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“Va, segur que no n’hi ha per a tant!” o 
“Vés a jugar i no t’hi amoïnis més…” són 
dues de les moltes frases que alguns cops 
hem dit als nostres alumnes quan ens han 
vingut a explicar un incident que han tingut 
amb algun company o companya de classe 
o de l’escola. Parlem en passat perquè el 
pas del temps i l’aprenentatge –els mestres 
també fem un aprenentatge continuat- ens 
han ensenyat que la gestió dels conflictes 
ha de passar per escoltar i aprofundir en els 
fets esdevinguts, dedicant-hi el temps que 
calgui fins que els que hi estan implicats 
senten que l’han pogut aclarir i s’ha solu-
cionat. 

A la nostra escola, on convivim al voltant 
d’unes quatre-centes cinquanta persones, 
es produeixen cada dia moltes situacions 
derivades d’aquesta convivència –malen-
tesos, discussions, picabaralles...- que cal 
treballar a fons. No només amb l’objectiu 
de resoldre el conflicte, sinó de donar als 
nostres alumnes les eines necessàries per 
aprendre a conviure i a gestionar les difi-
cultats de relació que puguin tenir amb els 
altres. És per això que hem d’entendre el 
conflicte com un element que forma part de 
la convivència i, per tant, com un element 
que s’ha d’aprendre a gestionar. Així doncs, 
és un tema que, de cap manera no podem 
obviar, tot i que sovint implica deixar de fer 
moltes altres tasques que són importants en 
la dinàmica escolar diària.

L’objectiu del nostre projecte de convi-
vència és assolir la cohesió social i la con-
vivència harmònica necessàries entre els 
protagonistes de l’àmbit escolar. Per tal 
d’aconseguir ambdues fites treballem per 
fomentar el diàleg, la comunicació i la impli-
cació de tothom en la vida de la comunitat 
educativa. Seria, doncs, molt poc coherent 
per part dels qui hem de transmetre als in-

fants un seguit de valors, passar a corre-
cuita per damunt del que a ells els preocu-
pa en les seves relacions quotidianes.

Així doncs, hem de ser conseqüents i 
hem de treballar des de diferents àmbits. 
La PREVENCIÓ, en el sentit de facilitar els 
recursos de comunicació necessaris per 
tal que la resolució dels conflictes siguin 
més planera. Vol dir ensenyar a aprendre 
a escoltar l’altre i  a  intentar posar-se en el 
seu lloc. La GESTIÓ, en la qual hem de fer 
veure què és el que s’ha fet incorrectament, 
hem de fer reflexionar sobre les conseqüèn-
cies del fet i com es podria haver actuat per 
evitar arribar a una situació conflictiva. A 
vegades, cal fer intervenir persones prope-
res als esdeveniments, ja que, moltes vega-
des, costa reconèixer que no ho hem fet bé. 
I per acabar, la RESOLUCIÓ, moment en 
què les parts implicades han de sentir que 
han arribat a aclarir el que ha passat i que 
cadascú sent que l’altre farà un esforç per 
conviure millor.

Tot aquest procés, dut a terme en totes 
les situacions de conflicte, és llarg i reque-
reix temps. Com ja s’ha dit, sovint cal deixar 
altres feines de banda per poder aprofundir 
en el que ha passat i evitar que el problema, 
en ignorar-lo, es vagi fent més gran. Però 
no n’hi ha prou en què els mestres tinguem 
clar què hem de fer i hi esmercem tot el 
temps que sigui necessari. També cal con-
siderar altres elements importants, sense 
els quals no arribarem a assolir els objec-
tius: la confiança de les famílies en la feina 
que el professorat fa sobre aquest tema, el 
treball conjunt de les famílies i l’escola per 
intentar seguir una línia comuna que no creï 
desconcert en els nostres alumnes/fills en 
rebre missatges oposats, i la comunicació 
clara i constant entre uns i altres.
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PARES EN PRÀCTIQUES

Acarem el conflicte, fomentem la convivència

FEM PRÀCTIQUES entre tots!

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



3

Fem Pràctiques - número 19 - 2n Trimestre 2011/12

A FONS

Convivència i mediació escolar:
transformem els conflictes en oportunitats
La nostra escola ha començat un repte envejable: un pla de formació per saber gestionar i resoldre els 
conflictes que sorgeixen entre l’alumnat. Professors i alumnes s’han implicat en la tasca de conèixer 
l’altre i saber bastir ponts de confiança. Aprendre a ser i aprendre a entendre. Perquè, com va dir el 
Mahatma Gandhi, “si vols canviar el món, canvia’t a tu mateix”. 

Cada any, abans d’acabar el curs, el 
Claustre de mestres fem la demanda, 
en funció d’unes necessitats concre-

tes, d’una formació per al següent curs esco-
lar. La necessitat de formar-se contínuament 
és un aspecte primordial en la vida de les 
persones i, en especial, en l’ofici de la perso-
na docent. Ens cal “estar al dia” i en aquests 
moments són molts i molt variats els reptes 
que la nostra professió ens posa al davant.

Ens remuntem al curs 2009-2010 i al 
contingut del Projecte “Aprendre a conviure 
tot participant” on es contempla l’aplicació 
d’una enquesta a tota la comunitat educa-
tiva (famílies, alumnat i professorat) per tal 
de mesurar l’estat de la bona convivència a 
l’escola. Un cop fet el buidat de l’enquesta 
del sector professorat, 
vam evidenciar un re-
sultat força baix en el 
següent ítem: “Tenim 
prou recursos per tractar 
adequadament els con-
flictes entre l’alumnat?” 
Així doncs, el curs passat 
vam fer la nostra petició 
de formació en funció 
d’aquest dèficit: ens calia 
una formació que anés 
encaminada cap a la re-
solució de conflictes.

