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Editorial

Avançat el 2n trimestre del curs passat es va confirmar que la sisena hora seria una
realitat el curs 2006-07. Va ser, si més no, una notícia que ens va deixar una mica
sorpresos, no perquè no ens ho esperéssim o perquè majoritàriament no hi estiguéssim
d’acord, sinó pel que representava en quant a feina en tan poc temps. Era feina sobre
feina i sense tenir massa clar, d’entrada, per on s’havia de començar.

Per què tanta pressa??? No seria millor tenir tot un curs per preparar-nos i preparar-
la??? Hi haurà prou mitjans per implantar-la??? Com podrà donar els resultats que se
n’esperen si els professionals de l’educació no tots la valoren en positiu???

Passat un primer moment de dubtes, queixes i altres mals de cap, vam posar fil a l’agulla
per brodar la sisena.

Teníem clar que havia d’incidir en la millora de l’educació dels nostres nens i nenes. És
per això que vam posar especial èmfasi en els procediments, treballant en petits grups
fora o dins l’aula, en les diferents llengües i matemàtiques, per millorar les competències

bàsiques, en el treball sobre les emocions i les
habilitats socials, per millorar l’autoestima i les
relacions entre iguals, en afegir la dansa en el
curriculum de música, en posar en marxa el projecte
de biblioteca per anar adquirint  gust per a lectura i
un bon hàbit lector, en... en tantes altres coses que
potser ens n’hem deixat al tinter!!!

Al juny revisarem el brodat i ben segur que l’haurem
de retocar. Les filigranes no es poden fer avui per
demà!

De tota manera ja sabeu que els retocs sempre són
amb la intenció de millorar.
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El reportatge
L’EQUIP DE MONITORS

Es diuen Maria, Navel, Tere, Ona, Sílvia, Mònica, Magda, Marina,  Roc, Núria, Conxi,
Aranxa, Puy, Maribel, Mercè, Dolors, Ainhoa, Olga, Lupe, Marta, Fermina i Lourdes...I
Roser, la coordinadora. la que fa 22 del grup de monitores i monitor de migdia de l’escola.

Com cada curs, hi ha hagut alguns canvis, gent que marxa, que arriba, però realment,
és un grapat de gent, la majoria encara provinents de les dues antigues escoles -
Graziel.la i Arrel- i que ens han acompanyat al Torrent de Can Carabassa. Tenen edats
ben variades  - entre els 23 i els 61 anys- i la gran majoria són barcelonines, i ara hem
sabut que la Sílvia va néixer molt lluny, concretament a Bèlgica. Aquests i altres detalls
els poden conèixer molt i molt be els alumnes que es queden a dinar a l’escola,  les
cuineres amb les que col·laboren i també les mestres més antigues. Potser no passa el
mateix amb altres nens que marxen a migdia, amb alguns mestres nouvinguts i amb
moltes mares i pares que, per diverses raons, sovint lligades als horaris, no tenen
oportunitat de tenir-hi contacte ni coneixença. També hi ha l’altra, l’interès i la voluntat.

La Roser, la coordinadora, diu
que això és con amb tot: «Hi ha
famílies que mostren d’una
manera u altra el desig d’estar al
cas del que fan els nens a l’hora
de dinar, i abans i després. El que
més apreciem, diu la Roser, és
que puguem comentar-ho tot,
parlar, comunicar-nos mútua-
ment, i que no només ens busquin
per fer-nos crítiques i queixes,
algunes clarament injustes quant
només els pares creuen la versió dels fills...en fi, es evident que hem d’assumir crítiques
i quant hi ha conflictes, que per sort són comptats, abordar-los amb tranquil·litat i esperit
constructiu. Però, conclou la Roser, allò més positiu sempre és la col·laboració i el
respecte mutu».
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El reportatge
Els mateixos objectius fonamenten, o haurien de fer-ho, la relació amb els mestres.
Amb ells el contacte pot ser molt estret...o no tant. Segons l’opinió de força monitores,
«alguns mestres potser arriben a ignorar la nostra feina per considerar-la menor, o poc
qualificada, més aviat alguns ens veuen com a ajudants.» Els monitors ho consideren
un aspecte negatiu, tot i que no
arriben a generalitzar. La Roser, per
mirar de fer una bona coordinació
amb l’Equip directiu de l’escola, s’hi
reuneix com a mínim un cop al mes,
mentre que els monitors ho fan a
començament de curs amb la
mestra corresponent als grup que
tenen. «I llavors tot és qüestió del
dia a dia, de anar parlant sobre
coses concretes».

