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EDITORIAL

Fem Pràctiques
Revista trimestral de l’Escola Pràctiques

La llengua, àmbit de convivència o discòrdia?

S

abeu quantes llengües es parlen a la nostra escola? al voltant d’unes disset; més
de les que ens hauríem imaginat!
Contràriament al que puguin pensar alguns, aquesta diversitat lingüística no representa cap problema per la convivència diària
a l’escola. Si no, que ho preguntin als nostres
alumnes!
Òbviament, aquells alumnes nouvinguts
d’altres països han necessitat un temps per
adaptar-se, tant a l’ idioma com als nostres
costums i tradicions. Hem procurat posar tots
els mitjans disponibles per aconseguir-ho,
però també és cert que en funció de l’edat i
característiques dels nens ha estat més planera i ràpida l’adaptació.
La nostra escola no deixa de ser una comunitat petita, però és un bon mirall de la realitat
de la societat catalana, on hi ha i sempre hi ha
hagut una bona convivència lingüística. Però,
per què des d’alguns sectors – majoritàriament no educatius- s’està fent campanya en
el sentit contrari?
Des de fa uns 30 anys aproximadament, a
les escoles de Catalunya s’està aplicant el model d’immersió lingüística. És un model molt
senzill: es tracta d’una metodologia en la que
l’alumne fa pràcticament tot l’aprenentatge en
una llengua determinada (que no té perquè
ser la llengua materna), que és la que es vol
potenciar i arribar a dominar.
En el model d’escola catalana la majoria
de matèries s’imparteixen en català, per això
diem que el català és la llengua vehicular de
l’ensenyament. Aquesta immersió garanteix
un coneixement suficient del català encara
que els alumnes parlin altres idiomes fora de
l’escola.
L’objectiu final és que els alumnes en finalitzar l’etapa educativa tinguin un bon domini de les dues llengües oficials: el català i el
castellà.

Consell de redacció:
Sílvia Mas, Laura Casals, Josep Castelló,
Martina Camprodon, Abdelalim Ritoune,
Potser molts de vosaltres us preguntareu, Paula Aparici, Alejandra de Lama, Sheila
s’aconsegueix això?
Aguado, Lídia Serrat, Victòria Mateo.
Nosaltres us podríem assegurar que sí
-també som conscients que els resultats es Tira còmica:
podrien millorar i aquest és el camí a seguir- , Joan Solé.
però aquesta resposta no deixaria de ser una
afirmació subjectiva. Per tant, cal recórrer a Il·lustracions:
les dades estadístiques de què disposem i Bernat Serrat.
que són un bon patró de mesura objectiva.
Així doncs, ens remetrem als resultats dels Col·laboradors:
últims informes PISA (2009 i 20012); on Ca- Mireia Fernández, Martina Herrero, Allyson
talunya obté uns resultats en comprensió lec- Yong, Emma Vilanova, Arlet Châlons, Júlia
tora lleugerament per damunt de la mitjana Huélamo, Eduardo Astudillo, Juan B. Garespanyola i dels països de l’OCDE.
cía, Martí Baños, Miquel A. Cordero, Marta
Si ens cenyim als resultats obtinguts en Carrera, Marta López, Laia Carrera Crespo,
els darrers anys en les proves de selectivitat Albert Sales, Núria Rigau Rigau, alumnat de
(PAU), veiem que en castellà les qualifica- 5è, alumnat de 6è, mestres del CM, família
cions obtingudes són superiors - o per un Ritoune, família Dell’Anno, família Rodes, faigual, aquest darrer any - a les del català.
mília Peucheret.
Per tant, davant l’evidència d’aquestes da- Disseny:
des, us proposem que traieu les vostres prò- Toni Zamora.
pies conclusions . Per nosaltres està molt clar
... el model d’immersió lingüística funciona!
Maquetació:
On està doncs la clau del problema? Per Victòria Mateo.
què volen crear un conflicte allà on no n’hi
ha ?
Assessorament:
* Suggeriment: la solució no la trobareu en Montse Arbós.
els llibres de pedagogia, cal buscar-la en els
manuals de política i més concretament en el
capítol d’idearis partidistes

PARES EN PRÀCTIQUES

2

Fem Pràctiques - número 26 - 2n Trimestre 2013/14

A FONS

Celebrem el DENIP
(Dia Escolar Mundial de la No-Violència i la Pau)
Aquest any, tot treballant l’Eix Transversal de la Mediterrània, hem pogut comprovar que, no en tots els països que voregen el nostre mar es pot gaudir d’un bon ambient de convivència i pau. És per això que el dijous
30 de gener d’enguany, per primer cop, vam voler celebrar el DENIP amb tots els nens i nenes de l’escola.

L

’acte va consistir en una trobada al pati dels grans de l’escola on,
en primer lloc, es va fer un intercanvi de petons que tots i totes,
nens i nenes, mestres i altre personal, vam dur estampats en un targetó ben bonic.
Un cop acabat l’intercanvi, tots els delegats i delegades de cada
classe es van reunir al centre de la pista per tal de fer una enlairada

de globus blancs que duien un desig formulat pels nens i nenes de
cada grup-classe.
No sabem on van anar a parar tots aquests desitjos, però va haver-hi
nens i nenes que van poder observar que els globus, en enlairar-se,
van formar la imatge d’una emoticona somrient... tant de bo sigui un
bon presagi!
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Les dues riberes de la Mediterrània:
tan properes, tan desiguals