Un cop realitzada la 
nostra petició al Centre 
de Recursos Pedagògics 
del districte de Sants-
Montjuïc i dins del Pla de 
formació que contempla 
el Departament d’Ensenyament, se’ns va 
concedir una formació d’una durada de 30 
hores que realitzaríem els dimecres per la 
tarda un cop finalitzada la jornada escolar en 
el nostre centre. La Formació duia per títol, 
“Convivència i mediació escolar” i la perso-
na que ho ha impartit ha estat la Mònica Al-
bertí. Les expectatives de la nostra demanda 
volíem, inicialment, que donessin resposta a  
les següents inquietuds:

- Obtenir estratègies per a la bona convi-
vència dins de la Comunitat escolar

- En cas de conflictes, saber-los gestionar.
Un cop realitzat aquest treball previ amb 

totes les persones interessades en fer la for-
mació, vam començar amb força interès les 
sessions formatives. Setmanalment o quinze-
nalment, anaven sorgint els diferents aspec-
tes que configuraven el programa de la for-
mació. La comunicació, la reflexió, l’anàlisi, 
l’intercanvi, l’explicitació d’experiències, 
el coneixement de bones pràctiques... ens 
van portar a clarificar conceptes, a prendre 
consciència del què fem, del què hauríem 
de fer i de la necessitat d’unificar criteris 
per a treballar-ho de manera conjunta tota 
l’escola.

Un cop acabada la formació, cal posar fil 
a l’agulla i revisar el nostre projecte de con-
vivència treballant, prioritàriament, des de 
la mirada de la  gestió dels conflictes que 

suposa tenir un coneixement dels altres, afa-
vorir la proximitat en les relacions personals 
i establir ponts de comunicació i confiança; 
tot plegat és la base d’una bona convivència, 
d’una convivència pacífica.

Ara cal treballar en la concreció, en la pla-
nificació i projecció de línies d’actuació con-
juntes i de propostes diferenciades en funció 
de les edats de l’alumnat per tal d’arribar a 
un objectiu compartit pel professorat i ne-
cessari per a una bona convivència: “Donar 
eines a tot l’alumnat per tal que puguin ges-
tionar els conflictes de manera pacífica”.

Construir la cultura de pau

La gestió constructiva, creativa, cooperativa i 

crítica dels conflictes, la importància de crear 

unes relaciones interpersonal positives i enriqui-

dores com a base del treball educatiu de centre 

-l’aprendre a ser i l’aprendre a conviure- són al-

guns dels reptes de l’escola del segle XXI.

Els programes de gestió positiva de la convi-

vència i mediació parteixen de la realitat de cada 

centre i volen fomentar la cultura de pau afavorint 

l’abandonament de prejudicis i estereotips, el 

desenvolupament de l’autonomia moral, el judici 

crític, l’empatia, el treball cooperatiu, l’ajuda en-

tre iguals i la participació democràtica. Una bona 

convivència no es caracteritza per l’absència de 

conflictes, sinó per disposar de les habilitats i 

estratègies necessàries per transformar-los cons-

tructivament. Així doncs, es promou el desenvo-

lupament de la comunicació assertiva, l’escolta 

activa i la pràctica de la mediació amb el fi últim 

de capacitar a tots els i les alumnes en la auto-

gestió positiva dels conflictes a l’escola i també 

a la societat.

El treball, però, no té a veure només en desen-

volupar capacitats en els i les alumnes. Per des-

envolupar escoles amables, justes i pacífiques cal 

replantejar sistemes i estructures (sistemes nor-

matius, reglaments de règim intern, estructures 

de participació, equip de mediació), incorporar 

noves metodologies que afavoreixin el treball coo-

peratiu i la creació de grup i requereix, molt espe-

cialment, de la implicació de tots els sectors de 

la comunitat educativa: alumnes, mestres, pares i 

mares, personal administratiu, monitors, etc. Així 

doncs, transformar els conflictes en oportunitats 

i construir cultura de pau és cosa de tots i totes.

Aquest curs, alguns dels mestres de l’escola 

han participat en un curs en gestió positiva de la 

convivència i mediació. Aprofito aquest espai per 

felicitar-los per la feina feta, l’esforç realitzat i per 

les ganes de millorar la gestió de la convivència 

al centre. Agraeixo l’oportunitat que m’han donat 

d’aprendre amb tots ells i us animo a tots i totes 

(el mestres que han participat en la formació, la 

resta del claustre, pares, mares, alumnes, PAS, 

monitors...) a seguir endavant.

Mònica Albertí i Cortés



Fem Pràctiques - número 19 - 2n Trimestre 2011/12

4

L’ACTIVITAT

Mou-te pel barri... mou-te per al barri !
Els castellers de Sants, l’antiga fàbrica de l’Espanya Industrial, les fonts de Montjuïc, els comerços del 
barri.... Els nens i nenes del Pràctiques 2 aquest curs estan realitzant la descoberta de Sants, el seu 
present i el seu passat, els seus serveis, les seves comunicacions i la seva gent. El resultat de tot aquest 
estudi queda palès a les pàgines del “Fem Pràctiques”. Enhorabona! 

De l’univers als Castellers de Sants

Els nens i nenes del cicle inicial aquest curs ens movem per 
al barri  i ho fem tots els dimecres en els tallers de plàsti-

ca. Entre altres coses estem dissenyant rajoles pels carrers del 
barri, perquè puguin agafar idees els dissenyadors quan ha-
gin de canviar les que hi ha. També construïm unes maquetes 
d’escultures per si convé poder-les posar a les places, carrers 
i jardins. Hem fet fotografies i les tenim exposades. Com que 
també sabem que els castellers estan molt arrelats al nostre 
barri, cada classe ha pintat una colla i entre tots hem construït 
un castell. Així doncs hi ha quatre torres de castells ben xules 
al mural de la paret. Us convidem a tots a que vingueu a veure 
les nostres creacions. Són ben boniques i originals.

També les Foques, els Pingüins, les Balenes i els Dofins ens 
movem pel barri i per això hem fet dues sortides. Una a la bi-
blioteca del Vapor Vell que va ser molt interessant perquè ens 
van ensenyar com funciona i el que podem trobar-hi. ¿Sabeu 
que de totes les biblioteques de Barcelona, aquesta és la que 
té més material de música? I ens van explicar que abans aquest 
edifici era una fàbrica de panes i encara en conserva el sostre 
de fusta. Val la pena anar-hi i intentar imaginar les politges que 
deuria haver-hi penjades, així com el soroll que segurament fa-
rien totes les màquines funcionant alhora, en contrast amb el 
silenci que se sent ara.