Menys temps al migdia

Amb la implantació de la sisena hora, hi ha hagut canvis entre les 13 i les 15 h.. Allò
evident  és que, en «perdre» temps de migdia, el monitoratge s’ha vist limitat: s’ha de

dinar, però ja no per rentar-se les
dents amb tan poques piques, s’ha
de jugar, però ja no hi ha temps per
fer tallers, en fi... tot bastant
cronometrat i, diuen les monitores,
«atropellat!». Però totes, i en Roc
també, estan contentes de fer
aquesta feina perquè els hi
agraden els nens, perquè es
troben bé a l’escola i,
majoritàriament, consideren que
està bastant ben pagada. «llàstima
de l’agost, diuen!»
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El reportatge

Els monitors de migdia fan una tasca molt important en el dia a dia de l’escola perquè
contribueixen a l’aprenentatge d’aspectes com l’alimentació, al temps de dinar, i a la
convivència, en el temps de pati. Quan al menjar, diuen que «s’han de treballar força els
hàbits, la neteja, l’ordre. Però, sobre tot, comenten que «intenten, però costa força, que
les nenes i nens entenguin que s’ha de menjar de tot, que s’ha de tastar tot i fer-ho amb
bona disposició». En això s’han hagut d’esforçar especialment en canviar d’empresa
de menjador, que proposa menús una mica diferents. Aquest curs, la mitjana de menús
és de 380.



6

Temps de migdia
Hola a tothom que ens vulgui llegir!!!

Ja tornem a ser aquí i aquest cop amb moooolts canvis.
Comencem per l’equip de monitors/es. Del curs passat a aquest hi ha moltes cares noves, van marxar la
Vane (6è), la Marta E (P3), la Montse (3r), la Ganesh (P3), la Mireia (P4) i la Meri (P5). A més a més aquests
nadals han marxat l’Anna S (P5) i la Clara (4t).
Per això hem donat la benvinguda a la Maria (1r), l’Arantxa (2n), la Maribel (3r), la Marina (4t), l’Ona (5è), la
Tere (6è) i la Dolors (P5) i el Roc (4t) que son les últimes incorporacions del gener!!!
Què us sembla, moltes cares noves, oi???

Una de les raons de tots aquests canvis ha estat la
reducció de l’estona del migdia deguda a la implantació
de la sisena hora, que ha afectat al funcionament del
menjador.
Actualment tenim 2 torns amb temps més reduït i això
ha comportat que dos cursos hagin de dinar a les
classes per falta d’espai i temps.

Al començar al setembre, la veritat, no ho vam veure
massa clar per part de cuina i monitors/res.
Era tot una mica caòtic, moltes presses, poc temps, a
toc de rellotge i amb totes les tasques molt pautades.
També val a dir que la sensació que vèiem dels nens i
nenes era una mica de desconcert, desorientació i
pregunten: però quan fem els tallers???
Per qui no ho sàpiga i encara ho pregunta: no podem
fer tallers per manca de temps!!

Gràcies a l’adaptació dels vostres fills i filles i l’esforç i empenta dels
monitors/res i cuineres podem dir que ara el menjador ja té cara i
ulls (ah!! Aquesta cara amb un gran somriure).
No deixem de banda l’entrada de l’empresa Futur a la cuina de
l’escola, ja que hem tingut una doble feina per adaptar els nous
menús als nens/nes.
Com ja heu vist al llarg dels mesos aquests inclouen plats nous i
de vegades desconeguts i difícils per als nens/nes.
Així que aquí estem nosaltres lluitant per aconseguir que la bona
feina que sempre hem fet continuï sent així i per ajudar als nens/nes
a adaptar-se aquests nous canvis.

No oblideu que el principal objectiu de la mitja pensió és que sigui
una estona agradable i relaxada per als vostres fills i filles.
Totes les pedres que ens hem trobat pel camí i que ens continuarem
trobant, gràcies a l’esforç de tots/tes, les hem anat saltant i les
continuarem saltant!!!

... Queda molt lluny, però us recordeu del casal d’estiu? Aquella
màquina transportadora que ens va portar a moltes èpoques
llunyanes i futures...
Sapigueu que ens ho vam tornar a  passar molt i molt bé i que contem amb vosaltres per seguir gaudint
aquest estiu... que no us penseu, tampoc falta tant... el temps passa volant!!!

Apa nois i noies... ens veiem a la propera!!!

L’equip de monitors/res
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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

ALS CARGOLS I LES TORTUGUES HEM ANAT A LA
FUNDACIÓ MIRÓ
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Obrim l’aula

P5 Llleons P5 Cocodrils P5 Llleons P5 Cocodrils P5 Llleons P5 Cocodrils P5 Llleons P5 Cocodrils P5 Llleons P5
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Obrim l’aula

Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons P5 Cocodrils P5 Lleons
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Obrim l’aula

1r Crancs 1r Gats 1r Crancs 1r Gats 1r Crancs 1r Gats 1r Crancs 1r Gats 1r Crancs 1r Gats1r Crancs 1r Gats1r Crancs

GARGALLO A LA PEDRERA

Els  Crancs i els  Gats hem anat a La Pedrera a
visitar l’exposició de GARGALLO.  Hem après
moltes coses d’ell i de la seva obra.

Quan feia un retrat  observava molt a la persona
i després se’n recordava.

L’escultura de la ballarina ens va agradar molt
perquè semblava que es movia. Abans de fer-la
en ferro feia les plantilles amb cartró i
comprovava si li agradava.

Quan es dibuixava a ell mateix sempre es feia
una T a la cara.

Gargallo era amic de Picasso i li va fer una
escultura del seu cap que semblava que mirés a
les ballarines.

Treballava amb materials diferents: plom, ferro,
bronze, xapa, guix i marbre.

