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Aquests darrers dies 
han sortit notícies als 
mitjans de comunicació 
sobre la disminució de 
la participació dels Con-
sells Escolars a les esco-
les amb l’aplicació de la 
LOMCE. Ja fa temps que 
ho sabíem però ara, no 
sabem per què, s’ha fet 

més públic. I realment és un tema molt important a 
debatre.

Una de les característiques del nostre Sistema 
Educatiu ha estat, des de la transició, la reivindicació 
de la participació de la comunitat educativa en les 
decisions escolars. I així es va plasmar en les lleis 
que es van fer després de la dictadura i fins i tot a 
la Constitució, que ara tant s’apel·la. Va ser una de-
manda que es va anant recollint a les diferents lleis 
educatives i també a la Llei Catalana (LEC). Però han 
arribat les polítiques neoconservadores, tant a l’Estat 
Espanyol com a Catalunya,  i aquesta participació es 
comença a qüestionar i enderrocar.

 
Què ha passat per què no vulguin que la comuni-

tat participi, amb les seves decisions, com a part del 
dret a l’educació?

 
La primera resposta és: No s’hi vol la partici-

pació, ja que existeix una determinada idea de les 
polítiques educatives i socials de no donar veu dels 
assumptes públics al poble (principi fonamental de 
democràcia).

I com a conseqüència de la primera, la  segona 
resposta és: Se sap que el dret a la participació de 
la comunitat educativa en les decisions dels centres 

escolars és un procés que es basa en els principis 
democràtics de participació social. Disminuir aquesta 
participació és reduir els drets col·lectius de la pobla-
ció. Aquesta manca de participació pot provocar un 
major autoritarisme d’altres òrgans educatius, com ja 
estem veiem amb el desplegament de les lleis actuals.

 
I, realment, per què ha de participar la comunitat 

educativa en les decisions escolars? La comunitat és 
un aliat o un enemic perillós?

 
L’ensenyament té, entre d’altres, una missió que 

és superar les desigualtats, ensenyar a ser un ciutadà 
o ciutadana democràtic i lluitar contra l’exclusió so-
cial de qualsevol infant. Actualment, per circumstàn-
cies socials i econòmiques, en certs contextos socials 
ens mostren clarament que sense l’ajuda de la comu-
nitat que envolta la institució educativa seria difícil 
que per si sola fos capaç d’assolir aquestes missions. 
L’escola necessita la comunitat per educar els infants, 
o sigui, la comunitat ha de ser un aliat. Conjuntament 
amb ella es poden construir escenaris més didàctics 
dins i fora de la institució educativa, ja que aporten 
elements valuosos a la formació, contribuint a una 
millora de tots i totes.

Per tant, treballar a l’escola conjuntament amb la 
comunitat és necessari i imprescindible, però no úni-
cament com a consulta (heus aquí el parany actual 
de les lleis) sinó com a partícips de les decisions i de 
la implicació a l’educació dels seus fills i ciutadans.

 
Diguin les lleis el que diguin, les escoles han de 

prendre la consciència i establir els mecanismes per-
què participi la comunitat en les decisions del pro-
cés educatiu, ja que això millorarà l’educació dels 
infants i, en conseqüència, el nostre futur.

La importància de la participació de la comunitat a l’educació.
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MANIFEST DE L'IFLA/UNESCO SOBRE LA BIBLI-
OTECA PÚBLICA

La llibertat, el progrés i el desenvolupa-
ment de la societat i dels individus són valors 
humans fonamentals. Aquests valors només s’as-
soleixen mitjançant la capacitat de ciutadans 
ben informats per exercir els seus drets demo-
cràtics i tenir un paper actiu en la societat. La 
participació constructiva i el desenvolupament 
de la democràcia depenen tant de la formació 
completa com de l’accés lliure i sense límits al 
coneixement, al pensament, a la cultura i a la 
informació.La biblioteca pública, accés local al 
coneixement, proporciona les condicions bàsi-
ques per aprendre al llarg dels anys, per decidir 
lliurement i per al desenvolupament cultural de 
l’individu i dels col·lectius.

Aquest Manifest declara que la UNESCO 
creu en la biblioteca pública com a força viva 
per a l’educació, la cultura i la informació, i 
com a agent essencial per aconseguir la pau i el 
benestar espiritual a través del pensament. Per 
aquesta raó, la UNESCO anima els governs na-
cionals i locals a donar suport i a comprometre’s 
activament en el desenvolupament de les biblio-
teques públiques.

Els darrers anys, al nostre país, s’ha fet un 
esforç important per construir biblioteques o re-
habilitar les ja existents, a tots els districtes de la 
ciutat i apropar el coneixement a tots els grups 
d'edat que han de trobar materials adequats a 
les seves necessitats.

Biblioteques de Barcelona, un servei de proximitat

La xarxa de biblioteques facilita l'accés lliure 
de tota la ciutadania a la informació i el conei-
xement, i fomenta la lectura. Ho fa mitjançant la 

seva col·lecció i la seva programació, plural i ober-
ta, connectada amb altres agents culturals, socials i 
educatius del territori. Les biblioteques són equipa-
ments que miren al futur, amb una forta aposta per 
l'accés, la formació i l'ús de les noves tecnologies.

Des de la professionalitat, el personal de cada 
biblioteca fa una tasca d'orientació i selecció. Ofe-
reix una atenció personalitzada en la recerca, per 
acompanyar els usuaris, quan no saben què bus-
quen o no saben on buscar-ho.

La biblioteca pública dóna suport  i assessora-
ment a la biblioteca escolar.

Espais oberts i de qualitat
La biblioteca és un centre públic social, d'àmbit 

local, obert a tothom. Estimula la relació entre usu-
aris i la participació en les activitats. La seva carta 
de serveis garanteix l'accés democràtic a la infor-
mació, la transmissió de coneixements, la formació, 
l'educació permanent, l'autoformació i el lleure. És 
un espai actiu, impulsor, dinamitzador, referent cul-
tural del territori i capaç d'adaptar-se a les deman-
des dels ciutadans i avançar-se a la detecció de 
necessitats informatives, formatives i culturals.

Accés al coneixement
Totes les biblioteques de la ciutat ofereixen un 

conjunt de serveis bàsics comuns. Aquest catàleg 
estandarditzat se suma a les especificitats de cada 
equipament. L'arrelament al territori i l'especialitza-
ció de la col·lecció acaben definint la personalitat 
de cada biblioteca.

Els recursos documentals en diversos suports, 
tant físics com digitals, són una de les portes d'en-
trada a la cultura i l'aprenentatge que la biblioteca 
posa a l'abast dels usuaris.

BIBLIOTEQUES: SACS de MOTS i d'EMOCIONS
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A c t i v i t a t s  p e r  a d u l t s
Les activitats per a adults que s'ofereixen s'in-

tegren dins de tres grans grups: L'aventura de 
llegir, L'aventura de conèixer i Molt per apren-
dre.

Recorda
El carnet de la Xarxa de Biblioteques Munici-

pals de la Diputació de Barcelona t'obre moltes 
portes. Et permet gaudir dels serveis de totes les 
biblioteques públiques de Catalunya i t'ofereix 
descomptes en museus, teatres, cinemes i llibreri-
es de la província de Barcelona.

 
Si encara no reps el butlletí i vols estar sem-

pre informat

Si vols donar-te d'alta al Més Biblioteques, 
entra al teu compte del catàleg de la Xarxa de Bi-
blioteques Municipals i activa l'opció «Vols rebre 
informació de la biblioteca o d'interès ciutadà» 
i escriu el teu correu electrònic al botó «Mod. 
Info personal». Començaràs a rebre butlletins a 
partir del mes següent.