L

a desesperació tenyeix les imatges de centenars de persones intentant creuar les barreres que separen la ribera nord de la ribera
sud de la Mediterrània. Semblava que la crisi havia de donar una
treva en la història de les pasteres, els “cayucos”, les embarcacions
precàries arribant a Lampedusa, els naufragis… Però no ha estat
així. Els fluxos migratoris han anat a la baixa, però les cares més
dures d’unes migracions fruit de la pobresa i de la violència es mantenen. El que empeny a tantes persones a arriscar la vida per arribar
a l’Europa rica són les enormes desigualtats existents entre una i altra
ribera de la Mediterrània. Unes desigualtat que no tenen res de naturals i que no han estat sempre així. Les dinàmiques econòmiques, la
mecanització de l’agricultura i les decisions polítiques provoquen els
moviments de població del camp a la ciutat i de les ciutats a l’Europa
de l’abundància.
Les migracions marroquines, per exemple, no es poden entendre sense conèixer
el passat recent del país veí i
sense una mirada a una situació d’espoli colonial que
va durar fins ben entrat el segle XX. Durant l’administració
francesa (1912-1956) es
va iniciar la integració de
l’agricultura
francesa
a
l’economia global. Es van
transformar grans extensions
de terreny de secà en horta i
es van assignar títols de propietat sobre aquestes terres
a elits locals afins a la gestió francesa. Posteriorment,
durant el regnat de Hassan
II (1961-1991), es van demanar crèdits al Banc Mundial per seguir “millorant”
l’agricultura. La conseqüència més rellevant de tot el
procés va ser que les famílies
camperoles van anar perdent les terres comunals de les que vivien i
van haver d’enviar als seus fills i filles a les ciutats a buscar feines assalariades. El procés es va accelerar als anys 80 després d’una important
crisi de deute i de la intervenció del Fons Monetari Internacional (FMI)
que va impulsar una nova “modernització” de l’agricultura i signatura
de tractats de lliure comerç.
Les persones que migraven a les ciutats seguien les promeses del
desenvolupament. Per al FMI i per al govern de Hassan II, la sortida
per a totes elles era la industria de la confecció que va créixer amb força durant els 90 a ciutats com Tànger, Rabat o Casablanca. Les fàbriques de roba que s’instal·laven en aquestes ciutats treballaven per empreses com Inditex, Mango, Cortefiel o El Corte Inglés, que cada cop
produïen menys en territori espanyol, cercant proveïdors que oferissin
mà d’obra barata al nord d’Àfrica. La majoria d’aquestes fàbriques no
són propietat d’empreses espanyoles, són negocis d’empresaris locals

o d’inversors europeus que treballen en funció de les comandes que
els arriben de les diferents firmes internacionals.
Les obreres (la immensa majoria són dones) que confeccionen la roba
de Zara, Mango o moltes altres marques espanyoles i europees, provenen
d’un entorn rural en permanent crisi o d’unes zones urbanes molt empobrides. Treballen entre 10 i 14 hores diàries, sis dies a la setmana, per uns
salaris que no arriben als 200 euros mensuals (el salari mínim segons la
legislació del Marroc). Els salaris de la confecció difícilment permeten cobrir
les necessitats bàsiques d’una llar. A la ciutat de Tànger, una família de 4
persones necessitaria al voltat de 650 euros per viure, així que la remuneració que reben les treballadores les aboca a viure en la pobresa malgrat
la seva extenuant dedicació laboral. A les fàbriques de primera línia es fan
contractes i es paguen cotitzacions a la seguretat social, però a la majoria de
factories i tallers, les obreres treballen sense cap seguretat.

La aquesta situació de pobresa urbana unida a les condicions de
desestructuració comunitària que genera aquesta dedicació exhaustiva al treball assalariat, genera les condicions per a que els fills i filles
d’aquestes obreres identifiquin com a únic projecte de vida il·lusionant
fer el salt a Europa. Les condicions de producció que fan possible que
empreses com Inditex o Mango no coneguin la crisi (continuen acumulant beneficis any rere any), no generen desenvolupament, només
explotació i noves formes de pobresa. Per a les empreses globals, no
hi ha fronteres però hi ha qui encara imposa barreres a les persones.
Tant si les condicions en els països d’origen són d’abundància o de
pobresa migrar és un dret tan rellevant com el dret a viure i treballar
sense patir l’explotació.
Albert Sales
(pare de l’Oriol Sales de P3 A - Lleons)
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La Mediterrània... una mar en calma?
Malauradament, a la nostra estimada mar Mediterrània , en aquests moments, no tot són flors i violes. Els
alumnes de 5è han estat fent unes petites investigacions i han arribat a les reflexions que us presenten
tot seguit.

P

ràcticament tots els països al sud de la nostra mar estan patint
problemes molt greus. No hi ha feina. Moltes persones, amb els
diners estalviats per tota la família, es disposen a fugir creuant aquest
petit mar, d’altra banda molt traïdor, en les anomenades “pateres”
(una espècie de barca que no té cap mena de seguretat). També, tota
la població civil (els qui no són soldats) fuig dels bombardejos indiscriminats, intentant arribar pels seus mitjans o amb ajudes d’organitzacions O.N.G als camps de refugiats.
Nosaltres ens hem posat en el seu lloc en l’instant de decidir què
agafaríem de casa si només tinguéssim un minut per fugir. Uns vam
pensar en un carret de la compra amb aigua i menjar; d’altres, en
una muda de roba, una manta, algun peluix, l’aparell per l’asma... De
totes maneres, hem conegut per la televisió que no s’acostuma a tenir
ni aquest minut!. Per exemple, hi ha persones que han marxat sense
sabates!
Ens hem posat a la seva pell:
No ens sentim gens segurs de dependre d’uns altres per poder sortir
del camp de batalla en què s‘ha convertit la ciutat. Hi ha una llarga cua
per entrar al camp de refugiats del país veí. Quan aconseguim entrarhi, hi ha molta confusió, ningú no sap què ens passarà.
Un cop a les tendes , ens instal·lem. Primer sembla divertit. Però
després, els dies passen molt poc a poc. No anem a l’escola, no veiem
els nostres amics, els pares busquen a les llistes, si hi ha la família o
no, fan cues i cues per aconseguir-nos menjar i aigua.

