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El curs vinent, les escoles públiques de primària tindrem una hora més de classe. Aquesta
decisió obeeix a dos objectius principals: millorar els nivells dels aprenentatges dels
nens i nenes i equiparar l’horari de l’escola pública amb el de la concertada.

L’ampliació de l’horari escolar no ha de suposar, en cap cas, un increment dels continguts
del currículum a l’educació primària. Al contrari: ha de permetre esponjar, tenir més
temps per afavorir l’assoliment de les competències bàsiques, introduir nous
plantejaments pedagògics i metodològics fomentant la participació i motivació de
l’alumnat.

Malgrat que aquesta proposta s’està fent massa precipitadament, sense donar gaire temps
a les comunitats educatives a reflexionar i organitzar aquest recurs, la implementació
d’aquesta sisena hora suposa una oportunitat i un repte professional per a cada escola,
per saber aprofitar aquest augment de recursos humans (la sisena hora s’aplica
augmentant el nombre de mestres a les escoles).

Estem convençuts que ens trobem davant d’una
oportunitat per remoure inèrcies i per reflexionar
sobre qüestions pedagògiques de primer ordre, i val
la pena que intentem aprofitar aquests canvis perquè
el model públic tingui encara més qualitat de la que
ja té.

L’equip de redacció de «La Torrentera»
agraeix l’esforç i tot el temps dedicat per
la Marga Lostes i la Isaura Molist, les quals
deixen la «revista» donat que els seus fills
finalitzen el seus estudis a l’escola.
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El reportatge
ELS GEGANTS DE L’ESCOLA

En Carles Garcia
Aleix, Alba, Bernat i Susanna de 5è Garbí
Laura, Estefania, Francisco i Ignasi de 5è Xaloc

Ja el primer any de la nostra escola vam tenir una acompanyant d’excepció en el nostre dia a dia:

la Cucurbita. La geganta, des de l’entrada, veu l’anar i venir de tots i s’ocupa de vigilar l’escola quan

no hi som. Va ser creada pels alumnes de 5è del curs 2003-04 que van triar la carabassa com a

reina del Carnaval. La Roser i la Matilde, tutores de cinquè, amb els alumnes van anar donant

forma al projecte. El seu nom no és una casualitat: li ve de la denominació de carabassa en llatí –

Cucurbita Pepo-. Ja va ser presentada en societat tal i com us n’informàvem a la revista del juny de

l’any passat; va participar en la convocatòria dels gegants de la ciutat i a la Festa Major del

Guinardó d’aquell any. Quan aquest any se li volia reforçar l’estructura per portar-la més fàcilment,

es va començar a parlar de donar-li una parella.

I així va néixer el projecte que

van dur a terme en Carles

Garcia, pare de l’escola i

membre de la colla gegantera

del Guinardó, els alumnes de

5è Garbí i 5è Xaloc i les seves

tutores. Generosa de mena,

la Cucurbita va cedir part de

les fustes de la seva

estructura per fer la d’en

Peppo (tal i com diuen que es

va fer amb la costella que va donar Adam per fer l’Eva) i també li va donar el seu segon nom.

En Carles va construir a l’escola la carcassa i va anar donant als nois i noies les indicacions perquè

fessin els croquis de la feina que anaven realitzant i que poguessin elaborar un dossier molt bonic

on s’explica, pas a pas, com van anar encaixant els diferents elements que conformen el gegant.

L’estructura d’en Peppo – rígida per a l’equilibri però el més lleugera possible- s’ha projectat més
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ampla perquè així hi pugui cabre qualsevol nen o nena que pugui portar els seus 10 kg de pes; està

reforçada, en les parts estratègiques, amb protecció per a les espatlles del portador. La persona

que és dins d’aquest cos de 2,5 m d’alçada hi veu una mica a través de la roba, però són els

companys de fora els que realment representen els ulls del gegant.

Els alumnes de cinquè van

confeccionar el cap del Peppo:

“Primer vam agafar un cilindre

prim de cartró com a base i hi

vam anar afegint filferros perquè

servís d’esquelet del cap. Vam

anar embolicant això amb paper

de diari amb cola blanca i ho

vam deixar assecar. Vam afegir

a la cara un nas espectacular

que té com a base una mena

d’esponja. Un cop acabada aquesta fase, vam decidir el color de la cara i la vam pintar.”  En

aquell moment, només faltava que amb les dues tutores –l’Anna i Roser- s’acabessin d’acoblar les

diferents peces i que la Roser li fes un vestit ben maco.