L’altra sortida va ser a veure l’obra de teatre en anglès “Els 
Músics de Bremen” al Centre Catòlic de Sants. Va ser molt di-

vertida, els actors portaven els personatges del conte -el gat, 
el gos, el gall i el ruc- a sobre, ens feien preguntes i nosaltres 
contestàvem i... tot això en anglès, perquè ja en sabem molt!

Els nens i nenes de primer estem descobrint on està situada 
la nostra escola i, com uns bons investigadors, ens hem anat 
movent, amb l’ajuda del Google, dels mapes, dels plànols i del 
globus terraqüi per l’univers, els planetes, els continents, els 
països, les comunitats autònomes, les províncies, els distric-
tes, els barris... fins arribar al nostre carrer. Tot ha estat molt 
interessant!

Taller de maquetes

En aquest taller fem una petita maqueta d’al-
gun lloc del barri de Sants. A la primera ses-

sió, anem a l’aula d’acollida on treballem amb els 
ordinadors per grups, utilitzem el programa Google 
Maps i Street View. Durant aquesta sessió, esco-
llim la part que farem i dibuixem el plànol. Amb el 
material que ens proporciona el Josep i amb el que 
portem nosaltres de casa per a reutilitzar (caixes i 
altres materials en desús), decorem, pintem, mun-
tem... I a la quarta sessió acabem les maquetes i 
les exposem al passadís.

Jordi Garcia (5è B)
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Oques, fonts, parcs i castells

Aprofitant l’eix transversal d’aquest curs, els dimarts a la tarda ens reunim 
els nens i nenes de 3r i 4t i realitzem els diferents tipus de tallers, que 

són: 
- L’OCA DEL BARRI: Aquest taller és entrentingut i divertit, ja que hem 

de retallar 63 peces, les quals són diferents establiments que trobem en 
el nostre barri, i tot el seu conjunt formen el joc de “l’OCA DEL BARRI”. A 
més a més els nens i nenes que acabem més aviat, el que fem és fer l’OCA 
DEL BARRI gegant, és a dir, els primers grups van dibuixar les caselles de 
l’oca sobre un llençol i una vegada acabats els dibuixos, ara els últims grups 
pintem les diferents caselles. Això ho fem perquè aquesta OCA serà un joc 
per poder jugar a l’hora del pati.

- LA FONT DE MONTJUÏC: Amb els colors de l’arc de Sant Martí, hem 
après a cosir. La Font Màgica hem cosit i ens hem divertit.

- EL PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL: Hem utilitzat la tècnica de 
l’aquarel·la per pintar el Parc de l’Espanya Industrial. El taller consisteix en 
llegir la història de com una fàbrica tèxtil va ser convertida en un parc. Va 
ser construït el 1985 per l’arquitecte basc Luis Peña Ganchegui. El parc es 
troba prop de l’estació de Sants. El taller és molt divertit alhora hem sabut el 
per què del parc i hem pintat amb aquarel·les.

- ELS CASTELLERS DE SANTS: Hem començat coneixent la història 
dels castellers i hem après d’on venen els castells, en quin lloc es reuneixen 
els castellers de Sants, els instruments musicals que acompanyen als cas-
tellers en les seves actuacions i els noms propis dels castellers: anxaneta, 
pilar, pinya, etc. Tot això ho hem reflectit fent castellers de plastilina i n’hem 
fet tres pilars que no han fet  llenya, de moment. També hem fet un mural 
dibuixant castellers fent un pilar

- EL CASTELL DE MONTJUÏC: A Montjuïc hem pujat amb el telefèric i 
hem passejat pel seu Castell, des d’on es veuen unes vistes molt boniques. 
Aprofitant aquesta sortida, als tallers de Cicle estem fent una representació 
amb plastilina d’aquest Castell.

Alumnat del Cicle Mitjà

Things about our neighbourhood

En anglès, barri es diu neighbourhood. Heu vist qui-
na paraula més llarga? Al principi ens costava de 

dir-la però ara ja no, perquè fem el taller Things about 
our neighbourhood. L’objectiu és fer un power point  so-
bre coses que hi ha al nostre barri, com els castellers, 
els gegants, el parc de l’Espanya Industrial, el Vapor Vell 
o el mercat, per poder-lo mostrar als nostres companys 
de grup en l’última sessió. 

Primer busquem la informació a Internet, en fem un 
resum perquè ens sigui més senzill poder-la expressar 
en anglès amb les nostres paraules i busquem les imat-
ges que acompanyaran les frases. Fent aquest taller no 
només aprenem el significat, la grafia i la pronunciació 
de noves paraules. Tant amb el nostre treball com escol-
tant la presentació dels companys, a vegades ens sor-
prenem amb alguna cosa del barri que desconeixíem, 
com per exemple que el color de la camisa dels caste-
llers de Sants és grisa en record de la roba que duien 
els treballadors de les fàbriques tèxtils que hi havia situades al 
barri, que Sants 3 Ràdio va sorgir de les ganes d’uns joves de 

només 14 anys, o que a Europa no hi ha cap carrer comercial 
més llarg que el de Sants. 

L’ACTIVITAT MOU-TE PEL BARRI... MOU-TE PER AL BARRI
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La industrialització i l’urbanisme a Sants 
durant el segle passat

Aquest trimestre, a sisè hem començat a treballar, dins l’àrea 
de Coneixement del Medi Social i cultural, com va ser la in-

dustrialització durant el segle passat del districte de Sants-Mont-
juic, i aspectes rellevants com l’arribada de la electricitat al barri. 
Hem vist quins edificis queden encara d’aquelles antigues fàbri-
ques (el Vapor vell, la Seat, l’Espanya industrial, etc) i quin és el 
seu estat i ús en l’actualitat. 

Per altra banda, a nivell d’urbanisme del barri, hem compa-
rat imatges de com eren els carrers i places més emblemàtiques 
del barri de Sants i com han canviat durant aquests anys fins a 
l’actualitat. Algunes de les places i carrers treballats són: el carrer 
Miquel Àngel número 60, el carrer Riera Blanca, la plaça d’Osca 
o la plaça d’Espanya

Tot aquest treball l’han fet alumnes voluntaris que, en petits 
grups o de forma individual, han preparat una exposició per a la 
resta de companys. D’aquesta manera, hem pogut gaudir i apren-
dre del seu treball i comentar-ho entre tota la classe.

L’ACTIVITAT MOU-TE PEL BARRI... MOU-TE PER AL BARRI

Gifts from Sants

Imagineu-vos que algú ve a visitar el nostre districte i li volem 
fer un regal perquè se’n porti un bon record. Doncs el taller 

“Gifts from Sants” està pensat per a això. Dues entitats impor-
tants del barri són els castellers i els gegants, oi? Doncs amb el 
cartell dels primers fem un trencaclosques i amb els gegants 
uns imants. Tant en un cas com en l’altre, el què fem primer és 
fer-ne el dibuix i pintar-lo. Per fer el trencaclosques, enganxem 
el full dibuixat a una cartolina i hi dibuixem a sobre les línies 
que seran les peces. A vegades el dibuix ens surt tan bé que 
ens fa pena tallar-ho! Per a fer l’imant dels gegants, triem el que 
més gràcia ens fa (la Xinxa, en Bartomeu, la Maria o en Xava) i 
el dibuixem en un tros de full petitonet, el folrem i hi enganxem 
l’imant al darrera. 

Com que molta gent, tant de Barcelona com de fora, ve a 
visitar el MNAC, també li dediquem una activitat: el dibuixem 
sobre fang calcant-lo d’un full i l’acolorim amb pintura. Queda 
molt vistós i és una activitat que ens ha agradat molt! En resum, 
valorem el què hi ha al nostre barri, aprenem anglès i ens ho 
passem bé!

The Economic Sectors in Sants

El dia 9 de desembre, els nois i noies de 5è vam fer una sortida 
per diferents carrers del barri de Sants. Aquesta sortida estava 

relacionada amb el tema dels sectors econòmics (the economic 
sectors) que estàvem estudiant a l’assignatura de Coneixement 
del medi through English. 

L’objectiu d’aquesta sortida era veure quins serveis (tertiary sec-
tor) tenim al barri. Per a això, portàvem una taula on hi havia es-
crits els noms en anglès de tots els possibles serveis que podíem 
trobar al barri. Cada vegada que vèiem un servei, ens aturàvem i 
fèiem una marca al lloc corresponent de la taula. 

El dia següent, vam comparar les dades de la taula que teníem 
tots i totes apuntades i vam fer una gràfica de barres amb el re-
sultats. Tot observant la gràfica vam reflexionar sobre el tema i ens 
vam adonar que el sector terciari és el més treballat a quasi tots 
els llocs. Però, sobretot, vam veure que al nostre barri predominen 
els bars i restaurants i, en canvi, no hi ha gaires forns de pa o 
ambulatoris.

Gràcies a aquesta sortida, vam aprendre moltes coses sobre el 
barri i el sector terciari.

Per poder il·lustrar la sortida, els  mestres que ens acompanya-
ven van fer fotografies.

5èA: Jennifer Moreira, Cloe Navinés, Maria Solé

5èB: Jordi García,  Ricard Rosa, Max Zamora
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Una mirada amb uns altres ulls
Al Pràctiques 2 hi ha fent vinguda d’arreu del món. ¿Us heu fixat, a la revista, quants idiomes tenim 
entre nosaltres? Amhàric, finès, hindú, letó, rus, suec, tagal, xinès... En aquest número hem volgut 
saber qui són tres d’aquestes famílies, com ens veuen, què pensen de la nostra societat, com s’hi 
troben, entre nosaltres. Ha estat un plaer conversar amb tots ells.

La família Suga prové del Japó. El pare, l’Hiroshi, és investigador 
en biologia a la Universitat Pompeu Fabra, la mare, la Chiaki, 

es fa càrrec de les dues filles, la Mizuki, que significa “neu fresca a 
Suïssa” (P5) i la Natsumi, que significa “estiu a Suïssa” (P4). Van 
venir a viure aquí perquè, per casualitat, l’Hiroshi va conèixer un 
investigador català que el va convidar a treballar en un projecte a 
Barcelona. En un moment en què molts pensen que la situació 
econòmica i la manca d’una aposta clara d’inversió en investiga-
ció provocarà una fuga de talents a l’estranger, és encoratjador 
saber que nosaltres també podem atraure talent estranger. Poc 
després de néixer la Natsumi, la família Suga es va traslladar de 
Suïssa, on investigava l’Hiroshi aleshores, a Barcelona. Segurament 
representen la cultura més diferent a la nostra i, tanmateix, han tro-
bat l’equilibri entre mantenir i transmetre a les seves filles el seu 
idioma i costums i integrar-se en la societat catalana.

El primer que ens ve al cap a aquells que els coneixem és el 
mundialment famós pastís de te verd que fa la Chiaki. Perquè no és 
un pastís qualsevol. És un pastís que sorprèn per la seva amorositat 
etèria, per la subtilesa del seu sabor, per la delicadesa i amor de les 
mans que l’han cuinat. Quan un el prova, sap que la Chiaki no no-
més fa menjar. La Chiaki cuina. I, a més, comparteix generosament 
el seu coneixement de la cuina japonesa amb tots aquells que li 
ho demanen (sopa de miso, salsa de soja per macerar carn i peix, 
udon...) i diverses mares poden donar fe d’haver compartit receptes 
i haver cuinat plegades amb ella. El pastís de la Chiaki és gairebé 
tan dolç i subtil com ella.

La cuina japonesa és tot un tema i l’Hiroshi ho sap. Va ser l´únic 
moment de la conversa en què, abandonant per un moment la 
prudència que el caracteritza, va afirmar amb orgull que enlloc es 
menja tan bé com al Japó. Aquí, on ens agrada menjar bé i estem 
orgullosos de la nostra cuina, entenem aquesta afirmació perquè 
la cuina també forma part de la cultura d’un país. Ho és per a 
nosaltres i ho és per ells. Tot i que la família Suga sol menjar cuina 
japonesa, l’Hiroshi reconeix que li encanten els calçots i la cuina 
del nord d’Espanya. 

L’Hiroshi crida l’atenció per la seva prudència i discreció, segu-

rament pròpia de la seva cultura, que no li impedeix expressar una 
opinió molt formada de les coses. L’Hiroshi és intel·ligent, observa-
dor, analític i curiós i això li permet donar-nos una visió molt interes-
sant de la nostra societat i cultura.

La Mizuki i la Natsumi fan castells. La Mizuki entrena dos dies 
a la setmana i un tercer fa l’actuació. Tot un exemple d’esforç i de-
dicació que encaixa molt bé amb la cultura japonesa. La Mizuki és 
àgil i lleugera i per això és una peça important del castell, però és 
menuda i li cal més força als braços. Ella i l’Hiroshi treballen plegats 
cada nit per enfortir els seus petits músculs. La Natsumi és un petit 
esquirolet.

Es nota que s’han sentit molt acollits pel món casteller del qual 
l’Hiroshi en destaca la necessària coexistència de diferents gene-
racions que treballen per la consecució d’un objectiu comú. I co-
menta que li va sobtar que és una tradició típicament catalana en 
la qual estan prenent el relleu molts estrangers, ja que no desperta 
un interès generalitzat en catalans nascuts aquí. Les reflexions de 
l’Hiroshi ens fan pensar en els castells com una metàfora perfec-
ta de la cohesió social entre generacions i nacionalitats, perquè ni 
l’edat ni l’origen ens separen quan hi ha un sentiment i un objectiu 
que ens uneix.

Els pares que vam acompanyar la Rua de Carnestoltes aquest 
any vam descobrir una altra passió per la cultura espanyola de 
l’Hiroshi, doncs va aparèixer amb una guitarra espanyola que, jun-
tament amb la trompeta amb la qual amenitzava la festa un altre 
pare, va fer que ens ho passéssim d’allò més bé. Es mostra una 
mica tímid al respecte però parla de partitures de música clàssica, 
de les hores que dedica a tocar i del seu professor i un té la sensa-
ció que s’hi esforça molt i que no ho deu fer malament.

La família Seeley està formada per l’Oliver, anglès, l’Angela, ame-
ricana, i dues menudes, la Lilly (P5) i la Josephine, que tot just 
té quatre mesos. Quan l’Angela va acabar la seva Llicenciatura en 
Filologia anglesa va decidir viatjar per millorar el seu espanyol i va 
venir a parar a Barcelona on va coincidir amb l’Oliver en un pis 
d’estudiants i va sorgir l’amor entre ells. Temps després, ja als Es-
tats Units, va néixer la Lilly però l’Oliver i l’Angela trobaven a faltar 
Barcelona per la seva qualitat de vida, doncs l’horari i les activitats a 
EUA estan molt pautats i la gent els segueix sense sortir-se del guió. 
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En canvi, a Barcelona, diu l’Angela, qualsevol ocasió és bona per 
socialitzar, la gent fa vida al carrer, es troba al parc, als bars, es 
fan activitats en grup... Per això van decidir tornar. És curiós sentir 
dir això quan els catalans tenim fama a la resta d’Espanya de ser 
més aviat seriosos i introvertits.

Quan parlem de la família Seeley passa com amb la família Weas-
ley de Harry Potter. És impossible no fer esment del color del seu 
cabell. En aquest cas, són tots rossos, totes les tonalitats del ros, 
des de les més clares de l’Oliver i la Lilly, a una més ataronjada de 
la Josephine (tot i que encara és un misteri l’evolució del seu color), 
passant per la daurada de l’Angela.

No cal ser molt observador per veure que l’Oliver porta un nen tra-
pella a dins disposat a mostrar-se en qualsevol ocasió. No és estrany 
veure’l arribar a buscar la Lilly a l’escola pujat a un monopatí o grim-
par com un nen més i jugar al frisby amb ells. I, com a bon anglès, 
l’Oliver mai diu que no a un partit de futbol. De fet, és un assidu dels 
partits que organitzen alguns pares de P5 (on esteu tots convidats) 
al pati de l’escola i als quals l’Hiroshi també s’hi apunta de vegades. 

L’Angela, que és molt sociable i transmet molta serenitat, es pre-
senta per a xerrar una estona amb la Josephine i ens comenta que 
ells s’han adaptat als horaris espanyols doncs als EUA és normal 
arribar de la feina i sopar a les 5 de la tarda. I quant a la cuina, 
sosté que no és tan diferent a la nostra tot i que ells fan més plats 
combinats i cuinen la pie (pastís de carn) perquè és molt pràctic 
per deixar-lo preparat el dia anterior. I en aquest moment ens con-
fessa la debilitat de la família Seeley pel pernil i l’evolució de la seva 
educació gastronòmica en el tema doncs, d’entrada, trobaven me-
ravellós el pernil serrà però van descobrir que el pernil ibèric era 
encara més deliciós i quan l’ibèric és de gla, encara més. L’Hiroshi 
es mostra francament interessat en tota aquesta classificació del 
pernil. La resta ens els mirem entendrits i amb un somriure als llavis. 
Fa temps que la coneixem.

La família Popescu està formada pel Cristian, la Simona i els seus 
dos fills bessons, la Carla i el Matei, que fan P3. Són d’origen ro-
manès i van arribar a Espanya l’any 1999 a la recerca d’una oportu-
nitat de feina, doncs la situació econòmica a la Romania postcomu-
nista era molt complicada i estava marcada per la corrupció. Avui, 
però, la Simona té una visió més optimista del seu país i creu que 
tirarà endavant, però un té la impressió que ells ja se senten més 
d’aquí que d’allà i no pensen en tornar.

El Cristian és forner a una fleca a prop de l’escola i reflexiona so-
bre la crisi dient que justament ara és quan té més feina perquè la 
gent esmorza, dina i sopa menys a fora. Quan coneixes la Simona, 

és impossible oblidar-la. Per la seva presència física i per la seva 
presència comunicativa. És una dona alta amb uns preciosos ulls 
blau cristal·lí i un somriure permanent als llavis. Es nota que és una 
dona activa i amb empenta. Sempre ha estat vinculada al món de la 
restauració. Primer amb una família mallorquina on va aprendre les 
receptes d’allà. Ara, tot i que està a l’atur, a vegades la criden per fer 
un treball puntual a una botiga de pasta fresca que hi ha a les Corts. 
També va fer uns cursos de castellà que li permetrien fer classes 
d’aquest idioma al seu país, tot i que sentint-la parlar, un té la sensa-
ció que no li cal cap títol. Però ella, en el moment d’acomiadar-nos, 
ens confessa que somia obrir un restaurant de menjar mallorquí, 
romanès i espanyol i de seguida s’engresca quan li proposem fitxar 
la Chiaki per afegir plats japonesos a la carta.

De fet, un dels temes importants que han hagut d’encarar les 
tres famílies ha estat el de la feina, perquè, en alguns casos, hi 
ha un gran contrast amb els seus països d’origen. Així, l’Hiroshi 
ens diu que al Japó es treballen moltes hores (12 hores diàries) i 
després els companys de feina surten junts a veure sake perquè 
ells conceben la feina i l’empresa on treballen com a part de la seva 
família. Ell valora molt positivament els nostres horaris, que li per-
meten compartir més estones amb la Chiaki i les seves filles. Això és 
impactant per a nosaltres que precisament reivindiquem mesures 
per assolir una millor conciliació de la vida personal i laboral. Potser 
l’exemple contrari és el de l’Angela, ja que a Chicago a les 5 de la 
tarda tothom és a casa sopant.

Una altra dificultat és el cost de la vida i la vivenda. L’Hiroshi es 
mostra molt sorprès de l’altíssim preu dels lloguers a Barcelona que 
contrasta amb els del Japó, molt més econòmics. En canvi, l’Angela 
comenta que els preus dels lloguers són similars als EUA però la di-
ferència és que aquí els sous són molt més baixos i, és clar, la relació 
salari-preu lloguer surt negativa.

Finalment, és clar, apareix el tema de l’idioma. L’Hiroshi i la 
Chiaki parlen molt millor del què es pensen i segurament són els 
que ho tenen més complicat per l’enorme diferència del català i el 
castellà amb el japonès. L’Hiroshi ens explica que tenen tres alfa-
bets: un de senzill, un altre de dificultat mitjana i un tercer, el més 
complex i de majors matisos, on més que lletres hi ha imatges. Ells 
mateixos estan ensenyant a la Mizuki a escriure la seva llengua. 
D’altra banda, l’Hiroshi utilitza l’anglès a la feina, per la qual cosa 
no té tantes hores al dia per practicar el castellà com voldria, però, 
tanmateix, s’expressa amb molta correcció (tot i que ell, amb menta-
litat i exigència de científic, diu que ha d’estudiar les formes verbals 
en passat). L’Oliver i especialment l’Angela parlen castellà correc-
tament. L’Angela demostra tenir una facilitat especial pels idiomes, 
doncs s’atreveix perfectament amb el català i ens sorprèn a tots 
dient-li una frase en japonès a l’Hiroshi que cap de nosaltres entén.

La Simona parla perfectament castellà amb un domini del voca-
bulari i una fluïdesa admirables que, qui sap, potser algun dia li se-
ran d’utilitat per fer classes de castellà al seu país. De fet, són l’única 
família que parlaven en castellà als seus fills fins que un dia es van 
adonar que quan parlaven amb la seva família romanesa, no els 
entenien i els van començar a ensenyar romanès. Amb el català no 
s’atreveix però defensa que s’ensenyi a les escoles i que els seus fills 
l’aprenguin, i ens confessa que, a vegades, han de buscar a internet 
les cançons catalanes que canten els seus fills perquè no les conei-
xen. Els nens són tot un altre tema. Dominen perfectament, almenys 
de forma oral, les seves tres llengües, una riquesa lingüística que 
s’afegeix a la cultural i que el dia de demà de ben segur agrairan.

Alejandra de Lama

UNA MIRADA AMB UNS ALTRES ULLS
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PRACTIKADA’12
Dissabte 5 de maig de 2012

De 10 a 13 h
Gran festa de l’escola Pràctiques II

Com cada any, amb la primavera arriba la festa de nostra escola: música, tallers, jocs, manualitat i alta cuina. Esti-
gueu atents a tot el que us hem preparat per aquesta Practikada, perquè ens ho passarem molt bé:

A les 10... benvinguda i esmorzar, per començar la festa amb molta energia. Els alumnes de 5è ens tindran preparats un 
esmorzar boníssim. Recollida de plats per al concurs de cuina, fins les 11.30.  

De 10 a 11:30… Fira del barri. Jugant, jugant, coneixerem la història del barri amb l’oca de Sants, i podrem participar en tallers 
organitzats per entitats del barri: pintura de cares amb l’Agrupament Joan Maragall, tallers de pintura i creativitat amb el Col·lectiu 
d’artistes de Sants, decoració de la Cucafera de Sants, exposició dels Gegants de Sants, jocs de carrer i altres.

I a les 11h, classe de hip-hop, on apendrem a ballar com els millors.  
De 11.30 a 12.30... seguirem cantant i ballant amb en Noè Rivas, que també és del barri de Sants. I no només remenarem el 

cul nosaltres, també farem ballar la Cucafera ! 
De 12.30 a 13... Entrega dels premis del Concurs de Cuina i farem la cloenda amb un ball de gegants i un tast de tots els plats 

presentats al concurs.

Apunteu bé la data a la vostra agenda (de paper o telefònica, serveixen igual): 
PractiKada dissabte 5 de maig de 10 a 13h. No hi pots faltar! 

(T’animes a participar? Ens vols donar un cop de mà per a preparar la festa? 
Escriu-nos un e-mail a: practiques2.ampa@gmail.com. 

Gràcies !)

Relleu a la direcció del Pràctiques 2
Com ja es va informar recentment en la síntesi del darrer Consell 

Escolar,  en Miquel Suñé, l’actual director del Pràctiques 2, acaba 
el seu període de gestió en finalitzar el proper mes de juny.  Davant 
la possibilitat de continuar exercint les funcions de director durant 
quatre cursos més, en Miquel Suñé va decidir no fer-ho i és per 
això que aquest trimestre es va convocar un concurs de mèrits per 
a seleccionar el nou director o directora de la nostra escola.

La candidata que es va presentar a aquest concurs de selecció va 
ser la Laura Casals, que actualment està duent a terme les funcions 
de Cap d’Estudis. Al llarg del trimestre, una Comissió avaluadora 
formada per l’Inspector del centre, una directora de la zona, una 
representant de l’Ajuntament, tres pares i mares representants del 
Consell Escolar i tres mestres representants del Claustre ha estat 
valorant els mèrits de la candidata, l’exercici de la funció docent i 
l’exercici del càrrec directiu que ocupa.

Finalment, la Laura Casals va haver de presentar i defensar el 
Projecte de Direcció planificat per als propers quatre cursos es-
colars, el període de gestió 2012-16. Tot el procés ha finalitzat de 
manera satisfactòria i, des del Fem Pràctiques podem donar la pri-
mícia que l’escola tindrà nova directora a partir de l’1 de juliol de 
2012.

Sota el lema “Nous reptes per seguir creixent”, la Laura Casals 
planteja un Projecte de Direcció basat en la continuïtat i el progrés. 
Continuïtat, per tal de seguir amb la línia marcada en els darrers 
cursos que està duent a l’escola a una evolució molt positiva pel 

que fa a relació amb les famílies, la convivència, la transparència i 
la participació. Progrés, perquè pretén potenciar la millora contínua 
en tots aquells aspectes que poden fer de la nostra escola un servei 
educatiu públic amb la qualitat que els nostres nens i nenes es 
mereixen.

La nova directora proposa, dins del projecte, els mestres que 
conformaran l’Equip Directiu de la nostra escola: en Miquel Suñé, 
com a Cap d’Estudis i la Montse Eguiagaray, com a secretària. Així, 
doncs, el tarannà dels membres de l’Equip Directiu 2012-16 és 
prou conegut per tots els que formem la comunitat escolar. Des 
del Fem Pràctiques volem donar molts ànims a mestres, pares i 
mares, nenes i nens i a tot el personal de l’escola per tal que, entre 
tots, puguem seguir creixent amb els nous reptes proposats per a  
aquesta nova etapa.

L’ESCOLA INFORMA...
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LA PISSARRA DELS ALUMNES

ENDEVINALLES

És negra,
s’amaga, 
no la pots tocar,
només mirar.

Sempre està amb tu
i, com sempre,
creix amb tu.

(Solució: L’ombra)

Yeferson Grageda (5è B)

Poema
ÉS TEMPS DE FESTA

És temps de festa,
de Festa Major.
Tots sortim de casa
amb molta il·lusió.

Pam-pam patatam...
quan pugen els castellers,
sonen els timbals
i toquen els grallers.

Pels carrers de Sants,
la Núria va cantant
i amb gresca i joia,
ballen els nans i gegants.

Xocolata al matí,
a la tarda el berenar
i quan es fa de nit,
al carrer un bon sopar.

La festa ja s’acaba.
Segur que l’any que ve,
amb focs i traca
tots hi tornarem.
.

Alumnes C.S.  Grup 3

ACUDIT

Saps quina és la frustració més gran entre dos amics esquelets? 
No poder ser “carn i ungla”!

Drishti Wadhwani (6è A)

Un invent que ens agrada a les persones joves,
És multioperacions
I a l’escola n’hi ha molts.

(Solució: L’ordinador)

Jordi García, Laia Soteras i Ricard Rosa (5è B)

Què és allò que porta un barret 
punxegut,
Va amunt i avall amb la seva 
escombra
I no veu res?

(Solució: Una bruixa .... amb els 
ulls tancats!!!)

Fanny García (6è A)

Josafat Carmona, 4t Farigola
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LLETRES I...

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

Col.laboradors: família Arvio, família Asefa, família Galvins, família Carrera 

Geldschläger, família Corona-Nilsson, família Dell’anno Guijosa, família De Kerma-

dec, família El Bouti Jiménez, família Ene, família Faur, família González Pedredo, 

família Grande, família Griñó Soldatova, família Guajid Alaissauí, família Hauck, 

família Karmas, família Marghni, família Montcusí Litvinova, família Phillips, 

família Popescu, família Ritoune, família Seeley, família Sheridan Martín, família 

Suga, família Wadhwani.

LA GRISELDA RECOMANA…

Hola, sóc la Griselda Baeta, de 5è B! 

Us vull recomanar les escoles de música del 
barri de Sants. Jo vaig a una d’elles des de fa 
molts anys, com molts dels meus companys, i 
m’agrada molt. Allà he après moltes coses de 
forma divertida: les diferents escales, a tocar el 
piano, els tipus d’instruments... 

Vagis a l’escola de música que vagis, et vull 
animar a què us hi apunteu, perquè hi pugueu 
aprendre tantes coses com jo.

Adéu...... I espero que us hi apunteu!!

Griselda Baeta, 5è B

Alemany Entschuldige... Es tut mir Leid!

Amhàric Yicrta arguliny

Anglès Excuse me... I felt sorry! / I’m very 
sorry!

Àrab Ighfirli... ana assif! / Ismahlí... Ana 
mutaásif(a) jidan! / Smahli... Lam 
youhtjbni hada!

Finès Anteeksi... olen pahoillani!

Francès Pardonne-moi... Je suis désolé/e!

Gallec Perdoame... Sabene mal!

Hindú Maaf kardo mujhse galti ho gayi

Italià Scusami... mi dispiace!

Japonès Gomen-nasai

Letó Pedodiet, es nesaprotu!

Romanès Iartà-mà... îmi pare ráu!

Rus Izveni... Mne ocheny zall! / Prosti 
menia... Mne ochen zal!

Suec Jag är ledsen

Tagal Paumanhin, patawarin mo ako!

... NÚMEROS

En aquest número de Fem Pràctiques us proposem tres enigmes 
més de la competició matemàtica “Cangur”, en què participen cada 
any més nois i noies dels Països Catalans. Recordeu: només una de 
les respostes és la correcta!

1. Entre els nombres següents, quin és parell?

A) 2009   B) 2 + 0 + 0 + 9   C) 200 − 9   D) 200 × 9   E) 200 + 9

2. Emeten una pel.lícula a la televisió que dura 90 minuts. Cada 
vegada que han passat deu minuts de pel·lícula, la tallen i fan dos 
minuts de publicitat. Si comencen a emetre-la a les 19.00 hores, a 
quina hora acaba la pel.lícula?

A) A les 20 h 30 min   B) A les 20 h 40 min   C) A les 20 h 44 min                                                        
D) A les 20 h 46 min   E) A les 20 h 48 min

3. 2002 és un nombre cap-i-cua: es llegeix igual d’esquerra a dreta 
que de dreta a esquerra. Quin dels nombres següents  no té aquesta 
propietat?

A) 1991     B) 2323     C) 2112     D) 2222     E) 2442
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GENT DE L’ESCOLA
“És més fàcil pegar, però és més correcte parlar. 
La mentida i la violència no resolen conflictes”
L’Eric Guillén, la Marta Mira, la Laia Vera, i el Raül Delgado són alumnes de sisè que han ajudat 
a la resolució de petits conflictes que apareixen al pati dels grans o dels petits entre els alumnes. 
Se saben els més grans de l’escola, i en fan gala d’això, tot barrejant-ho amb una ingenuïtat prò-
pia de la seva edat (i de la qual no en són tan conscients), que ens fa pensar en la necessitat de 
trobar un equilibri entre protegir-los i deixar que assumeixin responsabilitats. Entre la timidesa i 
la desimboltura, ens van deixar algunes perles que compartim aquí amb vosaltres. 

Com definiríeu vosaltres la 
tasca que heu estat fent? Quin 
tipus de problemes us heu tro-
bat? Quins passos seguiu per 
resoldre el conflicte? Heu tin-
gut algun cop la sensació que 
us havíeu equivocat?
Marta\La nostra feina és intentar 
ajudar els nens que tenen pro-
blemes al pati quan es barallen. 
Primer hem d’escoltar què ha 
passat, escoltar totes les versi-
ons perquè a vegades hi ha gent 
que diu mentides per fer quedar 
l’altre malament.
Raül\Som com uns consellers de 
l’amistat. Jo vaig estar al pati de 
petits i sempre hi havia conflic-
tes amb la pilota, amb el cromos 
i amb alguns que empentaven uns altres. Jo 
els feia explicar què havia passat però es do-
naven la culpa l’un a l’altre. Llavors jo pen-
sava què es podia fer i havia de prendre una 
decisió. Molts cops menteixen perquè no els 
castiguin i tu no saps a qui creure. A vegades, 
com que estàs al pati, tu ja has vist què ha 
passat abans que et vinguin a buscar. D’altres, 
has d’anar a buscar un tercer que no sigui 
molt amic seu perquè t’ho expliqui.
Erik\Som com una policia pacífica. Jo em vaig 
trobar amb una discussió sobre cromos. Vaig 
fer que m’expliquessin el qur havia passat i 
com que els dos deien que havien guanyat, 
els vaig dir que tornessin a jugar. Si algú es 
posa a favor d’un dels dos és perquè són més 
amics. Normalment veus qui està mentint. 
Jo, per exemple com que també menteixo, 
després se’m dóna bé reconèixer-ho.
Laia\Es barallen, es prenen les coses... Quan 
es barallen per cromos els dic que tornin a 
jugar o que juguin a un altra cosa. Nosaltres 
ajudem els professors en el pati.
Però els professors normalment volen en-
senyar coses als seus alumnes. Creieu que 
us han posat aquesta tasca només per tenir 

menys feina? 
(Riuen) Tots\Nooo!!! 
Raül\Jo crec que és perquè els professors 
sempre ens diuen que hem de donar exem-
ple als petits i no barallar-nos i per això ens 
fan ajudar-los. I nosaltres som més grans i 
tenim més experiència en resoldre aquestes 
baralles.
Erik\O potser perquè nosaltres entenem millor 
els petits que els mestres. I jo crec que ens 
volen ensenyar a solucionar problemes.
Heu estat víctimes alguna vegada de la men-
tida d’un altre? Com us heu sentit? Creieu 
que aquesta tasca us ajudarà a resoldre els 
vostres propis conflictes o penseu que ne-
cessiteu un mediador que us ajudi?
Tots\Sí, i quan una mentida et perjudica ets 
sents malament.
Erik\Sobre mentir, depèn de la situació. A mi 
a vegades m’ha salvat però a vegades m’han 
enxampat i llavors he pensat i m’he adonat 
que m’havia equivocat.
Raül\Jo com estic canviant d’etapa i entrant en 
l’adolescència a vegades sí que em veig capaç 
de resoldre els conflictes per mi mateix si no 
és molt greu, però en d’altres necessito que 

m’ajudi un adult.
Si no tinguéssim eines 
per resoldre conflictes 
sempre guanyaria el més 
fort. On creieu que ens 
portaria això? Creieu que 
la mentida, la violència 
resolen els conflictes?
Raül\A les guerres, però 
en una guerra quan han 
matat algú que coneixes 
voldries tornar-t’hi perquè 
estàs rabiós, trist i enfa-
dat però llavors els altres 
també s’hi voldrien tornar 
i no acabaria mai. El més 
fàcil és pegar però el més 
correcte és parlar.
Marta\La mentida i la vio-

lència no resolen els conflictes.
Laia\Però si la gent no pensa, el primer que li 
surt és la ràbia.
Erik\A vegades et trobes en una situació en 
què pegues o menteixes perquè no sap què 
més fer. 
Creieu que tothom s’hauria de formar en 
la resolució de conflictes? Heu après coses 
d’aquesta experiència? Us heu sentit recom-
pensats? 
Marta\Sí, perquè aprens a solucionar proble-
mes parlant. En comptes d’aconseguir les 
coses per la força, has d’arribar a un acord.
Laia\A resoldre els problemes parlant i ajudar 
els altres a fer-ho.
Raül\Aprens a ser més madur. Aprens des de 
petit a tenir eines per no barallar-te.
D’aquestes paraules, amb quina relacionarí-
eu la vostra tasca? responsabilitat, aprenen-
tatge, diversió o obligació.
Erik\Responsabilitat.
Laia, Marta i Raül\Responsabilitat i aprenen-
tatge.