Ens van agradar molt les màscares. Quan les feia, amb un ull ja n’hi havia prou.

Hi havia màscares molt divertides, sobretot la cara d’una noia feta amb bronze.

Al final vam poder tocar els diferents materials que utilitzava Gargallo per treballar.
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Obrim l’aula

2n Pandes 2n Tigres 2n Pandes 2n Tigres 2n Pandes 2n Tigres 2n Pandes 2n Tigres 2n Pandes 2n Tigres 2n Pandes 2n Tigres

LA HISTÒRIA DEL BARRI D’HORTA

Aquest trimestre les nenes i els nens de les classe de Pandes i Tigres estem treballant molt i una de les
coses que us volem explicar és que hem començat a estudiar el barri d’Horta, que és el barri de l’escola i
el de la majoria de tots nosaltres.

Ens interessa molt conèixer la història del nostre barri i
descobrir-ne tots els racons perquè és un barri molt
antic, molt bonic i amb moltes coses i històries per
descobrir!

De moment ja hem fet tres sortides:
Primer varem anar al carrer Aiguafreda, que és un
carrer molt bonic on encara s’hi conserven alguns
safarejos de l’època en que Horta era un poble i era
famós per les seves bugaderes que rentaven la roba
dels senyors de Barcelona.

Els dilluns agafaven el carro i anaven a buscar la roba
bruta a la ciutat i els dissabtes els hi tornaven ben
neta, ben planxada i emmidonada.
A qui encara no coneix aquest carrer li recomanem que
el vagi a visitar!

També hem fet una caminada per un tros del nostre
barri i, amb fotos antigues d’algunes cases i alguns
carrers, hem descobert com ha canviat i s’ha
transformat el nostre barri.

Hem vist algunes masies i alguns edificis que encara
es conserven: can Querol, can Travi, la torre dels
Moros -que està molt enrunada i
l’haurien de restaurar- can Cortada, la
creu de terme del carrer de Campoamor,
totes les torres boniques i modernistes
que encara queden en aquell carrer; i de
baixada vàrem veure les obres que estan
fent a can Mariner, que serà la futura
biblioteca del barri.

Un altre dia vam anar a la plaça Stes.
Creus, on hi havia l’antic ajuntament
d’Horta i vàrem dibuixar la bonica font
que l’ajuntament de Barcelona va regalar
al poble d’Horta quan aquest va passar a
formar part de la gran ciutat. La font és
una còpia exacta de la de Caneletes.

Encara ens queden moltes estones per
passejar i conèixer millor el nostre barri.
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Obrim l’aula

4rt Gira-sols 4rt Cirerers 4rt Gira-sols 4rt Cirerers 4rt Gira-sols 4rt Cirerers 4rt Gira-sols 4rt Cirerers 4rt Gira-sols

COM HEM FET EL CALENDARI D’ADVENT

Materials:

- capses de sabates
- paper d’embalar verd
- corda
- cinta adhesiva (celo)
- números
- dibuixos
- tisores

Preparació:

Cada nen porta una capsa de sabates i tallem un tros de la tapa perquè sembli un calaix.

Ho folrem amb el paper d’embalar de color
verd i enganxat amb cinta adhesiva.

Li fem dos forats a la part del davant de
la capsa per posar-hi la corda, que
servirà per obrir-la.

Agafem un tros de paper de regal, el
tallem en forma quadrada amb tisores de
ziga-zaga.

Per ordinador li posem un nombre o un
dibuix i l’enganxem a la capsa.

Un cop folrades i preparades vam col·locar les capses en forma d’arbre triangular i el vam posar al
passadís.
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Obrim l’aula
Que vam posar  dins el calendari?

Com ja sabeu les finestretes del calendari s’obren i surt alguna sorpresa. Nosaltres ens vam
repartir els cursos entre les 2 classes de 4t i vam començar  a fer els regals adients. Ens vam
separar en grups i anàvem fent els diferents regals. Hi havia regals que  costaven més però ens
vam posar d’acord i,... a la feina!. Ens van quedar molt bé. Segons el nom de la classe
pensàvem el seu regal. Uns quants exemples van ser:

Pels més petits uns collarets amb un cargol i una  tortuga, tot de fang. Vam fer un
trencaclosques pels tigres i els gats, dibuixos de vents pels grans, tres en ratlla pels crancs,
cireres de llana i quadres de gira-sols, màscara pels lleons i bossa pels pingüins, llibres pels
dofins, llibretes per menta i llimoner... Cada curs tenia el seu regal acompanyat d’unes
llaminadures.

Vam posar tots els regals a les capses que tocava i cada capsa tenia enganxat un número
representant el dia de desembre.

Cada dia obria la seva capseta una classe diferent. Algunes vam tenir la sort de poder obrir dos
dies de desembre.

