se d’acord, animant i convidant a jugar a 
aquelles persones que a vegades se senten soles, etc. Felicitats, heu 
fet una bona feina! Veieu com us heu fet grans?

I arriba el moment de tancar la porta de l’escola, del Pràctiques 2 i 
d’obrir-ne una de nova, la de l’institut, i ens agradaria molt que allà 
on aneu, sigui on sigui, practiqueu aquesta bona convivència. A tots 
i totes ens fa falta! MOLTA SORT!
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EL REPORTATGE L’ART D’EDUCAR EN LA BONA CONVIVÈNCIA

“El dia 12 de setembre de 2002 vaig arribar a l’escola agafat del 
braç de la meva mare i segurament plorant. Ara ja m’he fet gran i 6è 
estic acabant. El dia 22 de juny creuaré la porta per últim cop. Encara 
que sóc gran, segurament ho faré plorant. Si ho penso, fa gràcia, vinc 
plorant i igual me’n vaig. 

A l’hora de marxar, recordaré tots els moments bonics que he pas-
sat a aquesta escola. Els professors, els balls de final de curs, les 
cançons de Nadal, els Carnestoltes i l’ últim però no el menys impor-
tant: tots els amics que m’han passat per davant, des d’ara fins abans. 

Parlant d’amics, crec que aquest curs és quan n’he fet més. Els de 
P-3 , P4 , P5 i 1r, 2n, 3r. 4t i 5è. Però a dins del cor guardo un record 
especial per a tots els companys que durant aquests anys m’han 
acompanyat, tots els que han marxat i tots els que han arribat. La 
qüestió és que me’n vaig amb un record molt dolç i amb totes aques-
tes persones que sempre portaré dins el cor.”

Martí Jerez

“El meu primer dia de curs va ser un dia estrany per a mi i per 
a tots els meus companys. Recordo el pànic que vaig sentir en 
separar-me de la meva mare, per començar a anar a un lloc que 
m’acolliria durant nou anys, on no sabia amb quanta calidesa em 
tractarien.

Primer vaig plorar atemorida, però de seguida em van asseure 
amb tres nenes eixerides amb les que encara tinc una profunda 
amistat. I així va ser com vaig deixar enrere l’etapa de la por, per 
començar a descobrir aquest indret que per a mi era desconegut.

En una escola no només et formes com a estudiant i tot són deu-
res i exàmens; en una escola et formes com a persona. I gràcies a 
aquesta escola, he conegut un munt d’amics. Alguns se n’han anat 
a un altre col·legi i d’altres han continuat al meu costat, però sé del 
cert que mai oblidaré a cap amic que m’hagi ajudat i estimat.

Ara aniré a l’institut, un altre canvi que es fa difícil d’assumir; i 
tothom diu:

-Que bé! A l’institut, eh?
Però la por del que no conec m’assetja per dintre. Tot i així, s’ha 

de tirar endavant perquè, tal com un dia vaig arribar a aquesta es-
cola, un altre dia me n’he d’anar.

M’agradaria donar les gràcies a aquesta escola per tot el que ha 
fet per a mi. I també dono les gràcies als amics i els mestres que 
sempre han estat allà quan ho he necessitat.”

Sònia Ortega

“Tots aquests anys a l’escola m’han fet créixer com persona, 
com a ciutadana, com a estudiant, etc. Sempre m’he sentit molt 
acollida, des que vaig entrar a P3, que amb prou feines parlava, 
fins ara, a sisè, que escric amb molt bona lletra i sense quasi 
faltes d’ortografia.

Tots els professors i professores que hem tingut han estat en-
cantadors i m’han ajudat molt. Aquí els anomeno la Mª Jesús, la 
Marta, la Rosa, la Gemma, la Sílvia, la Lluïsa, la Dori, la Carme, 
la Mertxe, la Pilar, la Belén, la Teresa, la Blanca, i ara la Carme 
un altre cop i el Josep, que ens preparen per anar a l’institut, 
estudiar i no tenir problemes per fer amics.

Durant molt de temps (que a mi m’ha passat super ràpid ), 
també he fet nous amics que encara que ara ens separem mai 
ens oblidarem i, si algun dia ens trobem de grans, sempre ens 
estimarem!”

Helena Gayet

“El primer dia que vaig arribar, se sentien plors a tot arreu. 
Tots pensàvem  que els nostres pares ens deixarien al col·legi. 
Poc a poc ens anàvem habituant a l’escola. El segon dia, ja n’hi 
havia que no ploraven, i al pati ens ho passàvem d’allò més bé. 
Crec que quasi ningú se’n recordava dels pares. 

Vosaltres us en recordeu dels pares, avis ,tiets… que deien 
“si que passa ràpid el temps”! Doncs el que deien és veritat, 
perquè mireu, fa vuit anys era dels mes petitons i ara, mireu on 
estic, a sisè! Dels més grans. Ara sí que dic jo:

- SÍ QUE PASSA RÀPID, EL TEMPS !
Ara em toca anar-me’n a l’institut, però no penseu que no 

me’n recordaré de tots vosaltres, per això us desitjo:
- EL MILLOR PER A TOTS VOSALTRES ! ! !
També m’agradaria dir-vos que en aquesta escola, he après 

moltes coses, des de gramàtica fins a saber anar pel món.”

Igor Sandin

“Jo vaig arribar a Pràctiques 2  a l’estiu de 2008. Quan vaig arribar 
a l’escola tenia una mica de por, no sabia parlar gens ni mica el ca-
talà. Vaig conèixer una professora que es diu Conxita; la Conxita era 
professora de l’aula d’ acollida. Ella és molt bona professora i em va 
ensenyar moltes coses.

La primera setmana em vaig quedar a l’aula d’ acollida cada dia. 
Quan vaig anar a la classe, vaig conèixer una nena que es vam fer 
molt amigues; es diu Paula Zamora. Ella em va ajudar molt i em va 
ensenyar el català. I a més a més, vaig conèixer moltes amigues com 
la Wendy, la Graciela.... 

Quan vaig fer 5è, la meva amiga Lucia se’n va anar i la professora 
Conxita també . Va arribar una professora nova a l’aula d’ acollida: es 
diu Dori. Ella també és molt bona professora i m’ha ensenyat moltes 
coses i com parlar bé el català.

A l’hivern de 2010 va arribar una nena nova. Ella també és de la 
Xina, es diu Yuanyuan. Ella és la meva millor amiga.

Quan feia 6è, jo ja sabia parlar molt més que abans i la meva 
amiga Yuanyuan també. Vam tenir una tutora nova, es diu Carme. 
Poc a poc, he anat coneixent bé la Carme. Ella també és una bona 
professora. 

En aquesta escola m’ho he passat molt bé !”

Jiaying Li

“L’últim curs a l’escola.
Quan vaig arribar a l’escola, era la més petita i ara sóc la més 

gran. A l’escola he tingut records molt macos de la meva infància al 
pati petit. Me’n recordo quan van fer les obres al pati petit i que el 
van deixar maquíssim. També quan la Salut, l’Ariadna i jo, jugàvem 
sempre a les “bruixetes” i tiràvem rodes a la rampa que hi ha al pati 
petit, per fer fora a la bruixa dolenta, sempre anàvem juntes.

Les professores sempre s’han portat molt bé amb nosaltres.
Sempre agafàvem fang per fer boletes i endur-nos-les a casa. A 

mi sempre me les treien les professores per no embrutar la classe.
A 3r vaig haver d’anar-me’n del cole però a 4t hi vaig tornar per 

que la meva  germana tenia asma; em va fer molta il·lusió tornar a 
l’escola Pràctiques 2. Sempre recordaré els bons records que he 
passat a l’escola i mai els perdré.” 

Carla Marín i Ferrer 
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EL REPORTATGE L’ART D’EDUCAR EN LA BONA CONVIVÈNCIA

“Dies assolellats...
El primer dia que vaig arribar a l’escola, i que jo era molt petit, 

recordo que me’n volia anar ràpidament perquè volia estar amb 
la meva mama i no estar al cole. Els primers dies tenia por de 
les professores. Elles em volien ajudar, però jo no ho tenia tan 
clar... De mica en mica, vaig anar coneixent els altres nens i ens  
vam anar fent amics, jo sobre tot amb l’Àlex. 

A mida que anàvem creixent, les responsabilitats, el treball 
i l’esforç augmentaven; cada curs era qüestió de superar-se.  

Tinc sort de tenir els amics que tinc i gairebé tots els he co-
negut a l’escola. Estic content pels moments de rialles i felicitat 
amb ells, com, per exemple, quan el Pol va portar el seu conill 
a classe i es va escapar de la gàbia i va començar a córrer, la 
Rosa Saurat es va espantar i va pujar damunt la cadira, o com 
cada vegada que fèiem una Castanyada quan érem petits, o 
quan menjavem nespres del nesprer de l’escola o quan els mo-
nitors ens feien avions de paper... 

I ara que ja sóc relativament gran i que això ja s’està acabant, 
em fa pena no haver pogut conèixer millor a alguns professors i 
estic agraït a tots ells per tot el que m’han ensenyat. 

Estic content perquè he crescut i aniré ja a l’institut, però a la 
vegada em sap greu perquè deixo a tots els amics, excepte el 
meu gran amic Bernat que estudiarà amb mi. Estic una mica 
inquiet perquè per a mi això és nou però crec que tot anirà bé i 
fins i tot algun dia quedaré amb algun amic del Pràctiques! 

Oscar Aparici

“El meu pas per l’escola
En aquesta escola he passat de tot. Alegria, com quan he 

guanyat un premi, dolor, com quan m’he enfadat amb algun 
amic, ferides, com quan em vaig torçar el turmell o quan 
em van tirar una pedra al cap...

A P-3, quan entrava al cole deia “nonon, nonon” referint-
me a la meva padrina Leonor, i també quan vaig embussar 
un vàter de P-3! També me’n recordo de quan em van tirar 
una pedra al cap: la Carme em va ajudar i fins i tot me’n 
recordo de la samarreta que duia. Però no tot són coses 
dolentes, jo vaig guanyar el 3r premi a 1r dels Jocs Florals 
i el 1r premi enguany, a 6è.

A segon va arribar una nena nova que es deia Jana, i no 
sé per que però a classe ens vam estar fent carotes de 
tot tipus. A tercer, una amiga meva que es deia Car la se’n 
va anar a Piera, i jo la vaig visitar. La seva família ens va 
comentar que com que la seva germana petita, Jana, tenia 
asma allà, havien de tornar i a mitjans de tercer va tornar a 
estar a la nostra escola. A quar t vam fer la Cantània i érem  
molts coles, m’ho vaig passar molt bé. A cinquè sempre ens 
tocava recollir cadires, i a sisè, ara, por tem els més petits, 
els de P-3, cosa que quan nosaltres hi érem ens feia molta 
il·lusió.

Ara, penso que de ser els més grans a tornar a ser els 
més petits, ni que sigui una miqueta, deu costar i per això 
fa una mica de por.”

Salut Colell 

“9 anys a l’escola...
Quan vaig arribar a l’escola era petit i tenia por de la gent i no 

em volia separar de la meva mare. Ara ja porto uns quans anys a 
l´escola i ja no em fa por res, perquè la conec de banda a banda, 
conec tots els seus racons i a tota la gent que hi ha: nens i nenes, 
professors i professores, al conserge que és molt simpàtic i a la 
conserge Maria Reis, que també és molt simpàtica. 

Els primers dies a P3 em feien una mica de por, però quan em 
vaig acostumar a que cada dia hauria d’anar al col·legi tenia tantes 
ganes d’anar-hi perquè m’ho passava bomba amb tots els meus 
amics jugant i dibuixant.

A P4 ja començàvem a llegir algunes lletres i paraules i a escriure-
les, però el que més em va agradar d’aquell curs tan divertit va ser la 
portada de l’àlbum de Nadal, de Setmana Santa i de l’estiu, ja que 
són les obres d’art que fèiem dibuixant amb les mans, els dits i els 
collarets de macarrons pintats i enganxats a la portada.

Cada curs que he passat en aquesta escola he anat aprenent 
coses noves: sumar, restar, les normes de l’escriptura i les socials i 
naturals, però també he jugat molt, he fet moltes amistats, he anat 
de colònies i, encara que no ho sembli, he agafat molt afecte a 
l´escola i als professors.

Em fa pena marxar, però algun dia m’havia de fer gran. Trobaré a 
faltar les classes, el pati, les xerrades i rialles amb els amics i ami-
gues, els professors i professores i a tothom que ha passat per aquí.

L’any que ve aniré a una altra escola i tornaré a començar de 
nou.”

Pol Viñas

A reveure!!!

Des de P-3 que vinc a aquesta escola i em fa molta pena 
marxar.

Són nou anys aprenent coses noves i passant per diferents 
maneres d’ensenyar.

En conec cada racó, cada esquerda i cada aula.
A P-3 arribava insegura, amb por, agafada de la mà de la 

mama.
I a 6è ja vaig sola pel carrer, pensant en què em tocarà fer 

l’any que ve.
A P-4 feia gargots sobre el paper i, de tant en tant, algun 

dibuix em sortia bé.
A P-5 començava a llegir i aprenia dels llibres què és gaudir.
Finalment, deixava Parvulari i començava Primària. Quina res-

ponsabilitat!
Aprenia a sumar, restar i, poc a poc, a dividir i multiplicar.
Ja anava al pati dels grans i tenia prop de vuit anys.
Arribava a 4t i m’ensenyaven el perímetre del quadrat.
A 5è era Acàcia i Nesprer i tenia ganes d’aprendre més.
Ja arribo a 6è i estic desesperada per aturar el temps.
M’ha passat tot volant però ho he anat disfrutant.
Ara passo a l’institut, i penso que tot serà molt dur.
Però mai penso oblidar totes les emocions que he passat.
Sempre he sigut part d’aquesta escola i sempre ho seré.
Però encara que passi a una altra etapa, mai ho oblidaré.
Adéu, Pràctiques 2, a reveure!!!

Mar Ferret
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L’ESCOLA INFORMA...

Des de fa força cursos, a l’escola mantenim reunions periò-
diques amb l’equip docent d’ESO de l’Institut Emperador 

Carles, el centre de secundària on, gran part del nostre alumnat, 
va a continuar els seus estudis obligatoris. Aquestes trobades de 
coordinació ens permeten intercanviar informació sobre l’alum-
nat, fer-ne el seguiment, ajustar continguts, detectar punts fe-
bles o fortaleses de la nostra escola i, en definitiva, conèixer la 
manera de treballar d’un i altre centre.

Els vincles entre l’escola i l’Institut s’estableixen des de la 
perspectiva que entén que el nostre alumnat té una evolució 
continuada al llarg de la seva vida escolar i que, malgrat canviï 
d’etapa educativa, de centre i de companys, no necessàriament 
ha de viure un trencament brusc. A les nostres mans està la 
possibilitat de minimitzar l’impacte del canvi de centre i és amb 
aquesta voluntat que treballem el pas a la secundària.

Aquest curs, però, hem decidit fer un pas més i aplicar la 
mateixa filosofia pel que fa als més petits de l’escola, tot iniciant 
una línia de coordinació amb l’Escola Bressol Municipal El Fil. 
Aquest centre es troba ubicat molt a prop de l’escola, concre-
tament als jardins del Màlaga, i va obrir les seves portes aquest 
curs 2010-11. Aprofitant la proximitat dels dos centres i el fet 
que algunes famílies de l’escola hi duen els seus fills més petits, 
ens vam reunir els equips docents del Parvulari i l’Escola Bressol 
per a planificar algunes trobades d’intercanvi amb l’alumnat de 
dos i tres anys. 

La primera de les activitats va consistir en la visita que van fer 
els Lleons i els Elefants de la nostra escola a l’EBM El Fil. Allà 
els van rebre amb coca i sucs i amb moltes ganes de jugar i 
ensenyar-los tots els racons de les seves aules i del seu jardí. El 
nostre alumnat de P-3 va tornar encantat de la visita i carregat 
amb els regals que des d’El Fil els havien preparat.

Però, com que tota visita cal que sigui corresposta, l’alumnat 
de l’EBM El Fil ens va venir a visitar, va poder jugar al nostre 
jardí i compartir una activitat anomenada “Juguem amb la llum, 
el color i la música”, conduïda pel Manel, un especialista en 
Llar d’Infants. De fet, era la primera sortida que realitzaven els 
nens i nenes de l’Escola Bressol i pensem que s’ho van passar 
d’allò més bé. De la mateixa manera que ells ens van obsequiar 

amb un esmorzar deliciós, en Dídac, el cuiner de l’escola, els 
va preparar una coca casolana boníssima, que van menjar a les 
taules del jardí.

A més a més, Lleons i Elefants els hi van preparar un quadre 
inspirat en tot el treball realitzat sobre Antoni Tàpies, emmarcat 
i a punt per penjar-lo a l’Escola Bressol, com a record del seu 
matí de joc a l’escola dels grans.

Per al curs vinent, tenim previst continuar amb aquesta línia 
de coordinació i pretenem anar una mica més enllà, tot establint 
unes reunions periòdiques entre els equips docents del Parvu-
lari i de l’EBM El Fil, on hi tractarem temes com els aspectes 
metodològics, l’acollida dels petits a l’escola dels grans, el joc 
com a eina d’aprenentatge, la relació amb les famílies.... 

Des de l’escola i també des del centre El Fil som conscients 
de la importància  de projectes de coordinació com el que estem 
iniciant, amb l’objectiu de fer més fàcil el pas tan important que 
representa, per als infants i per a les seves famílies, l’entrada a 
una escola gran com la nostra: posem fil a l’agulla!!

Posem El Fil a l’agulla!
El Pràctiques 2 engega un projecte de coordinació entre els equips de Parvulari i l’Escola 
Bressol El Fil.
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L’arribada de la primavera, a més de la calor i l’empenta per les 
darreres setmanes del curs, ens porta cada any la Practikada! 

El passat 7 de maig es va celebrar la quarta edició de la Practikada, 
la festa major de l’escola, que s’organitza des de l’AMPA per a totes 
les famílies. Tot i que el dia va començar amb pluja, res no va poder 
aigualir un dia tan especial: tallers, jocs infantils, concurs de cuina 
i danses van anar posant les notes de color al llarg de tot el matí. 

Però anem a pams…
Els temes centrals de la festa d’aquest any van ser l’art i la ima-

ginació. Ja des de primera hora, pares, mares i voluntaris ens van 
preparar una autèntica fira d’activitats relacionades amb l’expressió 
artistica. Hi va haver jocs infantils a càrrec de l’Agrupament escolta 
Joan Maragall i una gran varietat de tallers on els nens van poder 
fer manualitats, es van maquillar, van viatjar amb el Petit Príncep i, 
fins i tot, van ser els protagonistes d’un experiment amb llum negra.  

I com que el bon menjar és ja tot un clàssic de la Practikada, des 
de ben aviat van anar arribant els plats participants al concurs de 
cuina ‘Imaginació i art al plat’. Un any més es va confirmar que hi 
ha grans xefs al Pràctiques 2 i ho van posar molt difícil al jurat que 

havia de triar entre totes aquelles delícies.  Així que per donar-los 
temps de reflexió i per anar fent gana abans de la degustació, res 
millor que moure’s al ritme de la música!

Enguany l’animació musical va estar organitzada per Temps de 
Barri i vam poder escoltar Els Tambors del Senegal. La porxada 
del pati es va convertir en una improvisada pista de ball, on petits i 
grans van ballar i picar de mans sense parar durant una bona es-
tona i seguint les instruccions dels músics van aconseguir fer unes 
coreografies perfectes!

Tant de moviment havia de ser recompensat, per això després 
del ball va arribar el moment de l’entrega de premis del concurs 
de cuina... i la degustació! Tots els plats s’ho mereixien però un 
concurs és un concurs, així que el jurat va haver de decidir-se i els 
guanyadors van ser:

Categoria Plats Artístics: “Pingüinos de Madagascar’’, de Marta 
Sanz (P-5 Gavines). Categoria Plats infantils”: ‘’Tresors de galeta’’, 
de la Laia i l’Anna Gavaldà (P-5 i 2n). Categoria Dolç i Salat: ‘’Ous 
farcits’’, de la Sara (P-5 Orenetes). 

Des d’aquí felicitem de nou als guanyadors i a la resta de partici-
pants!  Els plats feien tan de goig que en un no res es va formar una 
llarga filera de gent que esperava el seu torn per fer el tast. Sens 
dubte, va ser un final de festa per llepar-se els dits! Moltes gràcies 
a tots els qui vau fer possible la Practikada 2011...

Recordeu que si voleu veure fotos i el vídeo de la festa podeu 
entrar al Facebook de l’AMPA CEIP Pràctiques 2 (https://www.face-
book.com/pages/AMPA-CEIP-Practiques-2/191549720868412).

L’AMPA INFORMA...

Practikada 2011... quin art!
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L’AMPA INFORMA...

Art i esport al festival d’extraescolars

El passat dissabte 5 de juny, l’Associació Esportiva l’Eixample 
va organitzar el festival de les activitats extraescolars que duu 

a terme durant el curs amb els nens i nenes de l’escola que s’hi 
apunten. Una vegada més, aquesta entitat i els nens i les nenes 
han demostrat que cantar, actuar, ballar, fer gimnàstica, practicar 
un o diversos esports, són hàbits molt saludables tant pel cos com 
pel seu desenvolupament emocional i intel·lectual. 

Els més matiners van ser els més petits que, des de les 9:30 fins 
les 11:30 al pati de parvulari, van fer una exhibició d’exercicis de 
psicomotricitat, d’iniciació esportiva i de ball. Feia vent i fred però 
això no va ser un impediment perquè fessin un molt bon exercici. 
El grup de ball fins i tot va fer que els seus pares i les seves mares 
ballessin amb ells al final de l’exercici!

A les 11:00, el grup de coral de l’escola va oferir un concert a 
l’aula de música i des de les 11:20 fins les 12:40 al pati gran, vam 
poder veure els grups d’activitat multiesportiva que van demostrar 
els seus avenços en la pràctica del futbol, del bàsquet i del voleibol. 
També al pati gran, des de les 12:40 fins les 13:10, vam poder gau-
dir de la conjugació de l’esport amb l’art amb una magnífica posada 
en escena dels grups de patinatge recreatiu i artístic. I això va donar 
pas als grups d’activitats artístiques -els de dansa i el de teatre-.

El festival va acabar amb dos partits de futbol molt rivalitzats -el 
del grup dels benjamins i el del grup dels alevins- ja que cada equip 
de nens i nenes tenia com adversari els seus pares i mares en cada 
cas. Està clar: van ser dos derbis d’alçada.

Durant tot el dia, els i les alumnes de 5è van oferir un servei de 
menjar i begudes a molt bon preu per recaptar diners pel viatge de 
final de curs del proper any que seran els més grans de l’escola. 
També hi havia una paradeta per comprar les fotografies de cada 
classe.

La diversitat de les activitats que vam poder veure, va posar de 
manifest que l’etapa educativa per la qual estan passant els nostres 
fills i les nostres filles, precisament és la de la diversitat, la de fer 
proves i esbrinar -gràcies al coneixement d’un mateix- què és el 
que més els agrada, allò amb el que se senten més a gust. Dissab-
te, 28 de maig, va quedar clar que els nens i nenes de l’escola gau-
deixen amb les activitats extraescolars i s’ho passen d’allò més bé.
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LA PISSARRA DELS ALUMNES

EL MEU ART

L’art és, per a mi,
un món sense fi.

És un home que camina
buscant noves idees,
nous camins, noves emocions...

Art pot ser un quadre de Dalí,
un poema de Joan Maragall,
una partitura de Beethoven
o, simplement, un nen estudiant.

Pot ser un núvol passejant
o una actriu actuant.
Simplement és art.

L’art és, per a mi,
un món sense fi.

Pot ser un escriptor
que s’inventa un nou llibre,
que busca i busca
novel·les de riure.

L’art pot ser el drac de Gaudí,
la casa Batlló,
la Sagrada Família
o el mateix escultor.

L’art és, per a mi,
un món sense fi.

També pot ser un pallasso
d’un circ animat
que, amb lleons i tigres,
ha muntat un disbarat.

Poden ser les magdalenes de la 
iaia
que, quan surten del forn,
criden la quitxalla.

L’art és, per a mi,
un món sense fi.

(Pseudònim: Emoticona)

Paula Zamora (6è B)

Poema
ELS LLIBRES
Els llibres són essencials
i molt especials.
N’hi ha de tipus diferents
i són molt bons, si els entens.
No només n’hi ha d’avorrits,
alguns són molt divertits.
Agafa una llibreta i ves a la 
Biblioteca.
apunta els llibres més bonics
per recomanar-los als teus amics.
No siguis mandrós, agafa els 
millors!!
Ja veuràs com llegir un moment
 no és tan dolent.
No us hi puc obligar, 
però us ho recomano per millorar
no només en la lectura,
també en l’escriptura.
Pensa també en els demés,
no només en tu mateix.
Recomana la biblioteca
i que s’emportin la llibreta.
Que apuntin els llibres que els 
agradin,
i després que els demanin.
Lletra grossa i en miniatura, 
però tot val en la lectura.
Per obrir la imaginació,
la lectura és una bona solució.
Obre’t als llibres!
Dúnia Navinès (5è A)

Paula Zamora: 1r Premi dels Jocs Florals de Barcelona

La Paula Zamora, de 6è B, va ser guardonada amb el 1r Premi de 
Poesia dels Jocs Florals del Districte de Sants-Montjuïc. Va assis-
tir a l’acte acompanyada de tots els finalistes de la nostra escola 
– Anna Gabaldà, Oriol Costa, Alba Ferret, Nerea García i Judith 
Toledo – i uns quants companys i companyes de l’escola. 
I com a autora guanyadora del Districte, la Paula ha participat amb 
el seu poema sobre l’art als Jocs Florals de Barcelona i ha obtin-
gut, també, el 1r premi!. Des d’aquí li volem fer arribar les nostres 
més caluroses felicitacions.  Segueix així, artista!

Voleu llegir-lo? Doncs aquí el teniu!

És un menjar,
la seva pell pot ser 
de tres colors
i és molt sa.

(Solució: la poma)

ENDEVINALLES

Quan s’utilitza
Treu molta pols
I, de vegades, 
No va bé del tot. 
Què és?

(Solució: l’esborrador)

Es compren,
s’estrenen,
s’utilitzen durant un 
temps
i es gasten.
Què són?

(Solució: els retoladors)

Rita Mallorquí i Nerea García (4t Farigola)
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LLETRES I... ... NÚMEROS

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

Agraïments: família Ancans, família Arvio, família Àsefa, família Carrera 

Geldschlager, família Canillas, família Corona, família Dell’anno, família El 

Bouti, família Ene, família Chouki, família Chen, família García Vega, família 

Gheorghe, família González Pedredo, família Griñó, família Hauck, família He, 

família Lesnikova, família Montcusí Litvinova, família Ouajid, família Ritoune, 

família Sàez Le Corvec, família Seeley, família Sheridan Martín, família Suga, 

família Tisato-Ware, família Usachev, família Wang.

LA BERTA RECOMANA…

Us recomano la col·lecció del “Diari del Greg”, perquè 
són uns llibres molt divertits. En Greg és una mica en-

tremaliat, explica el que ha fet en un diari. De vegades, els 
seus germans el molesten molt, però té el seu amic Rovoley 
que sempre l’ajuda, encara que, de tant en tant, es barallin. 
A mi m’ha fet riure molt; espero que a vosaltres també.n

Berta Vázquez Olivet, 5è B

Coneixeu les proves “Cangur”? Són unes proves per a nois i noies que 
es fan cada any i en les quals hi participen milers d’alumnes d’arreu 
de Catalunya. Consten de 30 preguntes de lògica matemàtica, i a 
cadascuna d’elles s’ha d’escollir la resposta correcta d’entre les cinc 
que s’ofereixen. Us proposo tres d’aquests problemes. Us hi atreviu?

1. Si sabem que    A  + A  + A  + A  =  A  + A  +  6  , quant val A?

a) A val 3    b)  A val 4    c) A  val 5    d) A val 6    e) A val 7

2. Una escala té 21 esglaons. En Joan i en Miquel compten els es-
glaons: el Joan des de baix fins a dalt, i el Miquel des de dalt fins a 
baix. Es troben en un esglaó, que és el que en Joan ha comptat com 
al desè. Quin nombre li donarà en Miquel a aquest esglaó?

a) 13 b) 14 c) 11 d) 12 e) 10

3. Una mosca té 6 potes i una aranya té 8 potes. Si juntem 2 mosques 
i 3 aranyes tenen tantes potes com 10 ocells i…

a) 2 gats b) 3 gats c) 4 gats d) 5 gats e) 6 gats

Respostes:

1. La resposta és la a): A val 3
2. La resposta és la c): per a en Miquel serà  l’esglaó número 11
3. La resposta es la c): 4 gats

Alemany Gute reise!

Amhàric Tiru menged!

Anglès Have a nice trip!

Àrab Safar saad

Finès Hyvää matkaa!

Francès Bon voyage!

Gallec Boa viaxe!

Guaraní Terejo porrytê

Italià Buon viaggio!

Japonès Yoi tabi wo!

Letó Laimtgu Celu!

Portuguès Boa viajem!

Romanès Cálátoril placutá! / Bun drim

Rus Schastlivogo puti! / Dobrogo puti! / 
Harosheva paliota!

Suec Trevlig resa!

Tagal Mabuting paglalayag

Xinès (cantonès) Luyu yiuquei

Diari del Greg
Kinney, Jeff

Estrella Polar
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GENT DE L’ESCOLA

“Hem de ser conscients de la força 

que té una AMPA per canviar coses”

L’ Antonio Ezpeleta, la María José Labrador i la Lídia Serrat són, respectivament, president, 
tresorera i una de les vocals de la nova Junta de l’AMPA del Pràctiques II.

Què us va portar a formar part 
de la Junta de l’AMPA?
MJ\Jo sempre he volgut parti-
cipar en les coses que tenen a 
veure amb l’escola en lloc que 
hi hagi altres persones que se 
n’encarreguin i no saber per què 
es fan les coses. Hi ha decisions 
que si no t’impliques en l’AMPA, 
no saps ni de qui depenen.
L\És que l’AMPA hauríem de ser 
tots perquè és l’associació de 
pares i mares i és on es prenen 
decisions que no són estricta-
ment pedagògiques però que 
formen part de l’educació dels 
nostres fills. L’educació no aca-
ba quan surten de l’escola sinó 
que hi ha d’haver una continuïtat i la forma 
d’aconseguir-ho és estar implicat.
A\Jo formo part d’un grup de pares de P-3 
que vam començar anant a les reunions de 
l’AMPA i això va coincidir amb un canvi de 
Junta i finalment molts de nosaltres, i també 
molts pares de P-4, estem a la Junta actual. 
I ens agradaria que els pares d’altres cursos 
també hi fossin representats.
Com creieu que es podria aconseguir una 
major implicació dels pares i mares?
MJ\Jo reconec que quan vaig arribar a l’esco-
la no sabia que podia anar a qualsevol reunió 
de l’AMPA encara que no formés part de la 
junta. I per això crec que la informació ha de 
ser molt clara, molt visual. Després per e-mail 
es pot enviar l’acta de la reunió.
A\Hem de ser més directes i més pràctics. Un 
objectiu de la nova junta és aconseguir que a 
cada curs hi hagi un representant que estigui 
en contacte amb la junta i totes les comissi-
ons de l’AMPA per tal que pugui transmetre 
les preocupacions concretes dels pares.
L\De fet, això s’està fent entre els pares 
d’educació infantil d’una forma espontània. 
Cal ser conscients que en aquesta escola es 
fan un munt d’activitats que fomenten la rela-
ció entre els pares i que ara, a més, signarem 
la carta de compromís en què ens obliguem 
a estar informats de tot el que fa referència a 
l’educació dels nostres fills a l’escola.
MJ\En relació al representant de cada curs, 

cal que sigui algú prou sociable per aglutinar 
gent diferent, perquè no tothom llegeix els 
correus o els papers informatius o hi ha nou-
vinguts que tenen un problema amb l’idioma.
Com enfoca el tema dels nouvinguts la nova 
Junta?
MJ\Hem de ser conscients que cada cop hi 
ha més gent de diferents indrets i que tenen 
moltes coses per aportar. A la Practikada, per 
exemple, cadascú va fer una activitat relaci-
onada amb el seu país que va ser molt inte-
ressant. La gent és molt creativa. I alhora de 
comunicar-nos hem de tenir present que hi 
ha persones que no entenen el català escrit.
L\També des de la revista es col·labora per tal 
que coneguem totes les llengües que es par-
len a l’escola i puguem dir frases concretes.
A\Jo penso que aquí tenim una assignatura 
pendent i que hem de col·laborar amb els 
mestres a nivell social i lingüístic.
Com estan en aquests moments els comp-
tes de l’AMPA?
MJ\Els comptes estan sanejats perquè s’ha 
estat molt prudent en la despesa tant des 
de la junta anterior com des d’aquesta, però 
també ho és que vivim més de les subven-
cions que no pas de les quotes dels socis i, 
tenint en compte que estem en un moment 
de crisi, és de preveure que les ajudes dis-
minueixin. Per això, és molt important que 
tothom contribueixi al pagament de les quo-
tes. Però potser hem de ser més flexibles en 

el termini de cobrament 
perquè coincideix amb 
l’inici de curs on hi ha 
molts pagaments. 
Quins són els objectius 
de la nova Junta?
A\D’una banda, mantenir 
la feina de l’anterior junta 
però també millorar l’as-
pecte econòmic quant a 
les quotes dels socis i, 
sobretot, fomentar una 
major implicació de tots 
els pares. I de l’altra, tre-
ballar per tal que s’acon-
segueixin fer les obres de 
l’edifici central i unes re-
formes bàsiques a l’estiu 

(menjador, resoldre algunes humitats, pintar, 
millorar la sala de ciències i alguns petits 
retocs).
MJ\S’ha de mantenir una continuïtat en tot 
allò que ja ha consolidat la junta anterior i 
que funciona molt bé (activitats extraesco-
lars, menjador...) però hem de ser conscients 
de la força que té una AMPA per a canviar 
coses. I si no t’impliques en l’AMPA no n’ets 
conscient.
Hi ha activitats que depenen de l’AMPA que 
totes les famílies fem servir i que no sempre 
són conegudes. Ens en podríeu parlar? 
MJ\Hi ha una comissió que organitza les ac-
tivitats extraescolars, una que vigila la quali-
tat dels menús de menjador, la comissió de 
festes, la de subvencions (amb les quals es 
poden fer donacions a la biblioteca o com-
prar un equip de música nou per a l’esco-
la), la de comunicació i la del camí escolar 
i manteniment. 
L\Per exemple: el servei de guarderia quan 
hi ha reunions de curs depèn i el financia 
l’AMPA i el fem servir tots; hi ha l’organització 
de les fotos de Nadal i el regal de la samarreta 
de nens de P3 al padrí de l’últim curs, i la 
comissió econòmica gestiona subvencions 
per a que les activitats extraescolars siguin 
més econòmiques. És molt important que la 
gent sàpiga que els 25 euros de quota de soci 
de cada família donen per molt.n


