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I no passa res.
I no passa res si 

ara, en comptes de par-
lar del 9-N, d'eleccions 
anticipades o de llistes 
unitàries, parlem de les 
fortes retallades en les 
polítiques socials, edu-
catives i econòmiques 
que estem patint els 
darrers anys.

La inversió educativa ha minvat un 22% des 
del 2010 i fins al 2014; en aquest mateix període, 
la retallada pressupostària de la Generalitat ha 
estat d’un 9%. I no passa res. Això sí, la inversió 
a l’escola concertada ha augmentat considerable-
ment i no passa res.

També han augmentat les ràtios a les aules i 
ha minvat el nombre de mestres a les escoles, tot i 
que el President i la Consellera ens asseguren que 
l’educació és la prioritat del govern de Catalunya. 
I no passa res.

No hi ha prou diners per a beques de men-
jador i en canvi ens permetem el luxe de retirar 
l’impost de successions per a rendes altes. I no 
passa res.

La nostra Consellera afirma que cal desobeir 
la LOMCE (llei Wert), però està aplicant la majoria 
dels seus articles ja en aquest curs. I no passa res.

I no passa res si ara continuem lluitant per una 
escola pública, catalana, laica i amb els recursos 
que calen.

Però no passa perquè nosaltres deixem sigui 

així. Els nostres silencis es converteixen en còmpli-
ces de tots aquells que intenten retallar allò que 
hem conquerit (les nostres fites, els nostres pro-
jectes, el nostre futur...). I això passa cada dia... 
com una pluja fina. Passa quan passem d'alçar el 
braç tan bon punt els mestres dels nostres fills de-
manen un pare o mare d'enllaç; passa quan no 
acudim a l' Assemblea general de l'escola; passa 
quan renunciem a conèixer el treball de l' AMPA i, 
en conseqüència, deixem d’ implicar-nos en cap 
de les seves comissions; passa quan no participem 
en festes, fires, aniversaris, i girem l'esquena a la 
nostra comunitat educativa. En definitiva passa 
quan desconnectem de les nostres responsabilitats 
i les cedim a d’altres, d’altres que no en passaran.

Passa. I tant que passa. Perquè allò que ens 
ocorre, en part, és perquè ens ho deixem fer, de 
manera que esdevenim part de la causa del pro-
blema, però també de la solució.

Per això cal estar a l’aguait d'allò succeeix al 
nostre voltant i ser-ne part activa, tot decidint so-
bre l’educació dels nostres infants. Provem d’im-
plicar la gent que sabem que mai no anirà a una 
reunió de l'AMPA o que  mai no col·laborarà en 
una comissió. Arremanguem la nostra voluntat i 
mirem de millorar, participar, canviar allò que te-
nim més a tocar i que no ens quadra.

El més important de tot plegat, potser no serà 
aconseguir-ho. El més preuat, serà l'esforç d'inten-
tar-ho i de lluitar, perquè d’aquest esforç i de la 
importància del compromís per millorar el nostre 
món dependrà el llegat als nostres fills, un món 
que ara mateix comença a ser el seu.

Fem que sí passi.
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HORTA VOL INSTITUT

Els fonaments d’un nou projecte educa-
tiu al barri, de la mà d’alguns pares i mares 
de l’escola.

 
Les famílies que normalment assistiu a les 

reunions convocades mensualment per l’AMPA 
de l’escola segurament estareu al cas del gran 
projecte educatiu que s’està coent al nostre bar-
ri, un projecte que gràcies a la gent implicada, 
i als que s’hi acabaran implicant,  ha de passar 
de simple lletra sobre paper a fonaments, murs, 
edifici, ... Institut.

A Horta es respira el desig i la necessitat de 
crear un Institut públic, de qualitat, que seguei-
xi la línia educativa i el tarannà de les escoles 
públiques del barri; un centre que asseguri la 
continuïtat escolar obligatòria en aquesta ma-
nera d’educar i ajudar a créixer en què confiem 
i que desitgem pels nostres fills i filles.

Des de La Torrentera,  com a espai de di-
fusió d’allò que implica, afecta i interessa a la 
comunitat educativa, us volem fer cinc cèntims 
(una mica menys del que costarà el projecte) 
d’aquest objectiu extraordinari  que, de mica en 
mica, va prenent forma.

 Com neix la Plataforma d’actuació
Arran de les trobades que les escoles del 

barri fan per coordinar les accions contra les 
retallades en educació del Departament, el 
curs 2013-2014 es decideix crear una comis-
sió estable entre AMPA’s de les escoles del barri 
que debatin i coordinin les accions al respecte. 
Aquest espai de trobada esdevé amb el temps 
un lloc de posta en comú d’  inquietuds i neces-
sitats comunes, entre d’altres, la preocupació 
per la manca d'un institut ubicat al barri d'Hor-
ta, fet que comporta una manca important de 
places de secundària respecte de primària. És 
així com, xerrada rere xerrada, es fa evident la 
necessitat  de crear una plataforma explícita 
que treballi per aquest projecte. I neix la Plata-
forma: HORTA VOL INSTITUT.

Es tracta d'una plataforma oberta on acu-
deixen representants de diferents entitats del 
barri, sense cap estructura establera, i treba-
llant de forma conjunta segons la disponibilitat 
i capacitats de cadascú en cada moment. Tant 

és així que fins i tot els membres representants 
de les entitats poden variar a cada reunió.

Entre d'altres associacions, a la Plataforma 
estan representades les AMPA’S de les escoles 
Torrent de Can Carabassa, Heura, Àngels Gar-
riga, Marenostrum, Font d’en Fargues, Pit Roig 
i Baloo. La nostra escola hi està representada 
gràcies a l’Esther Mariné (mare del Biel -ex-
alumne- i en Jaume -4t-), la Míriam Nicodemus 
(mare de l’Aixa -4t-, el Noel -2n- i la Naia –P3-
), la Xus López-Arenas (mare de la Irene -2n-) 
i l’Anaïs López (Mare del Dídac -2n- i la Xantal 
–P4-). També hi participa el col·lectiu de joves 
del barri i l'associació de veïns, però el desig 
és que continuï creixent. S’estan fent tasques 
també per mirar d’establir col·laboració amb 
els equips docents i de direcció de les nostres 
escoles i ben aviat amb entitats polítiques que 
puguin i vulguin recollir aquesta demanda.

De forma oficial, la Plataforma s’ha reunit 4 
o 5 cops des del juny passat al Punt d'Informació 

Jove del carrer Hor-
ta (Antiga Biblioteca 
Horta). S’intenta que 
les reunions siguin 
mensuals sempre 
que hi hagi alguna 
novetat o treball a 
fer.