4rt Gira-sols 4rt Cirerers 4rt Gira-sols 4rt Cirerers 4rt Gira-sols 4rt Cirerers 4rt Gira-sols 4rt Cirerers 4rt Gira-sols
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Obrim l’aula

5è Migjorn 5è Gregal 6è Xaloc 6è Garbí 5è Migjorn 5è Gregal 6è Xaloc 6è Garbí 5è Migjorn 5è Gregal 6è Xaloc 6è Garbí

EL CICLE SUPERIOR ANEM A VEURE “EL CIRC DE SARA”

El dia 11 de desembre les classes de 5è, Migjorn i Gregal, i 6è, Garbí i Xaloc, vam anar a veure “El Circ de
Sara” a l’Ateneu de Nou Barris. I aquests són els nostres comentaris sobre l’espectacle:

Aquesta obra no és com els circs tradicionals, amb un presentador; és un circ que explica una història, alhora
que es fan acrobàcies. Tot estava molt ben pensat perquè la música anava sincronitzada amb els gestos i els
moviments dels personatges.

A tothom ens va agradar molt, era espectacular i es notava que estava preparat per a que tot sortís bé. Si
miraves les cares dels espectadors tots estaven bocabadats i només prestaven atenció a l’espectacle.

Tots els personatges tenien la seva gràcia i constantment ens preguntàvem com podien fer totes aquelles
acrobàcies tant difícils. Podia semblar molt fàcil, però  era molt difícil, i per a fer això es necessita molta
força, molt entrenament i molta habilitat.

El vestuari que feien servir estava bastant bé i era apropiat
per a les escenes que feien. La il·luminació estava molt ben
dirigida i ens destacava les situacions principals dels actors
que a més a més utilitzaven tot l’espai de l’escenari anant
d’un costat a l’altre. La música, tranquil·la o ràpida, acabava
d’aclarir els gestos i les expressions que volien explicar les
actrius i els actors.

Els artistes sabien tocar molts instruments, sobretot
l’Antonio i la  Sara, que tenien molta força per a fer aquelles
positures a la barra, i la flexibilitat per a fer-ho.

Tot plegat va ser una història fantàstica explicada en un
circ. Quan vam sortir del teatre pensàvem que si teníem
l’oportunitat de recomanar una obra de teatre seria el “Circ
de Sara” per les actuacions tan extraordinàries que feien
els personatges.
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5è Migjorn 5è Gregal 6è Xaloc 6è Garbí 5è Migjorn 5è Gregal 6è Xaloc 6è Garbí 5è Migjorn 5è Gregal 6è Xaloc 6è Garbí

COMENTARIS DE L’OBRA DE TITELLES
“COMPANYS I COMPANYES DEL BARRI”

El dia 21 de novembre les classes de 5è, Migjorn i Gregal, vam anar a la Seu del Districte a veure l’obra
«Companys i companyes del barri», organitzada per la federació ECOM. L’espectacle de titelles ens va
agradar molt i vam aprendre moltes coses:

És una obra molt interessant que t’ensenya la vida de tres nens
com nosaltres però amb una discapacitat. En Pedro, el nen cec,
que té la il·lusió de fer-se gran per tenir un gos guia que pugui
veure el que ell no veu. L’Helena, amb síndrome de Down, podia
fer moltes coses: ballar, riure i ser feliç com nosaltres. Era molt
simpàtica.  Em Marc, el nen amb cadira de rodes, “mig bòlid”.
Aquests personatges anaven explicant els obstacles que els hi
havia posat la seva discapacitat i com els superaven.

És una obra que m’ha ensenyat que siguis com siguis pots fer el
que et proposis.

Els cecs poden llegir qualsevol informació en el llenguatge
Braïlle: que són uns puntets petits en diferents posicions espaials. Aleshores ens vam preguntar:
- Per què la majoria de cecs portaven ulleres si igualment no hi veien? Doncs perquè amb les ulleres
podien veure una mica les ombres de les persones i els objectes. També els cecs porten un rellotge i que
mitjançant el tacte poden saber quina hora és.

Amb aquesta obra he après que el Pedro, en Marc i l’Helena poden fer-ho quasi tot, potser amb una mica
més de dificultat, però són igual que nosaltres. També hi ha nens que necessiten més ajuda que altres.

És una obra que m’ha arribat a l’interior!  Està pensada per a que la gent es pugui posar en el lloc de la
persona amb minusvalia i vegi les dificultats que té en la seva vida quotidiana.

Quan la mestra ens va dir que aniríem a veure una obra de titelles, vaig pensar que seria un “rotllo” però
em vaig equivocar. Va ser divertit i, alhora, vaig aprendre moltes coses.

LES ESCOLES AMIGUES

DIVENDRES, 24 DE NOVEMBRE, 6è XALOC I GARBÍ VAM ANAR A L’ÀNGELS GARRIGA A VEURE
UNA OBRA DE TEATRE REALITZADA I INTERPRETADA PER NOIS I NOIES DE 6è.

AL TORNAR A L’ESCOLA VAM COMENTAR LA TROBADA I
ELS HI VAM ENVIAR EL SEGÜENT E-MAIL:

Estimats amics i amigues de l’Àngels Garriga, ens ha
agradat molt l’acollida que ens heu fet.
De l’obra de teatre us hem de dir que ens ha semblat molt
divertida i que l’heu treballada molt. Cal destacar el canvi
de personatges. Nois que feien de noies i noies que feien
de nois.
Heu estat uns  bons actors.
Ens ha agradat molt que després del teatre hagueu
explicat com us heu sentit.