Hem preguntat als nois i noies de

cinquè què és el que els va

agradar més de tot el procés: uns

diuen que portar-los, d’altres que

tot en general.  L’important va ser

el moment en què en Peppo va ser

presentat en societat durant el

passat Carnestoltes després d’un

cercavila pel barri amb la

col·laboració de les escoles

amigues i que va acabar al pati de

l’escola.
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En Carles confessa que encara li falten coses, al

Peppo, sempre es pot millorar algun aspecte. Els

gegants tenen manteniment, com els cotxes. Ens

explica l’anècdota del gegant d’Horta a qui va caure

la perruca durant una passejada. Per sort, sempre

van preparats i li van arranjar: va quedar molt millor

després de la restauració.

En Carles pertany a la colla gegantera del Guinardó. Hi participa des de fa 10 anys,  juntament amb

els seus fills (un fa de músic, l’altre en porta). Hi fa tot tipus de feines: reforçar estructures (cada

vegada que surten, quan els desen, els han de desmuntar i això fa que s’hi hagin de fer ajustaments),

repassar detalls... Els gegants de barri surten a la Festa Major del Guinardó, d’Horta i a les de la

Mercè. Conviden i són convidats a les festes d’altres barris i poblacions properes i els guarden a

Xerrac, escola d’Art plàstiques, on hi ha gent que va iniciar la colla del Guinardó, ja fa més de 25

anys.

Com nosaltres, altres escoles del districte tenen gegants (Arc

Iris, Mare Nostrum...). En Carles opina: “Seria important que en

Peppo i la Cucurbita sortissin per les festes d’Horta. Caldria que

es creés una petita colla a l’escola que s’afegís als gegants del

barri. Cal que ens hi animem i que anem fent xarxa perquè cada

vegada n’hi hagi més”.

Qui, si no, vigilarà les escoles quan no hi som...?

Marga Lostes

El reportatge
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Temps de migdia
Hola a tothom,

Sembla mentida, però ja és el 3r curs que acaba. Qui ho havia de
dir, eh???
Si hem superat tres cursos, això vol dir que la prova ha estat
superada i amb bona nota! Per tant, esperem seguir així per molts
i molts anys.
Abans de tot us volem informar dels canvis dins l’equip de monitors/
res. Primer va marxar el Joan, ja que finalment ha trobat feina de
mestre, i, per altra banda, la Meri segueix amb els seus bolos
triomfant pel món. A tots dos esperem que els hi vagi molt bé!!! En
el seu lloc han començat a fer equip amb nosaltres el Gerard a 4t
i la Núria a P5. A tots dos els donem la benvinguda i que durin!
El 2n trimestre ha anat molt bé i suposem que ja ho haureu comprovat
a l’exposició que fem els monitors/res dels tallers per a la setmana
cultural.
En especial els monitors i monitores estem molt contents pels
resultats i la motivació dels nens i nenes en la preparació dels jocs
gegants de pati.

Ens vareu conèixer a Carnestoltes???
Sí, home!!! Érem els que volàvem amb una catifa. Ja
hem trobat pares que ens han dit que quan van fregar la
llàntia màgica se’ls va complir el desig.
Tots nosaltres, per suposat, ho vam fer i cadascú ha
complert els seus desitjos.
Per variar, sempre que hi ha festa els monitors/res no hi
podem faltar ja que xalem com ningú!!!
Prepareu-vos per a l’any que ve, que ja tenim idees...
Com ja sabeu ara ve la grossa per a nosaltres. S’acaba
el curs, però comença l’escola d’estiu.
Comencem a preparar ja, amb la bogeria que ens
caracteritza, el millor, el més engrescador, el més original, el més juganer, el més divertit, el més
refrescant, el més excitant, el més sorprenent... CASAL D’ESTIU!!!

Si voleu que els nens i nenes de l’escola
puguin gaudir amb nosaltres de tot això
ja sabeu on ens podeu trobar.

Fins aviat
L’equip de monitors i monitores
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Obrim l’aula

P3 Tortugues P3 CargolsP3 Tortugues P3 Cargols P3 Tortugues P3 Cargols P3 Tortugues P3 Cargols P3 Tortugues P3

ELS NENS I NENES DE LA CLASSE TORTUGA I CARGOL
HEM FET LA REPRESENTACIÓ DE LA LLEGENDA DE SANT JORDI

NO, LA MEVA FILLA NO!
VESTE’N, VESTE’N
DRAC DOLENT,
QUE FAS POR A
TOTA LA GENT

DRAC, DRAGÓ,
NO EM FAS GENS DE POR!

ZIM, ZAMPLIF, PLOF!ZIM, ZAM, PATAPLOF!

TINC MOLTA GANA!
CADA DIA EM MENJARÉ
DOS ANIMALS
O DUES PERSONES.

AI EL DRAC, QUINA POR,
SI SE’M MENJA,
SI SE’M MENJA;
AI EL DRAC QUINA POR
SI SE’M MENJA, DE DEBÓ!
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P5 Llleons P5 Cocodrils P5 Llleons P5 Cocodrils P5 Llleons P5 Cocodrils P5 Llleons P5 Cocodrils P5 Llleons P5

     Els nens i nenes de P5, durant la setmana científica
hem fet molts descobriments amb els imants.
    Hem vist quines coses atrauen i quines no.