Des d'un primer 
moment, els representants de les famílies que 
assisteixen a les trobades han informat a les 
reunions d'AMPA de l’estat la qüestió. Des del 
mes d'octubre la Plataforma compta amb un es-
pai de consulta i publicació dels actes que s’han 
anat fent i dels que hi ha previstos. Es tracta 
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del bloc hortavolinstitut.wordpress.com. També 
a través de twitter (@HortaInstitut) se’n vol se-
guir fent difusió de manera que tothom que ho 
vulgui  pugui anar seguint el proces contempo-
ràniament a com es desenvolupa. És un tema 
que es coneix però que no ha arribat encara a 
ser tan difós com es voldria. Properament hi ha 
previst fer arribar octavetes amb el manifest i 
demanar-ne adhesions, tant d’entitats com de 
particulars des dels actes que les AMPA’S facin 
a les seves escoles. Altres accions també seran, 
per exemple,  formalitzar una enquesta que ar-
ribi a les famílies dels alumnes de 5è i 6è de pri-
mària de les nostres escoles per copsar quines 
són les inquietuds respecte al procés de recerca 
d’Institut que ben aviat hauran de fer pels seus 
fills. De moment el més notable ha estat impli-
car altres entitats, més enllà dels mateixos pares 
i mares de les escoles afectades per la manca de 
continuïtat de l’oferta pública de secundària que 
ens ocupa els darrers anys. Detectar que el barri 
està amb la Plataforma i que l’ acompanyarà 
en aquest procés ja és una fita important. Ara 
caldrà esperar que ben aviat s’hi impliquin els 
gestors públics que la poden fer possible.

Què s'ha aconseguit fins ara?
El projecte encara es troba en un estadi pri-

merenc, de fet la presentació oficial de la Pla-
taforma i del seu manifest es van fer durant la 
Festa Major del barri d'enguany. De moment tot 
són idees. S’està treballant en diferents aspectes 
que van des de la recerca de l’espai més idoni 
(emplaçaments al barri de la Clota donat que en 
ocasions anteriors –malgrat el pla de reordena-
ment que afecta aquest barri- ja s’havia parlat 
d’ubicar-hi un equipament d’aquest tipus).

A hores d’ara, no hi ha un calendari esta-

blert, però la necessitat de places és urgent. Ja 
fa dos anys que els instituts assignats a les es-
coles del barri han de fer mans i mànigues per 
acollir tots els infants que volen matricular-s'hi. 
Cal concretar que, en tot cas, el projecte cobreix 
la secundària obligatòria (E.S.O.), en primera 
instància, no el Batxiller, tenint en compte que 
de places de batxillerat no en falten. El plante-
jament bàsicament ha de ser viable, i la gestió 
d’aquesta mena de projectes, per coherència, 
ha de ser progressiva i limitada als menesters 
actuals. En tot cas si es plantegés la necessitat 
de batxillerat, se’n parlaria més endavant.  La 
Plataforma intueix que quan la demanda es 
vagi concretant, començaran els pals a les ro-
des i no serà fàcil la negociació en un moment 
en què l'administració està més per tancar aules 
que per obrir-ne de noves.

Sensacions
Molta tasca per fer. Les percepcions d’aquest 

grup de treball són molt positives donat que la 
feina avança a bon ritme i la implicació del bar-
ri els anima a seguir lluitant. Certament el que 
es demana és quelcom de just, necessari i sen-
se dubte, un bé pel barri. Totes les mans i caps 
seran pocs a mesura que aquest projecte, les 

seves propostes i viabilitat es vagin concretant. 
Des de la Torrentera augurem força a la inici-
ativa, recolzem el projecte i, com no podia ser 
d’una altra manera, ens comprometem a oferir 
el nostre espai a la Plataforma sempre que ho 
estimi per tal, no només de tenir informat el lec-
tor dels avenços en aquesta matèria sinóo per 
encoratjar-lo a implicar-s'hi.

Projecte de Millora Urbana de la Clota (maig 2008). 
Les superfícies amb qualificació 7b responen a equipa-
ments de nova creació de caràcter Local. Sembla lògic 
pensar, per la seva dimensió , que un dels dos solar as-
senyalats amb la fletxa groga podia ser el destinat al futur 
Institut d’ Horta
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Mares i pares, veïns i veïnes i associacions del barri d’Horta i entorn, estem preocupats pel pas 
a l’educació secundària dels nostres joves, i per això ens hem constituït com a plataforma Horta vol 
institut.  

HORTA VOL INSTITUT volem ser una expressió col∙lectiva de la comunitat educativa i ciutadana: 
oberta, compromesa i plural.

En els darrers anys, i degut a la manca d’un institut al barri, molts joves d’Horta es troben que no 
poden optar a una plaça en un dels instituts de referència que se’ls han assignat, agreujant se aquesta 
situació any rere any.  

Calen més instituts a Horta que donin continuïtat a la línia pedagògica activa i innovadora que 
comparteixen les escoles públiques d’Educació Infantil i Primària dels nostres barris, i que promouen 
la participació en el teixit social.  

El Pla General Metropolità contempla la reserva d’espais per a equipaments a l’entorn del barri 
d’Horta. Sabem que la destinació d’aquests espais està per definir i que la construcció d’un institut 
satisfaria les demandes de proximitat i d’ubicació de totes les entitats que signem aquest manifest.  

Per tal de garantir una educació pública i de qualitat, la PLATAFORMA HORTA VOL INSTITUT 
demanem a les administracions pertinents que iniciïn amb urgència les accions necessàries per a la 
construcció d’un institut al barri d’Horta, i que obrin un procés de diàleg i participació amb els sota-
signants i la ciutadania per definir com i on volem que sigui aquest institut.  

Us fem a mans el manifest de la Plataforma:

                Per adherir-t’hi:  http://hortavolinstitut.wordpress.com/adhesions/

La redacció agraeix la col.laboració de l’Esther Mariné en la confecció d’aquest reportatge.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA FONT 
D’EN FARGUES

CAN FARGAS

La Masia de Can Fargas està i ha estat en 
l'imaginari de la gent d'Horta des de fa molts 
segles. La propietat està documentada de prin-
cipis del segle XIII i la masia, construïda a prin-
cipis del XIV i amb afegitons del segle XV, ha 
estat objecte de diverses ampliacions i transfor-
macions, tot partint d'una torre de guaita romà-
nica, bastant ben conservada, que per les seves 
característiques podria ser del segle XI.

La part més antiga és la zona central de 
la torre medieval que sobresurt de la resta de 
volums que conformen la masia i que està ca-
talogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN). Al voltant de la torre es van construir di-
ferents edificacions segons les necessitats fun-
cionals.

Per no allargar gaire la història i relació de 
tots els llinatges que han habitat la masia du-

rant segles, ens limitarem a relatar els dels úl-
tims dos segles. (Com veureu la major part dels 
carrers del Barri porten noms de personatges 
vinculats a la Masia).

A partir del segle XVIII la Masia va anar a 
parar a mans de Josep Maria Pujol i Pujol. Casat 
amb Francesca March, van tenir diversos fills. 
L'hereu, Josep Pujol i March, va ser nomenat re-
gidor de l'Ajuntament de Barcelona per l'exèr-
cit francès d'ocupació, el 1809. Restaurada la 
monarquia absoluta, va anar a parar a la presó 
i després desterrat fora d'Espanya. Va fer tes-
tament a favor de la seva germana Francesca, 
vídua d'Antoni de Casanovas i de Gerona. La 
propietat continuà passant de mans en mans, 
fins a arribar a les de Montserrat de Casanovas, 
que es va casar amb Pere Fargas (provenien de 
la masia de Can Basté a Sta. Eulàlia de Vilapi-
cina), a la mort del qual, el 1925, la seva vídua 
va residir llargues temporades en aquest mas 
que ja havia estat rebatejat com a Can Fargas. 
A la mort de Montserrat de Casanovas, el 1948, 
la finca va passar a mans del seu fill Santiago, 
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el qual va morir el 1955. La masia la va heretar 
la seva vídua, Margarita Wall (per aquesta raó 
a la porta de Can Fargas hi ha el rètol que resa 
“Villa Margarita”), i després a mans dels fills del 
seu primer matrimoni. Finalment, la masia va 
ser venuda a l'empresa Unicompta el 1997.