Pensem que heu sabut triar molt bé l’obra.
Al final de l’obra, a molta gent li ha agradat que expliquéssiu  com ho heu preparat.
Per acabar, dir-vos que el temps de pati se’ns ha fet força curt.

Salutacions
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Parlem-ne

Reduir, reutilitzar i reciclar són les tres R famoses que les generacions
joves ja coneixen de sobres quan es parla de sostenibilitat. Reduir el
consum innecessari (de productes, d’energia...), Reutilitzar tot allò que
sigui possible (per optimitzar els costos de producció i per reduir la
matèria prima necessària per a noves produccions) i Reciclar, és a dir,
facilitar l’eliminació de residus diversos i la seva reconversió.

Tots aquests conceptes són fonamentals, però ara parlarem del
reciclatge. A l’escola ja és un hàbit que forma part de la vida quotidiana:
a les aules s’aprofiten els fulls per les dues cares, es recicla paper, a la

cuina es fan servir productes ecològics, es fa compostatge, s’ensenya l’impacte en el medi
ambient de l’activitat humana descontrolada...

Però, desprès a casa, les famílies anem pel mateix camí? Als adults
que no hem viscut aquest aprenentatge a l’escola, de vegades ens fa
molta mandra reciclar. Per diversos motius, potser un és que reciclar
el rebuig domèstic demana un esforç organitzatiu a casa i a més no
té cap recompensa directa per al ciutadà individual.

Potser aquest és el punt dèbil del reciclatge. A més, sovint la
demanda que es fa des de l’Administració es percep com un retret i,

al nostre torn, “castiguem” l’Administració
negant-nos a reciclar. És ben cert que
l’Administració mereix que la “castiguem”
per molts motius, però en aquest cas la nostra actuació no té cap
efecte sobre la causa que ens la provoca. Al cap i a la fi l’objectiu del
reciclatge és aconseguir viure en un món menys contaminat i nociu, i
aquest és el món nostre i dels nostres fills, no només els dels polítics
i cobradors d’impostos de torn.

També pot ser que no es vingui de gust fer l’esforç perquè no sabem
què passa si no ho fem i què en traiem com a col·lectiu si ho fem.

Si tots els residus van a parar junts als abocadors, les deixalles es van podrint i generant lixiviats,
que s’escorren cap el sól i emanen gasos molt contaminants. La millor manera d’evitar-ho és
apartant les deixalles orgàniques.

D’altra banda, les incineradores, si bé redueixen molt el volum dels residus i minven la seva
capacitat reactiva, generen moltes cendres i gasos, també contaminants. Així doncs, tenim dos
problemes: contaminem i desaprofitem molts recursos, ja que bona part dels residus poden es
poden reutilitzar després de transformar-los.

 

A alguns, ens fa mandra reciclar
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Parlem-ne

 
Qüestions pràctiques:

Com contaminen:

... els olis: per la seva textura, provoquen problemes a les clavegueres i
depuradores i contaminen l’aigua.
... plàstics: no es descomponen, o ho fan molt lentament. S’acumulen.
... paper: No contamina en si mateix, però la seva producció afavoreix la
deforestació de boscos incrementant-se, així, l’efecte hivernacle.

... vidre: No es descompon. La seva acumulació pot
produir incendis en espais naturals.
... llaunes: no es descomposen mai.
... piles: contenen mercuri, liti i cadmi, que poden contaminar molt fàcilment
les aigües.
...medicaments: són productes molt especials que poden arribar a ser molt
tòxics.
...rebuig orgànic: no contamina especialment, però es desaprofita el
producte que se’n pot treure. Cal tenir en compte que arriba a ser el 40-
50% del total de les deixalles
domèstiques.

En què es transformen...

... els olis: olis industrials, sabó...

... plàstics: ampolles, garrafes...

... paper: fulls, llibres, diaris, embalatges

... vidre: gots, ampolles, garrafes, gerros... Alguns es poden
arribar a reutilitzar fins a 60 vegades.
... llaunes: recipients diversos, perfils...
... piles: mercuri per a termòmetres...
...matèria orgànica: compost
...medicaments: no s’aprofiten, però se n’assegura l’eliminació correcta.

Per als que vulgueu començar, penseu que entre les coses més perilloses per al medi ambient
que tenim a casa hi han les piles, els olis i els medicaments.. Aquests productes s’han de portar
a llocs específics (estancs o altres botigues que tinguin el contenidor adequat, la deixalleria
municipal i les farmàcies, respectivament), però no és el que més produim.

En canvi, el vidre potser és el més fàcil de separar, s’aprofita molt i es pot dipositar als
contenidors blaus que hi ha a molts carrers.

Entre aquests dos punts, hi ha possibilitats diverses segons el grau d’implicació de cada família.