Entre d’altres coses, hem descobert ...

I hem fet molts jocs:

Hem fet que uns clips es desplacin i s’aixequin,
acostant un imant, però sense tocar-se.
Així els clips es bellugaven, com si féssim màgia

    Hem fet pujar clips, agulles i xinxetes per dins d’una
ampolla plena de papers de seda, desplaçant un imant per
fora de l’ampolla.
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Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons

      Hem dibuixat i retallat
uns peixos, els hi hem posat
un clip i hem jugat a pescar-
los amb una canya amb un
imant a la punta.
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2n Taurons 2n Foques 2n Taurons 2n Foques 2n Taurons 2n Foques 2n Taurons 2n Foques 2n Taurons 2n Foques 2n Taurons

Setmana Científica: el so

Els nens i les nenes de les classes de segon (Taurons i Foques), com a col·laboració de la
Setmana de la Ciència, hem estudiat com es produeix el so i  hem après moltes coses:

• Al llar del dia sentim molts sons i tots són ben diferents.
• El so sempre és produït per alguna cosa que es mou.
• Les coses que es mouen endavant i enrera molt de presa, vibren.
• El so es produeix quan alguna cosa vibra.
• El so és una forma d’energia.
• El so fa funcionar les nostres orelles.
• Quan alguna cosa vibra mou l’aire que hi ha al seu voltant.
• Un dels sons més forts que existeix és el tro.
• Les persones i animals podem fer servir el so quan volem:

- Expressar sentiments
- Espantar
- Enviar missatges
- Consolar
- O simplement per divertir-nos!

Hem descobert i experimentat moltes coses que no sabíem, relacionades principalment amb el
món de la música.
Per això vam decidir construir dos instruments musicals ben  curiosos: el tub de la pluja i ...
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2n Foques 2n Taurons 2n Foques 2n Taurons 2n Foques 2n Taurons 2n Foques 2n Taurons 2n Foques 2n Taurons 2n Foques

EL TUB DE LA PLUJA

Uns indis americans imitaven  el so de la pluja amb una canya
que conté una bona quantitat de llavors i uns claus que fan
que les llavors caiguin lentament. Quan girem la canya,  les
llavors topen amb els claus i fan vibrar tot l’aire de l’interior
de la canya imitant el so de la pluja.

PROCÉS D’ELABORACIÓ

Els nens i es nenes de la classe dels taurons vam construir
tubs de la pluja imitant els que feien algunes tribus
americanes.
Vam pintar amb ceres uns tubs de cartró amb sanefes de
colors. Després els vam envernissar.
Ens van ajudar a clavar uns claus i a posar a dins llavors de
diferents tipus. Una vegada tapats els extrems ja vam tenir
els tubs de la pluja i vam preparar una cançó amb ells.
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HEM ANAT A JUGAR A BITLLES CATALANES

El dia 14 de març els nois i noies de
tercer vam anar a jugar a bitlles
catalanes.
Vam anar a les pistes de botxes
(petanca) que estan a l’avinguda de
l’Estatut. Allà hi havia uns senyors que
jugaven a botxes, al costat de les
pistes on vam jugar.
Vam fer vuit  grups per jugar a bitlles .
Ens van explicar com es juga i vam
fer unes quantes proves. Ara ja
podíem començar a jugar de
veritat!!!!

Les normes del joc són les següents:

- T’has de col·locar darrera de la línia i fins que no soni el xiulet no pots llançar el bitllot.
- A l’altre extrem de la pista hi ha plantades sis bitlles i has d’intentar fer-les caure.
- La màxima puntuació és quan aconsegueixes, només amb tres tirades, tirar totes les

bitlles excepte una. La puntuació són 10 punts
- Si les tires totes, se’n diu fer llenya, i la puntuació són 6 punts.
- No pots recollir el bitllot ni les bitlles fins que torna a sonar el xiulet.

De tant en tant ens anaven dient
quants punts portàvem.
La veritat és que ens animàvem molt
els uns als altres i les mestres que
ens van acompanyar també ens
aplaudien força.
Ens ho vam passar d’allò més bé. !!!
Les bitlles catalanes és un joc
tradicional i esperem que es continuï
jugant molt i molts anys.

3r Gira-sols 3r Cirerers 3r Gira-sols 3r Cirerers 3r Gira-sols 3r Cirerers 3r Gira-sols 3r Cirerers 3r Gira-sols 3r Cirerers
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3r Gira-sols 3r Cirerers 3r Gira-sols 3r Cirerers 3r Gira-sols 3r Cirerers 3r Gira-sols 3r Cirerers 3r Gira-sols 3r Cirerers

LA VISITA A LA FÀBRICA NISSAN

El dia 16 de març els cursos de
tercer Cirerer i Gira-Sol vam anar a
la fàbrica Nissan, que està a la
Zona Franca de Barcelona. Vam
anar amb autocar tots junts.
Només arribar vam veure molts
cotxes. Vam passar a una sala. Un
senyor que es deia David ens va
explicar el que faríem i que la
Nissan era una fàbrica del Japó i
vam veure un vídeo molt “xulo” on
explicaven com es feia un cotxe.

Després ens van repartir uns auriculars i unes ulleres protectores i pujàrem a un trenet per veure
com es feia un cotxe en realitat. Vam passar per molts llocs i veiérem màquines mitjanes i una
altra de molt gran. Una màquina posava els vidres i una altra enganxava la carrosseria amb el
motor i havia d’altres que soldaven. No vam veure com pintaven els cotxes perquè era tòxic. Una
vegada està muntat el cotxe li fan proves per saber si tot està en el seu lloc. Si passa les proves
es pot vendre .Quan  acabàrem de fer la ruta, vam esmorzar i ens donaren uns sucs i un llibre
sobre la història de l’automòbil. Va ser molt divertit i ens ho van explicar molt bé, els auriculars
van ser molt bona idea perquè dins la fàbrica feia molt soroll.

La fàbrica és molt gran i està plena de
robots, els treballadors de la fàbrica com
que treballen moltes hores, cada deu
minuts poden descansar. Per fer un cotxe
es triga 22 hores i a la fàbrica hi ha 5.000
treballadors.

Tota la fàbrica feia una olor d’una mena
de gas-oil i plàstic cremat
El rei va anar un dia a la fàbrica i es va
asseure al lloc on va asseure l’Andrea .
Al final es vam fer una foto amb una
escultura
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5è Xaloc 5è Garbí 5è Xaloc 5è Garbí 5è Xaloc 5è Garbí 5è Xaloc 5è Garbí 5è Xaloc 5è Garbí 5è Xaloc 5è Garbí

ELS NOIS I LES NOIES DE XALOC I GARBÍ FEM TEATRE
La idea de fer de teatre va sorgir llegint el llibre de “Charlie i la
fàbrica de xocolata” a la classe de castellà,  ja que ens agradava
molt la història.
El repartiment dels personatges es va fer de la següent forma:
Primer, cadascú va escollir el paper que volia interpretar, i
després si hi havia més d’una persona per a un mateix
personatge, es sortejava. Tothom va tenir un lloc a l’obra.
Els decorats els vam elaborar a partir d’unes caixes de nevera.
Entre tots vam decidir quins faríem, i van ser aquests:
l’habitació dels avis, la porta de la fàbrica, la sala dels invents
i la gran cascada de xocolata.
El vestuari el vam fer aprofitant coses que ja teníem com, per
exemple, disfresses de carnaval, roba vella o dels pares, vestits
de carrer, roba antiga, etc. Altres complements , com els llacets,
ens els vam fabricar amb paper.
També alguns de nosaltres  ens vam maquillar, pintant-nos la
cara de blau, els bigotis o els cabells blancs, per tal de caracteritzar millor el personatge que interpretàvem.

Valoracions del teatre

      Pensem que va anar bé fer una primera representació amb els nens de l’escola, per agafar seguretat.
         Durant els assaigs estàvem insegurs i nerviosos, però a l’hora de la veritat vam perdre aquesta por, i la timidesa.
         Tothom va interpretar molt bé el seu paper.

 Els canvis d’actes van ser ràpids i fluids, no es va fer llarga ni avorrida.
  Al final, en el moment que vam sortir tots junts a cantar, va ser molt alegre i emotiu.

ÉREM 50, TOTS VAM PARTICIPAR I ENS VA SERVIR PER  DIVERTIR-NOS, SER FELIÇOS I ESTIMAR-NOS MÉS.
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6è Mestral 6è Tramuntana 6è Mestral 6è Tramuntana 6è Mestral 6è Tramuntana 6è Mestral 6è Tramuntana 6è Mestral

UN TRIMESTRE DIFERENT
“Els nervis ens envaïen, la vergonya feia acte de presència ...
Tantes sensacions juntes giravoltaven pels nostres caps.
La por era una barrera, por de quedar-nos en blanc, por de que no funcionés, por de que no els agradés.
La por enllaçada amb la timidesa ens feien males passades.
Això era abans de començar, però a l’hora de la veritat totes les sensacions s’esfumaven. La boira
espessa que ens envaïa anteriorment havia desaparegut per complet.
Ens havíem lliurat de la por i ens havíem apoderat de l’alegria que ja girava entre nosaltres...”.

En el segon trimestre vam començar a treballar en projectes
de l’electricitat i el magnetisme. Al final del trimestre vam
exposar les maquetes elaborades. A l’hora de plàstica vam
fer cinc làmines: dibuix bidimensional del projecte,
perspectiva, perspectiva caballera, dibuix tridimensional  i
per acabar l’esquema dels nostres circuits.

Dijous dia 6 d’abril vam fer l’exposició de les nostres
maquetes. Al matí les escoles amigues ens van venir a
veure i els vam deixar amb la boca oberta. Per la tarda
van venir els pares i ens ho vam passar molt bé.

Pensàvem que seria divertit tornar-nos a
trobar amb les escoles amigues.
També, que en el moment de l’exposició, les
maquetes es trencarien, que hi hauria alguna
desgràcia...
Pensàvem que no tindríem temps per
relacionar-nos amb els altres, però no va ser
així ja que ens van deixar una bona estona
per jugar, xerrar... Va estar bé.
Pensàvem que als nois i noies de les escoles
amigues s’avorririen però quan van veure les
maquetes els hi van encantar i als pares
també. Ningú s’esperava que hi hauria  les
maquetes darrera el teló i que tothom podria
jugar i gaudir d’elles.

Tot plegat ha estat un procés molt
complicat per tots nosaltres, però a
la vegada molt divertit. Hem après
moltes coses com: fer un circuit
elèctric,  saber què és un camp
magnètic,  hem construït
electroimants, i hem fet moltes
experiències.
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Els nens i els mòbils

El mercat ens ofereix comoditat, no únicament davant les
necessitats si no també enfront al que és prescindible. On
abans dèiem intuïció ara diem consulta, on intel·ligència
espacial diem GPS, on pensa diem pregunta, on evoluciona
diem espera... Pot ser a aquest ritme alguns passaran de la
interrelació personal a l’autisme virtual.

Les xifres: El problema no és petit. Segons tres estudis
sobre l’ús del mòbil realitzat per l’Institut Nacional d’Estadística, la societat estatal i el
Defensor del Menor, els menors entre 8 i 12 anys expressen el seu desig de
tenir un telèfon mòbil d’immediat i els preadolescents de 11 i 12 anys argumenten
que són els únics de classe sense mòbil.   El 45,7% dels nois entre 10 y 14 anys
disposen del seu propi mòbil i aquest percentatge puja fins el 78,4% entre els joves de
16 i 17 anys. Els responsables dels centres i els professionals de la educació
argumenten que l’entrada del mòbil a la classe s’havia convertit durant els últims cursos
en el principal causant del descens de la concentració dels alumnes i també el motiu
d’un bon nombre de disputes entre el cos docent i

els estudiants.

Molts adults estan
convençuts de que la
telefonia mòbil és el millor
aliat que tenen per
controlar els moviments
dels seus fills/es.
Reconeixen, però, que
cap professor pot

acceptar que les seves classes puguin veure’s
interrompudes pel timbre o les converses
telefòniques dels seus alumnes.

Els fabricants:  La industria de les
telecomunicacions inalàmbriques assalta,
literalment ,el mercat infantil, és un dels pocs
segments de la població en el que encara té espai
per créixer.

Problemes per la salut: Existeixen nombroses
investigacions que apunten a que l’ús del telèfon
mòbil, per estar basat en emissions
electromagnètiques en la banda de les microones,
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Parlem-ne

 
resulta perjudicial per a la salut, Un altre conseqüència negativa de d’excessiu ús de la
telefonia mòbil són els trastorns psicològics, quan es presenten casos de veritable
adició;

Segons el psiquiatra José Posada Villa. “ Si s’aprofiten les possibilitats que donen les
noves tecnologies, crec que estem davant de quelcom positiu” encara que adverteix
que això “ no ha de substituir al diàleg directe ni  l’afecte físic, que mai passa de
moda”

Sembla necessari tenir presents una sèrie de consells per fer un bon ús del mòbil,
sempre des del punt de vista de l’educació.

Normes d’utilització:

A continuació fem una llista de suggeriments:

• S’utilitzarà només quan sigui necessari. Concepte difícil de concretar i diferent  per pares i fills, es
pactaran determinades situacions d’ús. 

• S’ha d’intentar usar de forma que no ens aïlli de les persones que ens rodegen, observant una
sèrie de normes d’educació i cortesia que s’aniran detallant més avall.

• Apagat en determinats llocs i situacions, com per exemple una cinema, teatre, museu, reunions,
classe, al metge, en qualsevol lloc on es sol·liciti que sigui apagat i en definitiva en qualsevol
circumstància on es consideri que es pot molestar.

• Donar prioritat a la persona amb la que ens trobem físicament al costat que a qui ens truca. No
passa res al no contestar  en algun moment i respondre amb una altre trucada més tard. Quan es
consideri necessari contestar al moment ,demanant disculpes a la persona/es amb les que estem.

• Tenir un control de despeses de manera que sigui mesurat. És recomanable que l’adolescent es
costegi ell mateix mòbil, ja que així també aprendrà a racionalitzar-lo.

• En qualsevol cas, per decidir les normes d’ús del mòbil s’ha de tenir en compte el grau de
necessitat, el grau de maduresa del fill i l’edat del mateix.

• Que el fill sigui capaç d’utilitzar altres mitjans de comunicació que s’adaptin més a altres
circumstàncies, com per exemple, el telèfon fixa ( per trucar a un altre fixa que és més econòmic),
el correu, el quedar físicament, etc

• Com sempre en educació és imprescindible per a que els fills utilitzin bé el mòbil, predicar amb
l’exemple, ajustant-nos i respectant nosaltres també aquestes normes establertes.

• Per últim, hem d’intentar que el telèfon mòbil no ens separi dels nostres fills degut a que sigui un
mitjà o un llenguatge del que nosaltres ens sentim allunyats i desconeixem.
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Parlem-ne
L’ús del mòbil per edats:

- Menors d’ 11 anys: en termes generals es desaconsella que els fills
menors d’aquesta edat facin ús dels mòbils ja que no tenen prou criteri
per usar-los. 

- Entre 11 i 13 anys:  encara no tenen el criteri ben format per utilitzar
el mòbil pel que tampoc seria aconsellable que tinguin un propi. Una
bona idea pot ser que utilitzin en determinades ocasions un mòbil de la
família, quan ens interessi estar mútuament localitzables.   

- Entre 13 i 15 anys: la seva necessitat real no és tant evident però la
pressió que reben de l’exterior és tan gran que per als nois i noies el fet
de tenir un mòbil es pot convertir en una veritable obsessió i és molt fàcil
caure en l’adició i s’ha de vigilar molt. Podem esperar una mica a  que
en tinguin.

- Majors de 16 anys: a aquestes edats considerem que el fill o filla ja pot fer-se responsable de
l’ús d’un telèfon mòbil. S’han d’establir les normes d’ús i s’aconsella així mateix que aquest es faci
totalment responsable del seu manteniment econòmic. 

* nformacions estretes d’articles publicats a Internet en diferents pàgines web:
 www.solociencia.com, www.protocolo.org, www.finanzas.com, www.agea.org.es, etc
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Parlem-ne... i què n’opinen els pares

Jo sóc un exalumne de l’escola que estic fent segon de batxillerat a l’IES Josep Pla i per mitjà dels meus
germans m’ha arribat un paper a les mans on demanàveu opinions sobre els mòbils i els adolescents.
Doncs bé, aquesta és la meva:
Jo vaig passar per l’època en què veia que tots els meus amics tenien un mòbil i pensava que potser era
una cosa realment necessària i jo no volia ser menys que ells. Em va costar molt de temps aconseguir el
meu mòbil, i, realment, ara que ja fa uns anys que el tinc penso que potser no era tan necessari, ja que
entre setmana no l’utilitzo gaire per no dir gens.
Jo no dic que no hi hagi casos en què no sigui necessari, però altrament penso que a les escoles de
primària no s’hauria de dur mòbil ja que són nens que la majoria del seu temps estan en companyia d’un
adult. Encara no tenen edat per quedar tot un dia i anar a passejar molt lluny de casa.
A més a més, és un aparell que no el trobo gaire útil perquè sempre és millor trucar des d’un fix, ja que
saps segur on es troba l’altre persona.

Edgar García i Vernet

La meva opinió personal és que ben utilitzat, és una de les millors eines que s’han inventat. Pots
comunicar-te en llocs on no hi ha accés a aparells o línies telefòniques, estar localitzat contínuament
(professionals), trucades d’urgència en els llocs més insòlits i a qualsevol hora....
Els nostres adolescents, si els fessin servir per a això, doncs molt bé; la part negativa de tot plegat
és que per moda s’ha fet una eina súper necessària però utilitzada de la manera menys adequada
(missatges amb vocabulari reduït, fre de la comunicació personal, ús abusiu dolent per a la salut.
Crec que com a eina que és, l’edat per utilitzar-lo és en el moment que la persona  és responsable
i té consciència dels riscos que comporta l’aparell.
De totes maneres, per a mi i la meva família ha sigut de gran utilitat en molts moments de la nostra
vida i espero que els meus fills tinguin la responsabilitat en el seu moment, d’utilitzar aquesta eina
de la millor manera possible.
                                                                           
SUSANA DOMENECH (4t primària)

Hola em dic Franco i soc de 5è garbí
per mi el telèfon mòbil es una mika necessari xq serveix x komunicarte am alguns amics,o la família........
en fi es mol útil però alguns ho utilitzen x presumir i a mi això no m’agrada em cau fatal la gent ke vol
presumir                         bé, només puc dir això del telèfon mòbil.

El mòbil, com tantes altres invencions de l’ésser humà, és un invent molt útil i com moltes altres
coses té més avantatges que inconvenients, perquè entre d’altres coses ens fan la vida més fàcil
(-o no, com diu el Buenafuente).
Crec que és fonamental saber distingir entre ús i abús; com ho és saber distingir entre necessitat i utilitat.
Pel que fa al tema dels nens... La meva opinió és que a l’escola els mòbils no són necessaris ni útils. Ara bé,
fora de l’escola són necessaris? Jo crec que tampoc tot i que sí que poden ser útils per comunicar alguna
cosa als pares o a qui sigui.
El que no pot ser de cap manera és que els nens o els mestres portin mòbils a l’escola connectats i que
destorbin el ritme de les aules a l’escola.
Si haig de fixar una edat en que pot ser útil el mòbil, la meva elecció seria aquella edat en que el nen/na és
prou responsable per fer-ne un ús adequat i no abusiu ni excessiu, és a dir, un ús innecessari.
És a dir, que més que una edat el que s’ha de demanar és una actitud.

Xavier Robleda Font
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Temps de lleure

Club de lectura

El Club de Lectura de l’escola ens ha fet passar molt bones estones, llegint, comentant, i cada
vegada més, menjant!!! Sabeu que és una activitat oberta a tothom, us tornem a convidar a
participar-hi. No cal inscriure’s enlloc, només venir els últims dimecres de cada mes a les 19:30 h.
Aquest curs hem llegit els llibres que indiquem més a baix. Des del club us els recomanem de
manera unànime quasi tots com a lectures per a l’estiu.

Per un sac d’ossos (Josep Lluís Baulenes)

Calaveres atònites (Jesús Montcada)

La historiadora (Elizabeth Kostova)

A Mayerling, una nit (Néstor Luján)

Tokio Blues. Norvegian wood (Hauruki Murakami)

El moliner udolaire (Arto Paasilina)

Dissabte (Ian McEwan)

Feliç lectura!

COLLSEROLA, un parc a prop nostre

El parc de Collserola és un espai ben a prop del nostre barri. S’hi poden fer excursions curtes o
llargues i podeu aprofitar un diumenge al matí per anar-hi a esmorzar després de caminar una
estoneta. També podeu  demanar hora una nit  perquè us expliquin les constel·lacions a ull nu o bé
amb telescopi a les nits d’astronomia o apuntar-vos a passejades temàtiques.

 Si voleu consultar la web, cliqueu www.ParcCollserola.net. Si directament voleu donar-vos d’alta
de la subscripció electrònica, feu-ho a www.parcCollserola.neet>Subscripció electrònica.

Activitats familiars a COSMOCAIXA

Aquest espai ens ofereix, com sempre, nombroses activitats perquè les faci tota la família. Quan
tingueu la revista a les mans encara no tindrem la nova programació però us donem la web perquè
pugueu consultar-la: www.laCaixa.es. Recordeu que per a algunes activitats heu de fer reserva
prèvia la tel. 93 495 39 45.

Museus de Barcelona a l’estiu

Exposicions, tallers, espectacles i tot un munt d’activitats al vostre abast si consulteu www.bcn.es/
museus.
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Agenda 21
El nostre hort

Observació i primeres qüestions
Els més menuts de l’escola han tingut el privilegi de recollir les
llavors de la primera collita, unes carabasses que protegim.
Ens sorprenem del color, les fulles i les flors.

- I a dins què hi haurà?
- Les llavors que hem d’assecar, guardar i poder plantar

o deshidratar si cal.
De la carabassa, però, la Mariana ens en farà una sopa
boníssima.

Fem l’adob per a l’hort
Cal recollir les restes de vegetals de l’hort amb què, afegint-hi
les restes de matèria orgànica de la cuina,  farem compost per
adobar l’hort de manera natural el setembre vinent.
Això ho estem fent a cicle superior i, de passada, iniciem una
investigació a l’aula sobre el procés de canvis que es produeix
en la descomposició orgànica, lligant amb els éssers vius.

Com collim les llavors de la primera collita
Per tal de recollir les llavors de la primera collita, ens ha calgut
guardar un exemplar de les plantes que ens mengem abans
de la fructificació, i deixar-ho perquè acabi el procés, floració,
fructificació, i maduració de les llavors.
De les patates només guardem el tubercle que ens caldrà plantar cada any perquè n’és difícil la reproducció
per llavors.

L’inventari pel banc de llavors
Els alumnes de 6è arxivem, classifiquem, seleccionem i fem l’inventari de les llavors que ens han donat i de
les de la nostra collita pròpia. Hem de procurar-nos estratègies de càlcul i bons aparells de mesura.
Ara cal triar les que plantarem a l’hort i les deshidratarem per posar-les al cofre.
De les llavors seleccionades que volem plantar a l’hort, n’hi ha algunes que és millor sembrar-les en un
germinador per facilitar-ne la germinació; d’altres, com les lleguminoses, les plantarem directament a l’hort.
Els de 4t som els encarregats de preparar els planters de la reproducció dels vegetals, la vegetativa i la
reproducció per llavor.

Preparem l’hort
Tornem a cavar i a airejar la terra, posar fems de cavall i, un cop reposat, farem els rengles i cavallons per
plantar i sembrar.

Hi ha una gran diversitat de llavors; busquem-les
Els de cicle inicial hem portat de casa fruites i verdures
del cistell d’anar a comprar per descobrir com són les
llavors. Ens costa trobar la del kiwi, però després en
veiem moltes, petites i fosques, amb la lupa.
Quantes preguntes ens podem respondre abans d’obrir
el fruit! I més encara quan les veiem!
Quantes n’hi deu haver? Si les deixem així, què passarà?
Com les podrem separar? Com deuen ser per dins, les
llavors?
Al final hi ha una cosa molt clara: preparem una
macedònia per berenar.
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Nyam-nyam
FUTUR, un pas endavant

Des de la comissió de menjador, l’AMPA i l’equip directiu de l’escola us hem de donar una nova i
molt bona notícia: el curs vinent la gestió del menjador de l’escola passarà a mans de la
empresa “Fundació Futur”.

Per què hem canviat? Estàvem molt contents i satisfets del servei i els subministraments que ens
proporcionava Eurest. Pensem, però, que l’empresa Futur ens ajuda a fer un pas endavant tant
per la filosofia de l’empresa com per la introducció parcial de matèries primeres de millor
qualitat.
Futur és una entitat sense afany de lucre, l’objectiu principal de la qual és crear llocs de treball
per a persones en situació d’exclusió social (persones en atur, majors de 45 anys...), que ha fet
una nova proposta en el món dels menjadors escolars (fins ara ha treballat en la gestió d’escoles
bressol, restaurants i bars de Barcelona, la nostra serà la primera escola de primària de
Catalunya on és durà a terme aquest projecte) que resumeixen en tres lletres: MES (Menjadors
Escolars Sostenibles).

Quins són els seus principis?

Introducció d’aliments ecològics, de comerç just
i integrals en la dieta.
Aposta pels productes locals i de temporada.
Gestió ambientalment responsable de la cuina
(productes de neteja ecològics, recollida
selectiva,...)
Lluita contra l’obesitat (tècniques culinàries,
eliminació de sucres innecessaris,...)

Per poder aconseguir això, els MES es basen
en quatre grans eixos:

EIX ALIMENTARI:

Comptar amb matèries primeres de bona
qualitat
Utilitzar productes bàsics de la dieta biològics i
amb certificació ecològica.
Treballar amb productes de temporada i locals.
Donar preferència als productes integrals sobre
els refinats.
Donar especial importància a fruites i vegetals,
evitant sucres afegits i greixos innecessaris.
Fer els controls sanitaris pertinents.
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Nyam - nyam
EIX AMBIENTAL:

Recollir selectivament els residus
Fer una gestió ecològica de menjador, des dels tractaments de desinfecció a l’ús de detergents.
Implicar tots els treballadors i també clients i proveïdors en el concepte de sostenibilitat.
Donar suport a l’escola en els processos de l’Agenda 21.
Proposar activitats lúdiques i pràctiques dins de la cuina: fer compost i sabons,...

EIX SOCIAL:

Utilitzar productes de comerç just i promoure el consum responsable.

EIX EDUCATIU:

Girar entorn de l’educació per la salut
Proposar activitats extraescolars relacionades amb l’alimentació.
Promoure la relació amb l’origen dels aliments fent visites a granges ecològiques on s’explica
d’on venen els aliments, com es produeixen i com arriben fins els nostres plats.

Això no significarà un gran canvi en els menús que fins ara hi han hagut a l’escola. El que canviarà serà
l’origen de les matèries primeres: verdures i hortalisses que provinguin al màxim d’agricultura ecològica, i
poc a poc s’anirà introduint algun plat nou al menú.

Més endavant es preveu fer alguna xerrada per als pares i les mares de l’escola per part de la empresa
Futur, per poder continuar aquesta tasca des de casa.

Ah! I el que és més important el canvi no
afectarà especialment les quotes!!!

Com tots els canvis, aquest també demanarà
una mica de paciència per part de tothom,
perquè potser les patates costaran més de
pelar a les cuineres i les pomes tindran un
aspecte menys atractiu, però estem
absolutament convençuts que guanyem en
qualitat.

Aquest canvi és molt important, però com
l’espai per a aquest article és molt limitat, us
recomanem que si voleu tenir més informació
consulteu la web: www.fundaciófutur.org




