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Final de curs? No pot ser...

Doncs, sí. Ja hi som. Si mirem enrere ja podem veure una mica d’història! Anem agafant una
personalitat pròpia i, tot i que queda molt per consolidar, s’ha de reconèixer que aquest segon curs
ha estat molt més tranquil...

Hem de mantenir la guàrdia pel que fa als problemes de l’edifici i fer un seguiment de totes les
millores que encara hi ha pendents, però l’escola ja ha pogut concentrar-se en els seus objectius i
tirar endavant nous projectes pedagògics, i tothom (mestres, monitors, AMPA...) va trobant el seu
lloc. De ben segur que el curs que ve ja podrem estrenar la biblioteca i, qui ho sap, potser fins i tot
el nostre nom ja serà oficial!

Mentre,  podeu entretenir-vos descobrint el projecte al voltant de les llavors al qual es dóna suport
des de l’escola, les històries dels monitors, els esdeveniments interns de l’escola i les activitats de

les classes, podeu pensar una mica sobre la vida estressada
dels nostres nens i nenes, podeu trobar-hi a continuació alguns
antídots per relaxar-vos en família i, per acabar, podeu
comprovar si els hàbits a l’hora d’esmorzar són prou correctes.
Finalment, delecteu-vos amb les imatges de la vida de l’escola.

Acomiadem des d’aquí els i les alumnes de sisè, que animem
a començar l’ESO amb el mateix entusiasme amb què han
passat per l’escola. I a tots, us desitgem unes vacances ben
tranquil·les i reparadores...

Tornarem ben desperts, atents a les novetats que ens
depararà la nova llei d’ensenyament. En parlarem!

Bon estiu!
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El reportatge

ELS JOVES PROTECTORS i CONSERVADORS DE LLAVORS

A la festa de la setmana cultural, vam poder admirar l’hort que havien fet alumnes i mestres en una
part del pati i la informació per a l’elaboració d’alguns productes tradicionals. Sabem que ja han
menjat enciams dels que havien plantat i que alguns han repetit a casa les receptes. Aquestes
activitats simbolitzen en certa manera la proximitat d’una cultura –l’agrícola i l’alimentària- que s’han
anat allunyant cada vegada més de la nostra vida quotidiana. L’hort i les activitats que s’hi relacionen
poden intentar recuperar el lligam amb la diversitat biològica que l’home ha fet evolucionar des de
fa 10.000 d’anys.

Francesc Ventura Sala, director de l’associació
Ecoparatges i impulsor del programa
abcd10000ef, fa anys que dedica temps i
esforços a divulgar aquesta necessitat de
protegir la diversitat biològica associada a la
diversitat cultural. Amb altra gent –com la nostra
escola- volen recuperar la cultura agrícola tot
preservant varietats i races de vegetals i
animals que es van extingint a mesura que
avancen els transgènics. En relació amb el
tema, Francesc Ventura comenta:
“Actualment hi ha 50 o 70 empreses que

monopolitzen les llavors híbrides; duren de dues a quatre
collites i  després ja no serveixen. Només quatre o cinc
empreses acaparen els transgènics. Cada vegada menys
mans controlen la producció agrària. S’han perdut
nombroses varietats autòctones de llegums, cereals o
vegetals i per tal que aquesta pèrdua no sigui irremeiable
cal que se’n conservin llavors.

Des de l’escola és possible treballar en aquest sentit. D’una
banda és important conèixer la nostra cultura, d’on venim; i
de l’altra, també ho és saber cap on anem. Caldria que els
més joves establissin ponts amb la gent gran que encara
treballa la terra i que fessin un treball de recerca per ser
protectors i conservadors de llavors. Des d’aquest projecte,
els nois i noies trobaran la informació i també l’estímul
emocional  que els cal per buscar a casa dels avis, dels
veïns dels avis, a la urbanització... llavors antigues, per parlar-

La feina de l’hort és dura,
tot sigui per la verdura.
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El reportatge
ne amb els vells agricultors i per aprendre a protegir-les i conservar-les. Segurament ben aviat
podran explicar als avis com es pot conservar una llavor.

L’escola ja va iniciar
aquesta experiència
fa quatre anys. Un
grup d’alumnes van
v i n c u l a r
l’aprenentatge de
diferents matèries
amb el projecte i van
començar a omplir el
bagul de les llavors.
Alguns d’aquells nois
i noies en van parlar
des de la tarima a la
setmana cultural, tot
recordant emotivament el que havien treballat.

La Roser, tutora de 5è Mestral explica: “Farem protecció “en viu” a l’hort i “in vitro” deshidratant
les llavors. És un procés relativament senzill si se sap fer i en el qual s’utilitza guix natural
per acabar protegint la llavor i que pugui durar molt segles. Tot plegat serà un patrimoni
nostre i podrem arribar a fer intercanvis amb d’altres escoles.”

