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Ens fem esperar però ja som aquí de nou!

Continuem esperant la nova Llei orgànica d’educació (LOE), però ara per ara no hi ha
res en ferm. Durant el primer trimestre del curs, és a dir, els últims mesos de l’any 2005,
alguns col·lectius van fer molt enrenou intentant equiparar l’aprovació de la nova llei a
l’hecatombe moral, i trobem moltes cartes als diaris de famílies que es queixen de no
tenir dret a escollir l’escola dels seus fills i filles! Quina societat més estranya, la nostra!
Amb els diners públics hem de pagar els gustos individuals!!!

Ara per ara el projecte de llei ha estat aprovat a les Corts i fins el dia 8 de febrer es
poden presentar esmenes abans que el Senat hi digui la seva. Després suposem que
hi haurà via lliure per a l’aprovació definitiva.

De totes maneres, el debat de fons no quedarà resolt amb l’aprovació o no d’aquesta
llei. No s’apunten canvis radicals -tot i que és obvi que hi ha matisos positius- i menys
en l’educació infantil i primària, que és la que ara ens afecta...

Mentre, nosaltres continuem amb la nostra vida
escolar i deixem testimoni en aquest número de La
Torrentera de la inauguració de la biblioteca, fem una
reflexió sobre l’acte de la lectura i ens endinsem en
el tema dels sucs i refrescos, a més de les seccions
ja habituals per saber què fan els nens i les nenes a
les aules, al temps del migdia i, en general, què passa
a l’escola!

Als qui llegiu per primera vegada La Torrentera, us
desitgem una feliç lectura i us convidem a participar
en la seva confecció.
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PER FI TENIM BIBLIO....TECA!

Ha costat, però la Biblioteca ja és una realitat a Torrent de Can Carabassa. Des de
final d’any, alumnes i professors han començat a gaudir d’un espai pensat per

estimar els llibres, promoure la lectura i exercitar la pràctica del préstec. La nostra
“Biblio” comença el seu recorregut amb uns 2.500 llibres de tot tipus de matèries i

temes interessants per a l’aprenentatge.

La responsable de la Biblio és la Teresa Vinyals, amb el
suport inestimable de la Pilar Izquierdo, la Carme Batet i la
Montse Girbau, que, voluntàriament, han esmerçat molt
del seu temps lliure per fer-la realitat.  Des del curs 2003-
04, amb més voluntat que mitjans, es va començar a
informatitzar i classificar els llibres procedents de les dues
escoles. L’any següent, la dedicació va ser més gran
(l’AMPA hi va col·laborar contractant una bibliotecària) i ja
fou possible començar a gaudir de la “teca” de la “biblio”.
“S’ha esporgat el material obsolet -diu la Teresa- i també

s’han donat al Josep Pla els llibres del cicle superior d’abans, el setè i vuitè. Això sí -
puntualitza- ens hem quedat “records”, com uns llibres de naturals molt antics i molt
macos”. No s’accepten donacions “Les excepcions han de valer molt la pena” -comenta
la Teresa.

Passió Lectora

La biblioteca és de tots i per a
tota l’escola, tothom pot fer
servir el préstec. A les aules, hi
quedaran els llibres de lectura i
imaginació i  a la biblioteca, els
llibres de consulta i treball ben
ordenats.  Els nens i nenes de
parvulari encara mantenen
molts contes als seus racons
d’aula i, per tant, no “baixen tant”.
Sí que ho fan, però, per escoltar
narracions. Des de Nadal, tot
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just inaugurar-la, s’ha fet una programació que, amb el nom de “El conte anunciat” ofereix
als petits assistir a la lectura de contes. Els primers narradors han estat els nens i
nenes de quart i està tenint molt d’èxit.
També s’hi ha instal·lat  tres ordinadors i s’anirà afegint més material videogràfic i modern
per impulsar la recerca per Internet.  El que hem d’aconseguir és que la passió que

demostren els alumnes quan vénen
i treballen a la biblioteca no sigui tan
breu, que duri, que no arribi la
mandra i que el gust per la lectura i
els llibres sempre augmenti.
La “passió lectora” també es vol
alimentar amb iniciatives com ara el
concurs de “El personatge
misteriós” o  proposant a les famílies
llistes de Llibres recomanats,
especialment per a les èpoques de
vacances.

L’Amic de paper

Un cop engegada la biblio, la Teresa comenta
que es continuarà la feina per tal de modernitzar
el fons de llibres i la informatització de tot el
material. “És una feina que demana moltes hores
i l’administració educativa ha fet un trist paper -
diu la Teresa- demostrant durant els darrers anys
poc interès i suport per dotar les escoles d’aquest
servei tan bàsic per a  una educació de qualitat.
Amb tot, sí que un servei com la Biblio té un suport
exterior inestimable. Es tracta d’un grup de
mestres,  bibliotecaris i personal del ram que
ajuden amb la logística més adient per muntar
una biblioteca, aconsellant sobre qüestions
cabdals com ara quins són els millors programes
informàtics per gestionar-la o com resoldre els
problemes que es van presentant.
Igualment, la Teresa ens recorda que la biblio de
l’escola no està pas aïllada: “La nostra biblioteca
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externa de referència és la Mercè Rodoreda i la Xavier Benguerel, amb les quals ens
entenem molt bé i ràpid. I la nova de Lesseps, també és un molt bon exemple.
Tot just ha engegat el segon trimestre del curs 2005-2006, i la Biblioteca de Torrent de
Can Carabassa ja és una realitat...i amb molta “teca”. Llegiu de gust!