El procés d’adquisició de la Masia per part 
de l’ Ajuntament és ben conegut. Utilitzant pa-
raules publicades a la Vanguardia el 5 de febrer 
de 2009 del nostre escriptor i veí Marius Serra 
(sempre defensor públic del Projecte de l’ Escola 
de música de Can Fargas):

  “ ..., malgrat eésser patrimoni protegit, l’ 
Ajuntament no va exercir el seu dret de retracta 
per culpa d’ un còctel humà que es repetirà més 
d’ un cop: hàbils advocats  i administratius negli-
gents”.

El resultat és que, 10 anys més tard, l’Ajun-
tament va acabar pagant per l’1,15 milions 
d’euros que demanava en un principi Unicomp-
ta....5 milions, és a dir, més del quàdruple. Això 
sí que és fer negoci!

Set anys després, som on som. Cal fer es-
ment, i és de justícia, a la Plataforma Salvem 
Can Fargues, que juntament  amb molts veïns 
anònims i col·lectius del Barri no han deixat d’ 
empènyer perquè el projecte de la futura  Esco-
la de Música sigui una realitat: Carlota, Josep 
Maria, Lluís, Àngels, Mercè, Bartomeu, Montse, 
i tants i tants d’altres que sempre hi heu sigut: 
gràcies a tots per no defallir.

LA FUTURA ESCOLA DE MÚSICA

El passat  20 d’octubre el Districte d’Horta 
Guinardó va començar les obres de rehabilita-
ció de la Masia per tal d’ubicar-hi l’Escola de 
Música Municipal.

El pressupost és de 2.283.427 euros, i les 
obres haurien d’ acabar en 12 mesos. L’Esco-
la de Música tindrà una capacitat per a 400 
alumnes i 20 professors, tot, amb una superfície  
construïda de 1.530 m2.

A la planta baixa es proposa un nou accés. 
La intervenció més gran té cabuda en les es-
tances de l’àmbit nord de la planta per tal de 
transformar-la en vestíbul, secretaria i sala d’es-
tudi de l’escola. En aquesta planta s’ubicaran 
despatxos i espais per magatzem; sales de pro-
fessors i d’estudi; tres cabines d’assajos i aules 
de percussió per a grans agrupacions instru-
mentals i corals. També hi haurà la cabina de 
gravació i els magatzems per als instruments. En 
total, aquesta planta tindrà una superfície útil 
de 444,40 m2.

Pel que fa a la primera planta, tindrà una 
superfície útil de 355,85 m2. S’hi ubicaran dues 
aules polivalents, quatre aules d’instruments in-
dividuals, despatxos i magatzems

Val a dir que el projecte original recollia una 
sala Auditori soterrada a la part alta dels jardins 
de la Masia, però la situació actual no convida 
a sobredimensionar equipaments. Tot i que pot 
semblar una pèrdua,  cal ser conscient que a 
500 metres, carrer amunt, tenim el magnífic te-
atre del Casal.

Ara caldrà acabar les obres, proposar un 
projecte amb cara i ulls i encertar amb l’ equip 
de  gestió. Potser fóra bo trucar a la porta de les 
escoles de Música del Barri: Pausa, UT,.., repe-
tint l’ exitosa fórmula de gestió del mateix Casal 
feta per l’ Associació de Veïns de Font d’ en Far-
gues. Queda clar que la proximitat i el coneixe-
ment del teixit humà són una bona porta d’en-
trada per acostar l’ aprenentatge de la música 
als nostres fills i filles. Més que un luxe és una 
necessitat en temps on imperen la recerca de 
resultats i l’estadística. De moment, tot plegat 
comença a “sonar” prou bé.
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CARGOLS I TORTUGUES VAN DE COMPRES

 Un dia de tardor els Cargols i les Tortugues vàrem anar a una fruiteria del barri per com-
prar fruites de temporada.

Després d’observar-les i olorar-les, vàrem preparar i compartir una macedònia boníssima 
per berenar.

ANEM A COMPRAR!

EL ROBERT ENS PARLA DE
LES FRUITES DE TEMPORADA

ANEM “LLEGINT” 
LA LLISTA DE LA COM-
PRA, TRIEM I CARRE-
GUEM EL CARRO

PAGUEM I TORNEM CAP A L’ESCOLA

MMMM!!! DELICIOSA LA MACEDÒNIA!
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Reciclem!
Els Dofins i Pingüins hem après que cal reciclar per mantenir neta la Terra. Cada cosa al seu lloc!

Hem practicat amb un joc a la classe i també hem portat coses de casa al camió 
del Punt Verd que va venir al pati de l’escola.

Famílies! No ens oblidem de fer-ho a casa també!!
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Cucs fent feina
Aquest curs, a Ed. Infantil, tenim un nou projecte.  Agenda 21 ens ha ofert la possibilitat d’ex-

perimentar amb un Vermicompostador. Un recipient on cucs, de nom “Eisenia”, viuen transformant 
restes orgàniques en compost.

Lleons i Cocodrils ens hem posat a la feina. Hem buscat informació de com són i què fan els 
cucs. Amb la lupa els hem observat, i ja sabem que no els agrada la llum.

Els hem preparat un llit amb cartró i fibra de coco. Els hem posat menjar (restes de verdura i 
fruita, tallades petites, però no peles dures com les de la taronja, la mandarina...).  Observar-los és 
molt interessant. Mengen molt i cada dia hi ha més compost, i creiem que també hi ha més cucs. 
Estem fent un seguiment de quins dies els anem a veure i quin menjar els donem i pensem que 
aviat els posarem un segon pis. Quan en tinguem molt, de compost, el portarem a l’hort. També 
recollirem el líquid lixiviat (els pipis) per reconvertir-lo en adob.

Els alumnes de 5è, que treballen el compost, van voler que els expliquéssim la nostra experiència. 

9
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Un dilluns, a l’escola, van venir a fer titelles a 1r.
Els protagonistes eren dues nenes, la Bea i l’Adama, i un nen, en Marc.

Els protagonistes havien de seguir unes pistes amb un mapa, i  superar unes proves per  guanyar 
una gimcana.
Nosaltres pensàvem que no guanyarien!

Dues nenes amb un mapa i un nen amb cadira de rodes, ho tenien molt difícil per guanyar! 

Tots som iguals, tots som diferents

10
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Però, SORPRESA!, van superar totes les proves i van guanyar la gimcana, PERQUÈ VAN SER 
UN EQUIP DE DEBÓ!

L’Adama era molt bona llegint els mapes, a la Bea li agradava la mecànica i en Marc era molt en-
ginyós i mai es donava per vençut.

Al final, com a premi, cada un dels protagonistes va escollir una carota pensant en coses diferents:

Jo, aquesta, perquè és valenta!- va dir la Bea.
I jo aquesta, perquè és espavilada!- va dir l’Adama.
I jo aquesta, perquè és prudent.!- va dir en Marc.
I resulta que totes dues nenes i el nen havien agafat la mateixa carota, LA DEL TIGRE O TIGRESSA!

 
ÉS CLAR, TOTS SOM DIFERENTS I TOTS SOM IGUALS! 
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La Verema
Les Classes de 3r Roselles i Menta hem anat a la Verema.
Vam sortir de Barcelona en autocar cap a Pontons (Alt Penedès). Quan vam arribar a la 

casa de Cal Diable, els monitors ens estaven esperant i es van presentar. Es deien: Jordi, Paola 
i Bernat. Vam esmorzar i ens van explicar les normes de la casa.