 
Una de les darreres notícies ha estat:
Biblioteques de Barcelona llança una col-

lecció de llibres ficticis per fomentar el bon ús de 
les biblioteques

 
Mireu les portades, parlen de?

Diversitat d'usuaris
La biblioteca és un servei intergeneracional, 

amb un gran impacte en el conjunt de la ciuta-
dania.

Model de biblioteca cooperadora, participati-
va i innovadora

La biblioteca ofereix un espai relacional, 
obert, i fomenta iniciatives col·lectives d'apre-
nentatge compartit. Està vinculada de manera 
activa al calendari cultural i festiu de la ciutat i 
compromesa amb la cohesió social de la ciutat.

Diversos òrgans participatius s'ocupen de 
definir les estratègies necessàries per assolir les 
dues fites, qualitat i ampli abast, a partir de la 
detecció de la demanda ciutadana, de les possi-
bles mancances en el servei i dels reptes futurs.

 
Us recomanem consultar les activitats de la 

vostra biblioteca de proximitat: 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem

El catàleg infantil: http://genius.diba.cat/inici

 Lletrapetita
El plaer de llegir es pot descobrir de ben pe-

tit. Per això, les Biblioteques de Barcelona ofe-
reixen un gran i variat ventall d'activitats infan-
tils i per als pares. Us convidem a descobrir-les.
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ENTREVISTA A TERESA  VINYALS FERRER, 
Mestra del Torrent

QUE ENGUANY ES JUBILA

Biblioteca Torrent de Can Carabassa, 30 d’abril 
de 2014.
 
Quan arribo na Teresa m'espera a la bibliote-
ca. És el sancta santorum de l'escola i, indiscu-
tiblement,  on ella es troba com a casa. Molts 
nens han passat pel seu davant i està clar que 
han estat el motiu de la seva passió per l' ense-
nyament, però els llibres que ens envolten, com 
aquells que han envoltat la seva pròpia història, 
han estat un mitjà excel·lent per arribar a tots 
ells.

Realment la biblioteca és un dels llocs més aco-
llidors del Torrent, potser perquè els llibres en-
dolceixen les parets i les prestatgeries com si es 
tractessin de pastissets, sempre a mà, disposats 
a ser devorats per nens i nenes famèlics amb 
ganes d’ històries i aventures d’ahir, d'avui i de 
sempre.

Cerquem un raconet a la biblioteca, seiem a la 
vora i com aquell que no vol engeguem a enra-
onar.
 
Quants anys de mestra?

Doncs quaranta-dos anys de mestra, quan vaig 
mirar la vida laboral em vaig espantar fins i tot. 
Des del 1981 a l’ Arrel, abans havia estat  en 
una Escola Bressol.

Quan et vas dir  “jo vull ser mestra”?

Molt aviat. Primer vaig fer “jardineres” i des-
prés vaig fer la convalidació a magisteri. A casa 
no hi havia cap mestre, però a mi m’agradaven 
molt els nens,...

Quins records tens de l’ Escola Arrel?

Veient ara com està de degradat, el primer re-
cord és l’edifici, perquè malgrat que tenia mol-
tes mancances era un entorn molt acollidor pels 
nens. Tot i que aquell no va ser el primer edifici! 
Vàrem voltar una mica, per on ara hi ha l’Escola 
Bressol Font d’ en Fargues, després,... va cos-

tar un temps passar a pública! Més tard vàrem 
agafar el parvulari i encara més tard l’ edifici al 
carrer Aguilar, on és l’actual Escola de Música  
Pausa.

Curiosament, avui encara, els de Pausa, a la seva 
part on éreu vosaltres, encara l' anomenen Arrel.

Sí, estàvem força disseminats. Quan vàrem pas-
sar a ser escola pública l’ Ajuntament va com-
prar Aguilar i Font d’ en Fargues (que eren de 
propietat) i va pagar el lloguer de Maragall.

Estàveu sempre amunt i avall, oi?

Sí. Déu n’hi do! Sobretot els especialistes: edu-
cació física, música,...

Com vas viure la fusió Arrel-Graziel·la?

(La Teresa riu...) Hauríeu de veure la cara que 
fa: és com quan tot just li vols explicar a algú un 
acudit i et diu rient que ja se’l sap )*

Un trauma?

No, un trauma no, va ser un procés exagerada-
ment llarg perquè entre que la construcció co-
mença o no comença.... Tu bé ja ho saps *. Hi 
va haver molts problemes i això provoca molta 
tensió. Al  final ens van proposar que féssim el 
trasllat al Nadal (2002) i allà ens vam plantar. 
Els hi vàrem dir que a això ja no hi jugàvem 
més. Vam demanar que acabessin l’Escola i que 
a l’ estiu ens hi traslladaríem. Malgrat tot, amb 
el projecte de fusió vàrem estar treballant entre 
dos i tres anys, sempre assessorats.

L’edifici nou és positiu però el procés va ser molt 
llarg, massa feixuc.

I les obres de l’Escola?

Doncs igual. A més, cap de  les dues Administra-
cions no es va portar gaire bé (Departament d’ 
Ensenyament de la Generalitat i Ajuntament de 
Barcelona, en aquell moment de bàndols opo-
sats). Es barallaven contínuament. La primera 
cosa va ser imposar el nom (Miquel Batllori). A 
uns no els agradava i els altres el volien impo-
sar sí o sí. Se’ns va arribar a dir que nosaltres 
rebutjàvem aquest senyor (que encara era viu). 
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I això no era veritat, aquest senyor era un savi! 
És més, sempre hem defensat  que el seu nom 
hauria d’anar en un Institut, fins i tot en una Uni-
versitat.

Trobes a faltar aquell esperit de les escoles coo-
peratives catalanes dels anys 70’?

Jo crec que s' ha d'anar cap al futur, però s'ha 
de vigilar molt i estar alerta, que es pugui man-
tenir la llengua i que hi hagi prou recursos per 
allò que importa. Sempre hem estat retallats. 
Ningú va preveure el suport a la immigració, 
a l'acolliment, i això va ser una allau, sobretot 
en algunes zones. La reivindicació sempre és 
la mateixa, l'educació és el futur i els pares hi 
heu d'estar molt al "tanto". La Primària és fona-
mental per afrontar una societat amb igualtat 
d'oportunitats, i els recursos han de ser-hi.

Què li faltava a aquella Escola, que ara, sí que 
tenim?

Home jo veig que els pares hi continueu estant 
molt a sobre...

Ho intentem, perquè si no hi ets, malament...

Efectivament! Els temps canvien i les generacions 
també, però veig que els nous que venen (mares 
i pares),  també tenen empenta i això està molt 
bé. I per part dels mestres també hi és, l’em-
penta. Ara, amb els mestres que es contracten, 
se n’abusa. Es fa servir massa la bona voluntat. 
Això està bé,  però no es pot demanar  cont í -
nuament. Fa de mal sentir que la gent no s'im-
plica quant et paguen només per unes deter-
minades hores. Tothom ha de créixer i aquests 
mestres no poden treballar en precari contínu-
ament. Tots és important: recursos humans per 
reforços, desdoblaments (perquè no és el ma-
teix poder treballar en mig grup que amb 25), 
beques, etc... Per altra banda, si la població té 
menys recursos, tampoc és just que les famílies 
hagin de tirar d'extraescolar per tenir un bon 
nivell d'anglès, per exemple. L'escola pública 
l'hauria de poder garantir i tenir prou recursos 
per fer-ho.

