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Sortim  de  casa.

Tristesa. Tristesa 
i ràbia d’impotència. 
Aquí no ha passat res. 
Oblit. L’oblit porta a la 
normalitat. La norma-
litat remou l’estómac 
i et fa ser còmplice 
d’una farsa. Per a la 
Conselleria, els mes-
tres en actiu són un 

número de llista; morts, cinc minuts de silenci.

Aquí no ha passat res? Una desgràcia dis-
sortada. Un fet excepcional. Certament, la mort 
és un fet definitivament excepcional. Sobretot 
per a qui la pateix. Cal refer la normalitat. Qui-
na normalitat? La de més alumnes per aula? 
La de retallades de mestres a l’escola? La de 
famílies ofegades per la crisi que amb una mica 
de sort encara no han patit el desnonament? La 
del viure sense gaudir del viure?...

A les escoles, cartells i murals parlant de 
“solidaritat”, “convivència”, “pau”, “igualtat”… 
I la teoria va per una banda – i ens la sabem 
molt bé –  i la vida per una altra. Potser ho hau-
rien d’haver explicat en anglès, que és l’idioma 
important.

Un metge expert: “Un brot és momentani, 
però un cultiu vol temps: un cultiu és una ex-
tensió de brots enorme!”. Cal donar mitjans 
(cursets!?) als mestres, però els metges diuen 
que els brots són imprevisibles, sobtats. Quina 
formació donaran, als mestres, per preveure el 

que és imprevisible per als metges? Silenci. Cinc 
minuts. Oblit. Endavant. Tot va bé.

Que parlin els especialistes, la cohort de 
bones persones que omplen diaris, pantalles i 
emissores en defensa del sistema. Cap mestre ni 
cap professor a cap taula rodona, i si n’hi posen 
algun, serà d’un sindicat,que fa anys que és fora 
de les aules.

Tant de bo mai no torni a passar.I tant de bo 
els milers de mestres,profes i famílies no patei-
xin gaire la barbàrie quotidiana d’aquest siste-
ma educatiu, silenciós i vexatori. Un sistema que 
funciona malgrat Departaments i “Ministerios”. 
Que funciona, que ha de funcionar i funcionarà 
gràcies a la complicitat de mestres i famílies.

I l’oblit. I amb l’oblit, la tristesa i la ràbia 
per la mort d’un home jove que es guanyava la 
vida de manera precària en aquest sistema. Un 
record afectuós per a ell, l’Abel Martínez Oliva, 
i pels seus.

I, en acabat el dia, tornem a casa.
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el reportatge

EXTRA-ESCOLARS....AMB SOLERA

Si us entreteniu a cercar al web de la nostra AMPA, la comissió 
d’Extraescolars, trobareu les tasques de les quals s’encarrega 
i les activitats que proposa: escacs, teatre, futbol, volei, atletis-
me, patinatge, pre-esport, hip-hop, bollywood i experimentem 
;-)

N’hi ha per triar i remenar. Però, per què algunes perduren en 
el temps, convertint-se en clàssics de les extraescolars al nostre 
centre i d’altres passen com una exhalació, sense pena ni glò-
ria, fins a desaparèixer?

En aquesta edició, hem volgut dedicar el  reportatge a allò 
que hem anomenat: Els clàssics de les extraescolars: el teatre, 
de la mà de la Clara i els escacs, de la mà d’en Pep, que des 
dels orígens, formen part de la vida dels nens i nenes que han 
volgut dedicar-s’hi, amb un interès especial, més enllà de tenir 
ocupada una tarda per setmana.

I al capdavant de l’organització d’extraescolars, en David Grà-
cia, membre de la comissió (unipersonal) que gestiona aquest 
servei.

ENTREVISTA A DAVID GRÀCIA : COMISSIÓ (UNIPERSONAL) 
D’EXTRAESCOLARS

 

Si bé és cert que moltes activitats es fan mitjançant l’empresa 
Diver’s , la feinada de planificar, coordinar, negociar (horaris 
i preus), organitzar inscripcions i preparar la festa de final de 
curs és tasca que desenvolupa completament sol, en David, 
pare de l’Iris, de 5è i del Biel, de 3r. 

David, per què vas decidir d’implicar-te en la comissió d’extra-
escolars del Torrent?
 
 Només començar l’escola els meus fills, vaig venir a una reunió 
d’ Ampa. Vaig veure que hi havia molts pares implicats, cadas-
cun en temes diferents... La comissió necessitava relleu perquè 
els fills de les persones que portaven extraescolars, marxaven de 
l’escola i em va semblar una manera de  posar el meu granet 
de sorra. És una activitat que té feina al final i principi de curs, 
la resta va sola.

Quants anys portes amb la Comissió ?

Ja en porto 7.

De quan vas arribar a ara, què en destacaries? Ha canviat molt 
el que demanaven els nens i nenes en relació al que demanen 
ara?

Totes les activitats són destacables, segons els interessos dels 
nens. Els nens i les nenes es mouen per grups d’amics, un nen 
en porta un altre a l’activitat. Passa un grup de nens i vindran 
de nous a qui potser no els interessarà aquella activitat, llavors 
l’activitat perdrà interès.

Què creus que hauríem d’esperar d’una extraescolar de l’es-
cola?

Les activitats són per passar una estona divertida. No són per fer 
professionals. Cal tenir-ho present. Tampoc no podem pensar 
que una hora d’extraescolar a la setmana pot forjar un futur 

professional, però sí que és veritat que pot servir al nen, per 
anar tastant allò que li agrada i descartant allò que no.

Sempre hi ha hagut el debat de si potser hi ha un abús en l’ho-
rari dels nostres
fills a l’escola (massa hores a dins). Per què creus que pot ser 
bona l’existència d’extraescolars?

Perquè és un espai d’esbarjo amb uns temaris especialitzats per 
a cada activitat. Hi ha molt per triar.

 Quines extraescolars han caigut en desús i per què?

Anglès, Dibuix, Pintura, Futbol per a grans... Crec que els motius 
en cada cas són diferents. Potser  perquè volen una activitat més 
professional; potser perquè un grup que s’hi dedicava l’ha dei-
xat i el grup que ve impulsa una altra l’activitat; potser perquè 
els infants volen provar coses noves, ,...

Per què creus que a l’escola no han calat les extraescolars ar-
tístiques? Creus que pot haver-hi una conseqüència directa que 
des de fa uns anys es va suprimir l’especialista a l’escola?

 Crec que, com deia, són grups que van passant i ara els que 
hi ha no hi estan interessats. També l’oferta de tantes activitats 
fa que es pugui escollir entre un ventall. Els nens també van 
canviant...

El fenomen “Bollywood”, va ser una moda?

Doncs va ser curiós, sí. Vàrem passar de 30 inscrits/es a 8. Sí, 
com et deia, són modes. No sé...en això són els infants els que 
decideixen i està bé que sigui així!

  Què fa prendre la decisió de proposar una extraescolar i no 
una altra?
 
La disponibilitat de l’espai, la coincidència d’edats amb altres 
activitats, la demanda de cada moment....

Valores la possibilitat de proposar extraescolars que se surtin d’ 
allò tòpic/típic?

Sí, però cal recordar que són les inscripcions (la demanda dels 
nens) les que fan fer una activitat. Mira, aquest mes passat hem  
enviat una enquesta a les famílies  per tal que hi proposessin 
activitats. La veritat és que n’han sortit de força interessants. Per 
dir-ne algunes: activitats circenses; fer una emissora de ràdio 
(internet);  fer un taller de creació de còmic.... El més interessant 
és que els impartirien els Pares i Mares de l’Escola. Això també 
té un retorn a la comunitat educativa i penso que està bé.

Creus que la qualitat de l’escola també està en consonància 
amb el nivell que pot oferir de les extraescolars?

Són coses diferents, evidentment. L’escola és molt més professi-
onal. Recordeu que això ho fem els pares de la millor manera 
possible. Però bé, també heu de tenir en compte que algun any 
han assistit a les extraescolars, o hi estan assistint, alumnes de 
fora, com ara de l’escola Heura, la qual cosa vol dir que tan 
malament no ho estem fent.