Ja fa molts dies que no anem a l’escola, ni ens en recordem com és.
Sentim als grans dir:” això va per molt llarg”.
Ja res és igual...
És per això que els nens i nenes de cinquè demanem als grans que
no ens utilitzin per guanyar guerres. Nosaltres el que volem és que tots
els nens i nenes puguem gaudir de la tranquil·litat d’anar a l’escola,
jugar sense por, si estem malalts que ens puguin atendre.... i sobretot
veure a les famílies reunides per celebrar, celebrar i celebrar tot el més
bo que el món hi ha .
Volem la Pau!
Alumnat de cinquè.

Mowafak ens acosta Síria
Aprofitant les reflexions fetes a les aules de cinquè sobre els conflictes a la Mediterrània, un pare d’aquest nivell ens va proporcionar el contacte
amb un testimoni de primera mà que ens podria fer entendre una mica més la realitat d’un país mediterrani ben diferent al nostre : Síria.

E

l seu nom és Mowafak Kanfach, és sirià però ja fa uns quants anys
que regenta la Casa del Libro Árabe, al barri del Raval de la nostra
ciutat. Divendres 4 d’abril va venir a la nostra escola per fer una xerrada a l’alumnat de cinquè, intentar acostar-los una mica la realitat siriana i fer-los reflexionar sobre el per què de les guerres i la importància
de valors com la democràcia i la solidaritat.

quet....- i, fins i tot, la grafia dels nombres. Mowafak va explicar que la
grafia dels nombres està relacionada amb els angles que conté.
Els nois i noies de cinquè es preguntaven pel motiu de la guerra a
Síria, per què tants morts, tanta destrucció, tanta pobresa.... Mowafak
els va explicar que la gent del poble sirià només està demanant una
cosa tan bàsica com el diàleg, la democràcia i la possibilitat de poder
expressar-se lliurement. Ja fa molts anys que la gent de Síria no té
la possibilitat de votar amb democràcia, ja que només hi ha un únic
partit possible. Qualsevol opinió que difereixi de la del règim sirià es fa
callar per la força; Mowafak va posar l’exemple d’un nen que es deia
Hamza que va escriure a la pissarra de la classe “El poble exigeix la
seva llibertat” i no va sortir viu de l’escola.... I aquesta va ser la guspira
que va ocasionar les protestes arreu del país i la consegüent repressió
del govern.
La trobada amb Mowafak va fer néixer en els nois i noies de cinquè un sentiment d’empatia amb els nens i nenes sirians que ja fa
tres anys que no poden anar a l’escola. La trobada va acabar amb
un allau de propostes de solidaritat amb els infants de la seva edat
que es troben just a l’altra riba de la Mediterrània i que no poden
gaudir d’experiències tan habituals com la de fer els deures cada dia o
prendre’s el berenar en companyia dels seus pares. Gràcies, Mowafak,
per aquesta esplèndida lliçó!!

Mowafak va explicar que el seu país té una gran riquesa multicultural, que ha estat escenari de grans civilitzacions, llengües, pobles i
cultures. També, a la vegada, va deixar la seva petjada en diferents
territoris, com el nostre, d’on van marxar el 1492. El seu llegat cultural
ens ha deixat noms de localitats -com Segur de Calafell, Benidorm,
Benicàssim..... - , aliments habituals - la carxofa, l’albergínia, el tomà5
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Les cultures de la mediterrània
a l’escola
L’escola és un espai de trobada de diferents cultures. En aquest número hem volgut conèixer quatre famílies de països de la Mediterrània: la família Ritoune (Marroc), dell’Anno (Itàlia), Peucheret (França) i,
com a representació catalana, la família Rodes-Seco.

L

a família Ritoune procedeix de Casablanca i està formada pel Rachid, la Khudija, la seva filla Wissal (16 anys) i el seu fill Abdelalim
(11 anys). El Rachid va arribar a Catalunya fa uns setze anys i, quan va
assolir els tres pilars de la integració (com li agrada expressar-ho a ell),
treball, vivenda i idioma, va demanar el reagrupament familiar. Des de
llavors viuen plegats a Catalunya.

Els Ritoune parlen marroquí a casa però insisteixen a fer l’entrevista
en català. El Rachid va estudiar durant cinc anys el català fins assolir el
nivell C i parla molt bé però es queixa que el seu català és molt passiu
i per això, tot i que de vegades barregem el castellà, aprofita la ocasió
per practicar. A més, tenen un bon domini del francès i la Wissal, que
és molt bona estudiant i ja pensa a estudiar una triple titulació (ADE,
Dret i Economia), l’ha après a l’escola, a més de l’anglès. L’Abdelalim,
amb una desimboltura i una espontaneïtat que ens fan somriure i que
ja coneixíem perquè col·labora des de fa temps amb la revista, li pren el
pel dient-li que és la filòsofa de la família.
La Wissal i l’Abdelalim destaquen que una de les coses que més els
sobta quan viatgen al Marroc durant les vacances és l’existència d’una
cohesió social i una hospitalitat que aquí no veuen. Ens expliquen que
allà es viu amb normalitat que els nens juguin al carrer i no es veu perillós perquè no hi ha desconfiança i els uns tenen cura dels altres. A més,
la hospitalitat els fa obrir les portes de casa seva sense necessitat que hi
hagi una coneixença prèvia.
Malgrat la família Ritoune cuina plats de tot arreu, ens parlen del tagine, del cous cous, que s’acostuma a fer amb set ingredients, del kafta,
carn picada de vedella amb espècies,... Comentem que el kafta rep el
seu nom de la paraula kaft, que significa palmell de la mà en àrab, segurament pel costum d’aplanar la carn amb la mà. El Rachid ens dóna
la recepta familiar d’aquest plat per aquells que s’atreveixin a cuinar-la:
carn picada de vedella, ceba, julivert, all, pebre negra, sal, pebre dolç,
gingebre i comí tot ben picat, barrejat, aplanat i al forn. D’altra banda, un
moment important és el te verd amb menta fresca i sucre que sempre
s’ajunten a prendre cap a les cinc de la tarda.
La família Ritoune és musulmana i practica el Ramadan. Durant un
mes l’any no veuen ni mengen res des de la sortida fins a la posta del
sol. Tanmateix, quan el sol es pon, fan un bon àpat on els dolços hi
són molt presents: mengen dàtils, batuts, un pastís fet amb pasta brick
que rep el seu nom, braywat (carteta), de la seva forma triangular que
recorda la part que tanca el sobre d’una carta, chubbakia, baghrir, un
dolç fet amb mel que descriuen com una “crêpe a lo marroquí”, la sopa
harira, el batbout, un pa que prenen amb mel o mantega,... Davant la
nostra expressió bocabadada, la Wissal somriu divertida i ens diu “no

trobes l’equilibri” i ens explica que, com que el Ramadan ha coincidit
amb les vacances d’estiu durant els últims anys, les dones es reuneixen
durant tot el dia per cuinar tant menjar. Això sí, no mengen carn de porc
i l’Abdelalim ens explica que a l’escola li preparen un plat alternatiu
quan n’hi ha. El Rachid està molt agraït amb aquesta mostra de respecte
per la seva religió.
La Wissal, que ja fa el Ramadan, no llueix el mocador (Hijab) perquè
encara no ha pres una decisió, tot i que sap que la religió considera que
és millor portar-lo per guardar la bellesa per a la família. Ens diu que
hi ha molts prejudicis sobre aquest tema i ens explica que el vel que
cobreix la cara casi no existeix al Marroc i que a ella no li agrada perquè
de petita li feia por.
La família Rodes-Seco està formada pel Guifré, la Maria i els seus dos
fills, l’Elna (P-4), i el Martí que encara no ha començat l’escola. Els noms
de la família estan carregats de simbolisme polític doncs Elna és el poble
que des de 1939 fins 1944 va acollir una maternitat fundada gairebé
sense mitjans per una infermera suïssa per a les mares refugiades al
camp de concentració d’Argelès-sur-mer. Guifré i Martí són noms de
reis catalans.
I és que la política
és molt present en
la vida de la família
Rodes-Seco. Tenen
dues passions: la política i la muntanya. El
Guifré forma part del
moviment d’esquerra
independentista, present al nostre barri
a un casal al costat
del parc de l’Espanya
industrial, que funciona de forma assembleària. Tenen casals
que financen amb les
aportacions dels socis
que paguen entre 10
i 30 euros al mes segons les possibilitats
de cadascú i que estan oberts per a tothom encara que no se sigui soci. Li preguntem si no
hi ha algun tipus de malestar pel fet que uns paguin més i altres menys
i ens respon un “no” rotund amb un somriure d’orella a orella als llavis
ple de l’orgull que atorga la coherència d’un discurs acompanyat de
fets. No afegeix res més. Tot i que hi ha casals que ocupen els locals,
ells paguen un lloguer pel seu doncs creuen que, per tal de cuidar el
lligam amb el barri, és important assegurar certa estabilitat en la seva
presència. De fet, és aquest contacte amb la societat catalana i la seva
postura anti-sistema el què els va portar a no presentar-se com a partit
polític al parlament fins fa ben poc. Ara hi tenen representació però els
seus parlamentaris, que cobren 4800 euros, només en conserven 1600
i la resta l’entreguen al moviment doncs consideren que la política no
s’ha de professionalitzar.
Com que busquen alternatives al model capitalista i creuen en l’auto6
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que, envoltats del mar, podem veure el Vesubi els dies assolellats. El
Filippo recorda que, de nen, jugava a la platja durant tot l’any i per això,
s’escapen sempre que poden a la Costa Brava que li recorda el mar de
la seva infantesa italiana.
El Filippo ens confessa que ha parlat aquest matí amb la sua mamma
i li ha demanat que li recordés tradicions italianes. Ens explica que al
cap d’any no mengen raïm sinó un guisat de llenties anomenat zampone i que al seu poble els nens fan el suscio tot recorrent les cases
cantant i tocant l’urzo, martillo, tamborella,... per desitjar bons auguri. A
més, a Itàlia no arriben els Reis Mags sinó la befana, una bruixa bona
que deixa llaminadures i xocolata en els mitjons dels nens o carbó si
no han estat bons minyons. Ens parla de la passió de Crist durant la
Setmana Santa i dels carnestoltes renaixentista a Venècia i de sàtira
política al Viareggio però potser la tradició que més ens captiva es el ball
del taranto o pizzica. Explica la llegenda, i d’aquí el seu nom, que una
taràntula (tarantella) va pessigar (pizzicare) una parella d’enamorats i,
com a conseqüència del seu verí, van començar a ballar de forma estranya. Per això, els homes comencen a ballar al voltant d’una foguera
per mostrar la seva virilitat i després les dones s’hi afegeixen.
Finalment, la família Peucheret està formada per la Loreto, gallega,
i el Sylvain, d’un poblet al nord-est de França anomenat Troyese, i els
seus dos fills, en Lucas i la Chloé. La Loreto i el Sylvain es van conèixer
a Anglaterra mentre feien el doctorat però van venir a viure a Barcelona
per feina.
El Lucas i la Chloé parlen castellà amb la Loreto, gallec amb els avis
materns, francès amb el Sylvain, català a l’escola i els fan veure els
dibuixos en anglès! Tot i que en Sylvain diu que mai tindran l’accent
francès d’un nadiu, la Loreto creu que, si s’esforcen, l’aprendran igual.
De fet, a la petita Chloé li sorprèn l’accent de la Loreto i li corregeix la
pronunciació sovint. Com anècdota de la barreja d’idiomes, la Loreto
ens explica que els seus fills anomenen els avis paterns pepe i meme i
no mami i papi (ambdues formes són correctes per anomenar els avis
en francès) per a no confondre a amb la mama i el papa en castellà.
El Sylvain ens diu que troba a faltar a Catalunya l’existència de clubs
per adults on practicar esports d’equip doncs a França a qualsevol poblet en pots trobar. Ambdós coincideixen que a França no es fa vida
al carrer i que no se surt amb els amics sinó amb la família. A més, a
França és normal parlar de vostè llevat que hi hagi molta confiança i, de
fet, el nom de pila gairebé no s’utilitza.

gestió, han creat una cooperativa de consum amb un sistema de distribució de fruita i verdura ecològica sense intermediaris que adquireixen
directament del pagès i en el qual, de forma rotativa, cada família prepara les caixes. L’Elna ja hi participa i el Martí també corre entre mig de
la fruita i la verdura tot i que és tant petit que encara han de vigilar que
no rosegui alguna poma o un enciam. També fan calçotades populars,
tenen una colla bastonera i estan intentant introduir el bàlit, una mena
de beisbol.
El Guifré reivindica el “dret a la sublevació” i sosté que amb les manifestacions no n’hi ha prou per lluitar contra la violència que suposa el
desnonament de famílies senceres, la pobresa infantil,... Malgrat tant
la Maria com el Guifré van estudiar a l’escola Proa, concertada, l’Elna
estudia al Pràctiques ja que creuen que s’ha de defensar l’escola pública tot i que pensen que s’hauria de buscar un model educatiu més
progressista.
La família dell’Anno està formada per la Sandra, el Filippo, el petit
Nicolas (7 anys) i la baldufa de la Sofia (3 anys). Tot i que la Sandra és
catalana i el Filippo italià es van conèixer a Anglaterra. La Sandra ens
explica que barregen els idiomes però que tendeixen a parlar en italià
en moments de més calma com quan sopen plegats. El Filippo prové
de Gaeta, un preciós indret de platja prop de Roma, que com la major
part de pobles italians té, a més de l’italià, un dialecte propi. De fet, els
dialectes poden ser completament diferents entre pobles propers i actualment la transmissió del seu coneixement es fa oralment de generació
en generació sense que existeixin regles ortogràfiques estandaritzades.
Tanmateix, es considera que és positiu que hi hagi un idioma, l’italià,
que unifiqui tota Itàlia que històricament ha estat molt fragmentada.

El Filippo de seguida s’engresca a comentar la situació política en
ambdós països. Ens explica que la crisi econòmica i corrupció política
que afecta Espanya fa molt de temps que es viu a Itàlia, que la dicotomia entre dretes i esquerres ha fet fallida i que la diferència entre Itàlia
i Espanya és que a Itàlia ja ningú no es creu els polítics. Pensa que a
Itàlia s’ha viscut més modestament i no tant per sobre de les possibilitats de cadascú,... Sentint-lo parlar no podem deixar de pensar en què
hi ha una Itàlia del Nord i una Itàlia del Sud i el Filippo ens ho confirma.
En efecte, s’ha fomentat l’economia del nord doncs les mercaderies
arriben i marxen en tren per allà, a diferencia d’allò que havia succeït en
el passat on el comerç es feia pel mar i afavoria el sud. Per això, sorgí la
màfia que d’entrada era una forma autogestionada de poder per tal de
substituir les institucions estatals que no tenien cura del Sud tot i que
després va evolucionar cap al crim organitzat.
Li preguntem al Filippo per la gastronomia i, amb un somriure i un
polsim de nostàlgia als ulls, ens explica que un record de la seva infantesa és com els diumenges es reunia tota la família a casa dels avis i les
dones s’ajuntaven a la cuina des de ben matí per preparar artesanalment la pasta fresca i la carn pel farcit per 15 o 20 persones.
El mar és important per la família dell’Anno. Gaeta és un petit poble
encapçalat pels Apenins i situat al bell mig d’un golf des d’on es diu

La Loreto ens explica divertida que una cosa a què ella no s’ha acostumat encara després de tants anys és a l’horari francès (dinen a les 12
i sopen a les 7) i es queixa que a ella a les 12 el que li ve de gust és un
cafè amb llet. Tot i això, segueixen l’horari francès perquè s’adiu més
amb la rutina dels nens. A la gastronomia francesa hi són molt presents
el foie i els formatges i la Loreto diu que el Sylvain no ha abandonat el
costum de prendre un munt de formatges després de sopar i que la
nevera n’està atapeïda.
Sandra de Lama
7
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L’ACTIVITAT

MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA:

Pors, mites i llegendes

U

na de les diverses activitats que hem fet aquest curs els alumnes de Cicle Superior relacionada amb l’eix transversal d’aquest
any és “Pors, mites i llegendes”, al Museu Marítim de Barcelona.
Hi vam anar el 20 de març i us explicarem tot el que vam fer.
Quan vam arribar, els professors ens van dividir als alumnes de
5è i 6è barrejats en tres grups, ja que durant tot el matí faríem tres
activitats diferents en diferent ordre, depenent del grup que t’hagués
tocat.
Una de les activitats va ser una visita d’una hora aproximadament
a l’exposició de vaixells. Vam poder veure des d’embarcacions de
competicions, pesca i vela fins a barques que mai haguéssim pogut
pensar que es mantinguessin al mar. El que més ens va agradar a
tots va ser una rèplica exacta de la Galera Reial: és immensa!
Vam anar passejant pel port de Barcelona fins arribar al Paibelot
de Santa Eulàlia. Vam poder visitar-lo sencer, fins i tot la part de baix,
on hi havia les lliteres. L’encarregat del vaixell ens va ensenyar a fer
nusos de mariner.
La tercera activitat va ser el taller, “Pors, mites i llegendes”, on
l’Ariadna ens va parlar de sirenes, pirates, naufragis... i vam poder
treballar sobre un atles antic del segle XIV de la Mediterrània, descobrint llocs i mites molt interessants.
Cap a les 13:30 h vam arribar a l’escola. Va ser una sortida molt
interessant que recomanem a tothom!
ALUMNES DE 6è

Mediterrani, el nostre mar, com mai l’has vist

A

• La variada diversitat de la flora i la fauna i la manera com aquest
ecosistema està en perill per les plagues que suposen les noves espècies introduïdes.
• El treball científic d’aspectes físics, geogràfics i geològics.
• La riquesa cultural i lingüística al voltant del mar Mediterrani.
• Investigar i reflexionar sobre el futur d’aquest mar.
Els alumnes van gaudir molt de totes les explicacions i experiments
proposats per la guia de la visita: provar la salinitat i temperatura de
l’aigua de diferents mars, tocar i observar les diferents sorres de les
platges mediterrànies...
Mentre un grup visitava l’exposició, l’altre va fer la visita al Bosc
inundat i va experimentar amb les múltiples propostes que dóna el
museu.
La valoració i l’entusiasme dels nens i nenes, sobretot dels que no
havien estat mai al Museu, va ser molt satisfactòria.

profitant que aquest curs l’eix transversal és “La Mediterrània,
font de vida i camí de cultures” vam planificar la visita a aquesta interessant exposició que dóna una àmplia i complerta visió de
la Mediterrània. Entre d’altres aspectes, els nens i nenes van poder
observar:

Mestres del Cicle Mitjà
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L’AMPA INFORMA...

Aquest curs estrenem la nova
Comissió de Solidaritat de l´AMPA

A

ctualment vivim en un context social en què l´atur, els desnonaments i la pobresa energètica no paren de créixer i l´augment de
les desigualtats entre barris i classes socials és una realitat; ara que
patim la precarització i el desmantellament progressiu dels serveis
públics que abans atenien les necessitats de les persones i vetllaven
per la igualtat d´oportunitats, es fa més necessària que mai l´existència
de xarxes solidàries de suport comunitari.
Davant de l´individualisme, la competitivitat i l´estímul al consum
frenètic, com a pares i mares a través del nostre discurs i les nostres
accions, podem reforçar valors alternatius com l´empatia, la igualtat i
la justícia social. El nostre exemple dia a dia és determinant com també ho és invertir temps i energia en accions solidàries pel bé comú.
Es tracta d´oferir l´ètica en acció que ens ofereix l´escola de la vida
més enllà dels discursos teòrics alliçonadors allunyats de la realitat
tangible.
A l´última Assemblea General de l´AMPA es va gestar la idea de
constituir una nova comissió, la Comissió de la Solidaritat. Un grup
de mares i pares interessats ens hem reunit periòdicament per anar
definint els objectius i les actuacions futures.
Naixem amb l’objectiu de reforçar conjuntament amb les famílies i
els nens i nenes de l’Escola Pràctiques valors com el respecte per la
diferència, la sostenibilitat, la implicació amb l´entorn i el compromís
i la consciència social.
Aquesta tasca la volem portar a terme a través de:
• La difusió i el coneixement de les entitats socials del barri .
• La participació voluntària en accions o propostes d´aquestes entitats o d´altres que promoguin els valors que prioritzem.
• L´organització de mercats solidaris i/o mercats d´intercanvi.
• La creació de xarxes d´intercanvi de recursos i habilitats a l´estil
dels bancs del temps on es posen en contacte persones que ofereixen
quelcom i persones que necessiten alguna cosa.
• El reforç i la complementació de l´Eix Transversal de l´escola a
través d´accions solidàries.
Donat que la nostra comissió s´està constituint, que el concepte
“solidaritat” és tant ampli i que es pot abordar de moltes maneres us animem a aportar les vostres idees, a fer suggeriments i a
participar-hi activament. Volem que aquesta comissió sigui un reflex
més de qui som i en què creiem la comunitat educativa de l´escola
Pràctiques.

Us informem que a la festa de la Prakticada la nostra comissió tindrà una carpa on organitzarem activitats i on hi haurà una bústia de
suggeriments. Una de les activitats que volem dur a terme és fer un
intercanvi de puzzles infantils. Els nens i nenes creixen molt ràpid i els
puzzles que tenen a casa deixen de ser un repte estimulant si ja els
dominen o si se n´han avorrit l´intercanvi pot ser un fet molt gratificant.

Us demanem que si voleu intercanviar-los que estiguin complerts i en
bon estat i que els porteu el mateix dia de la festa.
D´altra banda, la nostra comissió també s´ha reunit amb l´equip directiu del centre per establir una col.laboració mútua i per poder atendre
les necessitats reals que van sorgint. En una d´aquestes reunions se´ns
va recordar que a final de curs les famílies poden fer donacions dels
llibres de text en bon estat per tal que d´altres famílies que els necessitin
puguin gaudir-ne l´any següent. Volem donar ressò d´aquesta possibilitat perquè ens sembla molt positiva i com el Projecte Textot va en la
línia de la sostenibilitat i el reaprofitament de recursos que perseguim.
Esperem que amb el naixement i activitat d´aquesta comissió puguem despertar consciències, injectar esperança a grans i petits i unir
esforços per encaminar-nos cap al món que volem, el que ens mereixem i que ha de ser possible.

L’ESCOLA INFORMA...

L’escola Pràctiques, escenari de la presentació de la
campanya de la fruita a les escoles 2013-14

E

l dia 20 de març a l’Escola Pràctiques vam rebre una visita
molt especial: el Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, acompanyat del Gerent del Consorci i
d’altres autoritats catalanes van venir per fer la presentació del Pla
de Consum de Fruita a les Escoles 2013-14.
Tota la comitiva, acompanyats de diferents mitjans de comunicació, va visitar els nens i nenes de quart mentre estaven realitzant
un Taller d’Alimentació saludable. Si voleu veure el reportatge que
BTV va realitzar durant la visita, teniu l’enllaç al blog de l’escola
“Pràctiques 2 al dia”.
9
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LA PISSARRA DELS ALUMNES

UNA NIT D’INSOMNI

ONADES DE MAR

La brillantor de la lluna
m’aixopluga per la nit,
dels monstres i els fantasmes
que m’atabalen sota el llit.

Al mar les petxines
pels corrents d’aigua es deixen anar,
Iiels peixos es posen a nedar.
El calamar, amb els seus tentacles,
fa molts espectacles.
I amb la seva tinta el pop,
fosc ho deixa tot.

Miro dins l’armari
per si hi ha un corsari,
però tan sols hi trobo
un vestit de princesa
de gran bellesa.

Les onades a la platja mullen a tothom
i així es diverteixen molt.
Les sardines són les ballarines
i són molt primes.

Així que decideixo mirar per la
finestra
avorrida i desvetllada
i em meravella descobrir
una nit tan estelada.

Les sirenes porten trenes
i fan poemes.
Els cavallets de mar
salten com si poguessin volar.
Jo no sóc submarinista
per veure tot això,
però sé que en aquesta escola
s’aprèn molt millor.
Martina Herrero (4t Romaní)

Mireia Fernández (5è A)

ACUDIT
Què li diu un semàfor a un altre?
No em miris, que em poso vermell!!
Allyson Yong i Emma Vilanova (4t Romaní)

MEDITERRÀNIA GENEROSA

Arlet Châlons i Júlia Huélamo (4t Farigola)

ENDEVINALLA
És gran i molt muntanyós.
Té unes dents grans
i treu foc per tot arreu.
(Solució : El drac)

A la Mediterrània les estrelles
A tots els peixos regalen roses belles.
El cranc, agraït per la perla de l’ostra,
Li regala un gran i deliciós postre.
El dofí a la balena
Li regala llibres que fan pena.
El pop a la medusa
Li regala una història russa.
L’alga al corall
Li regala un poema de Joana Raspall.
L’orca al tauró, que molt vell és,
Li regala un conte de Pilarín Bayès.
El peix al calamar, que neda entre aigües vives
Li regala un conte de Sebastià Sorribas.
Sant Jordi sobre el cavallet de mar
I amb l’ajuda d’un peix espasa,
El drac queda derrotat
I sota l’aigua queda enfonsat.
I surten unes bombolles que, quan exploten
Diuen: El poema ja s’ha acabat
I esperem que us hagi agradat.

Eduardo Astudillo i Juan B. García (4t Romaní)
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LLETRES...

FEM PRÀCTIQUES entre tots!

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

Alemany

Wir möchten Frieden auf der Welt

Anglès

We want peace on earth

Àrab

Nurid al salam fi al alam

Armeni

Uzum enk ashjarum jajagutyun lini

Francès

Nous voulons la paix dans le monde

Gallec

Queremos a paz no mundo

Italià

Vogliamo la pace nel mondo

Japonès

Sekai ga heiwa de arimasuyouni

Romanès

Vrem pace în lume

Rus

Jotim mir vo vsom mire

Suec

Vi vill ha fred på jorden

Tagal

Gusto naming kapayapaan sa mundo

Txec

Chceme mir na světě

Xinés

Wŏ men xí wàng shi jiè hé píng

Si vols participar a la revista ho pots fer enviant-nos un comentari 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 Facebook: AMPA CEIP Pràctiques 2 i al
twitter: @AMPAPractiques2

Col.laboradors: família Abriouel, família Barbado Flygare, família Brandariz, família Brenchellal, família Canillas,
família Carrera Geldschläger, família De Kermadec, família Dell’anno Guijosa, família El Bouti Jiménez, família El
Imrani, família González Pedredo, família Griñó Soldatova,
família Hamdoun, família Hauck, família Lesnikov, família
Mansour-Hafifi, família Marghni, família Montcusí Litvinova,
família Pérez Meluzin, família Popescu, família Ritoune, família Sargsyan, família Seeley, família Suga, família Zheng,
família Zouane.

L’AMPA RECOMANA…

R

materials diversos, descobrireu aromes, olors, textures, ...podreu
participar al mercat d’intercanvi de puzzles infantils o endirsar-vos
a Grecia.
També haureu de ajudar-nos a netejar el Mediterrani, pescant una
“fauna invasora”.
A mes, tindrem el nostre tradicional concurs de cuina, les paradetes de 5é, i moltes mes sorpreses. No us ho explicarem tot, haureu
de venir.
I si els pares i mares volen ajudar-nos a fer fars, nosaltres els guiarem si ens envien un mail a practiques2.ampa@gmail.com
Us hi esperem!!!

eserveu el proper 10 de Maig a partir de les 10:00h fins al
migdia per descobrir la Mediterrània de la Practikada.
Vestirem el patí gran de l’escola amb uns fars que us portaran als
port de Lampedusa, Beirut, Barcelona, Istanbul, Salonica, Argel i
Alexandria, on fareu pintura amb centrifugadora, tatuatges de henna, pintareu mosaics Nazaries, construireu vaixells de paper o de

ELS MESTRES RECOMANEN

J

ust davant nostre: animeu-vos a visitar aquesta exposició que fan
al MACBA fins el 18 de maig; realitzada per diversos artistes vinculats al Rif, al nord del Marroc.
Engresqueu-vos amb l’art contemporani, traspasseu les fronteres
dels prejudicis i aneu amb una ment oberta i una mirada diferent.
Deixeu-vos dur per les sensacions i emocions que us produiran unes
projeccions suggerents, unes caixetes que narren històries, una flor
molt impactant i uns bitllets autèntics enormes ! ... i, sobretot, gaudiu del moment.
Com a curiositat, si hi aneu un dijous, podreu regatejar el preu de
l’entrada al més pur estil dels mercats àrabs (pels menors de 14
anys i els aturats és gratuït).
Bona visita !
Sílvia Mas
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GENT DE L’ESCOLA

Els blocs d’aula del Cicle Superior:
una gran responsabilitat per a l’alumnat
El Martí Baños i la Martina Camprodon de 6è A i B respectivament, ens han explicat què són per
a ells les noves tecnologies i l’ús que se li poden donar a l’escola. També han parlat sobre els
blocs d’aula de Cicle Superior, una iniciativa que va començar el curs 2009-10 al nostre centre.