Hi ha moltes raons de caire col·lectiu per fer l’esforç de reciclar i moltes altres de caire individual
per no fer-lo. Potser tampoc no cal fer-ho tot a l’hora i d’avui per a demà, però... per una vegada
que els hàbits dels nostres fills van per davant dels nostres potser sí que hauríem de deixar-nos
portar! Un cop incorporat a la nostra vida quotidiana el reciclatge esdevé un hàbit més, tan
natural com portar la bossa d’escombreries al contenidor en comptes de deixar-la a qualsevol
cantonada!
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Parlem-ne... i què n’opinen els pares
RECOLLIDA SELECTIVA

És cert. La recollida selectiva és difícil i costa molt seleccionar a casa. I si ho fem hem de recordar que això forma
part d’un altre programa més ampli com és el de les tres “R”. El reciclatge sempre ha de ser l’últim pas. Abans és
més important reduir, després hem de reutilitzar i el pas final és el reciclatge.
Realment tot són inconvenients: poc espai a casa, contenidors de reciclatge lluny, dificultats al punt verd del barri i
poca conscienciació.
Si ens preguntem si el que fem serveix de veritat, ens sorgeixen molts dubtes. Per això cal anar pensant en el futur i
en l’educació dels nostres fills i filles. Sé que si a casa – i a l’escola també – tenen un model com el plantejat
anteriorment estarem educant pel seu futur i per tenir un món millor. L’educació és el millor regal que podem donar
als nostres fills i filles. I ara sabem que el nostre món no és inesgotable. Sabem que els seus recursos poden
acabar-se, per tant hem d’intentar lluitar ara, per transmetre valors de sostenibilitat i això no és res més ni res
menys que estalviar (energia, reciclar, reduir, reutilitzar, conservar). I això ho podem traspassar a molts aspectes
del nostre dia  a dia. Estic convençuda que poc a poc hem d’anar millorant el nostre entorn. Així també deixarem
un futur millor pels nostres fills i filles. Reciclar costa, com costa educar, com costa que mengin fruita i verdura,
com costa tot allò que en realitat ens interessa i volem millorar. Crec, sincerament,  que val la pena esforçar-nos
per aquesta causa.

Cèlia Gispert (Mare de Laura 6è i Gerard 2n)

Penso que els pares i mares fem el que podem, tenint en compte l’espai de què disposem.

Nosaltres des de fa aproximadament 15 anys reciclem paper, vidre, plàstic, llaunes, piles, oli
i altres coses que les portem al punt verd. Ho fem de bon grat, però, per posar un petit
exemple, ens resulta xocant i decebedor que en establiments com els restaurants de bufet
on, quan acabes l’àpat, has de buidar la safata a un contenidor, no hi hagi separació dels
productes... no es comprèn que un esforç que  fem les famílies quan arribi a les grans o
petites empreses no es presti atenció.

Quina cara se li queda a un nen quan va a un lloc d’aquests i veu que no es fa reciclatge
dels centenars de gots de plàstic que es llencen?

Les famílies ens esforcem...... i la resta de la societat?

Sílvia (la mare d’un cranc de primer)

HOLA, SOC L’ADRIÀ I VAIG A LA CLASSE DELS COCODRILS (P5)

AMB ALLÒ QUE MÉS M’AGRADA JUGAR ÉS EL CAMIÓ D’ESCOMBRARIES.
ARA US EXPLICARÉ COM RECICLA.

PRIMER OBRES LES TAPES DELS CONTENIDORS (EN TINC UN DE COLOR GROC I UN DE VERD) I POSES UNA MICA DE
BROSSA EN ELS CONTENIDORS (ELS FAIG AMB TROSSETS DE PAPER A DINS DE BOSSES QUE FAIG AMB PLÀSTIC I
CELO) O DE VEGADES AMB PELES DE MANDARINES O BRANQUES I FULLES DE LES PLANTES DE LA TERRASSA.
DESPRÉS HO LLENCES AMB UNA PALANCA A DINS DEL CAMIÓ I AMB UNA RODETA BELLUGUES LA PALANCA QUE
EMPENY L’ESCOMBRARIA A DINS DE L’ESPAI DEL CAMIÓ. QUAN JA ESTÀ PLE, AMB UNA ALTRA RODETA EXPULSA
L’ESCOMBRARIA CAP A FORA I  LA  DEIXO AL REBUIG, A L’ORGÀNICA O A LA PAPERERA SI ÉS PAPER O CARTRÓ.

TAMBÉ TINC EL LLIBRE I EL JOC DEL RECICLATGE ON HE APRÈS EL QUE VOLEN DIR LES TRES R: RECICLAR,
REUTILITZAR I REDUIR.

A CASA MEVA, AMB EL CAMIÓ D’ESCOMBRARIES, RECICLO MOLTES COSES: PAPER I CARTRÓ, ORGÀNICA, MOLT
PLÀSTIC I REBUIG I HO LLENCEM ALS CONTENIDORS DEL CARRER.