Personalment, quina extraescolar et faria il·lusió que es pogu-
és fer l’any vinent?

Moltes, però l’espai és molt limitat per les 12 que fem (10 de 
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diferents), i això condiciona força. Clarament a aquesta escola li 
falta una pista (o un pati més), com tenen d’altres.
Aprofita: Què diries als Pares i Mares de l’escola?

Que està molt bé ajudar en aquesta AMPA tan completa i de-
dicada, i que necessito ajud urgent pel relleu de la comissió, 
perquè els meus fills es fan grans, jo marxaré i seria una llàs-
tima perdre les extraescolars. M’agradaria poder fer un relleu 
tranquil, podent coincidir amb algú que ho pogués portar més 
endavant. De fet així hauria de ser en tot. No trobes?

I tant, David! I és que, pares com aquest ens recorden que  l’edu-
cació també està fora de les aules i el compromís i la dedicació 
amb els que ens envolten és quelcom que tots podem transme-
tre, d’una manera natural, com la pluja fina, que va calant fins 
al moll de l’os.

 

ENTREVISTA A LA CLARA PUERTO, UNA ESTRELLA AL 
PASSEIG DE LA FAMA

Què és per tu...teatre?
 
Per mi el teatre és una forma de vida, m’ha donat molt, moltís-
sim i de tots colors. Alegries, amics dels que es conten amb els 
dits d’una mà, riures, plors i mil i una experiències. Però si et 
refereixes al Teatre que fem a l’escola, el teatre et dóna l’opor-
tunitat de ser i poder fer-ho TOT. Des d’anar a l’espai a creuar 
un desert, parlar idioma “marciano”, convertir-te en sirena o en 
un futbolista, i el secret perquè es produeixi aquesta màgia és 
creure’t allò  que estàs fent. Sigui el que sigui, tot es pot fer, tot 
és possible!

Com va ser que vas decidir dedicar-te a les arts escèniques?
 
Doncs tot i que jo tinc el record més d’adolescent, la gent que 
em coneix des de ben petita diu que sempre m’havia agradat 
això de disfressar-me i fer “el pallasso” (s’ha de tenir molt res-
pecte pels pallassos perquè fan una feina molt important). El 
que sí recordo, és un dia quan anava a P-4 o P-5, treballant les 
emocions la mestra em va felicitar, i és un record molt tendre.

T’ha estat fàcil obrir-te camí en aquest món?
 
Uix que va, és una feina molt molt molt difícil. Has de treballar 
molt, però també et dóna molt. Has de fer sempre allò que sentis 
i t’agradi en aquell moment, perquè sempre seràs a temps de 
canviar, reinventar-te i tornar a començar. Mai no és tard ni per 
fer teatre ni per estudiar la carrera de medicina! Jo tinc la sort 
que el món de l’educació m’apassiona i d’aquesta manera puc 
fer les dues coses a l’hora! De fet si no em dediques a ser “pro-
fe” de teatre, seria mestra o educadora social.

 Quants anys fa que et dediques a ensenyar teatre a l’escola?
 
Vaig començar fent de monitora de menjador a la classe de 
cocodrils, al segon any de l’escola, i quan va marxar la persona 

el reportatge

que feia teatre, m’ho van proposar a mi i des d’aleshores! Uns 
quants!!

Què diries per animar els nens i nenes a fer teatre?
 
Ui!! Què s’ho passarien d’allò més bé! Però a més a més... se-
gur! Fer teatre en anglès es diu play theater, JUGAR! Això és el 
que fem! Jugo que sóc qualsevol personatge.. un astronauta, 
una bruixa, una princesa, un drac... jugar, jugar i jugar.

Quina edat creus millor per iniciar-se?
 
El teatre no té edat, nosaltres a l’escola comencem des de P4 
i en endavant, però totes les edats són perfectes per fer teatre.

Un actor o una actriu, neix o se’n fa?
 
Aquesta és difícil... Tot i que algú pugui tenir unes facilitats, apti-
tuds o habilitats comunicatives, expressives més desenvolupades 
o treballades que algú altre, tothom pot ser i fer d’actor. Tots en 
algun moment o altre hem fet una mica de comèdia.. o no? Ara 
bé, dedicar-s’hi professionalment, per molt talent que tinguis... 
Sense l’esforç... no te’n pots sortir. És una professió de fons, has 
de creure molt en el que fas, tenir els peus a terra i el cap molt 
ben moblat.

Què creus que pot fer l’escola en concret o la comunitat edu-
cativa en general per fomentar el teatre?
 
El teatre hauria de ser una assignatura més. Com ara el català, 
les matemàtiques, etc... Dintre de la comunitat educativa, cada 
cop se’n parla més de l’educació per projectes, de l’educació 
transversal, on totes les matèries hi tenen cabuda. S’aprèn fent, 
doncs bé, amb la matèria de Teatre es podrien  treballar les llen-
gües, català, castellà, anglès.. però també educació emocional, 
empatia, assertivitat...

Hi ha escoles, poques però, que ja hi creuen i estan implemen-
tant aquests projectes arriscats. Ara falta que les institucions 
també hi creguin i donin el suport necessari per fer-ho possible 
a totes les escoles públiques. Una educació on les arts de tot 
tipus siguin igual  d’importants i es valorin com cal. La dansa, la 
música, el teatre, les arts plàstiques.. Seria meravellós!

Ja saps que els escacs és una altra activitat extraescolar histò-
rica de l’escola; per què creus que és bo que els nens i nenes 
juguin a escacs?
 
Ha, ha, ha! Doncs la veritat és 
que no hi entenc massa, però 
tinc entès que els escacs van molt 
bé! Hi ha centres on ja fa temps 
que alguna part de les matemàti-
ques les treballen amb escacs. Hi 
ha gent molt intel·ligent que són 
fans dels escacs, per alguna raó 
serà! Crec que ajuda a crear es-
tructures mentals complexes i per 
tant deu ajudar a desxifrar-ne, i 
això sempre va bé, no?, i a cre-
ar i comprendre estratègies, ...Li  
hauré de demanar a en Pep que 
m’expliqui alguns “truquillos”

Una anècdota.
 
Doncs la primera vegada que 
vaig presentar una obra de tea-
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tre amb nens. Aquella vegada eren “Les set cabretes i el llop”. 
La nena que feia de llop no va voler sortir, i vaig a haver de 
canviar-li  la disfressa a una cabreta. Les nenes, van començar 
a parlar i riure durant la funció, van estar saludant a pares i jo 
després de saludar em vaig posar a plorar perquè ho havien as-
sajat tant i tan  bé, que no m’esperava que pogués passar “algo” 
així. Ara que fa més de 15 anys  que faig classes, ja sé que pot 
passar de tot. Però vagi com vagi la funció, quan s’obre el teló...
es produeix la màgia :D

 

 

ENTREVISTA A EN PEP MELENDRES, REI ENTRE REIS

Què són per tu els escacs?

Un joc meravellós on torres i alfils ens aporten atenció i concen-
tració, on el salt del cavall ens dóna imaginació, on reines i reis 
ens ensenyen regles i ens fan ordenar el pensament, on peones 
i peons, anant  sempre endavant, ens fan avançar en el conei-
xement del joc i de nosaltres mateixos, on un tauler de camins 
màgics ens relaciona amb altres persones i ens fa descobrir no-
ves amigues, nous amics.

Com va ser que vas decidir dedicar-te a aquest esport?

No va ser així: no vaig decidir dedicar-me a jugar als escacs, 
sinó a ensenyar el joc i a introduir-lo al món de l’escola. No 
em considero jugador, sinó professor, dinamitzador i educador 
mitjançant els escacs.

De petit vaig anar a l’Escola del Mar des dels 6 fins als 14 anys. 
A les estones de pati fèiem, per classes, un torneig  que clas-
sificava, per categories, per la Final de l’escola.  Algun adult 
(casa, escola) ens donava les nocions bàsiques. I així, a còpia de 
practicar i amb l’emoció de la competició,  anàvem aprenent. 
Però no ens donaven classe d’escacs. Amb sis anys vaig quedar 
primer de la meva categoria i al curs següent campió de tota 
l’escola. A l’ institut no hi havia ni una peça i vaig anar deixant 
de jugar. Als clubs d’escacs de l’època, ara fa mig segle, ni clas-
ses, ni nens, ni, menys encara, nenes. A la universitat em vaig 
prometre que intentaria ensenyar escacs a nenes i nens per tal 
d’ introduir el joc a les escoles com una eina educativa, mirant 
de lligar el moviment de les peces amb les altres activitats i as-
signatures. I així va ser.

 T’ha estat fàcil obrir-te camí en aquest món?      

 He anat veient que no hi ha camins fàcils sense esforç, lluita i 
una mica de sort. Diversos anys per diversos “camins” em van 
donar experiència  i coneixements, sempre envoltat de noies i 
nois: cinema i teatre infantil, classes de llengua, traduccions,  
publicació de llibres de text…i  pensava sovint en la promesa 
que m’havia fet de ben jove. A mitjans dels vuitanta s’estava 
fent una campanya d’iniciació als escacs a les escoles catalanes 
, ideada per l’Enric Olivé, potser també després d’una promesa. 
M’hi vaig integrar i durant diversos cursos vaig portar cavalls 
i peons a moltes escoles i comarques del país, procurant que 
s’hi quedessin per sempre.  L’any 1990 vaig aconseguir, amb 
l’ajut de Cultura del Districte Horta-Guinardó, idear i iniciar el 
Projecte “Aula d’Escacs” per a tot el Districte, en horari escolar, 
a alumnes de 10 a 14 anys. A partir de l’any 2000 les classes 
s’adrecen al cicle inicial. Fa trenta anys, doncs, que no he deixat 
d’intentar que els meus alumnes (nenes i nens d’escoles, mes-

tres, monitors, adults…) integrin els escacs al seu món escolar o 
professional i a la seva vida. 
  Quants anys fa que et dediques a ensenyar escacs a l’escola?

 Fa ‘només’ 25 anys. Quan es va iniciar el Programa Aula d’Es-
cacs en horari lectiu, dues escoles, Graziel.la i Arrel (us sonen, 
oi) s’hi van apuntar de les primeres. A Graziel.la quatre cursos, 
però a Arrel hi vaig fer això mateix: arrels.

En els darrers 10 anys les peces  han après a nedar (estil dife-
rent per a cadascuna, com sabeu) en aquest Torrent nostre. A 
l’antiga Arrel van ser molts cursos de fer: cada migdia el taller 
d’escacs a totes les classes, de 1r a 6è, realitzant treballs i ex-
periències magnífiques en col·laboració amb els altres tallers: 
música, teatre, plàstica,... Fóra bo recuperar aquells materials, 
aquelles imatges.  De totes les escoles on he estat, que són mol-
tes, en la que millor he treballat i en la que més coses he après 
dels alumnes i dels escacs, és en aquesta, la vostra.

L’any 95,empès per l’experiència d’Arrel, vaig fundar als Lluï-
sos d’Horta el Club d’Escacs Peona i Peó, que ara té la seu al 
Casal d’Entitats Mas Guinardó. La majoria de peones i peons 
eren d’aquí. I aquelles arrels encara ara donen fruits: a l’equip 
de Peona i Peó que el 2014 va quedar Campió d’Espanya per 
equips sots-16 hi havia tres jugadors exalumnes d’aquesta esco-
la: l’Adrià Pérez, l’Albert Puntí i en Víctor Collell.

  Què diries per animar els nens i nenes a jugar als escacs?

Els diria que és semblant a un taller de màgia:  la màgia que 
s’amaga dins les línies del tauler i dins  les peces de camins, di-
ferents, però unides, van formant un gran equip. Els diria que és 
un joc emocionant i divertit i que s’acostin a un tauler pel plaer 
d’aprendre i de gaudir de cada nova descoberta, de cada idea 
trobada, de cada pas endavant.

I que no s’entestin a voler guanyar al pare, a l’amic, al rival d’un 
torneig. Que podran sentir, en canvi, com el fet de practicar amb 
amics, família o en els torneigs, els ajudarà a ser més reflexius,  
decidits, actius i sensibles.

Els diria que els èxits esportius (els tres excompanys de l’escola 
campions) ja arribaran, si han d’arribar. I que pensin que quan 
puguin i vulguin competir, tindran a prop els adults (família i 
professors) que els ajudarem a gestionar les emocions, les de-
cepcions i les eufòries dels resultats.

I els diria finalment que els cavalls i els alfils combinen d’allò 
més bé amb el teatre, els esports, la música i que tot suma, tot 
ajuda al cos, al cor, al cervell.

 Quina edat creus millor per iniciar-se?      

Com en tota activitat, com més aviat comencis, més experiència 
i recursos tindràs. Si s’adeqüen  els continguts i els temes a l’ 
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edat i al procés evolutiu de cada persona, des dels quatre anys 
es pot començar. De fet, a l’escola, havien entrat les peces a 
l’aula de P5. Però l’activitat extra-escolar ara està adreçada de 
primer a sisè.

Ja veureu que l’edat no importa: quan torneu a casa després 
de la classe d’escacs, ensenyeu el que heu après a la família i, 
si ho feu bé i amb paciència, n’aprendreu molt, tingueu l’edat 
que tingueu.

Un jugador o una jugadora d’escacs, neix o se’n fa?

Renoi, quina pregunta! Crec que es “fan”, sobretot ells, elles 
més aviat es desfan, és a dir, que la societat els  fa i les des-
fà. Penso que quasi tot es fa i es transforma en societat. Tenen 
molta força l’entorn social, l’entorn familiar, l’educació rebuda 
(escola i família)... Les capacitats innates de cadascú ajuden, és 
clar, en el procés d’aprenentatge, però tothom pot aprendre i 
gaudir del joc, traient-ne un profit infinit.

Ja haureu notat l’escassa presència de noies en els escacs extra-
escolars. Com és que “neixen” tants jugadors i, en canvi, tan 
poques jugadores? A l’aula d’escacs, treballant amb tot un curs 
sencer, les noies mostren tant o més interès que els nois i, en 
general, millor progrés en els coneixements. Però a l’hora de 
competir, les noies s’aparten o s’aturen. De fet, una partida d’es-
cacs és una mena de duel entre dues persones i això ha estat 
sempre territori i rol masculí. I així serà potser fins que no canviïn 
les societats o el món dels escacs, o ambdues coses.

 Crec que el món dels escacs ha quedat aquí massa tancat a 
l’àmbit de la competició. Hi ha països en canvi, on el joc, per 
tradició cultural, es practica en família des de la infantesa i tot-
hom (sexe, edat) en practica. I és en aquestes societats (Xina i 
països eslaus) on les dones participen més i destaquen, algunes 
moltíssim.

Potser abaixant el to tan competitiu i enfocant els escacs com a 
punt de trobada i de coneixement d’un/a mateix/a i  reforçant 
els elements educatius que conté, s’ampliaria la mirada social 
cap als escacs. Trobades entre escoles, torneigs amistosos, es-
cacs gegants, jocs als parcs i als transports… ajudarien a acostar 
el tauler a més persones i potser també a què alguns jugadors, 
grans i joves, milloressin com a persones.

Què creus que pot fer l’escola en concret o la comunitat edu-
cativa en general per fomentar els escacs?

 A nivell general, ja he dit abans que des de fa alguns cursos 
es desenvolupen programes i projectes per introduir els escacs 
a l’escola. Hi ha escoles d’escacs privades i alguns clubs que, 
ja era hora, han girat la mirada cap a l’escola, que ofereixen 
sobretot classes extra-escolar. I hi ha, d’altra banda,   programes 
i projectes  de la Generalitat (Educació) o alguns Ajuntaments 
(Barcelona, IBE) orientats a l’horari escolar i que tendeixen a 

formar els mestres per tal que puguin impartir classes al seu 
alumnat.