Què és el més sorprenent que t'ha passat en una 
aula?
Una anècdota, mira! Amb una família que hi ha-

via de l'escola. A mi m'agraden molt els ocells i 
sempre n'he tingut. Vàrem anar d' excursió als 
Jardins d'en Príncep Girona, on hi ha  la seu 
del Districte. Bé, saps que allà hi ha un llac molt 
“xulo”, molt gran... Doncs vàrem fer uns vaixells 
de porex per poder jugar al llac. Una nena que 
sabia que jo vivia al costat i que tenia ocells 
a casa va començar a preguntar-me: "Anirem a 
casa teva a veure els ocells?". Jo li deia que no 
podia ser i ella hi tornava: "Anirem a casa teva 
a veure els ocells?". “Que no, que avui no po-
drà ser” li tornava a dir... I així tota l'estona. 
Fins que al final, en veure que no se’n sortia, es 
va tirar a l'aigua. Vàrem haver de pujar a casa 
meva a canviar-la  i així, finalment, va veure els 
ocells! Tenia cinc anys la nena!

Anècdotes, mil, i més aquí, a la biblioteca. Aquí 
els nens es deixen anar molt. La relació amb la 
lectura els obre els sentits.

Quines altres coses t' hauria agradat fer si no 
haguessis estat mestra?

Doncs mira, veterinària, perquè com et deia 
m'agraden molt els animals. I bibliotecària.
I ves per on, ho he acabat fent.

Ara que tindràs més temps, com l’ompliràs?

Uuuuff! A mi m'agrada molt viatjar. Però tant 
m'agrada anar-me'n a l'altra punta del món, 
com al Montseny. També m'agraden molt les 
festes populars.

Ara ens posem un xic seriosos. Què diries als po-
lítics si els tinguessis al davant?

Home els hi tinc guardada, amb tot el que em 
varen fer patir al moment de la construcció! I  no 
hi havia crisi, ni hi havia res de res! No escolta-
ven  ningú! És que no volien ni posar els lava-
bos, que era el més car de l’obra. Ni van posar 
persianes... Bé, què  t'he d' explicar! Els polítics 
(alguns) tenen una falta d'ètica alarmant, per 
això es necessitaria una renovació important, 
penso.

Crec que vàrem començar malament això de les 
obres perquè ens havien ofert altres solars i nos-
altres no els vàrem voler. Per exemple, un espai 
que era propietat de l’Hospital de Sant Pau, per 
sobre del Parc del Laberint (deu ser on ara hi ha  
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l' internat de menors). Aquella va ser la primera 
proposta de l'Ajuntament. Imagina't, si està fora 
del barri! L’altre, sobre el túnel d'Horta. I la ter-
cera, on ara hi ha el pàrquing del Mercadona, 
al carrer Duero. Això, em fa l’efecte, va fer que 
se’ns posessin d’esquena, però  em sembla que 
va valer la pena oposar-s'hi.

I tant! Ara que et veig disposada, et demano que 
et mullis. Creus que en una Catalunya Indepen-
dent hi guanyaríem tots?

I tant! Només pels recursos ja es podria tre-
ballar millor. I  per no estar sempre pendents 
d'atacs al sistema d'immersió, que no és altra 
cosa que atacar el català per no acceptar, com 
no accepten, la diversitat. Aquesta és la nostra 
il·lusió. Això sí, penso que sempre hauríem d'es-
tar atents i al peu del canó.

Teresa... per acabar l'entrevista, digues allò que 
et vingui de gust als nostres lectors i lectores.
- Res, agrair a tothom la col·laboració que sem-
pre he rebut a l'escola per part de companys, 
mares i pares, alumnes... i desitjar-vos molta sort 
pels reptes de futur.

Tot just acabant l'entrevista em torna a confessar 
que encara li sorprèn com un nen s'obre amb 
un llibre al davant. Li etzibo una pregunta que 
em surt de l'ànima: “I quan tu no hi siguis, qui 
continuarà la teva tasca?"  Braços oberts, celles 
amunt i silenci explícit.

Quant te’n vagis, Teresa, els llibres et trobaran 
molt a faltar,... però tots nosaltres encara més.

Gràcies per tots aquests anys!!!

 *Val a dir que, qui subscriu aquesta entrevis-
ta, va “patir” amb la Teresa les obres (2000-
2003). Ella com a Directora de l’ Escola Arrel, 
i un servidor, com a pare de l’escola  i  arqui-
tecte, formant part de la Comissió d’ Obres de 
l'AMPA, que amb altres pares intentàvem assis-
tir i assessorar les direccions amb els dubtes i 
consultes del nou edifici. Tanmateix com a part 
de la comunitat educativa, també vàrem tenir 
l'oportunitat d'expressar tot allò que volíem per 
l'escola dels nostres fills,... Altra cosa és el cas 
que se’ns va fer.*

Miquel Batllori i Munné
Miquel Batllori i Munné (Barcelona, 1909 - Sant Cugat del Vallès, 2003) fou un historiador i jesuïta català.

Batllori nasqué l'1 d'octubre de 1909 fill d'un català i d'una cubana. Els seus pares havien fet fortuna a la Cuba 
colonial i a casa seva sempre tingué l'estímul vers les lletres i les arts. Graduat en Filosofia i Lletres i Dret a la 
Universitat de Barcelona el 1928.

Posteriorment llicenciat en teologia va publicar innombrables treballs, que han estat reunits en la seva Obra Com-
pleta en dinou volums. En la seva llarga trajectòria, va ser director de l'Institut Històric de la Companyia de Jesús 
i catedràtic d'Història Moderna a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Estudiós de vocació universal, 
es va interessar de forma especial per les figures de Ramon Llull, Ramon de Penyafort i Arnau de Vilanova. La 
seva monumental obra sobre el llinatge dels Borja[1][2] va marcar una fita en el camp de la historiografia sobre 
l'època del Renaixement.

Mereixedor l'any 1980 del Premi Lletra d'Or; l'any 1982 de la Creu de Sant Jordi; el 1985 de la Medalla d'Or de 
la Generalitat de Catalunya; el 1989 fou elegit acadèmic corresponent a Roma de la Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi; el 1990 rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes; el 1995 el Premi Príncep d'Astúries 
de Ciències Socials, juntament amb l'historiador portuguès Joaquim Veríssimo Serrão; el 1998 la Medalla d'Or 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el 2001 el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles i la Medalla 
d'Honor del Parlament de Catalunya.

El 1989 i amb motiu del seu vuitantè aniversari, les tretze universitats dels Països Catalans l'investiren conjuntament 
doctor honoris causa.

Potser us heu preguntat algun cop qui hi havia al darrere del nom que es va voler imposar al 
Torrent. Aquí teniu una breu descripció del personatge:
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el reportatge

El "fins aviat" d'un símbol
I han passat els anys i arribarà l’adéu, però 

això no serà fins al mes de setembre i darrera-
ment sento l’afecte i la complicitat en la mirada 
dels que em pregunteu: Teresa, i tu per què et 
jubiles? I entenc en la pregunta que han estat 
molts els bons moments compartits amb tots i 
cadascun de vosaltres.

“Bon dia” a la porta del parvulari, els plors 
dels primers dies de vida escolar, les rialles, un 
passeig matinal pel passadís, els contes… i des-
prés les ciències, les formigues, els arbres, les 
erugues de la seda,… plàstic, paper i vidre, les 
lupes, els colors, les formes,… endevinar objec-
tes, bombolles de sabó, tastar les peta zetas…

Sempre he estat mestra de parvulari, però 
el pas a la xarxa d’escoles públiques i l’impuls 
dels mestres i les famílies de l’escola Arrel em 
van permetre traspassar la porta màgica de la 
biblioteca. I no és casual que el registre núme-
ro 1 de la biblioteca del Torrent sigui el con-
te d ’ En Patufet, en homenatge als menuts que 
entren a l’escola amb els ulls ben oberts, amb 
ganes d’aprendre, amb la tossuderia d’aconse-
guir allò que volen i l’ enginy per resoldre les 
situacions noves. Però també en homenatge a 
les dones, i cada cop més als homes, de totes 
les generacions que l’han explicat als seus pe-
tits. Des dels primers mesos de vida dels infants, 
els llibres ens permeten establir una relació 
molt especial amb els fills.