ÉS MOLT DIVERTIT!
Aquí teniu la fotografia del meu camió
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Les bugaderes
Nou Consell Escolar

Al mes de novembre van haver eleccions al Consell Escolar, la meitat  del qual s’havia de
renovar. Aquesta és la nova composició:

Pepa Carreras, directora de l’escola i presidenta
Núria Ivern, cap d’estudis
Pepa Carbonell, secretària
Maite Dieste, representant del claustre de professors
Flors Colomina, representant del claustre de professors
Mireia Lleó, representant del claustre de professors
Mercè Barroetabeña, representant del claustre de professors
Graciela Berini, representant del claustre de professors
Isabel Busquets, representant del districte
Roser Casamitjana, representant del PAS
Anna Bayona, representant de l’AMPA
Marta Cordomí, representat dels pares i les mares
Gemma Oviedo, representat dels pares i les mares
Joan Vilademunt, representat dels pares i les mares
Carme Ayuso, representat dels pares i les mares

Nova AMPA

A l’última Assemblea General, duta a terme el 18 de desembre de 2006, es va renovar
parcialment la junta de l’AMPA. Aquesta és la nova composició

Carme Ayuso, presidenta
Isabel Morcillo, vicepresidenta
Josep M. Ferré, secretari
Maite Font, tresorera
Montserrat Salat, vocal
Francisco Javier Umbert, vocal
Mercè Civit, vocal

Canvis a natació

A partir d’aquest curs, s’ha deixat d’oferir l’activitat de natació per als cursos de 5è i 6è.
Sempre ha estat important per a l’escola, però l’adaptació al nou horari de primària ha obligat a
fer alguns canvis al migdia, un dels quals ha estat aquest. Val a dir que aquests cursos eren els
que menys assistents tenien i, per tant, el Consell Escolar, tot i que amb recança, va aprovar
aquest canvi per tal de facilitar el funcionament del torn de menjador.
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Les bugaderes

Mercat de 2a mà

Les mares i els pares enllaç van organitzar al desembre
un mercat de 2a mà de joguines, llibres, imatge i música
que va ser tot un èxit. L’objectiu era doble: aconseguir un
clima festiu entre les famílies al voltant de l’escola i recollir
diners per poder muntar una festa en condicions al final de
curs! Va haver-hi molta col·laboració a l’hora de donar els
objectes i molta a l’hora de recomprar-los. També es va
animar l’ambient amb pastissos i llaminadures. I les
paradistes estaven d’allò més boniques amb els davantals
de l’àvia de la Gemma! Es va rifar un pernil, per no trencar
la tradició...
Aprofitant que la fira es feia el mateix dia de la marató de
TV3, dedicada enguany al dolor crònic, es va fer també
una aportació a la causa, de manera independent de la
venda...

Premi foto 5è

Les classes de 5è del curs 2005-2006 han guanyat el
2n premi de la categoria B (cicle mitjà i superior) del
primer concurs de fotografia científica del CDECT. Les
imatges eren el resultat de les investigacions que els
alumnes havien fet durant tot el curs. Els felicitem de
tot cor!

Participació de teatre

El grup de teatre de nens i nenes de l’escola (4t a 6è) va participar en
l’última edició del Festival de la Infància i de la Joventut, en l’estand de
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat
de Catalunya. El muntatge, a càrrec de la Clara Puerto i del Marc
Angelet, feia referència als nens que treballen explotats arreu del món.
Aquest grup de teatre promet!
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Les bugaderes

a- “Bon dia a la porta de Parvulari”

b- “Estic amagada a una aula petita d’Educació Infantil”

c- “Avui toca circuit”

d- “Estic amb els més grans de l’escola”

e- “El silenci i el so m’acompanyen a tot arreu”

f- “Em trobareu amb animals amb bigotis i ratlles”

g- “Un reforç per al Cicle Superior”

h- “Anem d’un lloc a l’altre molt a poc a poc”

i- “Segueixo el camí a poc a poc a la tarda”

j- “M’agrada explicar i escoltar contes”

k- “Ajudo a caminar i escriure millor a la Mª José”

l- “Sóc un dels vents millors i calents del món”

Aquests són els mestres que han arribat aquest curs a l’escola.
Relacioneu els mestres amb la seva frase.

Carme

A  M. del MarB  SusannaC  DavidD  Jordi A.E  Montse P.F  Cristina
G  Laura B.H   Mª JoséI  Laura C.J  CarmeK  CarolL  Montse L

Solucions:

Carol

Cristina
David

Jordi

Laura B.

Laura C.

M. del Mar

Mª José

Montse L.Montse P.
Susanna
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Temps de lleure
RECOMANEN

En aquest espai de la revista trobareu els llibres on els nens I nenes de diferents classes ens recomanen
les seves preferències lectores.

MILENA POMEROL OLAYA  5è B
La nit dels Ninja BREZINA, Thomas Ed. Cruïlla
Quan comences a llegir no pots parar. A partir de 10 anys.

LAURA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ  5è B
L’atzur màgic de l’enigma GARCIA i CORNELLÀ, Dolors Ed. Cruïlla
És un llibre molt emocionant i guarda la intriga i el misteri fins a l’ultima pàgina.
A partir de 10 anys.

POL CUGAT PEGUERO  5è B
Ot el Bruixot PICANYOL Ed. La Galera
Un bruixot que li agrada ajudar a la gent. És molt divertit i a tothom li agrada riure una mica. A partir de 8
anys.

AINA GUTIÉRREZ GRAU  5è B
Celebracions KINDERSLEY, Barnabas Ed. Brúixola
El llibre parla de com fan les celebracions els nens de tot el món. És molt entretingut.
A partir de 8 anys.