Capsa dels retorns: normes d’ús

El préstec d’un llibre és per a un període màxim de 15 dies. Durant aquest termini es pot
fer la devolució directament a l’anomenada Capsa dels Retorns. Si no es compleix la
norma, es cridarà  l’usuari a l’ordre.

Concursos i secrets

El concurs “”El personatge misteriós” consisteix  que cada dia es penja una pista al
suro de la biblioteca, un espai on s’informa de tot plegat. Bé, els personatges són dos:
un per a parvulari i cicle inicial, que s’ha d’endevinar en grup, i un personatge per al cicle
mitjà i superior, adreçat als “descobridors” individuals. La resposta s’ha de posar en
una capsa i s’anuncia el resultat i el premi simbòlic (llibre, rodolí o similar). A hores d’ara
ja hi ha exemples com ara La Bruixa Avorrida per als petits o en Tintín per als grans. La
primera fita és guanyar, és clar, però l’altra, no menys important, és aconseguir que el
secret ho sigui de debò.

Si us conecteu a www.bcn.es/biblioteques t indreu a l’abast tota la informació de les
activitats que organitzen les biblioteques de Barcelona. N’hi ha per a petits i per a no tan
petits, les fan entre setmana, en dissabte o en diumenge, per a gaudir-les a través dels ulls,
les mans o les orelles... En definitiva, un mon apassionant llest per ser descobert!!!

N’hi ha per tot Barcelona, però a prop de l’escola tenim dues biblioteques i una Sala de
Lectura:

Biblioteca Torre Llobeta
C/ Santa Fe, 2 bis  (tel. 93.358.56.14)
b.barcelona.tl@diba.es

Biblioteca El Carmel-Juan Marsé
C/ Murtra, 135-145  (tel. 407.28.70)
b.barcelonajma@diba.es

Sala de Lectura d’Horta
C/ Horta, 71  (tel. 93.429.54.55)
slhorta@terra.es



6

El reportatge

No hi ha res com consultar el programa d’activitats, però us
ensenyem un botó de mostra:

Recordeu que a totes les activitats cal inscripció prèvia.

A la biblioteca Torre Llobeta:

Balenes i dofins (taller dinàmic sobre llibres)
Dissabte 4, 11 i 18 de març, a les 11 h.
De 7 a 9 anys

A la biblioteca El Carmel-Juan Marsé:

A la recerca del tresor (gincama per desenvolupar habilitats de deducció)
Dissabte 11 de març, a les 18 h
Més de 3 anys
Durada: 1.30’
Preu: 3,50 €

Ali Bei, el viatger (narració dramatitzada)
Dimecres 22 de març, a les 18 h.
A partir de 4 anys
Durada: 50’

La fàbrica d’aromes (taller per experimentar amb el medi natural)
Dissabte 25 de març, a les 18 h
Més de 3 anys
Durada: 1.30’
Preu: 3,50 €

Contes del diumenge. Contes de colorr
Diumenge 26 de març, a les 12 h.
De 3 a 9 anys
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EN MONTI, EL PARE D’EN JOAN, DE LA CLASSE TORTUGUES, ENS VA CONVIDAR
A VISITAR EL CIRC RALUY. VAM VEURE LA PISTA, LES CARAVANES ON VIUEN
LA GENT DEL CIRC I UNS LLEONS MARINS QUE SEMBLAVEN FOQUES.

LES CARABASSES DE L’HORT I EL CIRC A P3

VAM COLLIR CARABASSES DE L’HORT I VAM PENSAR QUÈ PODIA HAVER-HI A
DINS, VAM DIR: _ SOPA DE CARABASSA, CARABASSES PETITETES (LES
FILLETES), XOCOLATA... PERÒ, SORPRESA! QUAN LES VAM OBRIR HI HAVIA
PINYOLS.

P3 Tortugues P3 CargolsP3 Tortugues P3 Cargols P3 Tortugues P3 Cargols P3 Tortugues P3 Cargols P3 Tortugues P3
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LA TERRISSA I EL TIÓ A P4
EL DIA 30 DE NOVEMBRE, ELS DOFINS I ELS PINGÜINS VAM ANAR A ST.
SADURNÍ D’ANOIA PER FER DUES COSES MOLT IMPORTANTS. UNA ERA LA
DE CONÈIXER UN TALLER DE TERRISSA, I L’ALTRA , ENCARA MÉS
IMPORTANT, ERA D’ANAR A BUSCAR EL TIÓ.

I DESPRÉS,
ENS VAM
ARREMANGAR

LES MÀNIGUES I TOTHOM VAM TREBALLAR EL
FANG.

PRIMER VAM FER UNES FLORS, UNS
CARGOLS, UNS NINOS...

EL TERRISSAIRE ENS VA ENSENYAR
COM ES FEIA UN PLAT I UN GERRO,

ENS VAN SORTIR COSES
MAQUÍSSIMES I ENS HO VAM
PASSAR MOLT BÉ!

P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins
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DESPRÉS TOTHOM VAM FICAR LES
MANS DINS DEL FANG PER FER UN
GERRO.

FINALMENT ENS VAM POSAR ELS ABRICS I VAM ANAR A BUSCAR EL TIÓ.
ESTAVA MOLT BEN AMAGAT I ENS COSTAR MOLT DE TROBAR-LO

EL VAM TAPAR AMB UNA BUFANDA I
LI VAM CANTAR CANÇONS.
DESPRÉS EL VAM PORTAR CAP A
L’ESCOLA I LI VAM DONAR MOLT DE
MENJAR.

P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins
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El dia 16 de desembre vam fer una gran festa per inaugurar laEl dia 16 de desembre vam fer una gran festa per inaugurar laEl dia 16 de desembre vam fer una gran festa per inaugurar laEl dia 16 de desembre vam fer una gran festa per inaugurar laEl dia 16 de desembre vam fer una gran festa per inaugurar la
biblioteca de l’escola. Va venir una comparsa de nens i nenesdebiblioteca de l’escola. Va venir una comparsa de nens i nenesdebiblioteca de l’escola. Va venir una comparsa de nens i nenesdebiblioteca de l’escola. Va venir una comparsa de nens i nenesdebiblioteca de l’escola. Va venir una comparsa de nens i nenesde
6è i ens van portar fins la porta de la biblioteca.  Allà hi6è i ens van portar fins la porta de la biblioteca.  Allà hi6è i ens van portar fins la porta de la biblioteca.  Allà hi6è i ens van portar fins la porta de la biblioteca.  Allà hi6è i ens van portar fins la porta de la biblioteca.  Allà hi
havia el llop i la Caputxeta. El llop eshavia el llop i la Caputxeta. El llop eshavia el llop i la Caputxeta. El llop eshavia el llop i la Caputxeta. El llop eshavia el llop i la Caputxeta. El llop es
volia menjar la nostracoca però no hovolia menjar la nostracoca però no hovolia menjar la nostracoca però no hovolia menjar la nostracoca però no hovolia menjar la nostracoca però no ho
va aconseguir.  Al final vam poderva aconseguir.  Al final vam poderva aconseguir.  Al final vam poderva aconseguir.  Al final vam poderva aconseguir.  Al final vam poder
entrar i  vam tenir una bona sorpresa.entrar i  vam tenir una bona sorpresa.entrar i  vam tenir una bona sorpresa.entrar i  vam tenir una bona sorpresa.entrar i  vam tenir una bona sorpresa.
Per tota  la biblioteca hi haviaPer tota  la biblioteca hi haviaPer tota  la biblioteca hi haviaPer tota  la biblioteca hi haviaPer tota  la biblioteca hi havia
personatges de contes: la sabata que vapersonatges de contes: la sabata que vapersonatges de contes: la sabata que vapersonatges de contes: la sabata que vapersonatges de contes: la sabata que va
perdre la Ventafocs, unaescombra deperdre la Ventafocs, unaescombra deperdre la Ventafocs, unaescombra deperdre la Ventafocs, unaescombra deperdre la Ventafocs, unaescombra de
bruixa,bruixa,bruixa,bruixa,bruixa,

una carbassa, una corona. També hiuna carbassa, una corona. També hiuna carbassa, una corona. També hiuna carbassa, una corona. També hiuna carbassa, una corona. També hi
haviamolts llibres i una catifa perhaviamolts llibres i una catifa perhaviamolts llibres i una catifa perhaviamolts llibres i una catifa perhaviamolts llibres i una catifa per
seure-hi i escoltar els  contes que ensseure-hi i escoltar els  contes que ensseure-hi i escoltar els  contes que ensseure-hi i escoltar els  contes que ensseure-hi i escoltar els  contes que ens
explica la Carme.explica la Carme.explica la Carme.explica la Carme.explica la Carme.

1r Tigres 1r Pandes 1r Tigres 1r Pandes 1r Tigres 1r Pandes 1r Tigres 1r Pandes 1r Tigres 1r Pandes 1r Tigres 1r Pandes
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Hola Carme!   Bon dia!Hola Carme!   Bon dia!Hola Carme!   Bon dia!Hola Carme!   Bon dia!Hola Carme!   Bon dia!

A la biblioteca sempre ens espera la CarmeA la biblioteca sempre ens espera la CarmeA la biblioteca sempre ens espera la CarmeA la biblioteca sempre ens espera la CarmeA la biblioteca sempre ens espera la Carme
amb sorpreses inotícies per explicar.amb sorpreses inotícies per explicar.amb sorpreses inotícies per explicar.amb sorpreses inotícies per explicar.amb sorpreses inotícies per explicar.
Podem mirar i llegir contes, llegir revistes infantils i ens agradaPodem mirar i llegir contes, llegir revistes infantils i ens agradaPodem mirar i llegir contes, llegir revistes infantils i ens agradaPodem mirar i llegir contes, llegir revistes infantils i ens agradaPodem mirar i llegir contes, llegir revistes infantils i ens agrada
molt que ens expliquin contes.molt que ens expliquin contes.molt que ens expliquin contes.molt que ens expliquin contes.molt que ens expliquin contes.
Ens ho passem molt bé!Ens ho passem molt bé!Ens ho passem molt bé!Ens ho passem molt bé!Ens ho passem molt bé!
I si volem, podem emportar-nos contes per mirar i llegir a casa.I si volem, podem emportar-nos contes per mirar i llegir a casa.I si volem, podem emportar-nos contes per mirar i llegir a casa.I si volem, podem emportar-nos contes per mirar i llegir a casa.I si volem, podem emportar-nos contes per mirar i llegir a casa.

Classe Tigres  i  PandesClasse Tigres  i  PandesClasse Tigres  i  PandesClasse Tigres  i  PandesClasse Tigres  i  Pandes

1r Tigres 1r Pandes 1r Tigres 1r Pandes 1r Tigres 1r Pandes 1r Tigres 1r Pandes 1r Tigres 1r Pandes 1r Tigres 1r Pandes
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LES CLASSES ALZINA I CASTANYER VAM ANAR DE COLÒNIES

Crònica del dia 25
Eren les 8 del matí quan hem pujat a l’autocar preparats per anar a Esterri d’Àneu.
A la una del migdia hem parat a Sort per dinar i hem vist el riu Noguera Pallaresa., que
li van canviar la llera i hem jugat en el parc de l’antic Noguera Pallaresa, davant de la
Bruixa d’or. No hem pogut comprar loteria .
A les tres de la tarda hem arribat al Camp d’Aprenentatge, hem pujat a les habitacions
per fer  el llit i descarregar tota la motxilla.
Més tard ens han presentat els mestres del camp, que es diuen Pep, Xavi, Neus i Mani que ens han explicat
les activitats de la nostra estada i les normes de la casa i del Camp.
Després hem anat a un turó de darrera la casa a fer una activitat d’orientació. Des de dalt hem vist tota la Vila
d’Esterri.
Hem omplert un quadern gràcies al que ens explicaven les pedres i hem après a orientar-nos fent servir una
brúixola i un GPS.
Hem tornat a la casa i hem berenat pa amb xocolata; hem jugat una estoneta fins a l’hora de sopar: espirals
amb tomàquet i llonganissa amb amanida de vinagre.

La veritat és que ens ho estem passant molt bé.
Després anirem a dormir, que demà ens hem de llevar d’hora
que anem a Sant Maurici i ens queda molta feina.
 
Dia 26 - Esterri d’Àneu
Eren les vuit en punt quan ens hem llevat, encara que abans
s’havia llevat molta gent.
Ens hem vestit, ens hem pentinat, hem esmorzat, ens hem
rentat les dents, preparat les motxilles i...de camí cap a
l’excursió!      

Ens han vingut a buscar els Jeeps que eren cotxes 4 x 4 = 16 (però només n’hi havia set)
Quan hem arribat al parc Nacional d’Aigües Tortes, ens han donat unes bosses de plàstic per poder tornar
les deixalles i instruccions per anar pel parc; hem fet els grups de treballs i hem buscat proves dels animals.-
No us penseu que hem preparat una gimcana per a Girafes ni elefants, que hem estat buscant restes i traces
de presència d’animals mamífers salvatges.
Quina Por. Resulta que al parc hi ha guineus, martes, isards, llebres, cabirols, escurçons, daines... i per
postres totes fan caques i cada caca (ai no - que aquí en diuen excrements) doncs això, les coses aquestes,
les fan diferents. Quin tip d’ensumar.
Hem arribat a un pont sobre una cascada. Allà a prop hem deixat les motxilles per anar
a l’Estany de Ratera que és gairebé com un llac i que està allà al costat. Aquest era el
nostre objectiu. Però a més hem tingut convidats, o més ben dit, hem estat convidats a
la demostració de vol d’una pila de voltors. I que en sabien, de volar.
També hem vist volar una parella de Galls Fers, vaja , un gall i una gallina.
Quan hem tornat de l’estany, hem dinat en unes roques de l’altra banda del pont. Hem
tornat xino-xano (era baixada) cap als taxis que ens esperaven per tornar a la colònia.
Ja hi som. Hem berenat i hem anat a fer la Descoberta d’Esterri d’Àneu.  Això ha estat bé. Ens ha agradat
trepitjar i comptar els graons del pont d’Esterri. Gairebé ningú no ha encertat la resposta
correcta però hem passejat amunt i avall molt ràpidament.
Tornem al Camp d’Aprenentatge i sopem
i anem a fer un joc de nit amb espelmes 
i minairons que surten d’aquí i d’allà i te
la bufen (l’espelma). Després, per si no
n’hi havia prou, hem fet una vetlla
d’estels, ajaguts al costat del camp de
futbol. Que bonic. Llàstima que fes fred
perquè ens hi adormívem, com diven
aquí, a lo Pallars.

4t Alzina 4t Castanyer 4t Alzina 4t Castanyer 4t Alzina 4t Castanyer 4t Alzina 4t Castanyer 4t Alzina 4t Castanyer 4t Alzina
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4t Alzina 4t Castanyer 4t Alzina 4t Castanyer 4t Alzina 4t Castanyer 4t Alzina 4t Castanyer 4t Alzina 4t Castanyer 4t Alzina

Dia 27 - Esterri d’Àneu 

Aquest matí ens hem llevat a les vuit, com sempre, però molt cansats , perquè ens van donar una gran
pallissa al Parc Nacional d’Aigües Tortes. Hem anat amb autocar mig adormits fins al Gerdar de Sorpe, un
bosc d’avets. UUuuhh! Quina son!

Hem descobert que per saber els anys que té un avet podem fer-ho de dues maneres:
· una és començar a comptar per una punta d’una branca comptant els nusos que hi veiem fins arribar

al tronc, i des del tronc, anar baixant i comptant les cicatrius fins al terra,
· una altra és la de comptar els anells d’un avet que estigui tallat o de la soca.

També hem vist una demostració d’una prova que es fa amb els avets vius sense tallar-los. Es tracta d’una
mena de barrina que extreu una tira de fusta que permet comprar els anells - els
anys - de l’avet.
 Els boscos d’avets es fan a la obaga de les muntanyes altes. Estàvem a uns
1600 metres d’altura.
Baixant pel camí hem passat per un pont que creuava una cascada que era
preciosa. Quan hem arribat a baix ens hem trobat amb uns gossos molt carinyosos.
Hem pujat a l’autocar i.. Cap a Esterri!

Dia 28 - Esterri - Barcelona

Avui  ens hem llevat rúfols, el dia i nosaltres. Hem anat a la casa Gassia, una casa pallaresa de fa més de
dos segles que s’ha mantingut igual amb el pas del temps. Allà hi hem après com vivíven els pallaresos
d’Esterri fa cent anys.. Ha estat emocionant!

El temps ha passat ràpid
i hem hagut de dinar a corre-cuita.
L’autocar ha vingut molt puntual i hem pogut posar-
hi les bosses i entrar-hi a abans de les dues del migdia.
Després dels «putxonets» pallaresos a en Pep, la Mani, la Neus i en Xavier i
d’haver-los agraït l’estada, hem començat el camí - llarg per cert - cap a caseta. Els pares i mares ens
esperaven i sentíem un xic d’enyorança
Finalment, després d’una hora i mitja més de camí, hem arribat a Barcelona.
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COMENTARIS DE L’OBRA DE TITELLES “COMPANYS I COMPANYES DEL BARRI...”

El dia 27 d’octubre els nois i les noies de les  classes de 5è, Xaloc i Garbí, vam anar a la Seu
del Districte a veure l’obra “Companys i companyes del barri, vols  jugar?”. L’espectacle de
titelles presentava uns aspectes que ens van agradar molt i ens van portar a fer totes
aquestes reflexions:

És una obra de teatre dirigida a gent de totes les edats, organitzada per la federació ECOM, i
aquesta obra s’ha fet perquè el públic surti mentalitzat  sobre les persones amb discapacitats.

A partir de la vida quotidiana d’una nena que es diu Beatriz, i la seva relació amb els seus
amics discapacitats, aquests personatges que són unes titelles expliquen  la seva vida, els

seus costums, les dificultats que tenen i com se’n surten dia a dia.

Els protagonistes eren en Marc que anava amb cadira de rodes, en
Pedro que era cec i l’Helena que tenia el síndrome de Down.

En Pedro va dir que quan fos gran  tindria un gos guia, però de moment
havia de guiar-se amb un bastó, també havia de llegir amb “braïlle” que
són uns puntets en relleu. Penso que a en Pedro li deu costar jugar amb
els altres nens, per exemple, a “fet i amagar” ell no pot. En Pedro era
molt espavilat, una mica mandrós però sabia moltes coses dels cecs i
del llenguatge “braïlle” que ens explicava amb molta tendresa.

En Marc era molt divertit i graciós, a la cadira li deia “bòlit”, volia atrapar
a la Beatriz amb la cadira de rodes que segons ell era “més ràpida que
el cotxe de l’Alonso”. Semblava divertit anar amb la cadira però crec que
a ell li agradaria més poder caminar com nosaltres.

L’Helena em va commoure perquè encara que tingués una discapacitat  seguia contenta i amb forces.

Els titelles eren molt divertits, els hi podies fer preguntes i te les
responien sense dubtar.

Aquesta obra estava molt ben preparada i molt ben muntada, no hi havia
decorats però la música era espectacular perquè era moderna i amb
ritme.

És una obra molt bona per les coses que et fa descobrir i pensar.

Ara sé que la gent amb discapacitats físiques ho té més difícil que
nosaltres, i que s’esforcen tot el que poden per aconseguir el que volen
fer. Pels carrers de les ciutats i els pobles cada vegada hi hauria d’haver
més aparells i coses perquè la gent amb problemes físics s’ho trobi més
fàcil.

Una obra simpàtica i bonica que ens fa obrir els ulls i ens ha ensenyat a
ficar-nos a la pell de la gent amb el problema de ser cec, anar amb cadira de rodes o altres discapacitats.

Una gran obra on es pot descobrir que tots els nens i persones grans no som iguals però tenim els mateixos drets.

M’ha fet pensar que d’ara en endavant haig d’ajudar i comprendre a la gent amb discapacitats.

He descobert la quantitat de dificultats que tenen les persones amb discapacitas .

Està molt bé reflexionar com se sent la gent que no ho tenen tan fàcil com nosaltres.

Gràcies a unes titelles vaig entendre molt bé tota aquesta problemàtica.

Ara sóc més conscient dels seus problemes i crec que he entès millor el seu món, per a mi
fins ara tant llunyà, i sentir el privilegi  que tinc de gaudir de tots els sentits.

Si voleu anar a veure l’obra us la recomano, es diu  “Companys i companyes del barri, vols
jugar?”
Espero que us agradi tant com a mí.

5è Xaloc 5è Garbí 5è Xaloc 5è Garbí 5è Xaloc 5è Garbí 5è Xaloc 5è Garbí 5è Xaloc 5è Garbí 5è Xaloc 5è Garbí
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Obrim l’aula
INAUGURACIÓ BIBLIOTECA

SENSACIONS DELS ALUMNES DE 6è

El dia 17 de desembre la nostra biblioteca es va inaugurar…

 Un dia gris ple de tristor me’l van
enlluernar uns petits músics amb la
inauguració de la biblioteca, plena de
llibres i d’històries per explicar.

 La festa va estar molt bé i ens vam
divertir molt tocant… la flauta, els
llibres, …

Quan vaig entrar per primera
vegada a la biblioteca em vaig sentir
entusiasmat, meravellat, bocabadat,
esmaperdut,…

 Tots junts, no faltava res, coca,
flautistes, decoració, llop,
caputxeta… i la nostra biblioteca!

Ha costat molt de temps tenir-la així
de maca, però ha valgut la pena.

 Una bruixa ens va venir a buscar i
la vam seguir fins allà, dins un conte
molt divertit ens va explicar.

 A mi personalment, em va agradar
moltíssim i des d’aquell dia el racó
de contes és el meu espai preferit,
puc llegir tranquil·la, en un lloc
fantàstic, màgic i meravellós.

Ja tenia ganes d’estrenar-la.
El cole ja està complet!

6è Mestral 6è Tramuntana 6è Mestral 6è Tramuntana 6è Mestral 6è Tramuntana 6è Mestral 6è Tramuntana 6è Mestral
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Temps de migdia
Hola famílies,

Ja tornem a ser aquí. Tenim moltes
coses per explicar-vos, així que
comencem ja!!!!
En primer lloc volem dir-vos que tant
els nens i nenes com els monitors/es
vam gaudir molt de l’escola d’estiu.
Vam estar a la Feria de Abril, vam viure
els encierros dels San Fermín, vam
aprendre a fer castells amb la Colla dels
castellers de Barcelona, ens ho vam
passar molt bé als carnavals de
Tenerife i, amb la tomatina, valenciana
vam donar la benvinguda a l’agost.
Els monitors/es ja comencem a treure
fum pensant què farem el proper estiu. Esperem que no hi falteu!!!

Bé, ha arribat el moment de parlar d’aquest
curs. Tots els monitors/es hem començat el
curs amb molts reptes i amb moltes ganes.
Som els mateixos monitors/es que el curs
passat, però tots en cursos diferents. Quin
rebombori !!!
Entre tota l’escola hem decidit fer nosaltres
mateixos jocs gegants per a poder-los treure
al pati el dia que no toca pilota, així que els
divendres, en lloc de pilota, traurem els jocs
que hem fet entre tots i per a jugar-hi tots !
Ara la nostra fita i la que més ens agrada és
el CARNESTOLTES “ per com us
sorprendrem, ja hi estem donant mil voltes
...”

Bé, famílies: això se’ns acaba i per finalitzar, com sempre, no podia faltar en aquest article
la menció del nostre equip: els «torbellins»... a principi de temporada hem patit una baixa,
important??? sí, però poc !!! es tracta del
nostre míster ... us fem saber que ens en
sortim molt bé sense ell, i,  tot i que no en
necessitem un, estem disposats a fer un
càsting per a aquesta vacant.

Alegrament,
L’equip de monitors/es
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Les bugaderes d’Horta...    notícies de l’escola

Heu notat que a la Matilde, des de fa un temps, li brillen els ulls
un mica més del que és habitual? És que aquest nen tan bonic
és el seu nét, i diuen que els néts rejoveneixen! Va néixer el
diumenge 27 de novembre del 2005 i es diu NARAYAN RIBAS i
0SET.

Recordem a totes els pares i les mares que aquest curs s’ha
estrenat un nou servei: l’ús del pati de l’escola per fer-hi
festes del grup classe. Podeu celebrar aniversaris o
qualsevol altra cosa que afecti tota la classe. Alguns grups ja
n’han fet ús i ben aviat (el 5 de març) les classes de Foques i
Taurons celebraran conjuntament els aniversaris del segon
trimestre.

Animeu-vos, perquè és un autèntic privilegi poder comptar
amb l’escola per a aquestes activitats!

Per a més informació, consulteu la pàgina web de l’AMPA.

A aquestes alçades del curs segur que molts de
vosaltres ja coneixeu la pàgina web de l’escola i
de l’AMPA. Els que encara no la coneixeu, anoteu
bé l’adreça i entreu-hi tan aviat com pugueu. Per
part de l’escola hi trobareu, de moment, moltes
fotografies,  i per part de l’AMPA, informació
d’interès general (el menú del mes, el calendari
escolar, els estatuts, les actes de les juntes, etc.),
les convocatòries de totes les juntes i de les
activitats que es convoquen periòdicament (Club
de lectura, assemblea general, etc.) i trobareu
enllaços molt interessants sobre temes diversos
(com tractar els polls, informació de la FAPAC, de
l’IMEB, del Departament d’Ensenyament, etc.).

És una pàgina molt viva, que es renova contínuament i conté informació molt actualitzada. Amb el
temps estem segurs que esdevindrà un vehicle imprescindible de comunicació.

Aquesta és l’adreça que us interessa:

www.xtec.es/ceipbatllori

CONSULTEU-LA!!!

Si algú més s’anima a presentar la seva família a la resta de l’escola,
poseu-vos en contacte amb la comissió de La Torrentera.
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Parlem-ne
LA LECTURA: Com contagiar aquest virus

Hi ha una teoria estrafolària que diu que l’animació
a la lectura difícilment s’aconsegueix per imposició
sinó que actua per contagi, el contagi d’unes
actituds, d’un ambient i d’una oferta. El virus
necessita de tot això més algunes quantes
condicions favorables més per desenvolupar-se i
ser actiu i estar present durant tota la vida. Hi ha,
però, un període on una altra pandèmia es fa
present, l’adolescència. Aquesta té cura. En canvi,
si el noi o la noia ha estat contagiat pel virus del

plaer de llegir quan era infant, el virus està latent i no hi ha vacuna que sigui efectiva.

Vet aquí uns quants suggeriments per posar-nos malalts d’emocions, de misteris,
d’aventures, de coneixements, de sentiments...

Les persones grans som un model de lectura. Llegim davant dels infants. Gaudim
llegint!

Llegir junts és una aventura, barrejar-nos amb fades i monstres, amb camells i espases,
ens fa créixer a tots.

Transformem les lletres o imatges d’un conte en històries despertant el desig a l’infant
de poder-ho fer ell també. Fem de la història o el conte, la història o el conte de tots dos.

Escoltem els seus dubtes sobre els nostres i els seus llibres.

Cantem cançons i expliquem contes. La nostra veu pot despertar infinitat d’emocions.
La veu esdevindrà personatge, paisatge, situació, so
i rumor, silenci, vent...

Contes –afecte –companyia - seguretat són
paraules que l’infant associarà.

Proposem, no enfrontem la lectura amb la resta
d’activitats (inclosa la TV, els videojocs...)

Interessem-nos pels seus gustos i preferències i la
seva evolució com a lectors.
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Parlem-ne
Dialoguem sobre les lectures. Quan es
coneixen les lletres encara no es sap
tot sobre la lectura. Llegim amb ells.

Reservar-nos un temps per la lectura.
Temps de relaxació, les presses no són
bones i el cansament tampoc. L’infant
ha d’estar atent i encuriosit davant del
llibre. Deixem temps per llegir.

Els lectors tenen dret a escollir el seu
llibre i a equivocar-se! Han de remenar,
fullejar i nosaltres amb ells !

Demanem consell: l’escola, les biblioteques, les llibreries amb el seus especialistes
poden ser excel·lents aliats.

Fer-nos socis de la biblioteca pública i anar a buscar i canviar els nostres llibres i els
seus pot ser una altra activitat.

Comentem i intercanviem llibres amb els nostres amics. Fem-ho davant dels nois i
noies i que ells també ho puguin fer.

Ensenyem que els llibres, com objectes apreciats, els respectarem i tindrem cura d’ells.
Els llibres com bons amics no ens demanen res
només...  potser....una mica de llum.

Contagiem el plaer, l’interès, la passió l’emoció...
que la lectura provoca.

Com podeu veure, aquesta malaltia de llegir està
més lligada a l’afectivitat que a l’efectivitat, més
propera a la persuasió i a la devoció que no a
l’obligació. Penseu que a partir d’aquí es pot crear
complicitat, unió i satisfacció.

Poden haver-hi infants resistents al contagi. Tots
tenim ritmes irregulars i potser caldrà buscar  altres
estratègies, inquietuds i interessos i, sobretot,
perseverança.

Bona lectura!
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Parlem-ne... i què n’opinen els pares

M’agrada llegir molt, de fet des de petita la lectura ha estat gairebé una necessitat.
Darrera del plaer de llegir hi ha la meva mare qui des de sempre ens va convidar

a la lectura. Eren, però, altres temps, de televisió poca, cap màquina de jocs, ni
ordinadors... Es gaudia més de la vida familiar, de la vida al carrer, i en el meu cas de la
lectura. Un món ple d’aventures on la imaginació no té final. Ara sóc mare i malgrat que
per als meus fills, la lectura a casa ha estat un fet habitual des de petits, actualment és
una obligació. No és pas que no s’ho passin bé llegint sinó que tenen mil coses més a
fer, jugar amb game boys, play’s i similars, el messenger, la televisió,... I l’ordre que
ocupa la lectura en tota aquest llistat d’activitats és l’últim. Però no desisteixo, entre
setmana busquem una estona per a la lectura, aproximadament uns 30 minuts i intentem
que es compleixi. Una ambient sense sorolls, amb tranquil·litat i un bon llibre pot ser
també una activitat “guai”.
Una mare de 6è

Sóc la mare de la Laura Martín Ortiz de 3r Cirerer i del  Francesc de 6è Tramuntana.
Jo crec que no s’ha fomentat mai tant la lectura com ara, ja que tenen més mitjans,

ja sigui a través d’un llibre o de jocs de taula i fins i tot de les maleïdes maquinetes, ja
que aquestes també els obliguen a llegir per continuar el joc. Jo crec que, com sempre,
qui té inquietuds i ganes d’ampliar la ment ho farà ell solet, no l’ha d’obligar ningú, ell,
d’una manera o altra, s’interessarà per aprendre. Això no vol dir que nosaltres no haguem
de posar de la nostre part per fomentar-l’hi.

A mi m’agrada llegir perquè és divertit i m’ho passo molt bé. Roger 5è Xaloc

Hola! Sóc la Isabel, mare de l’Arnau A. de Pingüins i l’Ona dels Pandes. Doncs tot
és molt relatiu...quina frase més tòpica eh? Ho dic perquè, per exemple, jo mateixa

de petitona no vaig motivar-me mai per la lectura, i ara els meus fills ho estan moltíssim.
Altra gent de la meva generació es passava el dia llegint. Jo ara llegeixo molt i amics
meus gens...això va com va. Ara des d’aquí us felicito per la vostra feina des de l’escola,
per aquesta fantàstica biblioteca que heu inaugurat aquest curs i naturalment per la
revista. Una salutació d’una mare de l’escola: Isabel Feliu.
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Temps de lleure

EXCURSIONS

A prop de Barcelona hi ha el castell de Burriac. Us
recomano una excursió en família de només un matí:

arribeu en cotxe fins als terrenys de l’alberg de Cabre-
ra (està senyalitzat a la carretera quan s’arriba a Ca-
brera de Mar). Des d’allí heu de seguir a peu, el sen-
der està indicat (podeu preguntar a l’alberg). El reco-

rregut és fàcil, d’una hora de durada aproximadament i
molt agradable de fer. Depèn de l’època de l’any en
què hi aneu, el bosc està farcit de cireretes d’arboç!

Quan arribeu a dalt del castell tindreu una  vista de la
costa fantàstica.

LECTURA

Pandora al Congo
Albert Sánchez Piñol
Ed. La Campana

És una mica gruixut per dur-lo al metro, però jo no me n’he sabut
estar: llibre de lectura fluïda, amb ritme, la història és
interessant, el final coherent, amb moments per al somriure i per
a la llàgrima, per a la tendresa i per al rebuig, per a la lògica i
per a l’absurd, per a la diversió i per a la reflexió... Tots els
elements per a una narració molt ben construïda. El recomano
sense “reparos”. S’ha guanyat un lloc propi en el meu grup
particular de “bons llibres”.

Per a alguna nit de les que els nens estan de colònies,
excursió o senzillament tenim cangur, recomanem una nit
al Teatre Lliure, independentment de l’obra que facin,
seguida d’un sopar al restaurant del teatre. És un lloc
molt acollidor, d’aquells que un es pot permetre de tant
en tant,  amb un ambient totalment distès que arrodoneix
perfectament la nit! La resta va a compte vostra... S’ha
de reservar amb antelació i passar pel restaurant abans
d’entrar a la sala.

EN PARELLA

Us recordem que podeu fer qualsevol proposta de temps de lleure que us sembli interessant. Només ens les heu
de fer arribar a través de la bústia de l’AMPA o al correu electrònic que trobareu a la pàgina web de l’escola.
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Nyam-nyam

Moltes vegades donem menys
importància, quan parlem de l’alimentació
dels nostres fills, a les begudes que al
menjar sòlid. És, però, un tema també

important i amb aquest
article volem aportar
dades que ens
permetran conèixer
millor què bevem.
Parlarem concretament
dels sucs de fruita, de
les seves variants i de
les begudes refrescants
que habitualment
consumim.
És molt important fixar-
nos en l’etiqueta ja que
la normativa
d’etiquetatge dels
aliments (RD 1334/

1999) és bastant estricta i proporciona
molta informació; amb tot,  també cal
saber què volen dir certs termes. En el
cas que ens ocupa, ens hem de fixar en
la denominació del producte i en la llista
d’ingredients.
Començarem pels sucs de fruita. En les
prestatgeries dels supermercats ens
trobarem bàsicament dos tipus de sucs,
els que diuen:
. suc de pinya,
préssec, poma,
etc. a base de
concentrat
. nèctar de pinya,
préssec, poma,
etc.
Per explicar la
diferència entre

un i l’altre s’ha de saber que la indústria
dels sucs de fruita funciona de la manera
següent:  primer hi ha una indústria que
obté els sucs de les fruites  -ja sigui per
premsat (taronges, pomes, raïm, pinya)-
o fent-ne un puré (préssec, albercocs), i
després aquest puré o suc el concentren
per evaporació a baixa pressió, és a dir,
per ebullició a una temperatura baixa per
no fer malbé les vitamines i altres
components (hi ha altres tecnologies per
concentrar sucs però seria tema d’un altre
article) de manera que, un cop concentrat,
es guarda bé per congelació o

emmagatzemat en condicions
asèptiques. Després, una segona
indústria a partir del concentrat, prepara
o bé sucs reconstituïts afegint-hi aigua i
una petita quantitat de sucre (de manera
que el suc tingui pràcticament la mateixa
composició que tindria si estigués recent
extret) o bé nèctars que contenen com a

Begudes refrescants i sucs de fruita
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Nyam - nyam
màxim el 50% de suc de fruita i la resta
és aigua, sucre i àcid (RD 1650/1991
Reglamentació tècnica sanitària dels
sucs de fruita i similars).
Per a la nutrició dels nostres fills és millor
consumir un suc reconstituït que un
nèctar. La meva experiència és que cada
cop costa més trobar sucs reconstituïts;
les marques Fruco i Granini són nèctars;
Don Simón i Kas fruit, sucs reconstituïts.

Els sucs
directes quasi
no es
fabriquen, són
molt més cars
i es troben a la
nevera del
súper. Per
exemple, són
sucs directes
Don Simón,
Z u m o
Pascual i
Tr o p i c a n a
però no

Minute Maid que és reconstituït. El cas
de Sunny deligth, que també es troba a
la nevera del supermercat, és una beguda
refrescant que només conté un 5% de suc
i la resta és aigua, vitamines, conservant
i un espesseïdor  per donar viscositat al
suc.

Hi ha variants com Biofrutas Pascual
i similars que contenen un 10 % de llet
desnatada, un 8% de sucre i entre un 7%
i un 40 % de suc, la resta, és a dir entre
un 45 i un 75% és aigua amb vitamines,
estabilitzants, aromes, colorants, etc.

Pel que fa a les begudes refrescants,
n’hi ha de molts tipus. Algunes porten gas
carbònic (bombolles), però bàsicament
són aigua, un 10-12% de sucre i, com a
molt, un 5% de suc de fruita, aromes,

Roser Romero del Castillo
Professora de Tecnologia dels

Aliments
Escola Superior d’Agricultura de

Barcelona (UPC)

colorants i, en el cas de la Coca-cola i
begudes semblants cafeïna que és un
estimulant del sistema nerviós.

La meva recomanació és:
preferència pels sucs de fruita
reconstituïts en comptes de nèctar o els
preparats de fruita i llet (porten molta aigua
i, en el cas dels segons, additius). Les
begudes refrescants que agraden als
nens  i fan festa deixeu-les per a dies
especials.

Per últim, considero que és un mal
costum deixar que els nens beguin Fanta
o Coca-cola durant els àpats: s’omplen
la panxa de gas i sucre i ingereixen
additius que no són dolents però sí
innecessaris. A més, el gust dolç i el picant
del gas interfereixen en la percepció dels
gustos i aromes del menjar, és a dir
minven la seva capacitat de gaudir dels
àpats.