Vam baixar al camp de ceps. Ens van donar tisores per tallar el raïm i ens vam explicar com 
tallar-lo. Vam  posar tots els gotims en un cistell que es diu “piador”. Després els vam posar 
al tractor. Vam tornar  fins a la casa i  ens vam rentar les mans.

Vam ficar tot el raïm en un cubell  i ens 
vam rentar  els peus amb aigua. Ens po-
sàvem de quatre en quatre per  aixafar el 
raïm, mentre  cantàvem una  cançó:

Xip, xap, xip,xap, trepitgem raïm, fem 
most…Vam tastar el most bevent de por-
rons. Era molt bo i dolç. Ens ho vam passar 
molt bé mentre  trepitjàvem el raïm, ens 
vam divertir molt!

A l’hora de dinar vam menjar el pícnic: 
entrepà, aigua i poma. Ens va agradar! 
Vam jugar una estona i va arribar l’hora de 
marxar. Ens vam acomiadar dels monitors i 
vam tornar a Barcelona amb l’autocar.

Vam portar tres ampolles de most i els 
hi  vam posar un globus a dalt de l’ampo-
lla per veure el procés  de fermentació de  
most  a vi.
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La bellesa captiva

Les dues classes de 3r vam sortir de l’escola a 
les 9 del matí. Vam agafar el metro per anar al 
museu Caixafòrum i veure l’exposició La Bellesa 
captiva. Quan vam arribar, va venir una noia, 
que es deia Xènia i que va ser la nostra guia. 
Vam entrar al museu, que era molt bonic i ens 
ho vam passar molt bé. Hi havia molts i molts 
quadres. Ens vam dividir en quatre grups per fer 
algunes activitats que ens van semblar ge-
nials. Ens van donar lupes i pissarres per escriu-
re: havíem de trobar objectes, animals i perso-
nes dins el quadre. 

Després vam anar a una sala especial on vam 
crear els nostres propis quadres. Teníem gana i 
l’esmorzar ens va agradar molt. Per acabar vam 
veure fotografies de pingüins, balenes i foques 
a una exposició de fotos.
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Les notícies de 5è: Elèctrics i Hèlios
No anem de colònies!

Els nens/es de P4, 1r, 3r i 5è no tenen colònies.
Tot va començar en iniciar-se aquest nou curs.
El passat 15 de setembre , els nens i nenes de 

l’escola TORRENT DE CAN CARABASSA es van as-
sabentar que els cursos imparells no tindrien colò-
nies per falta de mestres. No es veien en condicions 
d’anar-hi. En Xavi, el nostre tutor, ens ha explicat 
vegada rere vegada el tema, però els alumnes con-
tinuem indignats. Els nois i les noies ho troben una 
mica injust pels cursos que no podem anar-hi.

Uns companys de 5è B han pensat que, ja que 
no podem anar de colònies, ens podríem quedar 
una nit a dormir a l’escola perquè així ens semblaria 
una mica a la casa de colònies. Els alumnes trobem 
una bona pensada.

Aquesta idea l’hem explicada a la reunió de 
delegats i als nostres pares. Els pares han dit que 
pot ser una bona idea i sembla que s’està treballant 
aquest tema.

Esperem que surti bé aquesta proposta!

La Valentina se’n va de l’escola.

La Valentina, una companya de la classe de 5è 
Elèctrics, ens va comunicar el primer dia d’escola 
d’aquest curs que s’aniria de l’escola. Va haver-hi 
gent que es va posar molt trista, com la Montse, la 
Daniela i l’Abril. Però la Valentina encara més.

La Valentina ha estat amb nosaltres des de P3, 
però ara els seus pares han de tornar a l’Equador 
perquè fa molts mesos que no troben feina.

La ”Valen” va marxar el 29 de novembre. El dia 
del comiat li vam fer molts regals: Una foto de tot 
cinquè de mida de pòster i una foto de cadascú de 
nosaltres amb frases desitjant-li molta sort. També li 
vam cantar “Yo te esperaré” i es va posar a plorar.

Des de la distància li enviem una bona abraçada.

 L’amic invisible estudiós

Els mestres de 5è s’uneixen a l’amic invisible.
Fa uns quants dies, o potser unes quantes setmanes,els, 

tutors cinquè ens van anunciar que s’afegien a fer l’amic 
invisible. Ho van dir amb una veu poc fiable. Al principi no 
sabíem quin serien els seus regals.

Al cap de deu minuts ens van confessar, en un to ma-
lèfic, que com a regal planejaven de fer una pila d’exàmens.

Serà veritat? Ho faran? Podran ser tan summament 
cruels? I tan malignes?Us seguirem informant. Esperem 
que no sigui cert!!!

Notícies d’última hora: no ha estat cert. Era una bro-
ma de les seves.

la torrenterra-23 febrer'15.indd   14 11/02/15   18.12



15

5è Elèctrics i Hèlios obrim l’aula

L’amenaça del cronòmetre

Segons els nens i nenes de la classe de 5è Hè-
lios, un rellotge amb cronòmetre amenaça en 
treure minuts d’educació física.

Tot va començar perquè a la classe no hi ha ma-
nera d’estar una mica callats. Aleshores, el Jordi es 
va treure el seu rellotge de color lila i rosa del canell 
i va començar a cronometrar. Va ser a partir del dia 
15 d’octubre de 2014. El Jordi, amb un somriure 
i els ulls brillants, ens va dir: “Tinc una idea! Tots 
els minuts que trigueu en callar els recuperarem de 
l’estona d’Educació Física”.

El Jordi, per qui no el conegui,  té el cabell gris, 
com veieu al dibuix que hi ha aquí sota. Sembla un 
adult estranger que sempre porta el rellotge de co-
lor lila i rosa i xandall. Diu que el rellotge era de la 
seva filla però que no li agradava i no se’l posava 
mai, i com a ell se li va espatllar el seu, li va dema-
nar per posar-se’l.

Ah! Té uns aliats que són els altres mestres.
Notícies d’última hora:El  Jordi ens ha enxam-

pat escrivint aquest article del diari Can Carabassa 
i sembla que no li ha agradat gaire perquè ens ha 
obligat a menjar-nos verdura.

Intentarem continua informant-vos de tot.

Cinquè va al delta del Llobregat

Els nois i noies de cinquè vam passar el dia al 
delta.

El dia 31 d’octubre els alumnes de cinquè de 
l’escola Torrent de Can Carabassa vam anar a ob-
servar  l’ecosistema del delta del Llobregat.

En arribar ens van rebre dos  guies que ens van 
acompanyar durant tota la visita.

Vam aprendre com havia evolucionat el delta , 
vam descobrir que volia dir “aigua salabrosa“ i vam 
conèixer el nom de moltes plantes, aus i altres espè-
cies d’animals.

També vam poder reproduir  amb instruments 
al soroll dels ocells. Vam acabar el dia dinant en un 
parc infantil de trànsit.

Aquesta visita és molt recomanable per anar-hi 
amb família.

15
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Benvinguts a Monitorilàndia, 
de la República Carabassera.

En els darrers 10 anys ens ha visitat la ci-
gonya Batllorina en diferents ocasions. En els 
seus inicis, ara fa uns 6 anys, ens va portar el 
constructor Adrià.

Molt li va agradar la nostra escola a la cigo-
nya Batllorina! En 3 anys ens va tornar a visitar 
i l’enxaneta Queralt ens va deixar.

Tan contents estaven l’Adrià i la Queralt 
que més amics van demanar, i per Sant Jordi, la 
princesa Laia va arribar.

Una bona colla es comença a reunir i la 
Cloe i el Sòcrates, com dos superherois, s’hi van 
afegir.

La cigonya Batllorina ha marxat i espe-
rem que algun dia ens torni a visitar.
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Els nous cuiners i cuineres
 
Sembla que la revolució gastronòmica hagi ar-

ribat als més petits  (programes de TV dirigits exclu-
sivament a ells, programes de ràdio, webs de re-
ceptes, jocs de taula, visionats al YouTube, tallers, 
llibres…) Però la curiositat  infantil per la cuina sem-
pre ha estat present.

La cuina pot ser un lloc màgic on poden ser cre-
atius; on es pot tocar; on es poden fer coses amb les 
mans; on es pot jugar amb els colors i les formes; on 
ens podem embrutar; on es fan matemàtiques, qu-
ímica i física,... on en poden divertir!!! I a la vegada 
poden aprendre uns bons hàbits alimentaris que po-
dran continuar quan siguin grans. Una assignatura 
que recordaran la resta de la seva vida.

Podem utilitzar diverses estratègies perquè els 
nens i nenes vegin la varietat d’opcions i estimular 
el seu interès per provar nous sabors. Si volem fer 
del fet de menjar i de cuinar una autèntica aventura, 
hem de fer-los partícips de tot el procés: Fer la llista 
de la compra amb ells; escriure o parlar del menú de 
la setmana (què esmorzarem, què berenarem, què 
soparem,...);  anar a plaça o a la botiga a comprar 
i remenar plegats per tal de fer-los veure les varie-
tats de productes; fer que ens ajudin a guardar els 
aliments; preparar algun plat amb ells (fent-los lle-
gir i interpretar la recepta, seleccionar els aliments, 
pelar, tallar, batre,.. ) ajudant-los a treure conclusi-
ons arran de la transformació fins que el que hem 
comprat arriba a taula,... I, per descomptat, fer-los 
col·laborar en la neteja de tot allò que haguem em-
brutat. Però la revifada de la cuina de què parlàvem 
en començar no pot ser una moda. Els nens han de 
poder entrar en aquest espai per trobar el seu lloc i 
fer-lo esdevenir una experiència agradable i diverti-
da. La cuina pels petits i pels no tan petits ha de ser: 
provocativa, saludable, nutritiva i senzilla. I si no... 
haurem de buscar alguna altra recepta.

Hem anat a la Semproniana, restaurant de Bar-
celona on a més de fer una cuina excel·lent, fa 15 
anys ofereix tallers de cuina per als més petits, de fet 
van ser els primers en fer-ho a Catalunya. Hi hem 
anat per conversar amb la propietària i xef, l’Ada 
Parellada, perquè ningú com ella ens pot parlar de 
la relació cuina i nens perquè ella de ben petita ja 
estava envoltada de fogons, sofregits, cassoles i sal-
ses; com ella mateixa diu, “tinc el privilegi d’haver 
nascut a la universitat de la cuina”.

L’ Ada Parellada va néixer a la Fonda Europa 
de Granollers, un dels establiments familiars dedi-
cats a la restauració més antics de Catalunya. Des 
de 1771 que s’hi dediquen els seus rebesavis, be-
savis, avis, pares, germans... El 1993, amb 25 anys, 
decideix independitzar-se professionalment i funda 
Semproniana. Durant els següents 20 anys no ha 
deixat d’obrir restaurants, fins a tenir-ne sis, segons 
ella, “una autèntica bestiesa, no ho recomano a nin-
gú”. Acabat aquest cicle d’obrir i tancar restaurants 

sense parar, ara torna a dedicar-se exclusivament a 
la Semproniana i ens ho diu amb cara de felicitat, 
tranquil·litat i cert alleujament. “No ho tornaré a fer 
mai més!!!”, però tot seguit ens reconeix que li ha fet 
un cop d’ull a un local i està donant-li voltes a obrir 
un nou restaurant. I és que l’Ada no ho pot evitar, du 
la cuina a la sang. És autèntica passió i diversió, i li 
agrada compartir-ho amb tothom.

Ada, podríem dir que estaves predestinada 
a dedicar-te a la cuina...

Abans, si a casa es deia “vull dedicar-me a la 
cuina”, et miraven estrany, ara ja no passa o passa 
menys. En el meu cas, quan vaig dir que m’hi volia 
dedicar, ho van trobar molt natural. El que hagués 
estat estrany és que hagués volgut ser metge. Va 
ser un aprenentatge increïble, però sobretot vaig fer 
vida dins d’aquest ofici.

A da Parellada, nascuda entre fogonsA
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Sou pioners en els tallers de cuina per a 
nens. Com va començar tot?

Jo tenia els meus fills molt petits i treballava molt. 
Se’m va acudir la idea de fer classes de 
cuina els dissabtes al migdia i d’aques-
ta manera estar més estona amb ells. La 
idea és: mentre els pares dinen muntem 
una mena de guarderia però dedicada a 
la cuina. Ja fa 15 anys que ho fem i actu-
alment està del tot consolidat.

Com funciona el vostre taller de cuina?

L’objectiu que ens vam marcar va ser transfor-
mar Semproniana en un restaurant molt familiar, on 
tota la família s’ho passés bé. Hem de pensar que 
als adults ens divertim quiets i menjant i per un nen 
això és la cosa que menys els pot divertir. El nen vol 
activitat i l’adult, passivitat. El que fem els dissabtes 
al migdia és que els adults s’estiguin quiets i men-
jant mentre els nens fan una activitat passant-s’ho 
bé a la cuina.

A més de passar-s’ho bé, quins tipus de 
plats aprenen a fer?

Per nosaltres no és tan important el plat sinó com 
es prepara. Hem de buscar receptes en les quals els 
nens manipulin molt. L’objectiu no és que aprenguin 
a cuinar, sinó que gaudeixin de la cuina, que s’ho 
passin bé, però també que s’interessin pels aliments, 
que descobreixin i s’atreveixin a tastar coses noves. 
Per descomptat treballem amb tota mena de pastis-
sos i també amb moltes masses: la pasta de pizza, la 
pasta brisa, la pasta de full, les galetes...

Que es puguin empastifar bé, vaja...

Sí, embrutar-se, però sobretot que puguin fer 
moltes coses. Una recepta que fem sovint és el cal-
zone. També fem moltes quiches que, com el cal-
zone, ens permet farcir-la de moltes coses. Juguem 
a què els farcits siguin una mica agosarats per als 
nens; per exemple hi posem bolets, d’aquesta ma-
nera estem introduint un aliment que ells no hi po-
sarien, o les verdures. Una altra recepta que fem 
moltes vegades és la de tomàquets farcits perquè  
han de buidar el tomàquet, tallar el farcit, tornar-lo 
a omplir, han de fer una maionesa... Busquem plats 
que requereixin moltes coses a fer però on no perdin 
el fil. Fàcils de fer i de comprendre.

El vostre taller és per a nens de 4 a 10 anys. 
És l’edat ideal per començar a entrar a la cui-
na?

És molt important entrar a la cuina des de ben 
petits, com a eina lúdica, perquè s’interessin pels ali-
ments, i així també aconseguir que la seva alimenta-
ció sigui més variada. També és important perquè és 
el moment de compartir una estona amb ells. Quan 
els nens són molt petits volen cuinar per estar al nos-
tre costat, per compartir una estona junts, i aquest 
és un moment ideal. No cal que aprenguin a cuinar.

A partir dels 8 anys és interessant que aprenguin 
els perills de l’entorn culinari. A partir d’aquesta 
edat és quan es començaran a fer el berenar o l’es-
morzar ells sols. Han de començar a saber que els 
ganivets tallen, que els fogons cremen, que la torra-
dora també crema... És interessant que comencin a 
preparar el sopar, però al nostre costat. Advertint-los 
dels perills, que una olla amb aigua bullent per fer 
els espaguetis pot ser molt perillosa.

Que no posin el dit a dins per comprovar 
que està calenta...

 Per exemple, o que vigilin en agafar-la. Se’ls ha 
d’advertir que a la cuina es poden fer mal. A aquesta 
edat també és molt important que comencin a fer 
plats sols perquè cuinar augmenta l’autoestima. Si 
de tant en tant es veuen capaços de fer-te el sopar i 
els surt bé, l’alegria que tenen és immensa.

I a partir dels 12 és quan haurien de començar 
a tenir algunes eines per afrontar la seva autonomia 
culinària. La majoria d’ells dinaran a casa perquè 
tenen més tardes lliures i molts migdies els pares 
no hi són. Convé que tinguin quatre referències del 
que poden fer a la cuina i que no mengin sempre el 
mateix.

I què passa amb els més grans, quan 
ja són adolescents?

Que fem tallers per a nens de 4 a 10 anys 
no vol dir que la cuina no sigui per més grans, 
al contrari, més aviat la cuina és per a ells, és 
quan en poden gaudir més. Precisament ara 
hem començat un taller de cuina per adoles-
cents i joves, entre 16 i 20 anys,  que fem els diven-
dres a la tarda.

Els nens també han de participar de la cui-
na del dia a dia? És a dir, es poden divertir tant 
fent un pastís o unes creps com el sofregit de la 
pasta?

És molt important que de petits hagin vist els 
hàbits alimentaris, els hàbits de cuina i taula. Ar-
ribarà un moment que desapareixeran de la cuina, 

la torrenterra-23 febrer'15.indd   18 11/02/15   18.12



parlem-ne

19

parlem-ne

sobretot durant l’adolescència, però quan tornin a 
engrescar-s'hi és important que recuperin els hàbits.

Un consell que sempre dono, quan estem nosal-
tres a la cuina preparant el sopar, si ens volen aju-
dar, mai els hem de treure de la cuina. No pensem 
que ens molesten perquè tenim pressa i anem per 
feina. Mai no els traguem de la cuina!

Per quins plats haurien de començar a la 
cuina de casa?

Tots els plats que fem a casa, els poden fer ells, 
però això no vol dir que ho puguin fer tot. Per exem-
ple, no els posem a tallar ceba, però mentre tu ho 
estàs fent, ells poden ratllar el tomàquet o tallar el 
xoriço per fer després unes llenties. Tots els plats ha-
bituals són totalment aptes pels nanos. Que vagin 
veient com es fan els plats senzills, truites de tota 
mena, llegums o les vinagretes... Deixem que se les 
inventin ells perquè també hi ha d’haver un punt de 
creativitat. Els agrada tenir aquest punt perquè això 
els fa sentir-se propietaris d’aquella recepta.

En aquest sentit, què passa quan allò que 
han cuinat no els ha sortit bé? Els ho hem de 
dir? Com ho hem de fer?

I tant que els ho hem de dir, però amb molt de 
“carinyo”, forma part de l’aprenentatge.

El que hem de tenir en compte és com ho diem. 
Hem de lloar-ho tot però si no ha sortit prou bé pot-
ser els podem dir: “la propera vegada allò no li ho 
posarem perquè ha quedat massa dolç”. En cap cas 
els hem de decebre. Mai no els hem de desanimar. 
A mi per exemple em preocupen aquells nens que 
parteixen de la base que no ho sabran fer o que els 
sortirà malament. Als qui no confien en ells matei-
xos, jo sempre els dic que tot això no ho han de dir 
ni pensar mai.

Què en penses, de programes com “Mas-
terchef”? Notes que ara hi ha molts més nens 
que volen cuinar després de veure el progra-
ma?

Aquest és un fenomen bestial que ha despertat 
unes passions culinàries infantils (a mi em va de fau-
la. No et pots imaginar com tinc el taller! Tots volen 
venir a cuinar!). És un reality show molt ben fet, on 
realment la cuina és secundària, perquè no es veu. 
No es veu com cuinen, el que més es veu és l’ambi-
ent, el ritme, com gaudeixen, és a dir, les emocions. 
I els més petits, el que veuen, és la diversió absoluta. 
Sigui com sigui, quan veuen aquest programa, tots 
volen cuinar.

Per acabar Ada, el cuiner neix o es fa?

Un neix amb la sensibilitat gastronòmica, sabent 
detectar sabors i combinar-los mentalment, tenint 
criteri per considerar si una cosa és bona o no ho 
és... Això no vol dir que no tothom es pugui convertir 
en cuiner. Pot passar que aquesta habilitat culinària 

no sigui mai descoberta o que un cuiner que ha nas-
cut cuiner, amb habilitats innates,  no ho sigui mai 
perquè no s’ha deixat anar o mai no ho ha provat. 
I a la inversa, pot passar que a còpia de practicar 
un es converteixi en cuiner sense haver nascut amb 
aquesta sensibilitat. Per tenir èxit a la cuina hi ha 
d’haver una part innata, però també cal molt apre-
nentatge i pràctica.

Si voleu conèixer receptes per cuinar amb els 
vostres fills i filles, us recomanem el blog de l’Ada 
Parellada on en trobareu un munt: blogs.cuina.cat/
semproniana

I no ho dubteu, aquesta nit féu el sopar al costat 
dels vostres fills. En gaudireu tots molt!

Què n'opinen els pares?

 Tanquem el “Parlem-ne” dedicat a la cuina amb 
nens amb l’opinió de les mares i pares de les cria-
tures. Opinions que ens heu fet arribar a través de 
l’enquesta... que hem cuinat (ho havíem de dir).

En total heu estat 67 els pares i mares que ens 
heu fet arribar les vostres respostes, de les quals de-
duïm que la majoria de vosaltres teniu a casa petits 
xefs que us fan de pinxes davant els fogons, o que 
en ocasions especials s’atreveixen fins i tot a fer-vos 
algun plat, o amb els que passeu una tarda de diu-
menge fent un pastís, un pa de pessic, unes galetes 
o unes magdalenes. I és que el 88 % dels que ens 
heu contestat teniu fills i filles afeccionats a la cuina, 
mentre que un 57 % s’atreveixen a plantar-se sols, 
cullerot en mà per preparar un plat especial (més 
endavant us direm quins són aquests plats, però ja 
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us avancem que ens ha entrat gana mentre llegíem 
les vostres respostes). Els qui no ho fan encara, un 
43 %, en la majoria de casos és perquè són massa 
petits i es dediquen més a arrebossar, batre, reme-
nar o enfarinar. Tot el que sigui empastifar-se fins 
les orelles, benvingut sigui! El que està clar és que a 
la gran majoria dels vostres fills i filles, cuinin o no 
plats especials, els agrada. Una altra cosa és si és 
més que una afició.

L’enquesta però no s’acaba aquí, això només 
són els entrants; ara ve el primer, segon, tercer plat, 
les postres, el cafè, infusions diverses i les indispen-
sables “Petit four”.

Us preguntàvem si els vostres fills i filles accepten 
les crítiques, sempre constructives, i majoritàriament 
és que sí, un 72 % davant el 18 % que no es prenen 
massa bé quan els dieu que aquella truita ha que-
dat massa crua o que el pastís de iogurt no ha pujat 
prou. També ens interessa saber el grau de polidesa 
dels petits cuiners quan treballen estan en matèria, 
i aquesta ha estat la qüestió que més igualtat ha 
generat entre les vostres respostes. 31 de vosaltres 
(un 46 %) ens assegura que sí, que són nets i polits, 
mentre que 36 (un 54 %) reconeixeu que no, que els 
vostres fills i filles poden ser uns cracks, batedora en 
mà, però que s’arrebossen fins els colzes.

És interessant veure també que la gran majoria 
de vosaltres els transmeteu aquells consells, trucs o 
idees que vosaltres havíeu rebut dels pares, mares, 
iaios i iaies; el 84 % responeu afirmativament i no-
més un 16 % no ho feu. Respecte al fet que els vos-
tres fills i filles puguin o no haver canviat els hàbits 
a l’hora de demanar un plat al restaurant, és a dir, 
si han canviat els típic i tòpic menú infantil de ma-
carrons i escalopa arrebossada per algun plat més 
sofisticat, la majoria assegureu que no, un 64 % da-
vant el 31 % (la resta, no saben o no contesten).

Per la majoria dels vostres fills i filles la cuina de 
casa és el seu propi taller d’aprenentatge, això és el 
que deduïm de les vostres respostes ja que un 82 % 
dieu que no els heu apuntat a cap activitat de cuina; 
entre el 18 % que responeu afirmativament destaquem 
tallers com l’Espai Cuina al Mercat de la Vall d’Hebron 
(on a més es pot aprendre anglès), el taller de cuina 
del Mercat de La Boqueria, tallers diversos de galetes, 
magdalenes i cupcakes, la Setmana de cuina de Pa-
lamós (amb o sense gambes?) i el Taller de cuina al 
Restaurant La Semproniana, del qual us n’hem parlat.

Anem acabant i ho fem mirant al futur que volen 
els vostres fills i filles entorn aquesta qüestió, la cui-
na. Un 21 % ens assegureu que en algun moment 

han manifestat que volen dedicar-se al món dels fo-
gons quan siguin grans, davant de la gran majoria 
que responeu que no (un 75 %). Qui sap si entre els 
que han expressat el seu interès en dedicar-se a la 
cuina hi un futur Joan, Josep o Jordi Roca, o bé una 
Carme Ruscalleda en potència o una esferificació de 
Ferran Adrià. Temps al temps. Si és el cas, ens avi-
seu.

I finalment, tal i com us hem dit, us presentem 
una selecció d’algunes de les especialitats dels vos-
tres fills i filles. Entre els plats en qué hi tenen la mà 
més trencada, guanyen els pastissos i coques, per 
davant de les pizzes, la truita i la carn arrebossada. 
També hi ha experts en galetes, magdalenes, mace-
dònia o postres en general. I altres es llueixen fent 
un plat de macarrons, un ou ferrat, un ou al micro-
ones o espaguetis a la bolonyesa. I a destacar que 
a algun té molta traça amb la paella marinera, els 
pèsols amb pernil (pèsols i nens no són dos concep-
tes antagònics?) o els cereals amb llet.

I atenció perquè la llista de plats especials que 
són capaços de fer ells sols és llarga i variada: brow-
nie, creps, rotllets de pernil i formatge, amanida 
tropical amb salsa rosa feta a mà, paella de peix, 
remenat d’ous, truita a la francesa, de formatge o 
de pernil, macarrons a la carbonara i amanida Sofia 
(que pel que hem vist és una amanida amb patates). 
Es repeteixen especialitats com la pizza, el clàssic 
pastís de iogurt o les galetes i magdalenes; però per 
especialitat destacada que un dels vostres fills i filles 
s’atreveix a fer tot sol, citem per damunt de totes, 
el got de llet amb xocolata instantània (per no dir 
marques).

I ara sí, de ressopó, les Petit four, els vostres co-
mentaris entre els que destaquem aquests:

 “La cuina és un espai ple de creativitat i amb 
moltes possibilitats pedagògiques”

“Crec que és important que des de petits s'impli-
quin en cuinar.  Aprendre a fer menjar és bàsic per 
després saber-se cuidar d'un mateix i dels altres. És 
un molt bon favor que els  fem ensenyar-los a cuinar 
plats diferents”

“La cuina com espai de creació, és un magnífic 
lloc de trobada entre grans i petits”

“Les presses de la rutina fa que 
molts cops no puguem atendre les 
seves demandes d'ajudar a la cuina”

“Encara que no facin massa 
plats ells sols, se’ls ha de deixar que 
ajudin a la cuina (encara que  vega-
des et donen més feina....)”

parlem-ne
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les bugaderes

Un centrifugat a consciència per les notí-
cies breus del Torrent de Can Carabassa
Com cada any per aquestes dates, us presentem els 
mestres que han passat a formar part de l’equip de 
la nostra escola des del mes de setembre:

Tanmateix, i des de la mateixa data, l’equip directiu 
queda conformat per la Maria Urbano (Directora), 
la Núria Ivern (Cap d’estudis) i la Teresa Bernet (Se-
cretària).

La Redacció d’aquesta revista fa una crida a la col-
laboració dels pares/mares de l’escola per tal de 
trobar algú que pugui i vulgui formar part del nostre 
equip amb experiència en disseny gràfic, i a poder 
ser, que disposi de Mac.

Des de l’AMPA s’ha creat la nova comissió “Tots som 
Especials” formada per famílies amb fills que tenen 
alguna necessitat especial o no. Aquesta comissió 
vol acompanyar qui ho necessiti en aquest àmbit i 
donar-los suport a través de xerrades o simplement 
compartint experiències per aprendre els uns dels al-
tres, a fi que tots els infants puguin créixer amb au-
toestima i confiança en ells mateixos i en els altres. 
Per altra part, també s’ha creat una nova comissió 
per, fidels al projecte educatiu del centre, i de la mà 
de mestres i Direcció, mirar d’estudiar la viabilitat de 
restablir les colònies a tots els cursos.

Se segueix treballant en el projecte dels camins es-
colars que ha de servir per impulsar accions que 
augmentin la seguretat dels nostres infants pel que 
fa a l’accessibilitat a l’escola. Itineraris senyalitzats 
facilitaran valors com l’autonomia, la solidaritat i la 
bona convivència no només entre els infants que en 
fan ús, sinó amb la resta de vianants

Ja tenim la Geganta de l’escola 
amb el carnet de la biblioteca del 
barri! Quina sort no tenir parpelles 
per poder-te passar la vida llegint, 
oi Curcubita? 

El dia 9 de Novembre la nostra 
escola va romandre oberta per 
acollir les urnes del procés de participació ciutadana 
relatiu al dret a decidir sobre el futur de Catalunya. 
La jornada va discórrer sense incidents però amb un 
munt d’anècdotes pel record d’una jornada ben es-
pecial.

 El passat 24 de Novembre van tenir lloc a l’escola 
les eleccions al Consell Escolar, òrgan de participa-
ció de la comunitat en el govern del centre. Era el 
moment de renovar la meitat dels membres del con-
sell, i en el cas dels representants de les famílies dels 
quatre membres se n’havien de renovar tres en tant 
que un dels actuals hi renunciava. La Constitució del 

Alícia Pascual tutora 3r Diana Vázquez. Ed. especial Joan Sallarés anglès 4t, 5è, 6è

Mar Mesado (biblioteca) Mar Ramón tutora 1r Patricia Lains ed.Física C.inicial

Benvingudes també totes les famílies noves que en-
tren a formar part de la nostra escola

Els nostres 2n, Linxs i Abelles, van fer la represen-
tació gràfica del poema de la recentment desapa-
reguda Joan Raspall, Endavant, per a participar en 
el Correllengua d’enguany, representació amb què 
van guanyar el 3r Premi. Felicitats, artistes!
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les bugaderes

Racó de l'Ampa
En una societat com la nostra, en què tot són preses i córrer amunt i avall, sovint tendim a no mirar el 

que tenim al voltant. Només exigim i mai no donem les gràcies a qui s’ho mereix.

Al llarg del curs 2013-2014, vam introduir alguns canvis a l’escola que van afectar especialment tot 
l’equip de monitors i monitores. En concret dues comissions van impulsar força novetats i canvis:

 Comissió de Serveis (espai migdia): En aquest espai es van introduir noves activitats dirigides en funció 
del dia de la setmana, com ara proposta de jocs en grup,  espai per a disfresses, temps per poder repassar 
o fer deures, .... Tot això va suposar una nova organització, dinàmiques diferents i un repensar què fem i 
com ho fem, que al final no deixa de ser un esforç afegit per al nostre equip de monitors i monitores.

Comissió de Casal d’Estiu: Aquest grup de treball va voler donar una nova imatge al Casal tot propo-
sant activitats noves i diferents. El nou caire que es va donar a aquest espai va fer que fos tot un èxit. El fet 
que oferíssim a les famílies un aparador de les activitats del casal mitjançant la publicació de fotos i vídeos 
de tot allò que s’hi estava duent a terme, va fer adonar-se a moltes famílies de fins a quin punt arriba la 
implicació del nostre equip de monitors i com és de bona la tasca que fan dia rere dia.  

Per tot això i per moltes coses més, des de totes les Comissions i en especial, la Comissió de Casal 
d'Estiu i la de Serveis, volem fer arribar un MOLTES GRÀCIES a tot l’equip de monitors i monitores. I també 
a la Roser i a la Isabel, per respondre sempre a tots els canvis que els demanem i per fer la feina ben feta, 
amb ganes i amb il·lusió.

Ens agradaria, per últim, reforçar la idea que Monitors, Monitores, Coordinadora, Secretaria, Comissi-
ons i Junta som un gran equip i seguirem treballant per fer de la nostra escola un espai divertit i educatiu 
per als nostres infants.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

les bugaderes  

nou Consell Escolar va tenir lloc el Dijous 27 de 
novembre amb els següents representants electes: 
Com a representants dels pares, la Mònica Ca-
macho, (mare de la Lia de P4), en David Gràcia 
(pare de la Iris de 5è i del Biel de 3r) i la Cristi-
na Casado (mare de l’Àlex de 3r i el Leo de 1r). 
Com a suplent queda en Francesc Quintana (pare 
d’en Lluc de 2n i de l’Abril de P5). Recordem que 
la Míriam Nicodemus té cabuda al consell escolar 
no com a membre electe, sinó com a representant 
de l’AMPA, representació que dura fins que acabi 
la seva presidència. Els representats escollits pels 
mestres van ser la Mercè Baucell (mestra d’infantil) 
i la Mar Mesado (responsable de Biblioteca).  

El dia 12 de desembre, els alumnes de 4t van ser 
convidats per l’Associació Carmel Amunt a un con-
cert solidari per ajudar les famílies més desfavori-
des del barri. Al concert també hi van participar les 
escoles Carmel, Virolai, Taxonera, Sagrada Famí-
lia-Horta i Coves d’en Cimany.

Després que el curs passat el número que jugava 
l’AMPA de l’escola pessigués un xic de sort a la loteria 
de Nadal, enguany el número triat 37.531 ha estat 
premiat amb 100 € per dècim, és a dir, 11,5 € per but-
lleta. Si encara no heu cobrat els vostres premis, recor-
deu que teniu 3 mesos per a fer-ho des de la data del 
sorteig i que ho heu de fer a l’Administració de Loteria 
del C/Lloret de Mar, 94. L’any vinent, toca la Grossa!

Us recordem que la festa de lliure disposició que a 
principi de curs s’havia assignat per al dia 22 de maig 
passa al 29 de maig. És a dir, divendres,22 serà lectiu 
i el 29 no hi haurà classe. 

En el mateix ordre de coses, les vacances de Setmana 
Santa d’enguany aniran del 30 de març al 6 d’abril 
(ambdós inclosos); també serà festiu el dilluns 1 de 
Juny (segona Pasqua) i del 8 al 19 de juny, com és 
habitual, es farà jornada intensiva. I per acabar, recor-
dem que la festa d’extra-escolars serà el dia 6 de juny.

racó de l'Ampales bugaderes
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trenca’t la closca

Treballem la llengua

Sabríeu lligar aquestes dites catalanes amb el seu 
significat?

1.- Ai del que posa pa quan l'un tira per aquí i l'altre per 
allà!

2.- De moltes gotetes de cera, es fa un ciri pascual.  

3.- El primer pensament, mai no ment.

4.- Cosa feta, consell dat.  

5.- Mentre el mestre es va fent vell, apren el que sap ell.

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

Cosiu? Què idoni! No dieu qui sóc  //  Mati, si vas a casa, visita'm  //  Et moco, comte?   //  L’atur, brutal! 

                                    Significats

A.- Es diu a aquells qui demanen consell quan ja han 
precipitat les coses i per tant, en fan imposible el remei.

B.- Aprofita el temps i la sabiduria i experiència dels qui 
t’envolten.

C.- De les coses petites o repetides amb constància, 
s’aconsegueixen grans fites.

D.- De vegades, resulta malament una cosa per haver-ne 
modificat el seu projecte o decisió inicial.

E.- Aconsella no esforçar-se inútilment en col.lectius desunits.

Acoloreix els vaixells segons les 
indicacions

El vaixell vermell no és al costat del vaixell groc.

El vaixell blau no és al costat del vaixell verd.

El vaixell groc no és al costat del vaixell verd.

Busca totes aquestes tires dins la 
sopa de símbols

- VAS FER CARTA ALS REIS AQUEST 
NADAL?
- NO BEN BÉ.

- VA SER MÉS "XULI": ELS HI VAIG 
ENVIAR UN SMS
- OSTRES,....I VA FUNCIONAR?

- BÉ, SUPOSO QUE AL DESERT NO 
TENEN GAIRE COBERTURA, PERQUÈ 
EM VAN PORTAR LA MEITAT DELS 
REGALS DE LA LLISTA,....

AL TANCAMENT D'AQUESTA EDICIÓ, LES COLÒNIES QUEDEN
RESTABLERTES A 1r, 3r, i 5è SOTA LA GESTIÓ DE L'AMPA

la torrenterra-23 febrer'15.indd   23 11/02/15   18.12



la torrenterra-23 febrer'15.indd   24 11/02/15   18.13