NATÀLIA CABEZAS ALCOCEBA  5è B
La cova del torrent PONS, Pere Ed. Cruïlla
M’ha agradat perquè és un llibre d’ intriga i aventures. A partir de 10 anys

EDGAR BRAÑA VALLS  6è A
El noi lleó i el noi lleó 2 FUNKE, Cornelia Ed.
M’ha agradat per la seva història i la seva irrealitat. El recomano perquè és interessant.
A partir de

JAUME ALDAVERT PALLAROLS  6è A
El senyor dels lladres FUNKE, Cornelia Ed. Columna edicions
Són uns nens que han de viure a Venècia amb el que roben. Té emoció. A partir de 10 anys

MARIA FONT SALAT  6è A
Molly Moon i l’increïble llibre d’hipnotisme BYNG, Georgia Ed. Cruïlla
M’ha agradat molt perquè és un llibre de màgia i molt divertit, a part parla de l’amistat i que tu no pots fer
una cosa que no t’agrada només pels diners i això és el que li passa a la Molly Moon.
A partir de 10 anys.

FRANCESC CASANOVAS GARRIGA  6è A
Grimpow Rafael Abalos Ed. Montena
M’ha agradat per el tipus d’història que explica i els personatges. Us el recomano si us agrada llegir llibres
llargs. A partir de 12 anys.
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Nyam - nyam
L’EMBOLIC DELS GREIXOS

Contínuament ens bombardegen des de la publicitat o des dels mitjans de comunicació amb missatges
relacionats amb l’alimentació sana que contenen les paraules colesterol, àcids grassos omega 3 o omega 6,
greixos “trans”, greixos saturats, insaturats o poliinsaturats. Totes aquestes maneres d’anomenar els greixos
es refereixen a les seves formes químiques que de per si no són ni bones ni dolentes, després vindria

l’efecte que pot tenir sobre la nostra salut la ingestió d’aquests greixos.

El colesterol és una substància que forma part del greix d’origen animal, és a dir,
la mantega, els formatges, els ous, la llet i la carn. L’oli de cuinar, ja sigui d’oliva o
de gira-sol, no porta colesterol. Hi ha dos tipus de colesterol: l’HDL (bo) que es
sintetitza en el fetge i té la missió d’ajudar a eliminar l’excés de greix, i l’LDL que
s’ingereix amb la dieta i té com a funció transportar el greix per la sang. Per tant,
és necessari que l’ingerim amb els aliments.

El problema del colesterol és per a la gent que
genèticament és incapaç d’eliminar el que sobra,

o que a l’envellir ha perdut aquesta capacitat, o que menja un excés de greix
a la dieta. Aquesta gent és la que ha de vigilar, la resta de persones amb una
dieta equilibrada no han de patir pel colesterol.

Els àcids grassos insaturats o poliinsaturats són els que tenen dobles enllaços
entre carbonis en la cadena que és la seva estructura química. Aquesta
estructura fa que siguin més líquids que els saturats (oli respecte del llard) i
també més susceptibles d’oxidar-se. Si hi ha un doble enllaç és monoinsaturat
i, si n’hi ha més d’un, és poliinsaturat. En la nostra dieta hem d’ingerir un
30% de greixos dels quals 1/3 han de ser saturats (xocolata, carn, mantega),
1/3 monoinsaturats (oli d’oliva, de gira-sol) i 1/3 poliinsaturats (peix, fruits
secs).

Els àcids grassos omega 3 formen part dels àcids grassos poliinsaturats. Es formen a partir d’un altre àcid
gras, l’àcid gamma-linolènic (família omega 6, que té 3 dobles enllaços) i són: l’àcid ±-linolènic, l’àcid
eicosapentanoic (EPA) i l’àcid docosahexanoic (DHA). Aquests àcids que són essencials per a la nutrició i
s’han d’ingerir amb els aliments, els contenen el peix blau i els fruits secs.

Els greixos “trans” es formen en el procés industrial anomenat
“d’hidrogenació” que consisteix a eliminar dobles enllaços per fer els greixos
líquids més sòlids i més estables a través d’una reacció química. Aquest
procés s’utilitza en la fabricació de margarina i en el greix que es posa en
les galetes i els gelats. En les etiquetes diu: “greix parcialment hidrogenat”
i són dolents perquè augmenten el colesterol LDL (dolent) i baixen l’HDL
(bo), a més d’altres problemes.

En resum, a la gent sana el que li cal és fer una dieta equilibrada menjant de tot sense abusar dels greixos,
evitar la margarina i vigilar amb productes en què les etiquetes diuen “greix hidrogenat o parcialment
hidrogenat”. No s’ha de fer cas dels reclams publicitaris de “baix en colesterol” o “àcids grassos omega 3”.
El millor és menjar directament sardines, tonyina, salmó, nous i avellanes. A més, cal dir que el greix saturat
de la mantega i la xocolata és natural i, per tant, no porta greixos “trans”. I per últim, la gent que té problemes
de colesterol o triglicèrids, haurà de seguir el consell dietètic del seu metge.

Roser Romero del Castillo
Professora de Tecnologia dels Aliments
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona




