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Les retallades pressupostàries han afec-
tat molts aspectes de l’escola, si bé alguns 
en menys mesura del que prevèiem. A tall 
d’exemple, destaquem la reducció de la 
subvenció per despeses de funcionament, 
l’anul·lació dels Projectes d’innovació i la 
reducció dels ajuts a les famílies (beques 
de menjador i llibres i material). Ara bé, 
voldríem destacar dos temes. Un preocupa 
tota la nostra comunitat escolar i per això 
n’ hem parlat molt els darrers anys: són les 
obres de millora del centre. L’altre ens va 
arribar ben avançat el curs passat i va caure 
com una gerra d’aigua freda: la supressió 
de la sisena hora.

Pel que fa al primer, si no hi hagués ha-
gut retallades pressupostàries, hores d’ara, 
probablement, estaríem gaudint de la trans-
formació que tant hem estat esperant.  Però 
no ha estat així, i es preveu que l’espera 
serà molt més llarga del que és raonable-
ment necessari, si és que hom pot dir que 
les mancances a l’escola pública poden ser 
raonables. Així doncs, amb el sentit positiu 
i pràctic que ha de caracteritzar la nostra 
tasca, tots plegats, AMPA i escola, ens hem 
gratat la butxaca i hem començat a fer mi-
llores pel nostre compte. Algú pensarà que 
aquesta no és la millor manera de buscar-hi 
una solució, ja que estem traient les cas-
tanyes del foc al Govern, però el que més 
ens preocupa és el benestar dels nostres 
alumnes i, com que qui espera desespera i 
no acabàvem de veure la fi del túnel, vàrem 
decidir arromangar-nos i fer millores en allò 
que la nostra economia ens permetia.  

Respecte de la sisena hora, poca cosa 
podíem fer, a banda de queixar-nos, da-
vant del tancament de la Conselleria i del 
Departament a reconèixer que, després 
d’uns quants cursos d’adaptació, la imple-

mentació d’aquesta hora havia suposat una 
millora considerable per a l’escola pública. 
Ara hem tornat a temps passats, en què la 
qualitat de l’ensenyament públic havia de 
dependre de la bona voluntat i de l’esforç 
dels equips docents i de les famílies. 

Cal dir fort i clar que amb l’ensenyament 
no s’hi poden escatimar esforços econò-
mics, per molt malament que estigui la 
situació. Cal treure diners d’allà on calgui 
i invertir-los en allò que faci falta per acon-
seguir que les nostres escoles disposin del 
que necessiten per donar una educació i 
una formació de qualitat. Si no es fa així, 
que ningú gosi atribuir el fracàs escolar 
només al que fan les escoles i llurs ensen-
yants, com ja s’està intentant fer.

Però a l’inici d’aquest escrit dèiem que 
les retallades ens han afectat en menys 
mesura del que esperàvem i cal explicar el 
perquè. D’una banda, no hem tingut la re-
ducció docent que han patit altres centres. 
Sense comptar el professorat que corres-
pondria per a la sisena hora, ens han in-
crementat mitja jornada d’una persona que 
ens és molt útil per reforçar aquells cursos 
que més ho necessiten. També hem tingut 
moltes més hores d’auxiliar d’educació es-
pecial de les que comptàvem el curs passat 
i, a partir d’aquest curs, tenim una admi-
nistrativa a jornada completa, reivindicació 
que hem estat fent durant molts anys. Tots 
aquests guanys han estat aconseguits mer-
cès a les moltes gestions realitzades per 
l’equip directiu de l’escola. Aquests detalls, 
que poden semblar minsos si els compa-
rem amb tot el que està passant i amb tot 
el que es necessita, els valorem tan impor-
tants que ens ajuden a mantenir la il·lusió 
per continuar treballant i lluitant per fer de 
la nostra una escola pública de qualitat.
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Diumenge, 21 d’agost: 
Arribem a Oulu ben entrada la nit i allí ens hi espera en Veli, 

director de l’escola Juho Oksa, i en Hannu Arvio, amb un autocar 
que ens porta fins a Oulainen, uns cent kilòmetres cap el sud. Ens 
allotgem i bona nit.

Dilluns, 22 d’agost: 
A les 8’45h, ens vénen a buscar uns quants mestres amb els 

seus propis vehicles per portar-nos fins a l’escola. El dia es presenta 
molt intens. A les nou en punt, tots i totes, grans i petits, donen la 
benvinguda als mestres catalans: algunes paraules (sempre traduï-
des per en Hannu) i música, el preciós llenguatge universal. Nosal-
tres els obsequiem amb un muntatge audiovisual sobre Barcelona 
i Catalunya.

Dediquem el matí a visitar l’escola; ens distribuïm segons inte-
ressos professionals i assistim a classes de diferents matèries, in-
tentant minimitzar l’impacte de la nostra visita. No arribem a acon-
seguir-ho: els nens i nenes d’Oulainen ens esperen amb il·lusió i 
els mestres ens reben, també, càlidament. La seva hospitalitat es 
fa palesa a l’hora d’esmorzar: ens han preparat pastissets i altres 
exquisideses fetes a casa. Nosaltres, a canvi, els hem dut produc-
tes de la nostra terra que ells aprecien: pernil, formatge i un bon vi.

A la tarda, ens acompanyen a visitar una escola d’Educació In-
fantil ja que, a Finlàndia, aquesta etapa no està integrada dins els 
centres de Primària. Aquest intens i profitós dia s’acaba amb un 
càlid sopar finès servit en un bonic refugi municipal, tot de fusta, 
situat als afores d’Oulainen. A les llargues taules parades ens barre-
gem finesos i catalans, per tal de compartir alguna cosa més que 
un deliciós àpat. La vetllada comença amb el cor de veus blanques 
de la població, noies entre 10 i 20 anys que canten com els àngels 
i que ens ofereix un repertori de cançons fineses i, fins i tot, una 
cançó en castellà. Tot plegat, un vespre ple d’emocions; dues rea-

litats molt diferents però, alhora, no tan llunyanes. Intercanviem 
regals, somriures i paraules. Avui ens costarà agafar el son...

Dimarts, 23 d’agost: 
Ens llevem ben d’hora per estar a punt a les 8:45, hora en què 

ens recullen els mestres de l’escola. Avui dediquem tot el matí a 
conèixer una mica més la vida escolar a Finlàndia, observant i pre-
nent notes de tot allò que ens sorprèn de la seva manera de fer i 
d’organitzar-se. La Meritxell Lucini, mare de la família Arvio, ens 
ofereix una sessió de treball per aclarir-nos conceptes organitzatius 
del sistema educatiu finès. Part del professorat de l’escola també 
s’uneix a nosaltres per resoldre els nostres dubtes. Tot plegat, inte-
ressantíssim.

Després de participar en diferents sessions al llarg del matí, arri-
ba el moment del comiat: avui marxem cap a Hèlsinki. Tot el pro-
fessorat ens ve a dir un adéu amb gust de “a reveure”. Segur que 
tot això no s’acabarà aquí.

Anem cap a l’estació acompanyats d’un grup de mestres i, amb 
les darreres abraçades, arriba el tren que ens durà a Hèlsinki. El 
viatge amb tren dura unes 6 hores, però ens passen ràpidament, 
entre converses, lectures. Estem cansats, però molt contents de tot 
el que estem vivint plegats.

Dimecres, 24 d’agost:
Anem cap a l’escola de Käpylä, un centre bilingüe espanyol-finès 

amb qui vam contactar des de Barcelona. Allà ens rep la Mari i en 
Marc (un català), i ens expliquen les particularitats del seu cen-
tre. Un cop més, l’hospitalitat dels nòrdics es fa palesa en el trac-
te que rebem: ens conviden a visitar les seves aules i compartim 
amb ells el dinar, tot conversant sobre aspectes educatius i socials 
d’ambdues realitats: la finesa i la catalana. Quan ens acomiadem 
dels mestres de l’escola Käpylä, ens adonem que hem estès un 

OBJECTIU: FINLÀNDIA. 
Un referent educatiu de qualitat

L’ESCOLA INFORMA...

Ja fa temps que ens han arribat notícies que a les terres del Nord, allà on resideix el Pare Noel i gestiona 
la fàbrica de somnis de la majoria dels infants europeus, han aconseguit l’excel·lència educativa. Ho diu 
el conegut Informe PISA: Finlàndia és el país europeu amb millors resultats educatius. Ja és coneguda la 
visita que ens van fer un grup de mestres finesos el curs 2009-10, gràcies a la seva coneixença amb la 
família Arvio-Lucini. I d’aquesta trobada va sorgir el projecte per anar-los a visitar. Així, el diumenge 21 
d’agost passat, 16 mestres del Pràctiques 2 ens vam presentar al nord d’Europa carrregats d’expectatives 
i il·lusió.
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interessant pont entre Hélsinki i Barcelona i que aquesta relació 
podria fructificar en projectes comuns de futur.

A partir d’aquí, l’expedició dels mestres del Pràctiques 2 comen-
cem la nostra etapa turística del viatge. Hem d’aprofitar que ens 
trobem en un entorn molt diferent al nostre per a conèixer la ciutat 
i gaudir-ne. Dediquem la tarda a visitar l’illa Suomenlinna, que es 
troba davant mateix de la capital finesa. Gaudim d’un agradable 
passeig sota el sol nòrdic, passejant envoltats de verd i de mar. 
Tornem amb el ferri a la ciutat i sopem tots plegats en un restaurant 
del centre. Acabem el dia amb una agradable passejada nocturna.

Dijous, 25 d’agost:
Avui, ja amb els “deures” fets, passem tot el dia visitant la ciu-

tat: el monument a Sibèlius, l’església excavada a la roca Temp-
peliaukio, les seves dues catedrals, la luterana i l’ortodoxa, el port, 
el mercat, les botigues de disseny finès... Avui fem l’últim sopar a 
Hèlsinki per a una part del grup: la meitat tornem cap a casa demà 
divendres i la resta encara es queda fins diumenge per terres nòrdi-
ques. Aprofitaran per a visitar Tallin, la capital d’Estònia. Tots, però, 
guardem dins nostre moltes emocions, records, converses, sabers 
i una convivència intensa.

L’ESCOLA INFORMA... OBJECTIU: FINLÀNDIA

Una reflexió…
Un cop arribats a la nostra realitat i després de processar i pair tot 
el què havíem vist i escoltat, ens calia fer una reflexió individual en 
profunditat. Aquí la teniu:

•	 La concepció d’infant. Els infants són molt presents en la 
societat finesa, els adults se’n preocupen i se n’ocupen molt. Par-
teixen de la idea que, durant la primera infància (0-6 anys), el joc 
és la base de l’activitat dels nens i nenes i els aprenentatges més 
escolars prenen protagonisme a partir dels 7 anys. No hi ha pressa; 
els nens i nenes han de viure la seva infantesa i no cal fer-los adults 
abans d’hora.

•	 La formació inicial dels futurs mestres. Per cursar el 
grau de Magisteri cal passar unes proves específiques molt selecti-
ves.

•	 Importància de l’escola pública. La inversió econòmica, 
per part de l’Estat, és alta. L’escola concertada no existeix i tota la 
població té accés a l’escola pública. Només el 3% de la població 
assisteix a l’escola privada i, generalment, es tracta d’escoles que 
treballen algun projecte educatiu concret.

•	 L’administració està pròxima a l’escola. Existeix una re-
lació estreta entre escola i administració. És el propi municipi qui 
gestiona la part administrativa a través d’un Consell, format pels 
tècnics en educació de l’Ajuntament, els directors de les escoles, 
mestres i pares.

•	 Autonomia dels centres. Cada centre s’autorregula en 
funció de les seves necessitats i el seu projecte educatiu, emmar-
cat dins de la legislació educativa del país.

•	 La relació família-escola. La confiança de les famílies en 
la institució escolar és absoluta. Parteixen de la professionalitat dels 
mestres i de la capacitat d’exercir el seu ofici. En contrapartida, el 
contacte amb les famílies és mínim i normalment es concreta amb 
les entrevistes que es fan al llarg del curs. La implicació de la famí-
lia dins l’escola és escassa.

•	 La gestió del temps. A l’escola, les sessions de treball 
són de 45’ alternades amb 15’ de descans. El temps del migdia 
queda reduït a mitja hora per dinar i les classes s’acaben entre les 

12 i les 14, depenent del dia i en funció de les edats dels infants. 
•	 Recursos: espais i materials. Les dues escoles que vam 

visitar estan dotades de bones instal·lacions. L’escola d’Oulainen 
fa poc que la van reformar i tot, tant el mobiliari com els diferents 
espais, estan dissenyats per a fer-ne un ús funcional i pràctic. Cal 
ressaltar les aules-taller de fusteria, de costura i de cuina i la seva 
increïble dotació.  Els espais exteriors, d’ambdues escoles, estan 
oberts al barri i són d’ús públic.Tot el material que utilitza l’alumnat, 
inclosos els llibres, són gratuïts. El dinar també ho és. Cal tenir en 
compte que s’estalvien les despeses per al monitoratge.

•	 Àrees Curriculars o d’aprenentatge. Donen molta impor-
tància a  l’aprenentatge de la pròpia llengua, el finès. En les prime-
res edats, el temps dedicat a l’àrea de llengua és superior que en 
els cursos dels més grans i és llavors quan les diferents àrees que-
den equiparades. A l’alumnat estranger se li ofereix l’oportunitat 
d’aprendre la seva pròpia llengua.

L’aprenentatge de la música és primordial i la seva importància 
rau tant a nivell curricular com a nivell d’afecció externa a l’àmbit 
escolar. Un tret diferencial, entre uns quants, i que ens va sorpren-
dre gratament, són el que aquí anomenaríem aules-taller: fusteria, 
costura i cuina. De ben petits, els nens i les nenes, aprenen a tre-
ballar la fusta i a cosir, sempre adequant els aprenentatges a les 
seves edats. La introducció de la cuina es fa amb alumnat més 
gran, l’equivalent a la nostra Secundària o Batxillerat. Cal remarcar 
la importància que tenen els ensenyaments professionals i les au-
les taller en són un exemple.

El tipus d’educació que s’ofereix a les futures generacions diu 
molt del model de societat en què es viu i de quines són les seves 
prioritats. Està clar que no podem importar el sistema finès a la 
nostra realitat, però sí que podem dir que aquest viatge ens ha 
corroborat que hi ha d’altres maneres d’entendre l’educació. Fin-
làndia creu en els serveis públics i, per tant, aposta per una escola 
pública de qualitat per a tothom. Per concloure, ens agradaria re-
collir unes paraules de Tarja Halonen, la presidenta del país: “Aquí 
invertim en el què tenim i aquí, el què tenim, són persones”.
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L’AMPA INFORMA...

A l’Assemblea General que l’AMPA del Pràctiques 2 va celebrar el 
passat mes de novembre vàrem començar a posar en comú 

les inquietuds, propostes i suggeriments d’aquest curs 2011-2012. 
Comptàrem amb l’assistència d’unes vint-i-cinc famílies. Moltes 
gràcies a tothom per venir. Les següents van ser algunes de les 
informacions aportades pels membres de la Junta i altres qüestions 
que es van tractar. Si en voleu més detall, ho trobareu tot al web de 
l’AMPA (www.ampapractiques2.com):

* Les despeses del curs passat van ser de 9.786 euros i en 
aquest tenim uns ingressos previstos per valor de 9.409 euros i 
unes despeses calculades de 6.386 euros. Al novembre havien pa-
gat la quota de l’AMPA el 50% de les famílies, una mica més que 
l’any passat. De nou, gràcies. 

* Aprovem una partida de diners per a la biblioteca del centre 
i s’anima a les famílies a donar llibres infantils i juvenils per tal de 
millorar un dels punts claus de l’escola dels nostres fills.

* En relació a obres de manteniment, la Junta informa que s’ha 
millorat el pati dels petits i els problemes de bassals cada cop que 
hi havia pluges, amb una intervenció a l’estiu (remoure la terra) i 
demanem que continuï amb més freqüència aquest arranjament. 
Però en relació al projecte de millora de l’edifici de la cuina, lamen-
tem haver de comunicar que està paralitzat degut a la crisi, i que 
algunes actuacions que s’han pogut fer –obres del terra i sostre de 
la cuina, pintura del pati gran i del passadís de P3- ha estat gràcies 
a diners rebuts del Consorci d’Educació i una aportació de l’AMPA.

* A partir de l’interès demostrat per un grup de famílies de P5 
d’organitzar una activitat d’idiomes, reflexionem molta estona sobre 
què és una activitat extraescolar. Hi ha diferents opinions i des de 
la Junta de l’AMPA ens esforcem en explicar que no s’ha de veure 
com un negoci ni com una acadèmia particular, és més aviat un 
temps d’esbarjo i de distracció després de les activitats escolars. 
Intentarem fer dues enquestes sobre aquest tema per tal de copsar 
l’opinió que les famílies tenen sobre les actuals activitats i també 

suggerir-ne de noves. Veurem després si són factibles. Recordem 
que tota novetat i canvi han de ser aprovats pel Consell Escolar, 
on tenim representació i vot, i que qualsevol suggeriment s’ha de 
comunicar al mail de l’AMPA per tal que cada comissió estudiï la 
proposta i tingui la resposta adient.

* La Comissió de Menjador explica la millora del servei gràcies al 
forn de convecció i al nou cuiner.

* S’anuncia que el 5 de maig celebrarem la Practikada i que es 
prendrà com a motor l’eix transversal d’aquest curs (Mou-te pel ba-
rri i mou-te per al barri), i que al juny hi haurà el sopar de germanor 
de famílies. Us animem a participar.

* Hem estrenat una nova pàgina web que intenta ser més mo-
derna, àgil i atractiva, gràcies a l’esforç de Sergi Meseguer. Junta-
ment amb el Twiter, Facebook i el correu mail podem enviar sugge-
riments, idees i propostes que cada comissió analitza i discuteix en 
comú.

* Continuem amb el Camí Escolar, fent seguiment de l’anunci de 
l’Ajuntament que podria posar en marxa una possible web sobre 
aquest assumpte. 

* Un grup de pares creu convenient la contractació de xerrades 
sobre aspectes educatius, així que contactarem amb la FAPAC (Fe-
deració d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya) i veurem 
quines xerrades es fan durant aquests dos trimestres que resten.

* Igualment, informem que, com ja heu vist, hem col·locat dues 
pancartes signades per l’escola i l’AMPA en contra de les retallades 
i per una millor escola pública.

* Per últim, discutim la possibilitat de finançar aquesta revista 
amb publicitat de botigues i negocis del barri si tenim problemes 
econòmics i de subvencions. Ja veurem com ens en sortim.

Llibres, obres, extraescolars, web, menjador.
Extracte de l’Assemblea general de l’AMPA

Recentment hem inaugurat la nova web de l’AMPA, on posem 
a la vostra disposició tota la informació sobre el dia a dia de 

la nostra Associació, actualitzacions sobre els treballs realitzats a 
les diferents comissions, documents, actes d’assamblees, la revista                       
Fem Pràctiques, menús del servei de manjador i diversos materials au-
diovisuals. L’adreça és www.ampapractiques2.com

Tanmateix, un informem que alguns continguts seran restringits, 
només visibles pels usuaris registrats, per evitar sobretot que els ma-
terials audiovisuals no siguin indexats pels cercadors i que les imat-
ges dels nostres fills i filles no siguin de domini públic.

D’altra banda, és una web molt usable tant a ordinadors tradicio-
nals com a dispositius mòbils, la visualització s’adapta al tamany de 
la pantalla. Creiem que si teniu accés a qualsevol hora i lloc serà més 
fàcil que participeu…

…perquè us volem recordar que l’AMPA som tots i dir-vos que ens 
encantaria que participéssiu d’aquest nou projecte.
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EL REPORTATGE

Padrins i fillols, un pont entre 
els més petits i els més grans
Sabeu què és un padrí? Al Diccionari de la Llengua Catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans, hi 
diu: “Padrí o padrina : persona qui presenta i acompanya algú que rep un honor o un grau, etc.” 
Doncs la nostra escola n’està plena, de padrins i padrines...

Quina il·lusió ser padrins, pensen la majoria dels més grans de 
l’escola, però alhora, quina responsabilitat! I els més menuts, 

quins neguits, quants interrogants. ¿Qui són aquests nens i nenes 
grans que vénen amb nosaltres, que ens acompanyen per anar al 
Casinet, que ens ajuden a posar els abrics, a anar al lavabo... i que 
s’anomenen padrins?

Si fem cas de la definició del diccionari ens trobem amb dues 
realitats, dues vivències diferents, la dels padrins i la dels fillols: 
uns acompanyen, però és un acompanyar que va més enllà del 
significat propi de la paraula, és anar al seu costat i estar ama-
tent, interessar-se per ell o ella, ser conscient que és el primer any 
d’experiència a l’escola dels grans... i això requereix un “bon acom-
panyament”.

Els apadrinats, dits fillols, estan fent un gran pas, un canvi en el 
seu camí educatiu i requereixen de l’acompanyament dels adults, 
pares, mestres i aquests padrins compromesos en fer-lo més pla-
ner.

Mica en mica, al llarg de tot el curs, es va iniciant i alimentant un 
vincle i un lligam entre ells i elles, fins a formar “una gran família” i 
així neix el sentiment de pertànyer tots a una comunitat : la nostra 
escola.

És molt gratificant veure els lligams que s’estableixen entre 
els padrins i padrines i els infants més petits de l’escola, lligams 
d’afecte, d’acolliment. Si es veuen al pati es saluden de manera 
entranyable, o durant el temps del migdia, els grans busquen els 

seus fillols o filloles o et pregunten si ha vingut aquell dia... Existeix 
la complicitat i els somriures “que no tenen preu” i aquell petó que 
val més que mil paraules.

I ves per on, sovint els adults ens enduem grates sorpreses. Re-
sulta que aquells alumnes que pensem que són immadurs o amb 
actituds irresponsables, com per art de màgia es transformen i amb 
els més menuts de l’escola mostren la faceta més sensible, més 
humana i més responsable. Tenen cura del seu fillol, l’ajuden, estan 
pendents d’ells en tot moment, pateixen per si ploren, els eixuguen 
els mocs...

Sempre recordaré aquell dia que un nen de 6è em va preguntar 
per la data de naixement del seu fillol. Al cap d’un temps, quan 
va arribar el dia del seu aniversari li va portar un petit regal. La 
sorpresa del petit va ser immensa, es va quedar mut. Va obrir el 
regal i va aparèixer una felicitació feta pel padrí i un Spiderman petit 
de plàstic. Al cap d’uns dies, la mare del nen gran em va explicar 
que aquell ninotet era del seu fill quan era petit i era el que més 
s’estimava i ara que ja era gran li volia regalar al seu fillol.

Em va emocionar tant aquesta història que em va fer reflexionar i 
em vaig adonar que són aquestes petites anècdotes les que donen 
sentit a la nostra tasca d’educadors, que potser no consta escrit 
en cap currículum, però que ens demostren que realment estem 
formant persones sensibles, humanes i que saben estimar.

Sílvia Mas, tutora de la classe dels Elefants
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Els nostres fillols i filloles
Tots els alumnes de 6è tenim un fillol de P-3 i, de vegades, fins i tot dos, ja que a P-3 hi ha molts nens i nenes, més que no pas 

a 6è. E el temps que passem amb els nostres fillols els ajudem, els mimem, els cuidem i els fem riure (encara que ells també ens 
fan riure a nosaltres).

Per començar a conèixer-nos, ens vam fer una fotografia al jardí de l’escola. Ara la tenim penjada a les classes de 6è i a les de P-3 
(la podeu veure a la portada i contraportada de la revista que teniu a les mans).

La festa de Santa Cecília va ser la nostra primera sortida amb ells. Abans de sortir, els vam ajudar a posar-se la jaqueta. Pel camí, 
vam anar parlant i vam acabar de connectar amb ells. A l’arribar de nou a l’escola, els vam fer rentar les mans, beure aigua i posar-se 
la bata i el pitet perquè poguessin anar a dinar. 

Cada dia, a l’hora de menjador, quan acaben de dinar, dos nens o nenes de 6è juntament amb la Núria, l’Encarna i la Joana (les 
monitores de P-3) els fem fer pipí, treure’s les sabates i els fem carícies perquè s’adormin.... I, quan es desperten, els ajudem a 
posar-se les sabates.

Ens agrada molt  estar amb els nostres fillols!!

Laia Blay, Isis Hurtado i Ohiane Castillo (6è B)

EL REPORTATGE PADRINS I FILLOLS

Què en pensem Lleons i Elefants dels nostres padrins?

“Vénen a ajudar-nos a fer el tren”

“Ens donen la maneta quan anem al concert. Vam passar per davant de casa meva.”

“A mi em van ajudar a posar-me la jaqueta, perquè no podia... Costava molt!”

“M’agrada molt que vinguin els padrins.”

“Ens vam fer una foto allà a fora, al pati.”

“Quan anem a dormir, després de dinar, ens acompanyen fins al passadís i ens traiem les sabates... però abans fem pipí....”
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L’ACTIVITAT

A la conquesta de Sants... i de Barcelona
Com bé sabeu, l’eix transversal d’enguany s’anomena “Mou-te pel barri.... Mou-te per al barri!” 
Però el nostre alumnat ha anat molt més enllà. Al llarg d’aquest primer trimestre, els nens i nenes 
de l’escola han dut a terme un veritable desplegament de coneixements, no tan sols pel barri de 
Sants, sinó per tota la ciutat de Barcelona. Voleu saber on han estat? Consulteu el plànol de la 
ciutat i ho descobrireu!
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LA PISSARRA DELS ALUMNES

És una cosa groga
I té tres colors més.

La tenim al barri 
I obligada és.
Què és?

(Solució: el semàfor)

ENDEVINALLA

Griselda Baeta (5è B)

Poemes
LA FARIGOLA

La farigola ja es aquí
amb una mica de romaní. 

Farigola, dolça farigola
sopa farem i curarem,
ja que d’aquestes propietats
ets l’única que en saps. 

Farigola, seca farigola, 
surt que la primavera torna
si tens mal de gola truca a la farigola.

Laia Arvio
Martina Camprodón

Georgina Orero
(4t A)

UN POEMA

Vull fer un poema que lligui bé,
mots i paraules que estiguin bé.

El meu poema escrit en un paper
pot ser en blanc i negre i d’un vell 
barber.

El meu poema no s’ha acabat
i el paper no l’he estripat.

Estic enrabiat, estic ben fart,
i el poema estic a punt d’esmicolar.

Ja l’he acabat, no l’he trencat
i el poema ja l’he guardat.

Max Zamora (5è B)

FRASE DIVERTIDA

Eren sis que tenien set, que van comprar un càntir buit que era nou i encara l’hi deu.

Laia Casasayas (4t Farigola)

ENIGMA

Un cavaller entra en un bar amb el seu cavall el 
Divendres. S’hi queda 3 dies i surt el Divendres.
Com pot ser?

Solució: Perquè el seu cavall es diu Divendres

Fanny García (6è A)

Les Orenetes i les Gavines han fet uns gegantons 
per celebrar les Festes de la Mercè.
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LLETRES I...

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

Agraïments: família Aziz, família Ancans, família Arvio, família Àsefa, família 

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

De Kermadec, família El Bouti, família Ene, família Chen, família Faur, família 

González Pedredo, família Griñó, família Karmas, família Lesnikova, família 

Marghni, família Montcusí Litvinova, família Ouajid, família Popescu, família 

Ritoune, família Seeley, família Sheridan Martín, família Suga, Família Tamargo, 

família Usachev, família Wang.

L’AIDA RECOMANA…

Hola, sóc l’Aida Gimeno de 5è B.
Jo us recomano la Biblioteca del Vapor 

Vell. És molt tranquil·la i per fer deures va molt 
bé. Si tens carnet de soci, pots agafar molts lli-
bres i retornar-los al cap d’un mes.

Hi ha una zona de nens, on hi ha llibres per 
als més petits i ordinadors, on tens una hora per 
jugar. Després tens la part dels adults, on hi ha 
novel·les de criminals i històries de por....

Doncs, ara, ja hi pots anar, si vols.... i, si et 
vols fer soci, endavant! Serà molt més divertit!n

Aida Gimeno, 5è B

Alemany In welcher Strasse wohnst du?

Amhàric Yet neu mitinoreu?

Anglès Which street do you live on?

Àrab Fí Ayí zanca taskun?

Finès Milla kadulla asut?

Francès Dans quelle rue habites-tu?

Gallec En que rúa vives? 

Italià In che strada vivi?/ Qual’è il tuo 
indirizzo?

Japonès Dono toorini sunde iruno?

Letó Kura iela tu dztvo?

Romanès An ce stada stai? / Pe ce strada 
locuiesti?

Rus Na kakoi ulitse ti jiviosh?

Suec Vilken gata bor du pa?

Tagal Saang kalye ka nakativa?

Urdú Aap kis galy mee rehte hain? 

Xinès (cantonès) Ni zhu zai na tiao jie? 

FEM PRÀCTIQUES entre tots!

Si vols participar a la revista ho pots fer enviant-nos un comen-
tari breu sobre un tema d’interès per a la comunitat 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. També podeu trobar-nos al Fa-
cebook: AMPA CEIP Pràctiques 2 i al twitter: @AMPAPractiques2

... NÚMEROS

1. Quants animals tinc a casa si tots són gossos menys dos, tots són 
gats menys dos i tots són ocells menys dos?

2. A quin còmic pertany aquest personatge?

1001

3. Completa la sèrie:
U – D – T – Q – C – S – S …

Respostes:

1.Tinc tres animals: un gos, un gat I un ocell. 
2. El personatge és Milú, el gos de Tintín
3. La sèrie està formada per les primeres lletres dels nombres a 
partir de l’u. Així:
Un – Dos – Tres – Quatre – Cinc – Sis – Set – Vuit – Nou…
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