Fa temps es parla d’incorporar els escacs com una assignatura 
més i ara sembla que la qüestió s’activa, però caldrà un període 
llarg per formar especialistes i per donar cursos de didàctica dels 
escacs als mestres.

Tot el meu treball a les escoles ha estat no tant la defensa del 
joc com a assignatura, sinó com una nova eina educativa que 
permeti globalitzar totes les matèries d’una manera lúdica.

 La nostra escola, en concret, ha de seguir, penso, en la línia 
actual de treball en el cicle inicial i aprofitar també l’oferta al 
Cicle Mitjà i Superior de l’Ibe. I fóra bo, ja ho he dit, reconstruir 
els camins que les peces han anat recorrent dins l’escola durant 
aquests 25 anys. Ah!... i mantenir, és clar, aquesta extra-escolar.

Explica per què creus que és bo que els nens i les nenes facin 
teatre.

Entre l’etapa de professor de llengua i la darrera, de dedicació 
exclusiva a unir escacs i escola, vaig dedicar-me uns anys al 
teatre per a infants i joves, com a director, traductor i actor. Les 
escoles venien al teatre, ara jo duc les peces a l’escola!   Potser 
per aquest motiu, fa 25 anys que,  a l’escola Arrel (més tard uni-
da amb Graziel.la en aquest Torrent)  els alumnes i els Mestres 
de Teatre, Plàstica, Escacs, Llengua, Música… vàrem realitzar  
una Partida d’Escacs Vivents . Ja us podeu imaginar el magní-
fic resultat. M’agradaria repetir l’experiència el curs vinent amb 
els alumnes de 2n que participen en horari escolar  en el curs 
“Aula d’Escacs” del Districte i els alumnes d’Escacs  extraesco-
lars. Penso que activitats com teatre, escacs, música, expressió 
artística…. Haurien de ser  els eixos sobre els quals vertebrar  els 
continguts del programa i la vida de l’escola.

Una anècdota.

Vaig entrar a l’Escola del Mar quan tenia sis anys, fa molt temps. 
Ja al primer any vaig participar en el torneig de la classe, pas-
sant a la final que es jugava a la biblioteca. El mobiliari d’aque-
lla època no estava pensat per a gent tan menuda (i jo era i 
sóc dels baixets). Per tal que pogués arribar a totes les files i 
columnes del tauler varen posar  una pila de llibres sota la meva 
columna, la vertebral. I prou bé que em va anar l’invent! Aquell 
curs vaig ser campió de la categoria i al cap de dos cursos, 
amb vuit anys, campió de tota l’escola. Però el més important 
d’aquell curiós moment  és que des d’aleshores he passat la vida 
llegint i ensenyant, entre altres matèries i sobretot, escacs!  Grà-
cies als llibres vaig arribar a allò que més m’agrada. Els llibres i 
les peces d’escacs han estat des dels sis anys part dels meus mi-
llors amics i de les meves millors amigues. I ja sé que actualment 
per arribar millor a la taula us asseieu sobre el peu, fent mal a 
la vertebral. En tot cas, no deixeu de llegir i de jugar a escacs… 
ben asseguts, si us plau ;-)
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P3 cargols i tortugues obrim l’aula

Els Cargols i les Tortugues hem anat 
a la granja de Can Rigol.

Ens ho hem passat molt bé amb tots 
els animals que hi havia:

Gallines, pollets, oques, ànecs, paons, xais, rucs, conills, la truja, ...

Els hem pogut acariciar i donar menjar. Hem descobert moltes coses d’ells 
i fins i tot, el ruc Orelletes, ens ha fet una passejada a dalt del carro.

UN DIA  A  LA GRANJA
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obrim l’aula P4 dofins i pingüins

Aquí teniu un recull de les obres 
i artistes que hem treballat els 
Dofins i els Pingüins durant el 

segon trimestre.

Hem après que a Matisse li 
agradava molt els colors vius, a 
Kandinsky els cercles, quadrats 
i triangles, a Van Gogh el color 
groc del sol i a Mondrian les lí-

nies rectes.

Aquestes són les creacions 
que hem fet:

Henry Matisse, 
“Interior vermell” 
i “La ratlla verda”
(Madame Matisse)

Kandinsky, 
“Improvisació africana” i “Qua-
drats amb cercles concèntrics”

Van Gogh, “Els gira-sols” 
i “Nit estelada”

Mondrian, 
“Composició en colors”

SOM ARTISTES

obrim l’aula P4 dofins i pingüins
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   P5 lleons i cocodrils                                                                        obrim l'aula
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Els nens i nenes de P5 ens hem convertit en escriptors per uns dies.

Per petits grups hem inventat un petit conte: una història amb inici i 

final i uns personatges que la viuen.  Amb tot això ens hem posat mans 

a l’obra.  Hem començat per fer els escrits, primer en esborrany i des-

prés en net.  Més tard hem construït  els personatges  amb diferents 

materials per fotografiar-los i així poder il   lustrar el nostre conte.

Ha estat un treball cooperatiu i molt divertit.
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   Els escarabats de la farina

Des del gener que tenim companyia a la classe de les Abelles i els Linxs.

Hi tenim uns preciosos insectes: els escarabats de la farina.

Tot va començar quan la Teresa i la Flors van portar a la classe un pot de farina en el que 
hi voltaven uns cuquets molt petits. Eren els cucs de la farina. Vam decidir tenir-los a la classe 

i observar-los a veure què passava.

Els vam posar en un terrari amb farina i aigua.

La nostra sorpresa va ser quan vam descobrir que aquells cucs s’anaven transformant en 
pupes i més endavant en escarabats.

D’això ja fa quatre mesos i ara tenim el terrari ple de cucs, pupes i escarabats que fan 
ous dels quals tornen a sortir cucs.

Ens agrada molt mirar el terrari a veure què passa, 
ja que cada dia anem descobrint coses noves.
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obrim l’aula2n abelles i linxs                                                                              obrim l’aula 

Hem posat els cucs a un terrari amb farina i aigua, per poder-los observar bé.

Hem pogut observar els cucs amb una càmera per poder-los veure ampliats a la pantalla digital.

Hem après el nom de totes les fases, des del cuc fins a l’escarabat.
Hem fet hipòtesis... per exemple: hi veuen?

Hem experimentat posant-hi un llum i hem 
comprovat si s’allunyen o van cap a la llum.

Hem conegut el nom de les parts dels escarbats 
i hem fet trencaclosques d’altres escarabats.
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obrim l’aula 4rt Anemone i Calabruixa

T’agradaria fer alguns experiments per jugar amb la 
llum?
Sabeu que aquest any és l’any internacional de la llum, doncs els alumnes de 4rt us volem mostrar 
i ensenyar alguns experiments que podeu fer aquestes vacances i aprendre més sobre la llum. 
Esperem que en gaudiu molt!

EXPERIMENT -1 DISC DE NEWTON
Vols veure la llum blanca a partir dels colors de l’arc de Sant Martí?

Material

Per realitzar aquest experiment necessites:
• Una cartolina blanca
• Un Cd
• Transportador
• Pintures, ceres o colors
• Tisores
• Pila elèctrica, de petaca
• Cables
• Un motoret petit de 12v
• Plastilina per ajuntar el motoret

Procediment

1.Dibuixa a la cartolina fent servir el Cd de plantilla un cercle.

2.Divideix el cercle en 7 parts i, amb ajut del transportador, dibuixa’n les parts amb el cercle.

3. Pinta cada part del cercle amb els colors de l’arc de Sant Martí: vermell, taronja, groc, verd, Blau, 
indi i violeta.

4. Retalla el cercle.

5. Agafa el cercle i l’enganxes al Cd i fas un petit 
forat al mig per poder ficar-hi el piuet que gira del 
motoret.

6. Munta el circuit elèctric si vols que es vegi la llum 
molt blanca. Si vols també el pots fer girar com una 
baldufa però només veuràs una barreja de colors.

7. Posa el motoret vertical i al damunt i claves el cer-
cle de Cd.

8. Connecta  el circuit i el motoret començarà a rodar 
i podràs comprovar com la barreja de colors provoca 
la llum blanca.
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EXPERIMENT -2 COM FER UN CALIDOSCOPI

Material

Per realitzar aquest experiment necessites:
• Tub de cartró (paper de cuina)
• Tres tires de mirall per formar un prisma.
• Cartolina
• Plàstic transparent.
• Cinta adhesiva.
• Pintura o paper de regal per decorar.
• Papers de colors o pedretes de colors.

Procediment
 
1. Hem tapat un extrem del tub de cartró amb cartolina i li hem fet un foradet al mig que ens ser-
virà de visor.

2. Amb les tres tires de mirall hem fet el prisma i l’hem col·locat dintre el tub de cartró, hem fet 
que quedés fix.

3. Tot seguit, a l’extrem del tub que no està tapat hem posat un tros de plàstic transparent i a sobre 
les boletes o papers de colors.

4. Hem agafat el paper vegetal i hem tapat l’altre costat del tub.

5. I finalment hem decorat amb papers o pintures el nostre calidoscopi.

4rt Anemone i Calabruixa                                                               obrim l’aula 
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obrim l’aula 6è Il·luminats i Llampecs

Fa uns anyets!

                                  
                         6è A. Llampecs                                                  6è B. Il.luminats

Gairebé tots ens vam conèixer a P3. Uns ja ens coneixíem de l’escola bressol, d’altres es van anar 
incorporant al llarg del nostre viatge pels cursos d’infantil i primària. Fins i tot alguns van marxar 
de l’escola i hi han tornat a fer els darrers cursos, d’altres han hagut de deixar-nos per canviar 
d’escola o de domicili. En fi! Som 50 nois i noies que acabem la nostra etapa de l’escola i se’ns 
obre un nou camí ple d’il·lusió i novetats!

Ens venen al cap aquells petits records que en el nostre cor s’han fet molt grans, com quan vam 
arribar a l’escola el primer dia, a P3: no volíem separar-nos  de la mare perquè no coneixíem ningú 
i, ara no volem marxar!

Han estat els millors nou anys de la nostra vida!

A poc a poc ha anat passant el temps. Ja no era tot jugar i pintar; la cosa s’anava complicant...
Dels mestres hem après: a fer manualitats (per a nosaltres “obres d’art”), a fer moltes operacions 
de matemàtiques, a perfeccionar el català, el castellà i l’anglès, i a música i educació física ens 
hem divertit molt. També ens han ensenyat a pensar, a ser persones i a superar els obstacles de 
la vida. En definitiva, ens han fet créixer com a persones!  Les mestres són com fades padrines o 
superherois; ens ensenyen coses, ens aconsellen, ens consolen, ens calmen...
 
Moltes coses boniques  ens han passat a tots, però  aquest any és el millor: hem apadrinat els 
nens de P5, hem fet unes eleccions per escollir els nostres delegats, hem dissenyat i elaborat uns 
magnífics projectes elèctrics, hem realitzat un projecte comú i cooperatiu: el TEATRE, i sobretot el 
Carnaval! 

14
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Va ser ESPECTACULAR!!! Amb els Xanquers, els Músics, els Gegants, Cap grossos  i no ens podem 
oblidar del nostre gegantó, en Roc.

Quan pensem en el curs vinent ens venen calfreds per tot el cos: amics nous, mestres nous, escola 
nova i noves normes! Passarem de ser els més grans a ser els més petits! Però el pitjor de tot és que 
haurem de deixar els nostres amics de sempre.

I aquesta escola... com la podrem oblidar? Torrent de Can Carabassa tu sempre tindràs un lloc en 
els nostres records.

La vida és com un llibre i en cada capítol passa una història, ara hem acabat un gran capítol i en 
comencem un de nou. Serà difícil tornar a començar de zero després de totes les emocions que 
hem viscut aquí.
 
Estem segurs que al final ens caurà més d’una llàgrima perquè a cap de nosaltres li agradarà dei-
xar el Torrent on hem viscut una gran etapa de la nostra vida. Ens quedarà un profund, preciós i 
afectuós record dins del nostre cor.

FINS BEN AVIAT!! LLAMPECS I IL·LUMINATS.
15

6è Il·luminats i Llampecs                                                               obrim l’aula 
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temps de migdia

Hola Torrenters i Torrenteres!
Com ja sabeu, el nostre pati s’omple de racons durant tres dies per setmana. En tenim de molta 
mena, tots valen la pena i els tenim dividits d’exterior i d’interior.

A l’exterior podem escollir entre jugar a tenis, cordes, jocs amb pilotes, música… També disposem 
de dues sales, en les quals els infants poden escollir entre jocs de taula, pintar i fins i tot fer deures.

Us agradaria participar en els nostres racons? Doncs és ben fàcil. 
Únicament ens heu de fer arribar material de joc que ja no utilitzeu i així ens ajudareu a tenir uns 
racons més dinàmics i vistosos.

L’equip de monitor@s
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Jornada intensiva 
vs. horari partit: 

Aquesta és la qüestió

Jornada intensiva a les escoles, és a dir, continua-
da, enfront l’horari partit, que és el que en aquests 
moments predomina a la majoria d’escoles públi-
ques de Catalunya. Aquest és un tema de debat 
que es repeteix ja fa anys i que, en moments deter-
minats, com els bolets, treu el cap. Per què? Això 
és un altre tema que ens portaria a un altre debat, 
ara anem al que anem.

Abans d’entrar en matèria potser caldria explicar 
què entenem per jornada continuada a l’escola. 
Com el seu nom indica estem parlant d’un horari 
continuat; un horari que començaria a les nou del 
matí i acabaria a les dues de la tarda. Es mantindri-
en per tant les cinc hores lectives, les mateixes que 
hi ha actualment, la diferència és que les classes 
no s’aturarien per dinar ni per l’esbarjo del migdia. 
Els nens que es quedessin a dinar a l’escola sortiri-
en a la mateixa hora que amb l’horari partit, ja que 
dinarien al centre (en acabar les classes) i farien les 
extraescolars fins a dos quarts de cinc (en acabar 
de dinar) i els que dinen a casa seva no haurien de 
tornar a l’escola per fer una hora i mitja de classe, 
a les tardes.

Hi ha moltes preguntes. Cal instaurar aquest ho-
rari a primària com ja s’aplica a molts centres de 
secundària o deixem les coses tal com estan? I què 
fem amb el cicle Infantil? Podem aplicar-lo tenint 
en compte que els més petits acostumen a dinar 
més d’hora? Com omplim les hores de tarda pels 
alumnes que dinen a l’escola? Què passa amb els 
nens i nenes que dinen a casa? Si ja no cal que 
tornin a l’escola, són massa hores a casa? Massa 
hores sols tenint en compte que la jornada laboral 
de mares i pares es prolonga fins a mitja tarda, 
vespre o nit? La jornada intensiva només estaria a 
l’abast d’aquelles famílies que s’ho poguessin per-
metre? Les desigualtats socials es farien, per tant, 
més evidents? Si s’aplica a l’ensenyament públic, 
s’hauria de fer el mateix en els centres concertats? 
I en els privats?

Són moltes preguntes que mantenen el debat 
obert i que posen damunt la taula defensors i de-
tractors de l’horari continuat a l’escola.

Fem la prova

La jornada intensiva ja funciona des de fa 3 anys, 
concretament des del curs 2012-2013. Ho fa en 
6 escoles públiques de primària que formen part 
d’una prova pilot d’horari intensiu que, a petició de 
les AMPA, va iniciar la Conselleria d’Ensenyament.

Són 5 escoles del Baix Empordà (les tres que hi ha 
al municipi de Castell – Platja d’Aro i les de l’Es-
clanyà i Vall-llobrega) i una del Baix Llobregat, al 
Papiol.

La prova pilot havia d’acabar en finalitzar el curs 
actual però no serà així i es prolongarà fins al curs 
vinent, 2015-2016. Una decisió que, segons la 
Conselleria d’Ensenyament,  ja estava prevista, so-
bretot perquè durant les preinscripcions escolars, 
que es realitzen el mes de març, les escoles han de 
concretar als pares quin horari tindran els seus fills 
el curs vinent.

Això vol dir que encara no es prendran decisions 
sinó que de moment es farà balanç de com ha fun-
cionat l’horari intensiu en els sis centres i s’analit-
zarà com funciona en països estrangers i en aque-
lles comunitats espanyoles on sí que s’aplica la jor-
nada intensiva.

Val a dir que les proves pilot portades a terme a 
Catalunya, s'han realitzat en poblacions molt peti-
tes, pobles on els horaris no són ben bé els d’una 
ciutat com Barcelona. Aquestes escoles no tenien 
ni menjador escolar. A les viles del País el costum 
és que el poble s'aturi per dinar (activitats, comerç, 
industria,...) i tothom es trobi a casa per fer-ho ple-
gats. Aquest escenari, evidentment, és molt adient 
per una jornada intensiva. No sempre les mateixes 
solucions resolen els diferents models.

L’experiència a les illes Balears

Les illes Balears, Andalusia i una part de Madrid 
són algunes de les comunitats que fan jornada 
continuada a primària. El cas més significatiu és el 
de Mallorca on només quatre centres públics fan 
jornada partida. La resta, un total de 149 escoles 
públiques, han canviat de model en els últims 20 
anys. Ara, si fem una repassada ràpida als centres 
concertats, dels 79 que hi ha a Mallorca, només 
tres fan jornada contínua.

Què explica aquesta gran diferència? Des del sin-
dicat majoritari en l’ensenyament, l’STEI, la respos-

parlem-ne
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ta està relacionada amb els menjadors escolars. El 
menjador de l’escola pública no és un negoci tan 
evident com ho és en els centres concertats. A la 
patronal li interessa, i molt, tenir alumnes a dinar 
cada dia, i com més siguin, millor. Amb l’horari 
partit s’asseguren que sigui així.

Des del sindicat també es reconeix que a moltes 
famílies els és més “còmode” l’horari partit. Per 
què? Només cal mirar quins són els horaris labo-
rals que predominen a Espanya, que no faciliten 
gens la conciliació familiar i laboral, i ja no cal par-
lar de conciliació laboral i un model d’escola amb 
horari intensiu.

Defensors i detractors

Tornem a Catalunya on en els últims dos anys ha 
augmentat el nombre de peticions per implantar 
aquest horari  i ja són 60 les escoles que, agrupa-
des a través de les AMPA en una coordinadora, han 
demanat a la Conselleria que s’apliqui l’horari de 
9 a 14 hores. A més, 30 centres més, s’han posat 
en contacte amb la coordinadora per adherir-se a 
la petició. La coordinadora sempre ha deixat molt 
clar que no pretén aplicar la jornada intensiva a 
totes les escoles de Catalunya, sinó només als cen-
tres que ho sol·licitin.

Tot i l’augment important d’escoles interessades 
a implantar l’horari intensiu, la consellera d’Ense-
nyament sempre ha rebutjat la possibilitat d’im-
plantar-lo als centres de primària, si bé als centres 
de secundària sí que s’ha posat en pràctica (Cal 
recordar que depenen de la mateixa conselleria).

Des de la FAPAC, la Federació d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, l’horari in-
tensiu es veu amb bons ulls, sempre i quan l’èxit 
educatiu del centre es mantingui; no es produeix 
una fugida d’alumnes a altres escoles i si hi hagués 
més d’un 90% de mares i pares que ho demanes-
sin. En canvi, el sindicat majoritari del sector edu-
catiu, USTEC, s’hi mostra a favor, sense condicions.

Tampoc hi ha unanimitat entre els pedagogs. Hi 
ha qui pensa que s’ha de deixar la màxima llibertat 
als mestres i que aquest horari pot funcionar si els 
docents tenen un pla de treball clar. En canvi, hi ha 
qui s’hi mostra en contra; és el cas de la Fundació 
Bofill que ho argumenta pel fet que no hi ha estu-
dis que demostrin que millora el rendiment escolar 
ni que tingui avantatges socials. Això sí, defensen 
repensar quins són els horaris més sensats per als 
infants.

La qüestió econòmica

Fins ara no hem plantejat aquest element i, sens 
dubte, és clau en aquest debat d’horari intensiu 
enfront horari partit. Acabada la jornada escolar 
qui es faria càrrec de les activitats extraescolars se-
rien, com sempre ha estat, les associacions de pa-
res i mares que les financen a través de les quotes 
que paguen... les famílies. Això exclou  tots aquells 
alumnes que no poden pagar les activitats. I si hi 
ha aquesta exclusió per motius econòmics, el mo-
del d’escola intensiva no estaria generant una font 
de desigualtats?

Un model sense escoles privades

Abans hem parlat de les sis escoles on s’està im-
plantant l’horari continuat com a prova pilot. Cal 
dir que en tots els casos la proposta va sortir  de 
les AMPA i que, en els municipis on s’està fent, no 
hi ha cap escola privada. És a dir, estem en una 
situació en què cap escola privada o concertada 
estigui aplicant la jornada intensiva a primària. Ac-
tualment hi ha prop de 800.000 alumnes que es-
tudien en escoles de primària que depenen d’Ense-
nyament; un 60% ho fan en centres públics i l’altre 
40% en concertats.

El tema està damunt la taula, la taula de la Conse-
llera, la taula de la FAPAC o les taules de les esco-
les on s’ha introduït la jornada contínua en període 
de prova. Hi ha qui creu, però, que s’hauria de 
començar pel començament: caldria promoure la 
universalització de l’horari 
intensiu, no només a les escoles.

I de tot plegat, que n’opinen els pa-
res?

N’hi ha per a tots els gustos, d’opinions. El debat 
ofereix qüestions de tota mena: pros, contres, ets i 
uts... El tema planteja inquietuds i queda clar que 
interessa i preocupa. Per tot plegat volíem saber de 
primera mà què en sabeu, de la jornada intensiva 
a l’escola i, sobretot, què n’opineu.

Hem rebut un total de 84 respostes i el primer que 
cal dir és que la immensa majoria sabeu de què 
estem parlant i teniu coneixement de què significa 
la jornada intensiva o contínua, com li vulgueu dir. 
Un 93% de les respostes així ho corroboren. De la 
mateixa manera que queda demostrat que aques-
ta és una qüestió que us amoïna; concretament a 
un 64% de les famílies que han contestat, davant 
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el 36% que asseguren que no és un tema que els 
preocupi especialment.

Abans d’entrar en qüestions més concretes relacio-
nades amb la jornada intensiva i les possibles con-
seqüències, ens ha semblat interessant saber què 
opineu pares i mares de l’horari actual a la majo-
ria d’escoles, entre elles la nostra. Us satisfà? Amb 
els resultats a la mà, un 55% heu contestat que sí, 
que us agrada i que hi esteu d’acord, enfront del 
45% que manifesteu la vostra insatisfacció. Val a 
dir que tot i la diferència de 10 punts, en determi-
nats moments, els resultats van estar molt ajustats, 
decantant-se més clarament pel no en les últimes 
enquestes rebudes. Sembla obvi que aquest és un 
tema que es mereix un debat més concret i ampli.

També és molt interessant veure els resultats sobre 
qui hauria de prendre la decisió d’implantar o no 
la jornada contínua. Per primera vegada en la his-
tòria de La Torrentera, hi ha hagut unanimitat en la 
resposta. Tots, és a dir, el 100%, penseu que hauria 
de ser consensuada (com haurien de ser moltes de 
les qüestions importants en aquesta vida).

Anem a les qüestions més concretes: Per exemple, 
parlem del rendiment escolar i si l’horari intensiu 
pot ser una bona eina per millorar-lo. Un 64% pen-
seu que no, mentre que el 36% considereu que sí, 
que la jornada contínua de 9 a 14 hores pot reper-
cutir positivament en el rendiment escolar. També 
és interessant saber quines repercussions econòmi-
ques podria tenir la implantació de la jornada in-
tensiva en les escoles; sense entrar a concretar-les, 
queda clar segons els resultats de l’enquesta que, 
la majoria penseu que podria afectar de forma ne-
gativa a l’economia de les famílies (un 67% davant 
el 33% que responeu que no). I relacionada amb 
l’anterior, el 57% dels que ens heu contestat con-
sidereu que podria agreujar la segregació social, 
tot incrementant les diferències entre entorns de-
safavorits i no desafavorits; la resta, el 43% no ho 
veieu així.

Si ens fixem en els cicles i en valorar si la jornada 
contínua podria ser més positiva en uns que no pas 
en d’altres (per exemple, més negativa a infantil i 
primària), els resultats són molt ajustats: un 51% 
penseu que no seria més possitiva en un cicle que 
un altre; el 49% opineu que sí (és a dir 43 persones 
dieu que no davant els 41 que dieu que sí). Aques-
ta ha estat la qüestió que més divisió d’opinions ha 
provocat. Més diferència hi ha entre els que pen-
seu que una jornada intensiva aplicada a l’escola 
pública podria enfortir els centres privats o concer-

tats; El 64% de vosaltres ho veieu possible davant 
el 36% que no ho considereu així.

Finalment, és interessant veure que pel 75% de 
vosaltres, la jornada contínua o l’horari partit no 
seria un tret decisiu a l’hora de triar escola per als 
vostres fills.

Acabem recollint alguns dels comentaris que ens 
heu fet:

“La jornada continua no és compatible amb la vida 
laboral de la majoria de famílies i no s'adapta a la 
realitat social de Catalunya”

“La jornada intensiva s’aplica en altres comunitats 
autònomes i seria interessant conèixer si hi ha estu-
dis al respecte per tenir-los en compte”

“Una jornada contínua,  consensuada i ben plani-
ficada no ha de donar problemes a les famílies.  El 
problema és quan s’imposa sense cap altra”.

“La jornada continuada és molt millor a l’hora 
d'aprofitar el temps d'aprenentatge al matí deixant 
per a la tarda els deures i les extraescolars. El pro-
blema és social i d'horaris de pares i mares. Si la 
família disposa d'horari per estar amb els seus fills, 
ho trobarà bé. Si no, hi estarà sempre en contra. 
Per tant acaba essent un tema de casuística personal 
deixant de ser un objectiu en l’àmbit pedagògic”.

“Crec que l'enquesta no dóna opcions de respondre 
la meva opinió respecte a aquest tema, ja que en 
molts casos la pregunta és molt oberta com per res-
pondre un sí o un no”.

“La jornada escolar ha de permetre la conciliació 
familiar. En lloc de compactar encara més l'horari i 
fer-nos abusar d'extraescolars, avis, cangurs… po-
dríem recuperar la sisena hora o simplement sortir 
a les 17 hores. Ja n’hi ha prou de tenir públiques de 
dues categories i prou també que recaigui tot en les 
famílies”

“Vull una jornada contínua per estalviar diners, 
temps i energia física. Per gaudir de més temps amb 
la meva filla, gaudir de migdies tranquils i tardes 
diferents d'esbarjo i educació en altres formats”

“Falta implicar tota la societat amb un canvi d’ho-
rari més europeu.
Guanyaríem tots en qualitat de vida”.
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Com sabeu, els cursos de P3, P4, 1r, 3r i 5è es que-
daven aquest curs 14/15 sense colònies. Per intentar 
compensar-ho, enguany l’AMPA ha organitzat unes 
colònies per als cursos de 1r, 3r i 5è, aprofitant un 
divendres dia de lliure disposició. Van marxar el di-
jous 28 de maig al migdia i van tornar el dissabte 
30 després de dinar. La casa de colònies triada va 
ser El Pinar, al municipi de Canyelles, al Garraf. L’es-
tada va anar fantàstica i els 128 nens participants 
van poder gaudir de la convivència i relació amb els 
seus companys 24 hores al dia. Donem les gràcies al 
grup de treball que ha lluitat perquè això hagi estat 
possible i a l’equip de monitores de l’escola que han 
acompanyat els nostres infants en aquesta aventura.

Les jornades de portes obertes per a futurs alumnes 
van tenir lloc els dies 3 i 4 de març. Vam rebre un 
total de 62 sol·licituds per a P3 (14 més que el curs 
passat!) i per tant, vam haver d’anar a sorteig. 52 
sol·licituds van ser admeses. Com cada any, noves 
famílies al centre que aposten pel nostre projecte 
educatiu.

Tenim un nou espantaocells pel nostre hort: En Car-
bassot. En les reunions mensuals dels Bombetes va 
sortir la proposta de fer-ne un de nou perquè l’ante-
rior estava molt malmès. Del més petit al més gran 
tothom s’ha implicat en la seva elaboració, portant 
els materials, confeccionant-lo i posant-lo al seu lloc 
de l’hort. Una feina ben reeixida!

Aquest curs també hem donat la benvinguda a un 
nou membre de la família dels gegants de Can Ca-
rabassa: en Roc. Els nens i les nenes de 6è han estat 
els artistes que han confeccionat aquest nou gegan-
tó. El cap s’ha fet amb l’ajud de les monitores Lour-
des i Ainhoa.  Les robes han estat aportacions de la 
família Nòbrega i de la Roser Casamitjana.  Donem 
les gràcies a la mare d’aquesta última que ens ha 

Un centrifugat a consciència per les notí-
cies breus del Torrent de Can Carabassa

ajudat a repassar 
la nostra feina 
amb la màquina 
de cosir i al pare 
de l’Andrea Nò-
brega de 6è que 
va fer l’estructura 
que suporta el ge-
gant. Gràcies Josep!! EL nom del Roc va ser escollit 
en assemblea pels dos grups de sisè. També s’ha re-
fet la Rita, arreglant-li el vestit perquè quedés més 
elegant i fent-li un altre cap que s’assemblés més al 
de la família de gegants. Estem molt orgullosos de 
la feina feta!!

Més arranjaments: 
També s’ha arreglat la porta d’emergència del ci-
cle superior. En Jaume, pare d’en Quim de 5è la va 
enguixar; en Martí, de 6è, amb l’ajuda d’en Gerard 
(noi de pràctiques) van pintar tota la porta i per aca-
bar,  la Lourdes (monitora),  amb algunes nenes de 
6è, la van decorar. Pensem que ha quedat molt bo-
nica.

Felicitem la Berta Alegre Palle-
rols, alumna de 4t B Calabruixa, 
que ha estat guardonada amb 
el 2n premi de Poesia dels Jocs 
Floals del Districte, amb la 
seva creació: Els Poemes. Un 
any més la nostra escola repe-
teix premi en aquesta categoria.

Donem l’enhorabona a la Mar-
ta Jiménez, mestra de P3 i antiga 
col·laboradora de la revista, que 
el dia 3 de juny va tenir el seu se-
gon fill, l’Àlex, un nen tan guapo 
com la seva germana, Irene.

L’ Àngels es jubila!!!  Després de 
10 anys d’acompanyar-nos cada 
dia l’Àngels gaudirà d’una me-
rescuda jubilació  Desitgem que 
aprofiti cada moment de la nova 
etapa que inicia.

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

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

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

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

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

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

------------------------------
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I un altre comiat: Hem de dir “fins aviat” als nostres 
companys, amics i col·laboradors de la revista... en 
Carles de la Prida i en David Serra, que han decidit 
deixar l’escola al mateix temps que els seus fills. Vés 
quina coincidència! ;-) Aquests Torrenters de mena 
ens han acompanyat durant més de cinc anys po-
sant-hi mans, mànigues i somriures. Gràcies per tot, 
companys! I donem la benvinguda i també les gràcies 
a l’ Elisabet, mare del Marc (5è) i de la Laia (1r) per 
enrolar-se en l’aventura de La Torrentera.

UNA CONVERSA MOLT “ESPECIAL”

Pilar.- Què tal Pepa, com ho portem això de la jubi-
lació?

Pepa.- Amb alegria, al començament amb una mica 
de respecte però com diu una amiga meva  : em jubi-
lo de la feina, no de la vida....I tu?

Pilar.- Doncs  penso que és un canvi molt important, 
estic treballant des dels 15 anys i ja en  són una pila. 
Valoro la part positiva del canvi però, ara que s’apro-
pa,  estic nerviosa i em fa pena deixar una feina com 
la meva, tan maca, tan rica i tan absorbent alhora.

Si haguéssim de parlar  de l’educació especial i la 
inclusió què diries ?

Pepa.- La creença que tots els infants tenen dret a una 
infància digna on es puguin sentir segurs i estimulats 
i sentir que formen part de la comunitat educativa. 
De vegades acceptar les limitacions i no sentir-se ciu-
tadans de segona és el gran repte de la integració. 
Sempre s’haurà de parlar i fer una valoració contí-
nua. Perquè sigui eficaç ha de ser un procés obert on 
tots, mestres, pares i especialistes  hi participin. Penso 
que les grans oblidades del procés són les escoles es-
pecials.  Són escoles especialitzades, amb un alt grau 
de professionalitat (almenys les del nostre barri) que 
complementen l’escola ordinària i en alguns casos 
prenen el relleu de l’ordinària per oferir als nens un 
espai adient on continuar el seu desenvolupament i 
aprenentatge.

Pilar.-Doncs jo destacaria  tres coses:  el fet de poder 
acompanyar en el seu aprenentatge els nens i nenes 
que, per diferents circumstàncies, tenen més dificul-
tats. També la importància de fer present la inclusió a 
l’escola pel que suposa d’enriquiment a tota la comu-
nitat educativa, especialment als companys i compa-
nyes de la classe. I com a tercera, poder participar en 
el debat que es planteja de fins on hem d’arribar amb 

la inclusió. Com diu M. Lavine “ments diferents, 
aprenentatges diferents”. Els professionals de l’edu-
cació sensible insisteixen en la necessitat d’atendre, 
comprendre i acceptar la individualitat dels infants. 
Aquesta idea és compartida per l’equip de l’escola 
però no a qualsevol preu. La inclusió, a vegades , 
pot no ser  l’única  opció al llarg del recorregut es-
colar d’un  noi o noia.

Pepa.- I si haguéssim de destacar  algun dels molts 
moments que hem pogut viure..

Pilar.- Com diu la Joana Raspall “només amb un 
somriure, que em facis tot passant, ja m’omplo 
d’alegria i veig el món més gran” . Aquells ulls que 
em miren contents i amb afecte  quan arribo a la 
classe, perquè saben que vinc per estar amb ell o 
amb ella, no tenen preu. Em venen  a la memò-
ria els d’un nen síndrome de Down que, a aquella 
mirada, l’acompanyava una veueta dolça que deia 
“Piuaaa”. També recordo, perquè em va fer molta 
gràcia, una nena de segon, aquest curs, que  em va 
dir un dia, tota divertida: “I per què el setze no es 
pot dir “disis”?” Té raó, seria molt més senzill per-
què és un nombre que costa recordar...

Pepa.- Molts records per portar a la maleta de la 
jubilació. Concretament recordo una nena que va 
acabar sisè a la nostra escola i vàrem creure que el 
millor per a ella era que continués secundària en 
una escola especial del nostre barri. L’últim dia de 
curs vaig parlar amb ella. Va ser molt difícil per totes 
dues, després de moltes explicacions i llàgrimes li 
vaig dir: “Estic convençuda que el 15 de setembre 
em vindràs a veure per dir-me com estàs de conten-
ta”. I així va ser. Un record molt emotiu!!
Pilar.- I de la feina de mestra, en general?

Pepa.- Sóc d’una generació on molts de nosaltres 
hem pogut triar la feina que volíem i, vist des d’ara, 
això és tot un privilegi que he compartit amb molta 
gent. Em sento orgullosa d’haver fet aquesta tria .

Pilar.- Comparteixo la idea que és una feina voca-
cional, si no t’agrada la infància millor que no t’hi 
dediquis . És una feina creativa perquè no hi ha cap 
dia igual. Una feina que et  permet  ser receptora 
de la saviesa dels teus companys i companyes. Els 
infants també t’ensenyen coses noves cada dia. 
És ben veritat que quan comences a treballar de 
mestra tot són dubtes i incerteses. La carrera només 
t’ha servit d’introducció  i sort d’algunes mestres 
que han estat models . Treballar de mestra ha  estat 
un regal  i un plaer. Crec  que ha estat una de les 
millors  “tries”  que he fet a la  meva vida.

Pepa.- I de la nostra escola?

--------------------------------------------------
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Racó de l'AMPA

Pilar.-Valoro molt el fet d’haver pogut treballar la 
meva darrera etapa professional al barri on visc . 
Han estat uns anys  intensos,  per la diversitat dins 
de la diversitat  i segur que   recordaré  totes i cadas-
cuna de les persones que he trobat, siguin alumnes, 
mestres o  famílies.

Pepa.- Vaig començar a treballar com a mestra 
d’educació especial a l’escola Arrel ara fa 26 anys. 
Ha estat la meva escola, l’escola dels meus fills i 
l’escola on he compartit tantes i tantes coses. El Tor-
rent de Can Carabassa per a mi no suposa una nova 
escola ni un trencament, continuo treballant al ma-
teix lloc però uns quants metres més enllà.

Ha estat un plaer compartir aquests anys amb com-
panys i amics.

Pilar.- Un últim pensament…

Pepa.- Tots som una mica especials i hem d’apren-
dre a viure amb les nostres particularitats; pero

sempre haurien de ser més les coses que ens unei-
xen que les que ens separen.

Pilar .- I la lluita continua… Cal seguir defensant i 
preservant l’escola pública.

      

          
                 
                Pilar Bertran i Pepa Opazo

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

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

Treballem la llengua 

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

Solucions Trenca't la closca
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trenca’t la closca

Sabríeu lligar aquestes dites catalanes amb el seu sig-
nificat?

1.- El que es mengi les molles, que rosseguí els ossos.

2.- A bon fadrí, bon padrí

3.- De dolent rocí, un sol bocí

4.- Casa de poc fonament, l’enderroca un xic de vent

5.- El que de tots és amic, o és molt pobre o és molt ric

a.- D’allò que no és bo, val més no prendre’n o agafar-ne 
poca cosa.

b.- Si fas les coses ràpid i malament el resultat serà pitjor 
que si l’haguessis fet amb seny i amb el temps suficient

c.- No és normal ser amic de tots, si no és qui ha algun 
tipus d’interés per aprofitar-se de la riquesa o de la casta 
d’algú altre

d.- Qui de jove fa ben fet, de gran sol tenir bones velleses

e.- Qui vulgui tenir els avantatges d’una cosa, cal que 
també en pateixi la part desagradable

I per ser fidels a aquesta secció, 
avui us regalem aquests Palíndroms 

(Llegibles a l’inevés.)

El bo plau al poble / Atrapa’l o l’aparta ! / 
S’és o no s’és. / És així, ase! / 

Localitza cadascun d’aquests trossos de la 
silueta i pinta’ls segons els colors de cada tram.

I de retruc, aquest embarbussament. 
A veure si us en sortiu:

Duc pa sec al sac, sec on soc i el suco amb suc.

Situa les peces dins el quadre, de tal manera 
que cada columna i cada fila tinguin només un 

quadre de cada color.

                 - Avi. Per què hem d'agafar el bus?, si fa una tarda fantàstica ...

La Tira

Treballem la Llengua
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