Què enteneu per noves
tecnologies?
MB: Jo crec que són aparells que serveixen per facilitar les coses.
MC: No només han de
ser aparells; pot ser, per
exemple, Internet. Sí que
podem dir que algunes
ens poden ajudar molt i
altres serveixen més per
entretenir.
Us agraden les noves tecnologies?
MB: Algunes sí i d’altres no
tant. Això depèn de qui les
utilitzi i de com les utilitzi.
Per exemple, hi ha nens que tenen Facebook
sense tenir l’edat. De vegades es pot inflitrar una
persona i es pot fer passar per una altra.
MC: En general penso com el Martí, hi ha coses
que crec que no són bones per a nosaltres. A
les xarxes socials hi ha gent que les fa servir amb
mala intenció.
Què enteneu quan sentiu “Noves tecnologies
d’accés a la informació i comunicació aplicades
a l’educació”?
MB: Són com pàgines web amb activitats per a
nens. Ens ajuden a aprendre, a estudiar i a saber
què està passant al món.
MC: Serveixen per tot el que representa l’escola,
potser t’ajuden a estudiar o a comunicar-te amb
persones des de diferents punts.
Penseu que els vostres avis, quan cursaven educació primària, tenien accés a tota la informació
i a aquestes noves tecnologies de les que disposem actualment?
MB: No. La forma d’estudiar d’ara no la van fer ni
els meus pares. Abans, els pares havien de buscar
en una enciclopèdia i, si no ho trobaven, havien
d’anar fins a una Biblioteca.
MC: A més, ho tenien tot una mica més complicat. Si no havien estat atents a classe o s’havien
oblidat d’apuntar els deures, no els podien fer.
Ara, si ens oblidem d’apuntar-ho, mirem al bloc
o parlem amb algun amic.
Sabeu què és un bloc?
MC: És una pàgina web feta per persones que no
tenen perquè ser especialistes en programació ni
en informàtica.
MB: En aquestes webs, hi ha molta informació i
aprens noves coses; hi ha blocs de moda, d’educació, d’esport, diaris personals, de política… Hi

ha un bloc de la Joana Raspall que el gestionava
ella. A cada classe de cicle superior tenim un bloc
propi, des de fa uns tres o quatre cursos.
Quin penseu què és l’objectiu d’aquests blocs
d’aula?
MB: Controlar els deures a través del calendari; si
per exemple t’has oblidat d’apuntar-los a l’agenda
o estàs malalt, des de casa hi pots accedir. Aprendre noves coses, comunicar-te amb els companys
i amb els professors... A 6è A tenim una pestanya
amb els aniversaris dels companys i companyes
de classe.
MC: Ajudar amb l’estudi, veure fotos d’alguna
sortida que ha penjat el nostre tutor; ajudar-nos
a estudiar... Per exemple, a la pestanya de Medi
Social hi ha activitats de mapes interactius per
treballar a casa.
Com estan estructurats aquests blocs?
MC: Hi ha vàries pestanyes: cada una d’elles és
una assignatura o un enllaç al calendari. Al calendari apuntem els deures, sortides, aniversaris,
dia de les vacunes... tot el que està relacionat amb
el món de la classe.
Qui gestiona els blocs?
MB: L’encarregat del bloc és un càrrec més de
classe. A 6è A som dos encarregats que anem
canviant cada mes, aproximadament. Ens encarreguem d’apuntar diàriament els deures i encendre l’ordinador a l’entrar a classe. I com hem
dit abans, els professors són els que pengen els
recursos, les activitats o els comentaris que escrivim des de casa.
MC: A 6è B és una persona, que solem anar
canviant. I si no estàs preparat o no ho fas bé,
el tutor et pot treure el càrrec. Actualment sóc jo
l’encarregada del bloc de 6è B; a 5è no ho havia
fet. És un càrrec que implica molta responsabilitat
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ja que les famílies hi poden
accedir i veure, per exemple, els deures que hi ha.
Poden llegir els comentaris,
però no escriure’n, ja que
cada alumne disposa d’un
nom d’usuari i contrasenya.
A començament de curs,
els nostres tutors ens van
donar d’alta per a que poguéssim escriure-hi.
Penseu que les famílies
usen aquests blocs?
MB: Algunes sí, sobretot
per ajudar a organitzar els
seus fills amb els deures
que tenen, o a estudiar per
algun control.
MC: O si volen descarregar alguna foto o veure les
activitats penjades a cada assignatura.
Com poden les famílies d’alumnes del cicle superior saber les adreces web?
MB: Preguntant-li al seu fill/a. En principi l’han
de tenir apuntada a l’agenda.
MC: Fent una recerca per internet, sobre tot als
blocs de xtec.cat.
Us agradaria continuar treballant amb els blocs
d’aula, en un futur? Per què?
MC: Sí, m’agradaria molt. Ens ajudaria amb les
feines de l’Institut.
MB: Sí que m’agradaria, però també és important
apuntar els deures a l’agenda. Potser a l’Institut
no tindrem bloc.
Què és el que us agrada més del bloc de classe?
MB: A mi m’agrada que els tutors, quan són temes molt difícils com per exemple, saber tots els
països d’Europa, ens posin mapes interactius per
poder-nos-els aprendre.
MC: Això també m’agrada a mi. També que quan
anem d’excursió, posen les fotografies que s’han
fet. Com que la nostra classe és la de l’Om, el tutor
ens va posar una foto de l’arbre amb informació.
El Martí i la Martina, com la majoria de l’alumnat
del Cicle Superior, semblen entusiasmats amb la
gestió i l’ús dels blocs d’aula. Ara només caldrà que
l’ús que facin d’aquest sistema de comunicació en
xarxa sigui sempre positiu, profitós i responsable.