El programa abcd10000ef (inicials d’alimentació,
biologia, cultura, diversitat, 10.000 anys, escola i
família) tindrà projecció, a partir de la propera
tardor, a les escoles a través dels Centres de
recursos i d’un monitoriatge que guiarà
l’experiència a les aules. L’Institut Botànic de
Barcelona, el Departament de Medi Ambient de
la Generalitat, els neorurals i gent jove inquieta
són gent que participa també en aquest projecte.
Esperem poder contribuir-hi i potenciar molts
futurs protectors i conservadors.

Text: Marga Lostes
Fotos: Arxiu Escola

L’enciamet hem de lligar
amb fil d’empalomar

Si en voleu més informació, consulteu www.abcd10000ef.org

Vet aquí els hortolans
ensenyant-nos els enciams
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Temps de migdia
Hola a tothom!!!

Això ja està a punt d’acabar-se un altre cop!!! Quasi no ens hem adonat i ja han passat
dos cursos ...

Des de l’equip de monitors i  monitores volem aprofitar per a valorar una mica com ha
anat aquest curs.

Per a fer una valoració dels tallers, els
nens i nenes van demanar a l’assemblea
general que fan tots els cursos junts que
ells també volien valorar els tallers. Així
que d’aquesta proposta feta per els
mateixos nens/nes, els monitors/res vam
dissenyar unes enquestes perquè ells
poguessin expressar tot el que en
pensaven: si els han agradat els tallers,
o no, i perquè; si creuen que el monitor/
a ha portat els tallers preparats; quins
proposen per a poder fer el proper curs...
així que de totes aquestes enquestes
estem mirant les opinions i propostes per
a veure si n’hi ha d’interessants per a
poder-les fer el curs vinent.

A grans trets tots els cursos han
coincidit que els tallers que han agradat
més han estat el de cuina i el de
manualitats. A cuina hem aprofitat per a
fer olivada, guacamole, gelat de xocolata,
batuts tropicals, pastís de formatge... ja
veureu els receptaris que han preparat
amb totes les receptes!!!

Al taller de manualitats s’han fet coses molt diferents i molt interessants: mantells
individuals, tovallons estampats amb pintura, el joc del tres en ratlla, guardioles,
paper matxé i moltes, moltes coses més.

En els altres tallers com el joc social s’ha aprofitat per a fer jocs al pati; i en el taller
d’expressió uns cursos han optat per a fer ball i d’altres per a fer petites
representacions.

Des de l’equip de monitors/res estem prou satisfets!!!
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Temps de migdia
L’altra franja prou important que ens queda per a valorar és el menjador. El sistema
que hem posat en pràctica aquest curs el valorem molt positivament. Els dos torns
poden dinar més relaxats, i hem pogut recuperar l’hàbit de parar taula.

El tema que ens queda una mica enlaire és el raspallar-se les dents ja que l’espai no
ens és massa favorable. Parvulari va molt bé ja que ho poden fer a la classe, però els
altres cursos se les han de rentar a les dues piques del menjador i, la veritat, de
vegades queden una mica col·lapsades, ens falta espai! però bé, de cara al proper curs
ja pensarem com ho podem fer.

Per la nostra banda només ens queda dir que tingueu un bon estiu i que disfruteu força
i ens veiem a la propera!!!

L’equip de monitors/res
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Les bugaderes d’Horta...    notícies de l’escola
Les noies i nois de les classes Llevant i Marinada de 6è vam
oferir un cafè-teatre, els dies 25 i 26 d’abril, als alumnes de 5è, a
les Escoles Amigues i a les nostres famílies.
Vam representar l’obra “El Quixot i  les històries matemàtiques:
En Pau i els nombres, La creació de la ciutat del 62 i Assassinat
en primer grau”, històries que havien estat elaborades per
nosaltres en les classes de llengua i matemàtiques i aprofitant
“l’any Quixot”, vam utilitzar la vinguda del Quixot a Barcelona com
a fil conductor de les històries.
A l’acabament de les representacions vam repartir un petit
refrigeri mentre d’altres
companys i companyes van
mostrar i fer participar els
convidats en tota una sèrie
de jocs
matemàtics.
Tot el
muntatge va
significar
moltes hores
d’esforç,
treball i
il·lusió!
I...Va ser tot
un èxit!

Per primera vegada, aquest curs l’AMPA ha engegat un servei de guarderia
per al període de jornada intensiva dels mestres, que funciona de 15h a 16h
i de 16h a 17h, en dues franges independents perquè cada família pugui
escollir, amb un preu molt assequible, l’opció més adequada a les seves
necessitats. Estem molt contents d’haver pogut contribuir a fer més fàcils
aquests dies!

AMPA
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Les bugaderes d’Horta...    notícies de l’escola
La Cucurbita fa la seva primera visita
oficial.

Amb motiu del  20è aniversari de la
Coordinadora de Gegants de Barcelona,
els gegants de la Ciutat (Jaume I i Violant
d’Hongria) visiten tots els districtes de
Barcelona.

La primera setmana de maig van visitar el
Districte d’Horta- Guinardó i  van
demanar que els gegants i gegantons del
barri els fessin companyia.

Així durant els primers dies de maig la
Cucurbita va ser amb els gegants de la
Ciutat, els del districte i els gegantons de
les escoles Arc Iris, Coves d’en Cimany i
el Xerrac.

Com altres anys, els
pirates i els dracs (segon)
van participar el dia 27
d’abril d’enguany en una
activitat de Dansa al
Pavelló de la Vall
d’Hebron, juntament amb
altres escoles del
districte.

Els nens i les nenes van
preparar amb molta il·lusió
totes les danses. Va ser
un èxit de participants i de
públic.
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Les bugaderes d’Horta...    notícies de l’escola

Com es va anunciar en el passat número,
ha començat a funcionar el Club de
Lectura! El primer llibre que vam
comentar va ser la novel·la negra Acqua
Alta, de la Dona Leon. El segon ha estat
La velocidad de la luz, de Javier Cercas.

Engresquem a tothom a venir a aquestes
trobades: cadascú pel seu compte llegeix
el llibre, proposat entre tots, i després ens
reunim per intercanviar comentaris i
opinions. Naturalment, acabem parlant del
llibre i de moltes altres coses!

L’última trobada d’aquest curs l’hem fet al
juny, però a l’octubre continuarem les
lectures. La informació sobre els dies de
reunió la podreu trobar als taulers
d’avisos de l’escola. Podeu venir-hi quan
vulgueu.

Us hi esperem.

Club de lectura

El Consell Escolar ha començat a treballar aquest curs en la redacció del
Projecte Educatiu de Centre (PEC), que és el document que defineix els
trets d’identitat i els objectius educatius de l’escola.

Tot i que partim, naturalment, dels antics projectes que havien configurat
les escoles de les quals provenim, el document reflectirà la personalitat
pròpia de l’escola Torrent de Can Carabassa.

Consell Escolar
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Obrim l’aula

P3 Cargols P3 Tortugues  P3 Cargols P3 Tortugues  P3 Cargols P3 Tortugues  P3 Cargols P3 Tortugues P3 Cargols P3

* A LA BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA

ELS NENS I NENES DE LES CLASSES TORTUGUES I CARGOLS
HEM ANAT:

* A L’HORT DE L’AVI (DAVANT DEL PARC GÜELL)
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Obrim l’aula

P5 Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons

ELS COCODRILS HEM FET LA REPRESENTACIÓ DE
«LES SET CABRETES I EL LLOP» PER ALS PARES.

VAM TRIAR AQUESTA HISTÒRIA ENTRE TOTS

LA REPRESENTACIÓ ENS HA SORTIT MOLT BÉ.
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Obrim l’aula

P5 Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons

ELS LLEONS HEM FET LA REPRESENTACIÓ DEL CONTE:
«EL SOL QUE NO TENIA MEMÒRIA»

LA REPRESENTACIÓ ENS HA SORTIT MOLT BÉ.
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Obrim l’aula
A les classes de segon hem escollit aquests textos de prosa i poesia dels que vàrem
llegir als pares el dia 29 d’abril per celebrar la festa de Sant Jordi.

Creiem que els pares, mares, avis i àvies que van venir van quedar molt contents d’aquest
acte.

A nosaltres ens va agradar molt ensenyar en directe la nostra feina.

Els colors

On és el blau?
Al fons del mar.
On és el groc?
Dins d’una llimona,
i el lila en una mora.
Rosa com una flor,
Negre com el carbó.

Helena

2n Dracs 2n Pirates 2n Dracs 2n Pirates 2n Dracs 2n Pirates 2n Dracs 2n Pirates 2n Dracs 2n Pirates 2n Dracs 2n Pirates

Els meus animals

El meu hàmster  és molt maco, però estic molt
trista perquè es va escapar.
També tenia un periquito. Era de color verd, blau i
lila, i estic molt contenta d’haver-lo tingut.
També tinc un gosset que es diu Chuski, i és de
color blanc, blau i marró.
També vaig tenir un pollet. Era molt maco, però
quan es va fer gran va volar a la casa del veí i el veí
se’ va quedar.
També tenia un conillet. Ara tinc una foto d’ell, i
sempre que la miro em fa plorar, perquè es va
morir el meu conillet.

Clara R.
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Obrim l’aula
El pingüí dormilega

Hi havia una vegada un pingüí dormilega que quan anaven d’excursió s’adormia.
Un dia el van despertar molt d’hora perquè s’acostumés a no dormir tant, però mai no
ho aconseguia.

Els pingüins estaven molt enfadats i al final van decidir portar-lo al desert. Mentre tant,
els altres pingüins l’espiarien a veure si es despertava.

I així ho van fer. Van portar
el pingüí al desert, però quan
havia passat una estona, de
sobte, una serp va
mossegar el pingüí
dormilega i llavors va
prometre que sempre
s’aixecaria molt d’hora.

Pau

2n Dracs 2n Pirates 2n Dracs 2n Pirates 2n Dracs 2n Pirates 2n Dracs 2n Pirates 2n Dracs 2n Pirates 2n Dracs 2n Pirates

La nit de reis

El dia 6 de gener al matí, quan em vaig llevar vaig veure el Baltasar al vidre i treia
bombolles per la boca.