 Els moments viscuts a la biblioteca són ino-
blidables i m’han permès conèixer una vessant 
diferent dels nens i nenes. Compartir vivències, 
aficions i coneixements i descobrir autèntics es-
pecialistes, potser no lectors de novel·les i histò-
ries, però amb molta il·lusió per saber-ne més. 
Experts en còmics, boletaires experimentats, cui-
ners, animalers, titellaires i conte-contes excel-
lents. Al vostre costat jo també he après moltes 
coses.

 Només han passat 42 anys en els que he 
gaudit de poder acompanyar i veure créixer, 
personal i intel·lectualment, moltes promocions, 
amb encert o no, en moments complicats, però 
també amb la il·lusió i l’objectiu de defensar els 
drets col·lectius i aconseguir una escola pública 
de qualitat.

Arribar on som ens ha costat molts anys de 
lluita, i ho hem aconseguit plegats. L’escola és un 
projecte compartit entre mestres, famílies, nens i 
nenes… i ara, com sempre, no hem de deixar de 
defensar i reclamar la seva qualitat.

 Gràcies a tots i a totes per tots aquests anys 
que hem compartit.

 Us desitjo el millor i bones lectures lliures.

                      Teresa Vinyals 
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P3 cargols i tortugues obrim l’aula

DESCOBRINT ELS PÈSOLS, LES PESOLERES 
I UNA PRINCESA DELICADA

Els Cargols i les Tortugues hem plantat a l’hort urbà 
de la terrasseta unes pesoleres.

Fent hipòtesis del que podria sortir d’aquell planter, ens vam adonar que alguns nens i nenes no recor-
daven com eren els pèsols. I encara hauríem d’esperar molts i molts dies a veure el resultat d’allò que ara 
plantàvem. Així que l’endemà, a l’Hora del conte compartit, a través de la història: La princesa i el pèsol, 
vàrem descobrir aquest aliment.

Aquest conte explica com un príncep, que cansat de buscar sense èxit una princesa de bo de bo per ter-
res properes i llunyanes, troba casualment una princesa tan delicada com ell desitjava... que no va ser capaç 
de dormir en un llit amb 7 matalassos on el Rei havia amagat un pèsol a sota del primer matalàs.

Així ho hem representat plàsticament!

El príncep El rei i la princesa

La princesa sobre "7 matalassos"

Els convidats al casament, ballant El pèsol

Ens vam fer 
màscares de 
prínceps o 
princeses
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LUDOTECA ARIMEL
Els dofins i pingüins hem estat a la Ludoteca Arimel.

Teníem tot l’espai per nosaltres sols i hi havia moltíssimes joguines: cotxes, trens, nines, una consulta 
mèdica, un menjador, disfresses, una cuineta, jocs de taula, construccions...i una sala de psicomotricitat on 
hem saltat i jugat molt.

Aquí us dibuixem les joguines que més ens han agradat. Us ho recomanem !!!
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obrim l’aulaP5 lleons i cocodrils obrim l’aula

FEM CAIXES NIU
A les Coromines ho hem passat genial!!!

Tot i que hem tingut molta pluja, hem pogut fer un munt d'activitats: jugar, passejar, 
explorar... Fins i tot hem ajudat la bruixa ÀGATA i  la seva mallerenga XICRA. 
I parlant d'ocells, AQUESTS DIES HEM APRÈS A FER CAIXES NIU!!! 
Primer preparem els materials i les eines: martell, fustes, claus... 
Molt atents a les instruccions...  

ARA TOTS A LA FEINA

 Foradem amb la barrina
per tal que pugui evacuar

l’aigua de la pluja.
Polim bé les fustes amb 

paper de vidre
Clavem totes les fustes 
amb claus i posem unes 

frontisses a la tapa de dalt

JA LES TENIM!!!

I a l'escola...
les pintem amb molta cura.

Fiquem palla a dins per facilitar que 
algun ocell hi pugui fer el seu niu.

I busquem un arbre adient per 
penjar-los.

 Ui! El pi és massa alt. Necessitarem 
una altra escala.

A l’arbre del cel sí que hi arribem.
Ja tenim el primer col·locat. 
Anem a penjar els altres.

I ara a esperar pacientment 
que algun ocell trobi els nostres 
nius prou acollidors per pondre 

els seus ous.

Ens faria molta il·lusió!!!
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obrim l’aula 2on  dracs de Komodo i ratpenats orelluts

TALLERS DE MATEMÀTIQUES A 2n
 Aquest curs, els dimecres, els Dracs de Komodo i Ratpenats Orelluts fem tallers interclasse de 

matemàtiques.

Ens agrada molt 
fer aquests tallers! 

Cada setmana passem per 
un taller diferent!

Ja n'hem fet tots aquests!

Hem après a fer 
tot tipus de figures!

GEOPLÀ SIMETRIA

EL "BINGO" DE LES CENTENES

BINGO DELS NÚMEROS

TALLER DE BOTIGUES
Ui! Per poc no faig bingo!

Hem après els diners 
que necessitem
per a comprar

Què divertit ésfer dibuixos simètrics!
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FEM MEITATS I QUARTS

LÍNIES POLIGONALS OBERTES I TANCADES

JUGUEM A VAIXELLS!

Ara fem una pizza i la tallem 
per la meitat!

Ara fem un pastís entre qua-
tre nens i nenes. Quina part 

tocarà a cada un?

Amb canyes i plastilina 
hem fet línies poligonals 

obertes i tancades.

3B!

Enfonsat!
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LA CIUTAT DELS FOTÒGRAFS

Al mes de març vam anar 
al CCCB (Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona) 
per realitzar un taller sobre 
fotografia i la ciutat.

Primer vam anar a una aula on 
ens van ensenyar com diferents 
fotògrafs: Xavier Miserachs, 
David Goldblatt, Manolo Laguillo... 
i Ana Muller (aquesta darrera ens va fer molta 
gràcia, ja que una companya de classe es diu

A través d’aquestes imatges, anàvem 
comentant i mirant  les característiques de 
cada fotografia (les ombres, el color, la 
llum, el tema, la posició del fotògraf/a),... 
És a dir,  com veu la ciutat cada fotògraf 
o fotògrafa.

Vam fer quatre grups de 5 o 6 nens i 
a cada grup ens van donar una càmera 
fotogràfica.

Anna Müller) havien fet fotos de diferents ciutats i des de diferents posicions.
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(Si voleu veure més podeu anar a 
www.fotografiaencurs.org)

Una vegada fetes les fotografies ens vam tor-
nar a reunir tots els grups i vam anar comentant 
totes les fotos que havíem fet. 

Vam seleccionar les que més ens agradaven 
i complien tot el que havíem treballat, i ens vam 
dedicar a pensar i a agrupar quines podien for-
mar part d’un projecte fotogràfic  determinat.

Teníem unes normes: les fotografies ha-
vien de ser elements de la ciutat, en primer 
pla no podien sortir persones i tampoc po-
díem fer fotos “picades”. Havíem de mante-
nir la màquina horitzontal i recta.

Ara érem nosaltres els fotògrafs!!!!!!! 
Havíem d’anar per la Plaça del MACBA 
(Museu d’ Art Contemporani de Barcelona) 
i voltants, decidint què fotografiàvem!!!
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UNA MIRADA

Aviat sortirem per últim cop de la classe, de l’es-
cola; potser alguns, com sempre, amb aquella pres-
sa per arribar abans a qui sap on; d’altres entretin-
guts endreçant la motxilla a última hora; uns quants 
anirem a amagar-nos al lavabo per darrer cop; i 
segur que gairebé tots ens girarem i mirarem, també 
per últim cop, aquesta escola que ha estat nostra 
durant tant de temps.

 Abans de marxar,  hem volgut fer un d’aquells 
exercicis que, de tant en tant, 
hauríem de fer tots... hem fet 
una mirada enrere i hem viscut 
el pas del temps. I així hem 
pensat en els moments alegres 
i  també en els difícils, com el 
primer dia d’escola, on vam 
deixar anar algun plor en en-
trar. Hem reviscut la terrasseta 
de parvulari, amb els tricicles i 

bicicletes corrent amunt i avall. Alguns hem  recordat 
el nerviosisme de ser els primers delegats de classe, 
d’altres l’obra de teatre que vam representar quan 
teníem vuit anys. El pas de segon a tercer va ser dur, 
sobretot ens va costar fer-nos amics de  l’agenda, on 
tot s’havia d’apuntar. Aquell any, un company de 
la classe va ser guardonat amb el tercer premi dels 
Jocs Florals de Barcelona. Va ser molt emocionant,  i 
que satisfets vam quedar tots!

Uf! Ja som a quart! Com passa el temps! Ens ado-
nem que ens estem fent grans!

A cinquè, la barreja de grups; primer enfadats 
i indignats, i després contents d’haver conegut nous 
companys i companyes que han esdevingut els mi-
llors amics i amigues.
Alguns hem recordat quan vam anar sols pel bosc 
amb un mapa i una brúixola, i d’altres  no oblidarem 
els robots de Lego, l’apadrinament a P4 i P5, l’amic 
invisible, el korfbal, la festa de final de curs, els par-
tits de futbol i els de bàsquet.

Tenim un 
bon record de 
les cuineres i el 
menjar de Na-
dal, amb torrons 
i tot! I el Carna-
val,  la festa que 
més ens agrada, 
i  la foto  amb 
la disfressa ben 
lluent al matí. 
Les xanques, els 
gegants, els cap-

grossos, el pregó, el cartell de Carnaval...

Però  el que amb més il·lusió recordem són  les 
colònies: tres dies amb els amics i sense pares ni ma-
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res! Ens ha vingut a la memòria unes nenes i uns nens 
que feien unes “sopes” a P3 i també quan anàvem 
pel bosc a buscar follets. I quan vam fer galetes a P4 
i magdalenes a P5. L’últim dia ens van posar colorant 
a l’aigua; va ser molt divertit.

A Can Maiol vam anar a buscar flors per fer un 
treball manual, i a 2n unes quantes nenes van fer 
guàrdia tota la nit perquè no les segrestessin. I l’úl-
tima nit de colònies a 4t ens vam quedar fins a les 
dues de la matinada a la discoteca!!! També va ser 
divertit pintar la cara als nens  amb retolador perma-
nent, que bromistes! A les colònies de 5è vam perxar 

barques, vam muntar en bicicleta i vam  enfangar-nos 
en un camp d’arròs. Però el que tothom espera amb 
delit i recorda més de les colònies és... la discoteca!

Amb tot,  el mi-
llor que ens ha pogut 
passar a l’escola és 
haver conegut tants 
amics, del mateix curs 
i d’altres, haver jugat 
i haver-nos divertit 
tots plegats.

Fins  sempre!
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Temps de migdia

Ja hem fet 10 anys junts! 

Durant aquests anys ens hem dedicat  a ser ca-
maleons i el nostre aspecte ha canviat 10 vegades.

Des de bruixes fins a granotes, des de pirates a 
gira-sols.

No ens ha faltat mai imaginació ni ganes de fer 
una comparsa d’allò més original per animar la cua 
de la rua!

Tot va començar fa 10 anys amb una carava-
na gitana. Més tard ens vam engrescar i vam deci-
dir muntar el nostre univers particular de Miss i Mr.  
Què guapos!

Un any després, la nostra imaginació ens va fer 
volar sobre la catifa de l’Aladdin i més tard amb po-
cions i encanteris de bruixes… Així, anant de conte 
en conte, ens vam convertir en prínceps.

Tanta màgia al nostre voltant, vam esdevenir 
prínceps encantats, però cap petó ens vam guanyar.

De tant viatjar, al planeta Caracons vam 
arribar, i com noves tecnologies volíem pro-
var, en pirates informàtics vam acabar.

I seguint el sol, el Sr. Van Gogh vam trobar.

Arribat aquest punt, en actors de 
Star Wars ens vam convertir i 10 Òscars vam 
guanyar.

A Can Carabassa hem aterrat, Cucurbites 
i Pepos hem estat; i la festa ha de continuar…

Equip de monitors/es
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Davant la possible supressió de la música com a 
matèria curricular, el primer que  em ve a la ment 
és un grup de nens i nenes  cantant entusiasmats 
QUAN VINDRÀ EL DIA EN QUÈ L’HOME VAL-
GUI MÉS QUE POUS I CASES, MÉS QUE LES 
TERRES MÉS BONES, MÉS QUE LES PLANTES I 
ELS ARBRES... Nens i nenes que, des de la família 
i des de  l’escola, se’ls intenta educar i acompa-
nyar en la descoberta i l’adquisició de coneixe-
ment, experiència, sensibilitat i valors. I la música 
hi té molt a dir.

En primer lloc, cal ressaltar que  són molts i variats 
els estudiosos que investiguen i aprofundeixen en 
les relacions entre la música i les reaccions neu-
ronals, així com el paper de la música en les di-
verses societats, la música com a ciència i com a 
disciplina: historiadors, musicòlegs, antropòlegs, 
neuròlegs.

El que jo puc dir com a mestra, és que  fer música 
a l’escola significa educar en la sensibilitat que 
tota obra d’art requereix,  per tal de ser copsada, 
valorada i integrada, sempre  des de l’atenció i el 
respecte. Fer música també és treballar el llenguat-
ge i el ritme. La força de les paraules  afavoreix el 

desenvolupament de la memòria,  de la dicció. Re-
cordem millor les frases d’una cançó que les d’un 
altre text qualsevol. Ens emocionem en escoltar i 
en cantar una melodia i ens agrada explicar la 
història que  diu: ELS DRACS VIUEN PER SEMPRE 
PERÒ ELS NENS ES FAN GRANS... El plaer que 
aquest fet  du implícit reforça l’aprenentatge.  Fer 
música també és gaudir en grup i individualment, 
és moure’ns seguint un determinat ritme, és  res-
pectar les interpretacions dels companys i compa-
nyes. És treballar l’autocontrol i la concentració. 
És tenir les eines, a poc a poc, que tot llenguatge 
porta incorporades per poder interpretar i crear.

No em puc ni em vull  imaginar una escola sen-
se música, com no me la imagino sense classe de 
llengua, matemàtiques, anglès o educació física. 
No entenc una celebració sense música ni  unes 
festes populars sense cançons o balls. M’agrada-
ria que el senyor ministre es replantegés aquest 
disbarat i altres, valorés, recordés, inventés i que, 
al final, ens deixés viure amb tranquil·litat la nos-
tra feina diària plena de moments engrescadors, 
desconcertants, sonors, silenciosos i plens de vida 
i energia. Perquè: TOT EN LA TERRA HA DE MO-
RIR. NOMÉS LA MÚSICA, NOMÉS  LA MÚSICA, 
NOMÉS LA MÚSICA VIURÀ SENS FI.

                        Mireia Lleó 

Futur de la Música a l'escola
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Què n'opinen els pares?

 
El Govern central proposa suprimir l’assig-

natura de música com a matèria curricular. Es 
tracta d’una altra de les “genials” idees inicia-
tiva de l’executiu de Mariano Rajoy en relació 
a l’Ensenyament. Una altra de les sorprenents 
i estranyes ocurrències  d’una LOMCE ideada 
pel Ministre José Ignacio Wert que només pot 
tirar endavant beneficiant-se de la seva majoria 
absoluta. Poc importa que la comunitat educa-
tiva de peu de carrer (mestres, pares, mares, 
alumnes...) hi estigui en contra. Sona poc de-
mocràtic oi? Com tantes i tantes coses...

La música és una nova “víctima” d’aquesta 
llei absurda i tan criticada i per això hem volgut 
copsar la vostra opinió, com a modesta i petita 
reivindicació, per defensar- la a  l’escola, però 
també més enllà. Per defensar  la música en la 
nostra vida.

El nombre de respostes ha estat més que po-
sitiu, un total de 119 pares i mares us heu sumat 
a aquesta petita reivindicació i ens heu demos-
trat que la música, també per a vosaltres, és im-
portant en l’àmbit educatiu. Només cal donar 
un cop d’ull al resultat de la pregunta “Creieu 
que l’educació musical és part d’una educació 
integral, de les capacitats intel·lectuals, motrius 
i emocionals dels nens i nenes?”.  El 99,2 % 
heu contestat afirmativament, és a dir, expres-
sat sense percentatges, 118 respostes afirmati-
ves d’un total de 119. Cal dir res més?

La música forma part del nostre dia a dia i la 
compartim amb els nostres fills i filles, aprofitant 
una sortida, un viatge en cotxe o a casa,... Al-
gun d’aquests  moments el dediquem a escoltar 
cançons tots junts. I això es demostra en el fet 
que prop del 96 % de vosaltres ho feu.

Més enllà de l’escola sou molts els que por-
teu o heu portat els vostres fills i filles a escoles 
de música o a corals, però no la majoria. Prop 
d’un 33% els heu inscrit a escoles de música, da-

vant el 67 % que no ho ha fet mai. Percentatges 
similars si parlem d’una coral, és també minori-
tari, ja que el 32 % ho feu o ho heu fet davant 
el 65,5 % que heu contestat que no (cal tenir en 
compte que hi ha un petit percentatge que no ha 
contestat la pregunta).
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Dels que heu contestat afirmativament, ja si-
gui a l’escola de música o a una coral, 38 dels 
vostres fills i filles hi continuen anant, mentre que 
19 ja ho han deixat, sense especificar-ne els mo-
tius,  que tampoc us demanàvem. Sí que us hem 
demanat que ens concretéssiu si els vostres fills 
i filles aprenen a tocar algun instrument. Entre 
els 36 que heu contestat hem de dir que majo-
ritàriament (i esperem que en un futur no gaire 
llunyà), tindrem grans pianistes. Així, 10 opten 
per aprendre a tocar piano, 8 es decanten per 
la guitarra, 4 pel clarinet, pel violí i la flauta i 
n’hi ha que aspiren a ser gran percussionistes, 
bateries o futurs tabalers.

La pregunta que ha estat més igualada quant 
a percentatges és la que fa referència al desig 
dels vostres fills i filles de continuar fent música 
o a dedicar-s’hi ja de grans. El 56, 3 % tenen 
clar que, de moment, no, davant el 41,2 % que 
diuen que sí.

Acabem amb l’última pregunta que també 
ha tingut un resultat claríssim a tenir en comp-
te. El 97,5 % dels que heu contestat l’enquesta 
considereu que és important la presència de la 
música en la vida de les persones, sobretot en 
la dels infants.

Poc més a afegir. Tant de bo aquests polí-
tics que fan lleis tan absurdes, escoltessin més 
sovint, bé, escoltessin,  el que pensem i opinem.

A continuació transmetem alguns dels molts 
comentaris que heu afegit en l’enquesta, això 
sí, agraint-vos a tots la vostra participació:

“La música calma les feres, és un dels mo-
tors de la vida, la creativitat, l'expressió”

“Al contrari del que pretén el govern, crec 
que la música hauria de tenir la mateixa im-
portància en l’educació que les altres assigna-
tures”

“La música, como muchas artes, nos alimen-
ta el espíritu y nos hace personas más felices”

“La música ha de formar part de l'educació 
dels nostres nens i nenes. No podem permetre 
que no se li doni importància”

“La música és una eina imprescindible pel 
desenvolupament físic i cognitiu, no només pels 
infants, sinó per a tothom!!!”

“La música forma part de les nostres vides 
i és enriquidora pels adults i molt més pels in-
fants, ja que gràcies a la música podem arri-
bar a connectar molt més amb els més petits". 
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"Personalment considero que seria un error la-
mentable treure l'assignatura de música de les 
escoles”

“La música és tan important com, per exem-
ple, les matemàtiques, per a la comprensió abs-
tracta, i indispensable en l’àmbit emocional per 
ajudar a formar els sentiments dels infants en la 
seva interrelació amb els altres”

 “Crec que la música és molt important pels 
nens. Jo tinc un fill amb necessitats educatives 
especials i per ell la música és molt important. 
Inclús és una forma d'expressar-se i poder apro-
ximar-te a ell. La música no només és important 
per aquells nens que es vulguin dedicar a ella si 
no per tots”

“La música és bàsica en l'educació de l'infant. 
Aprendre música ensenya a estimar, a saber ex-

pressar-se, a reconduir sentiments, inseguretats 
i pors, augmenta l'autoestima, afavoreix la co-
hesió del treball en grup. La música està per tot 
arreu, és cultura, forma part de les nostres vides 
i és vital per al desenvolupament humà. Per tot 
això i tantes altres coses positives que ens dóna 
la música, considero que és un greu error elimi-
nar-la de l’educació”

“L'aproximació i l'accés a la música és un 
dret i no un privilegi. Totes les persones tenen 
dret a gaudir de les possibilitats de comunicació 
que proporciona l'art i de percepció de la belle-
sa per mitjà de les arts i, per tant, de la música”

“Quins records tindríem sense que la música 
els acompa-
nyés?”

“La música 
és summament 
important a 
les nostres vi-
des. No pot 
desaparèixer 
mai”
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*  La pel·lícula “L’escola màgica” dels alum-
nes d’infantil 2012-2013 del Torrent de Can 
Carabassa ha estat premiada en l’edició d’en-
guany dels XXXVI Premis Baldiri i Reixac i dins 
el projecte “Fem una pel·lícula”. La producció 
ha rebut un dels 65 premis que atorga el Jurat 
i que consta de 700 euros. El lliurament es va 
fer el passat diumenge 1 de juny a l’Espluga 
de Francolí. Per rodar “L’escola màgica” els 
alumnes d’infantil van comptar amb l’ajut de 
les mestres i la direcció d’en Marc Juan, pare 
de l’escola. La pel·lícula es va estrenar el 18 
de juny de l’any passat i des de La Torrentera 
volem felicitar actors, actrius, mestres i direcció 
per la gran feina. Us convidem a tots a veure-la 
per gaudir d’ “un moment màgic”.

* Les jornades de portes obertes per a fu-
turs alumnes van tenir lloc el 6 i 10 de març. La 
nostra escola va rebre un total de 48 sol·licituds 
per a P3, la qual cosa els dóna accés direc-
te sense necessitat de sorteig. Ens congratulem 
que l’escola continuï amb un nombre tan impor-
tant de famílies que confia en el nostre projecte.

* Donem l’enhorabona al nostre monitor, 
Manel Almenara, que el passat 9 d’abril es  va 
convertir en pare de la Cloe. Moltes felicitats, 
Manel! Ja som més al Torrent!

* Un any més, les mares i pares d’enllaç i 
famílies de primer, van organitzar amb èxit la 
fira del llibre de 2a mà que va tenir lloc el 6 
d’abril. En aquesta ocasió vam comptar amb la 
presència de l’escriptor Marc Donat, l’escriptora 
Silvia G.Guirado, la poetessa Gemma Peres i la 
il·lustradora, Esther Burgueño. Com a novetat es 
van realitzar tallers per als infants i un dinar col-
lectiu al pati després de la reeixida quina que no 
va tenir tanta assistència com s’esperava.

* El passat 26 d’Abril es va fer la festa 
d’ inuguració del pati de l’escola -amb rua de 
gegants inclosa-, que obre les portes a tot el pú-
blic dins del projecte “Patis Oberts”, gestionat 
per l’empresa CET10. L’acte va ser un èxit amb 
participació de moltes famílies i representació 
governamental. El pati estarà obert tots els dis-
sabtes de 17 a 20 hores en horari d’estiu i de 
16 a 19 hores en horari d’hivern. Cada mes i 
mig l’espai estarà dinamitzat per monitors que 
faran tallers pels infants que hi vulguin participar.

* Enguany el Casal d’Estiu ha engegat un 
nou projecte innovador amb la intenció de do-
nar-hi un caire més engrescador i per tant, atrau-
re més públic. Les inscripcions es van realitzar 
durant les setmanes del 5 i 12 de Maig i es va 
prorrogar fins al 6 de juny. A falta de dades 
d’aquesta ampliació de termini per a inscripci-
ons, al tancament d’aquesta edició, comptem 
amb un total de 256 places setmanals ocupades 
amb una previsió de menús servits de 1148.

* A finals del mes de maig hem pogut gau-
dir de la Setmana Cultural, enguany dedicada, 
com no podia ser d’una altra manera, a cele-
brar els 10 anys de la nostra escola. Decoracions 
de passadissos, danses al pati, sortides temàti-
ques, la història de l’escola, representacions, 
elaboració de curtmetratges, exposicions, con-
ferències, i fins i tot, la creació d’un TRIVIAL de 
l’escola amb participació ben divertida d’alum-
nes i pares van omplir aquests dies especials. 
Agraïm als mestres i Direcció l’esforç, la creati-
vitat, la implicació i l’estimació amb què prepa-
reu aquestes jornades, any rere any.
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 * Gràcies als diners de la gestió autònoma 
(consorci) i de les famílies, s’ha aconseguit re-
novar el parc informàtic del centre. Així mateix 
s’ha instal·lat  una pissarra digital a Parvulari 
i una altra a Cicle Inicial, a més de cortines a 
aquelles aules que prèviament disposaven de 
canó o pissarra.

* Els alumnes de Cicle Infantil, conjunta-
ment amb els alumnes de 6è i l’assessorament 
i el monitoratge del taller d’arts plàstiques La 
Nau, ha engegat un projecte ben acolorit que 
vol regalar a l’escola amb motiu del seu 10è 
aniversari. Primer treballant dins l’aula i des-
prés in situ, han elaborat un mural a la rampa 
d’accés a Parvulari amb els dibuixos que tots 
han preparat, prenent com a font d’inspiració 
l’artista austríac Hundertwasser, l’obra del qual 
es caracteritza per utilitzar colors brillants i sa-
turats i formes orgàniques. Si encara no l’heu 
vista, us convidem a passar-hi. El resultat de la 
feina i l’esforç dels més petits de l’escola és im -
p re s s ionan t .

* Felicitem la Bruna Martínez i Civit, alum-
na de 6è, que ha estat guardonada amb el 2n 
premi de Poesia del Jocs Florals del districte, 
amb la seva creació “QUAN”.

 Convidem a tothom a la festa de 
final de curs que tindrà lloc el dia 20 
de juny, on farem un homenatge a les 
Olimpíades i tindrem traca final amb 
espectacle de circ. No hi falteu!
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En l'anterior Torrentera us vam presentar l'actual Jun-
ta i les persones que la conformem. Però, com sabeu, 
el gruix de tasques i responsabilitats que assolim des 
de la nostra associació només és possible gràcies a 
un treball per comissions. I us les volem presentar i 
detallar les tasques que es realitzen en cadascuna 
d'elles. Aprofitem per recordar-vos, un cop més, que 
totes les comissions són obertes a tothom i que comp-
tem amb vosaltres. Participeu i sumem!

COMISSIÓ GESTIÓ ECONÒMICA
(Miquel Villalba, Laura Arranz, Lia Grande i Sílvia Bayarri)

Som els responsables de la gestió econòmica de 
l’AMPA. Les nostres tasques principals són: posar en 
pràctica la política econòmica de l’AMPA i elaborar 
i fer el seguiment dels pressupostos anuals, dotant a 
cada comissió d’una partida econòmica per a realit-
zar la seva activitat i establint les quotes que seran 
aplicables cada curs. Ens ocupem de la gestió comp-
table, administrativa, tresorera i fiscal. Per a dur a ter-
me la majoria de les tasques, l’AMPA té contractada 
com a secretaria la Isabel Valle.

      ampacarabassa.economica@gmail.com

COMISSIÓ DE SERVEIS 
(Elena Bacardí, Maria Lecha, Gemma Bonet i     

Vero Villar)

Fem el seguiment de les activitats que es realitzen a 
l’espai migdia, tallers i menjador (en aquest sentit, 
també ens ocupem de la bona gestió de l’empresa de 
restauració col·lectiva). També fem el seguiment dels 
serveis de natació i acollides de matí i tarda. Ens re-
unim periòdicament amb la coordinadora de l'equip 
de monitors, la Roser Casamitjana, tant per resoldre 
incidències com per fer valoracions.
 

COMISSIÓ COMUNICACIÓ 
(Carles de la Prida i Joan Vilademunt)

Recerquem nous continguts interessants per publicar 
a tots els espais de la xarxa de l’AMPA sense descui-
dar el  manteniment  tant de la informació publicada, 

com de la llista de distribució de correus electrònics.  
Publicitem i/o comuniquem informacions i temes d’in-
terès general. En síntesi, fem del web, facebook, twit-
ter i del correu electrònic una eina útil i eficaç per fer 
pública la informació per a les famílies.

      ampa.carabassa.correu@gmail.com

     COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE MARES I PARES  ENLLAÇ 
    (Laia Soler, Eulàlia Urgell i Sònia Domínguez)

Coordinem els pares i mares enllaç per poder dur a 
terme totes les activitats que organitzem: les fires de 
joguines, roba i llibres de segona mà. Ens reunim com 
a mínim un parell de cops al curs, i la feina que tenim 
es concentra molt en la setmana prèvia a les activitats.

ampacarabassa.maresipares@gmail.com

COMISSIÓ EXTRA-ESCOLARS 
(David Gràcia)

Planifiquem i fem seguiment d’aquelles activitats que 
es fan fora de l’horari lectiu i dirigides als infants de 
dins i de fora de l’escola. Les activitats comencen a 
l’octubre i s'acaben al maig, amb inscripcions a finals 
de setembre. El primer dissabte de juny fem una festa 
per mostrar tot allò que s’ha après durant el curs. La 
secretaria de l’AMPA és qui gestiona els temes eco-
nòmics i les altes i baixes (trimestrals).