Després se’m va acudir anar-me a banyar i em
va sortir una bombolla i de cop em vaig quedar a
dins. Aquesta bombolla em va portar a passejar
per tot Barcelona i a mig camí vaig anar a parar
en una catifa.

No sabia el que estava passant. Segur que era
cosa d’en Baltasar. Vaig veure en Peter Pan, la
Campanilla i el Garfield.

Després vaig anar a parar a casa meva i resulta
que tot això era un somni.

Maria
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A la classe vam fer un cub amb canyes i plastilina. Ara  us expliquem com ho vam fer.

-Material: 6 canyes de plàstic i una mica de plastilina.

-Realització:

1r pas.
Tallem 12 trossets de canya a la mateixa mida ajudant-nos del regle.

2n pas.
Posem els trossos com si fos un quadrat
i els unim entre ells amb boles de plastilina.

3r pas.
Col·loquem quatre trossets de canya
enganxats a la plastilina de forma vertical.

4rt pas.
I per acabar posem els quatre trossos que ens queden
i que hem muntat com els del 2n pas.

A nosaltres ens va agradar MOOOOOLT!!!!!!  Ho podeu provar i ens expliqueu com us ha anat.

Petons i abraçades de 3r Castanyer.

Obrim l’aula

3r Castanyer 3r Castanyer 3r Castanyer 3r Castanyer 3r Castanyer 3r Castanyer 3r Castanyer 3r Castanyer 3r Castanyer

Els nois i noies de 3r hem estudiat les línies i els cossos geomètrics.
Vam aprendre que hi ha línies rectes i línies corbes.
Vam descobrir que les línies no tenen principi ni final .

Si tallem una línia per un dels dos costats es diu semirecta.
Si la tallem pel principi i pel final s’anomena segment.

Els cossos geomètrics tenen volum.
Sabem que el cilindre, el cub, el prisma, la piràmide, el con i l’esfera són
cossos geomètrics.

Un dia vam anar al pati a dibuixar amb guixos de colors línies i cossos
geomètrics i plans. Ens ho vam passar d’allò més bé!!!!!!
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Obrim l’aula
CRÒNICA dura i rodolinada
de la  sortida d’Espígol i Ginesta
que va començar desgraciada
però va acabar essent una Festa.

El 10 de maig , com qui no fa res,
anàvem a Badalona i Montgat
per estudiar el Barcelonès.

Primer ens hem trobat
que la targeta escolar
no ens deixava agafar el tren
per sortir de la ciutat.

Hem fet cua per comprar
targetes d’una corona
per poder-nos enfilar
al tren fins a Badalona.

No hem pogut entrar al Museu
a veure les runes romanes
que era la Festa Major
tothom pel carrer passejava.

4t Espígol 4t Ginesta 4t Espígol 4t Ginesta 4t Espígol 4t Ginesta 4t Espígol 4t Ginesta 4t Espígol 4t Ginesta 4t Espígol

Hem volgut anar a la platja
a fer una sucadeta
però l’aigua era ben bruta
i amb més d’una meduseta.

I hem arribat a Montgat
caminant damunt l’arena.
El turó hem contemplat
i a l’aigua, sense cap pena.

Xip i xap i  tots som pops,
suca, remulla i capbussa.
la cremeta ens hem posat
i fet castells a la sorra.

Ens hem banyat, jugat i divertit
Tot això ens ha anat com l’anell al dit.

I hem tornat a agafar el tren
per retornar tots a escola
la mala sort celebrem
i els rodolins acabem.

Cronistes col·lectius de les classes Ginesta i Espígol
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5è Mestral 5è Tramuntana 5è Mestral 5è Tramuntana 5è Mestral 5è Tramuntana 5è Mestral 5è Tramuntana 5è Mestral 5è

EL CICLE SUPERIOR HEM TREBALLAT EL QUIXOT

LECTURA DEL LLIBRE
Aquest any se celebra el 4t. centenari del Quixot i les mestres del cicle superior ens van proposar de llegir el llibre
“Érase una vez don Quijote” que és una adaptació per a nens i nenes de l’obra de Cervantes.
L’hem llegit a les hores de classe de castellà perquè Miguel de Cervantes la va escriure en llengua castellana.
És un llibre molt divertit perquè explica unes quantes aventures, les més conegudes, del Quixot.
A tots i totes ens ha agradat molt i ara ja coneixem molt més i millor el Quixot i Sanxo Panza.

OBRES DE TEATRE SOBRE EL QUIXOT I SANXO

Els nens i nenes de sisè van aprofitar el Quixot com a fil conductor per preparar i representar uns esqueixos sobre
“El Quixot i les matemàtiques”. Ho van organitzar com si fos un cafè-teatre.

ELS DE CINQUÈ TAMBÉ HEM FET TEATRE

Els de Mestral vam preparar unes vivències del Quixot
a partir del llibre que havíem llegit a les classes de
castellà i, per grups, vam resumir-ne alguns capítols,
hi vam posar diàlegs i ens vam repartir els papers per
representar-los.
Ens va costar molt estudiar els diàlegs i també els
moviments que havíem de fer. Vam assajar bastant i el
dia que vam representar l’obra ens va quedar molt bé.
També cal tenir en compte que ens vam fer tots els
vestits amb cartolines i papers de colors intentant imitar
els temps en què va viure Cervantes.

Els de Tramuntana vam representar: “L’Ínsula
Baratària”, una adaptació de teatre per a nens i nenes
del capítol quaranta-cinc del llibre del Quixot.

Tot plegat ens va comportar molta feina: repartir els
diferents papers dels personatges, memoritzar i
assajar, fer decorats, pensar i buscar el vestuari... De
fet, hi fèiem sortir quatre Sanxos, un per a cada un
dels quatre capítols que té l’obra, ja que així hi podíem
participar tots i totes.

Les representacions, les vàrem fer al gimnàs de l’escola. Vam fer tres espectacles: dos  per als nens i nenes de
l’escola i un per als nostres pares, mares, avis, àvies... Tothom ens va felicitar i aplaudir molt!
L’esforç i el treball que vam fer va valer la pena!
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5è Mestral 5è Tramuntana 5è Mestral 5è Tramuntana 5è Mestral 5è Tramuntana 5è Mestral 5è Tramuntana 5è Mestral 5è

VISITA AL POBLAT IBÈRIC DE CALAFELL

Les nenes i els nens de les classes de cinquè us volem explicar una
sortida molt interessant que hem fet aquest últim trimestre.
Vam anar a Calafell a visitar el poblat ibèric per veure com vivien els
nostres avantpassats, els ibers.
Ens vam passejar per tot el poblat i vam veure les diferents cases; unes
només tenien una habitació per a tota la família i d’altres en tenien tres.
També vam veure el forn de pa, la sala dels sacrificis, la casa de
l’escrivà... També vam poder comprovar que en aquella època  ja tenien
els carrers asfaltats, clavegueres, pous i cisternes per emmagatzemar
l’aigua...
Ens va agradar molt veure com feien les parets i les teulades de les
cases. A cada casa hi havia eines, mobles, gerres i àmfores que
reprodueixen molt bé com vivien aquella gent.
També vam fer tallers per conèixer millor algunes de les feines del
poblat: Vam teixir, vam estampar roba amb òxid fèrric i amb lletres
iberes i també vam fer toves amb fang i palla. Les toves eren els totxos
que utilitzaven per fer les seves cases.
Al migdia vam anar a dinar a la platja, vam jugar a la sorra i ens vam
banyar una mica els peus.
Va ser una sortida molt apassionant.

Visita a l’exposició: EL QUIXOT I BARCELONA

Tant els de sisè com els de cinquè van anar a veure
l’exposició que hi ha al Tinell sobre la hipotètica visita
de don Quixot i Sanxo a Barcelona.
És molt interessant i et fa viure com era la nostra ciutat
ara fa quatre-cents anys.
Abans d’anar a  l’exposició vam aprofitar el matí per
conèixer una mica la Barcelona de quan va ser escrit
el Quixot.
Des de la plaça Universitat -allà hi havia una de les
portes de la muralla per entrar a la ciutat- vam fer camí
fins arribar al palau del rei, el Tinell i, tot caminant, ens
vam fixar en edificis i detalls que encara queden
d’aquella època.
L’exposició, us la recomanem a tots els que encara no
l’hàgiu vista. Estarà oberta fins a finals de setembre.
Aneu-hi!

LLIBRES, DIBUIXOS, TEXTOS i INTERNET

Per conèixer millor Cervantes i el Quixot hem fullejat
uns quants llibres, hem vist trossos de la pel·lícula que
va fer Fernando Fernán-Gómez sobre el Quixot, hem
buscat informació a Internet i hem fet dibuixos i textos
descriptius sobre els personatges més importants que
surten en l’obra de Cervantes. Al passadís de les
nostres classes hi hem muntat una exposició a partir
de dibuixos d’artistes importants i tots nosaltres també
hi hem pogut penjar la nostra obra d’art.

Pensem que aquest trimestre hem après moltes coses
de l’obra de Cervantes: el Quixot i Sanxo Panza, que
és el segon llibre més traduït i editat a tot el món
després de la Bíblia.
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Infants amb estrès?

Les dificultats de ser infant en una societat que viu massa de pressa

En la societat tradicional, el temps es vivia al ritme quotidià, independentment de la voluntat de les persones.
En canvi, en la societat moderna, com diu Cardús (2001), el temps és viscut com una mercaderia que s’ha
d’invertir, estalviar, que no es pot perdre. És un bé limitat, que no es pot malbaratar.

La vivència del temps

Temps i modernitat
El temps ha passat a ser el nervi i el rector de la nostra cultura. És un paràmetre a través de qual donem
sentit a les nostres relacions, a la nostra forma d’entendre l’educació i la vida.
Qui té temps, té poder perquè pot decidir (teòricament) en què l’inverteix. Però són tantes les possibilitats
d’inversió, que haver d’acumular la quantitat de propostes arriba a ser quelcom angoixant i estressador.
Nosaltres, els adults, tenim el poder del temps dels nostres infants. Hem de decidir per a ells quines de les
multituds de propostes i activitats poden fer o han de fer per tal que siguin competitius el dia de demà.
Quina fal·làcia! Ho consumim tot, fins i tot la infància dels nostres fills i filles. Fem, fem, fem,...però aquesta
cursa frenètica cap a la bogeria comuna no ha desembocat encara en el seu punt màxim. Els experts en
informació diuen que d’aquí a cinc o sis anys, la informació que actualment es genera a nivell mundial es
doblarà cada dia. Us ho imagineu! I, paral·lelament, afirmen també que una de cada quatre persones adultes
passarà per un trastorn greu de la personalitat al llarg de la seva vida!
Són dades prou alarmants que ens obliguen a plantejar-nos si volem fer algun canvi en els nostres hàbits i
en el nostre ritme de vida.

Amb ulls d’infant

Els infants, com viuen aquest ritme?
Si fem un recompte del tipus de vocabulari que utilitzem en un dia, quedaríem esfereïts de la quantitat de
mots referits al temps, a la pressa, als imperatius... i a la poca quantitat d’expressions del tipus: “com estàs?”,
“com et sents?”, “com t’ha anat?” (recordeu: “retrat d’un dia qualsevol”)
Quina percepció en tenim, del temps?
Des del naixement, disposem d’una capacitat innata que ens permet desconnectar l’atenció quan el nostre
sistema nerviós detecta saturació.
Aquesta capacitat la tenen tots els animals i la mantenen durant tota la vida.
Avui dia, les persones grans, i els infants també, no podem descarregar d’una forma acceptable i d’aquí
sorgeix el concepte d’estrès. Aquesta sobrecàrrega de tensió acumulada i no descarregada d’una forma
raonable, acaba portant conseqüències com ara impaciència, fatiga, falta de concentració, irritabilitat,...
Aquestes són algunes de les dificultats més grans dels nostres infants.
I pares i educadors ens preguntem: “Què els passa als nostres nens i nenes?”

Com fer conviure el temps individual amb el social?
El repte que tenim constantment al davant, i els infants estan aprenent a manegar-lo constantment, és
buscar estratègies per tal de poder conviure en un grup social que té un ritme que no sempre coincideix amb
el personal. L’ús correcte d’aquestes estratègies (acomodació, transformació, tancament,...)  és vital per no
acabar estressat.  Cap no és bona ni dolenta del tot, està en funció del moment idoni per utilitzar-les.

Condicionants socials que dificulten l’adaptació dels infants

Vivència frenètica del temps: sobreestimulació
La quantitat de vivències i estímuls que els nens i les nenes reben, des que neixen i fins i tot abans de néixer,
fa que les seqüències temporals siguin constantment canviades, els ritmes ràpids i curts, i les possibilitats de



20

Parlem-ne
concentració, aprofundiment i d’equivocar-se, factors pràcticament inexistents.
L’animal humà és el que té la infància més llarga. La criatura necessita temps per tal de poder
assentar la seva personalitat d’una forma sòlida i agafar confiança en si mateixa i
autonomia per arribar a convertir-se en un ésser independent.
Cada vegada deixem menys temps als infants perquè
segueixin aquest procés. Prioritzem el fet que sàpiguen
moltes coses (anglès, informàtica, música,...) i com més
aviat millor, amb l’excusa que tenen molta capacitat per
aprendre. En canvi, no els queda temps per menjar sols,
vestir-se sols, per provar, per equivocar-se,...
Cada vegada més, les nostres criatures es dediquen més
hores a acumular informació i menys temps a créixer com a
persones. Cada vegada hi ha més nens i nenes que als quatre anys et poden
parlar del sistema solar i que per esmorzar es prenen un biberó per no perdre
temps.
Per a algunes coses se senten “supermans” i per a les més bàsiques i importants
per a ells se senten dependents.

Poca resistència a la frustració
La mateixa sensació de poc temps dedicat als nostres infants, fa que la majoria de pares i mares del nostre
entorn intentem satisfer els seus desigs i calmar així els sentiments de culpa que ens envolten. Satisfem els
seus desigs gairebé abans que ells puguin ser conscients que els tenen i que puguin sentir-los.

El temps que requereix la rebequeria d’una criatura en dir-los “no”, és vital per al seu desenvolupament
i la seva felicitat, per posar els  mecanismes per defensar-se de la frustració. No és un temps
perdut ni mal emprat.

Ritmes intensos i encadenats
La majoria de vivències temporals dels infants (i també de moltes
persones adultes) adquireix una manera de funcionar de seqüències
ràpides i intenses, encadenades, sense silencis al mig.
Tant és així, que per convèncer els infants de deixar de fer allò que
fan i començar una altra activitat, els has d’oferir alguna cosa superior
i immediat per tal de no tenir un gran enrenou.
Aquest ritme intens no preveu tampoc l’experiència de temps sense
fer res, d’esperar, d’estones de silenci, en podríem dir.

Aspectes que cal recuperar

Hi ha obligacions i responsabilitats socials on el nostre marge de maniobra és nul, però n’hi ha d’altres que
podem prioritzar segons els nostres valors. Cal fer aquesta tria.

Recuperar temps de silenci: Tenir presents els temps d’espera, el no fer res, badar...Tenir temps per
poder-se autogestionar el temps.

Temps per a les relacions i els jocs: Els nens i nenes necessiten jugar amb la mateixa proporció que
menjar. El joc no és un luxe ni una “pèrdua de temps” és l’aliment per la seva vida afectiva i social.  L’ infant
ha de poder escollir amb qui juga i a què.

Preservar temps familiars per ser-hi: La vida familiar hauria de tenir moments on tots els membres
convisquessin i parlessin. Donats els condicionants  laborals que la majoria patim, per què no fer-ho a l’hora
de sopar?
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Necessitat i dret a una vivència relaxada i tranquil·la del pas del temps

És molt important tenir temps de preparació, d’acció i de recollida. Val més qualitat que quantitat. Es pot anar
de pressa quan és necessari, però no amb presses.
Cal donar temps per aprofundir, donar marge per a l’error, per al repte personal, per poder rectificar, per fer
i desfer, per construir.

El temps com a mobilitzador de les capacitats emocionals

Hem de valorar el temps, el canvi de ritme, les esperes com a paradigmes de l’aprenentatge de capacitats
psicosocials d’infants i adults.
Si considerem que aquests fets són importants a nivell educatiu, hem de dedicar-los el temps que requereixin
per tal de viure’ls de forma positiva i de valorar-ne els petits avenços que es vagin produint.

Extracte de l’ article publicat per Sílvia Palou i Vicens
(CEIP Estel- Guinardó) a la revista GUIX
Núm 308 P.71- 77 Octubre 2004

Havent llegit el text “Retrat d’un dia qualsevol” el primer que m’ha vingut al cap: quina sort ser adult i no
haver-me de trobar en la pell d’aquest nen! El seu dia laboral és mol més llarg que el de molts adults i a
més no hi veig el seu temps d’esbarjo, que no és important?

El meu marit després de llegir-ho em diu: la gent corre molt per no arribar enlloc i això saps qui ho paga?
POCA ROBA.

Potser tot es deu a la dificultat de compaginar horaris de feina i escola, pels bancs o per l’abassejament dels
mitjans de comunicació al dir-nos el què és important per a les nostres vides. Sembla que pel damunt de tot
s’han de fer diners, ja no només per cobrir necessitats. Potser hauríem de parar, pensar i preguntar-nos
quines són aquestes necessitats i si és necessari anar com motos revolucionades tot el dia i a la vegada
traspassar aquesta conducta als nostres fills.

Estic convençuda que no és massa tard per començar a fer bé les coses.

Susana i German

Ràpid, ràpid... De pressa ¿Perquè anem corrent sempre?
¿Té sentit viure d’aquesta manera?

Jo crec que la majoria de nosaltres estem d’acord que no val la
pena passar-se la vida corrent, però estem ficats en una roda de la
qual és molt difícil sortir, i que ens empeny a viure de pressa.
Crec que tots plegats hem d’intentar baixar el ritme. És molt millor
fer menys coses i gaudir-les més. I el que està claríssim és
que hem d’intentar no traspassar les nostres presses als nostres
fills.
En aquest sentit hem d’aprendre molt d’ells, són el més clar exemple
que es pot viure al màxim i sense presses. És clar que no tenen
consciència d’horaris, obligacions..., però també està clar que ells
no estan contaminats amb l’estrès i les presses.
 
Marta i Xavi, pares de l´Aina, l´Alba i la María

Parlem-ne ... i què n’opinen els pares
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Temps de lleure
Tot el que et vingui al cap ho pots trobar a la llibreria Robafaves de Mataró. Tan bon punt hi arribis,
veuràs que hi ha tres botigues dedicades a diferents tipus de llibre. Una d’elles sembla talment una
casa màgica de contes: pots trobar-ne d’ infantils i juvenils, ordenats per temàtiques i ambientats
amb tot tipus de ninots, figuretes i articles relacionats amb el tema del qual tracten. Així mateix, hi
ha una bonica secció on s’hi poden trobar tot tipus de titelles d’animals de diverses mides i colors.
La varietat d’articles és molt gran i us resultarà fàcil de trobar allò que busqueu. Fins i tot, per als
més petits, la disposició i l’accessibilitat dels llibres permet triar qualsevol opció.

Adreça:  Carrer Nou núm. 9, 25 i 27 de Mataró
Web: www.robafaves.com

Al carrer Ample, 28 de Barcelona, hi ha una botiga molt dolça per anar-
hi a treure el nas. És una botiga de caramels artesans i els fan allà
mateix: a la rerebotiga hi ha la cuina amb unes olles molts grosses
fumejants i a fora, al mostrador, treballen la pasta de caramel fins a
tenir-los a punt. És molt curiós de veure. Cada dia fan diverses sessions,
excepte els dilluns. Si quan hi arribeu no en fan, pot ser que al cap de
vint minuts ho tinguin previst... Això sí: si teniu tendència a marejar-vos
és un bon lloc per perdre el món de vista, perquè hi ha olors molt
embafadores! Evidentment en pots comprar tants com  vulguis i te’n
deixen tastar. Paga la pena!

Una estada sorprenent a la Terra Alta

Us recomanem un lloc fantàstic per passar-hi uns dies, especialment a la primavera, a prop dels ports de Beseit, a la
comarca de la Terra Alta (: nosaltres vam estar-nos a l’alberg de Prat de Compte (Ca la Jepa, tel 977 428 278 –un menjar
casolà molt recomanable-). Hi ha una infinitat d’activitats per fer, però en destaquem dues molt adequades per fer en família
amb nens petits:

1. Via Verda de les Terres de l’Ebre:
itinerari per fer en bicicleta que
transcorre per l’antic traçat de la
via del tren, aproximadament de
20 km. Tot és baixada, i no hi
circulen vehicles de cap mena. A
Horta de Sant Joan hi ha una
empresa que lloga les bicicletes
(per a adults, per a nens, amb
cadireta...) i us recull al final
(www.esgambi.net, c/ Sant
Miquel, 7, Horta de Sant Joan,
tel. 689 293 766).

2. Estrets d’Arnes: una passejada
d’una mica més d’una hora a peu
per la vora del riu, a l’abast de
qualsevol forma física, entre
unes vistes espectaculars (www.elsports.org). Vam veure, a més de molts escaladors, una família de cabres
salvatges que es movia per entre roques verticals com si res...

Vam passar uns dies molt agradables, enmig de camps d’ametllers blancs i rosats, vam fer visites culturals (Vallderoures i
altres llocs), vam descobrir vins desconeguts (Llàgrimes de Tardor, de la cooperativa de Bot...) i vam deixar un munt de
coses per a una altra visita, perquè en vam quedar encantats!
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Nyam - nyam
L’esmorzar (i el berenar) dels nens

Roser Romero del Castillo
Professora de Tecnologia

dels Aliments
Escola Superior d’Agricultura

de Barcelona (UPC)

Des d’aquest espai de la
revista em permetré, aquesta
vegada, donar alguns consells
sobre l’esmorzar dels nens.

Abans, algunes premisses:

- Els nens necessiten 2000
Kilocalories de mitjana al dia
entre els 6 i els 9 anys i  2300
(nenes) o 2450 (nens) entre els
10 i els 12 anys. Aquesta
energia l’han d’ingerir al llarg de
tot el dia repartida entre els
diferents àpats.

- L’energia diària aportada ha
d’estar repartida entre el 60 %
de hidrats de carboni, el 30 %
de greixos i un 10 % de
proteïna.

- Quant als hidrats de carboni,
s’han de menjar preferentment
els que es metabolitzen
lentament (midons: pa,
patates, arròs, pasta, etc.)
enfront dels que es
metabolitzen ràpidament
(sucres, dolços, begudes
refrescants, llaminadures...).
Una raó és perquè el
metabolisme en general es
regula millor; l’altra perquè els
aliments que contenen midó, a

més, aporten minerals,
vitamines i petites quantitats de
proteïna.

- Respecte dels
greixos, s’ha de
procurar menjar
greixos variats i
evitar ingerir-ne
un excés dels
s a t u r a t s
(margar ines,
greix de cacau,
greix d’origen
animal, etc,).
S’han de menjar
equitativament

greixos insaturats (oli d’oliva,
altres olis vegetals, fruits secs,
etc.), poliinsaturats (omega 3 i
6, peixos blaus sardines,
tonyina, etc.) i també saturats
però pocs. Quant al colesterol,
cal dir que és un component del
greix d’origen animal, els
greixos d’origen vegetal com
l’oli d’oliva o els fruits secs no
en porten.

Dit això, a l’hora d’esmorzar
s’hauria de procurar seguir les
pautes següents:

1. El nen ha d’anar a l’escola
havent menjat alguna cosa:
fruita, suc, llet, galetes, cereals
d’esmorzar, torrades, etc. El
cervell necessita glucosa per
funcionar bé.

2. Si no esmorza a casa
suficientment perquè no té
gaire gana o qualsevol altra
raó, a l’escola hauria de portar:
un entrepà petit de pa de forn
amb formatge, embotit o
Nocilla o una peça de fruita o

una pastanaga. El millor és
anar alternant

3. Evitar al màxim la pastisseria
industrial per dues raons:
acostumen a portar molt greix
saturat (no porta colesterol,
són greixos vegetals saturats)
i  additius per a la conservació
que, encara que són
sanitàriament segurs, és
recomanable evitar-los als
nens, ja que en ser una qüestió
de dosi, la ingesta respecte del
seu pes és més alta que en els
adults.

Els mateixos consells per al
berenar i a més, ara a l’estiu
un gelat de llet un parell de
cops per setmana pot ser una
bona alternativa.



Amb un ganivet com a eina,

ens arremanguem i a la feina

Les cuineres eixerides
ens preparen amanides