COMISSIÓ ESCOLA DE MARES I PARES
(Esther Mariné, Silvia Tello i Mònica Camacho)

Volem ser un espai de formació, consulta i suport 
a les famílies al voltant de temes de criança, edu-
cació i comunicació dins la llar, així com de relació 
amb l'escola. El nostre objectiu és fomentar un espai 
comú de trobada i aprenentatge amb el suport de 
professionals que ens puguin orientar, però sobretot 
incidir en la comunicació entres nosaltres com a cú-
mul i intercanvi d'experiències. Durant el curs escolar 
programem diferents activitats en formats diversos 
(xerrades, tallers, fòrums de debat,...).

      http://escolademaresipares.blogspot.com.es/

COMISSIÓ DEFENSEM L’ESCOLA 
(Anaïs López , Eva Montanet i Míriam Nicodemus)

Davant de les constants retallades a l’escola pública 
per part de l'administració, vam crear aquesta comis-
sió per tal d’estar informats i coordinar accions reivin-
dicatives.  Col·laborem amb l’ escola, amb la resta 
d’AMPA's del districte, Assemblea Groga,  MUCE,  
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... i de forma extensiva amb tot el que afecta  l’ense-
nyament, des d’escola bressol fins a la universitat. Re-
cordem la importància de continuar reivindicant una 
escola pública, catalana i de qualitat i us convidem a 
tots i totes a participar-hi.

                defensemescola@gmail.com

COMISSIÓ CASAL D’ESTIU 
(Montse Paradeda, Silvia García, Vero Villar, Silvia           
Buyé, Mònica Gómez, Lidia Todà i Dani Fernández)

Organitzem un servei capaç d'oferir una alternativa 
de lleure de qualitat a les famílies de dins i també 
de fora de l'escola, durant els mesos de juny, juliol i 
setembre (dates no cobertes pel calendari escolar). 
Prepararem les eines per donar a conèixer el casal 
i fer-ne difusió, realitzem el pressupost amb la Co-
missió Econòmica i ens informem d'ajuts a famílies 
per subvencionar el casal, ens coordinem amb els 
monitors sobre l’organització i funcionament del ca-
sal i creem eines sobre la satisfacció i la millora dels 
diversos àmbits del casal. També ens encarreguem 
de fer les preinscripcions.

COMISSIÓ LA TORRENTERA
(Carles de la Prida, Mar Durán, Silvia García,    Jau-
me Moseguí, David Serra i els mestres Maite Alcaine i 

Jordi Ribé)

Treballem per treure a la llum, durant cada curs esco-
lar, dues edicions de la revista, una al Febrer i l’altra 
al Juny. El nostre objectiu és crear una publicació on 
tota la comunitat educativa s’hi reconegui, tractant 
de forma fluida, temes d’actualitat que afectin la sin-
gularitat del nostre centre (projectes, fites, activitats, 
notícies,..) i per extensió, la vida escolar en general  
(propostes de llei, retallades,...). Creiem que és una 
eina necessària per informar de novetats i  per apro-
par aquells actes que s’han anat desenvolupat i que, 
d’una altra manera, no arribarien a les famílies. Ens 
reunim al llarg de tot el curs en tasques de presa de 
decisions, recerca, posta en comú i redacció, si bé 
la feina es condensa més setmanes abans de cada 
publicació.

            latorrentera.carabassa@gmail.com

COMISSIÓ AGRAÏM ALS MESTRES 
(Mònica Camacho, Paola Beiro i Yolanda Rodríguez)

Valorem molt positivament la feina del nostre perso-
nal docent. Volem que els mestres se sentin valorats i 
estimats, i fer-los arribar el nostre suport per diferents 
motius; que sàpiguen que donem suport als seus es-
forços en moments especialment durs i que no estan 

sols: som al seu costat davant un futur complicat, però 
preparats per encarar-lo amb força i il·lusió! Per això 
volem dur a terme diferents accions en agraïment i 
suport als nostres mestres. A més, des de l’exemple 
dels pares i mares, volem que els nostres fills/-es, 
siguin conscients i agraeixin la seva feina i el seu 
compromís, com a valor molt positiu d’aprenentatge.

               estimemelsmestres@gmail.com

COMISSIÓ TOTS SOM ESPECIALS 
(Vero Villar, Laia Robert, MªCarmen Ruiz i Cristina Pujol)

Estem engrescades en un nou projecte: la creació 
d'un espai on compartir i consultar tots els aspectes 
que tinguin relació amb el coneixement de les neces-
sitats especials dels nostres fills i filles i dels fills i filles 
dels altres. Entenem la convivència amb la diferència 
i el treball de la integració com un valor que impliqui  
tota la comunitat educativa.

     ampacarabassa.totssomespecials@gmail.com

COMISSIÓ GEGANTERA 
(Toni Perales)

Coordinem la sortida dels nostres gegants a la cer-
cavila del barri d'Horta a les festes majors de setem-
bre. Per al curs proper, volem créixer com a comissió 
i fer que el Pepo i la Curcubita (i també els capgros-
sos i resta de bestiari) puguin participar de més actes 
geganters, de barri, reivindicatius,...

COMISSIÓ LOTERIA
(Silvia Buyé)

Com una de les fonts d'ingressos principals per a la 
partida d'atípics, tenim la venda de loteria de l'es-
cola. Coordinem la repartició de butlletes (via ma-
res i pares enllaç) i la posterior recollida de diners. 
Per últim, fem “quadrar” les butlletes venudes amb 
els diners recollits i fem les gestions necessàries amb 
l'administració de loteria. El gruix de feina se situa 
entre octubre i desembre
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Sabríeu lligar aquestes dites catalanes amb 
el seu significat?

1. Estàs carabassa!
2. Al cul del sac, s’hi troben les engrunes
3. Ja vindrà la festa del nostre carrer!
4. Amagueu els ànecs, que vénen els músics!
5. Hi ha posat més pa que formatge!

A. S’utilitza com una advertència col·lectiva, avisant 
que de vegades cal anar amb compte amb les perso-
nes.
B. En to d’amenaça, com dient, “ja ens veurem” o “ja 
tindré ocasió de revenja”
C. A la fi es comproven les conseqüències dels errors 
comesos.
D. Exagerar amb paraules o fets per treure’n un bene-
fici.
E. Estar un pèl tocat del bolet, no estar bé del cap

I , per ser fidels a aquesta secció, avui us regalem aquests Palíndroms (Llegibles a l'inrevés.)

* Argentina, la lluna anul·la la nit negra
* Senén té sis nens i set nenes
* Tramaran anar a Mart
* I ara rai

HORIZONTALS:
1. 1000 - 1. Dues desenes i dues unitats.
2. 1000 - 99. Hores de 3 dies.
3. Tres dotzenes. 25 - 2·6. Costats d'un
octàgon.
4. Zero. 5². 87 - 86.
5. Dits de la mà. 600 - 2·100.
6. 30 - 4·(9 - 7). 3·103 - 2.
7. Costats d'un quadrat. Dies de l'any 2009.
El primer.

VERTICALS:
1. IX. 3·10. Dues dotzenes.
2. 1000 - 4. Doble de 6.
3. 101 - 11. 2 desenes. Costats d'un triangle.
4. CXV. 2²·3².
5. 18- 42. Potes d'un trípode. 500 - 95.
6. 3·3². 110 - 3.
7. Dies de 4 setmanes. Res. L'u.

Matemàtiques

Treballem la llengua

1-E /2-C / 3-B/ 4-A /5-D

Treballem la llenguaMatemàtiques
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