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La volta al món  en 41 contes ens ha portat molt lluny.

Ens ho han demostrat tots els/les mestres i els nens i nenes que van recollir la proposta, de les
biblioteques amigues, de donar protagonisme a la lectura acompanyats de llibres d’arreu del
món.

En els contes hem conegut nous indrets i hem eixamplat el coneixement de la realitat que ens
envolta i, en cada una de les històries, hem viscut  emocions,  sensacions i sentiments que ens
han portat molt lluny en les aportacions i propostes per a la creació i realització de tots els
treballs exposats.

Aquesta experiència compartida amb els companys i companyes de les altres escoles ens ha fet
gaudir d’unes estones de convivència ben agradables.

Els contes proposats per a cada curs ens han donat l’oportunitat d’apreciar la diversitat del
món com a riquesa cultural i les diferents maneres de
viure i conviure.

Ens hem apropat a d’altres cultures, tant amb els llibres
tradicionals com amb els contes actuals.
I hem conegut personatges dels contes populars de tot el
món i de nous, tendres i entranyables, com en Solo o en
Zhigomar i Pipioli, en Tíbili, la Caputxeta Africana…

Ens felicitem i ens sentim contents d’aquesta exposició
que hem preparat entre tots I totes i esperem compartir
amb vosaltres les noves propostes.
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El reportatge
BALANÇ EXTRAESCOLARS... I NOVETATS!!!

També arriba la fi del curs per a les extraescolars, tot un seguit de activitats que s’han
anat consolidant al Torrent de Can Carabassa. L’AMPA sempre ha tingut molt
d’interès perquè aquestes activitats complementàries que fem a l’escola un cop
s’acaba l’horari lectiu siguin una bona opció de continuar els aprenentatges però amb
un accent lúdic i sempre amb qualitat. Pensem que aquest objectiu, que no es fàcil,
s’està aconseguint i ho demostra que tenen una bona participació.

Aquest curs, una mitjana de 18 nens han estat en els grups de les 10 activitats
diferents que s’ofereixen. Per tant, la comissió de l’AMPA que les coordina considera
que es pot fer un balanç molt positiu. I la continuïtat per al proper curs 2007-2008
està garantida, amb uns preus similars,  gairebé sense canvis de monitors i
responsables i, fins i tot, amb la incorporació d’una novetat: el Korfbal. Aquest és un
esport poc conegut, d’origen holandès, i que té aquest nom perquè “korf”que vol dir
cistella. Aquest curs ja s’ha estat practicant a l’escola pels alumnes del darrer cicle i,
com a extraescolar, es farà els divendres a partir del curs que ve. Està promogut pel
districte i per tant, en aquest cas, hi haurà suport de material. A diferència del
bàsquet, s’ha d’introduir la pilota en una cistella de 3’5m. d’alçada sense tauler. La
línia de fons està a 6’67m.de la cistella i hi ha dues zones, d’atac i defensa. Una
característica interessant és que es tracta d’un esport mixt i així cada equip està
format per quatre nois
i quatre noies. Més
enllà de l’activitat
física, aquest esport
busca promoure
principis com la
cooperació, la
coeducació  i la
igualtat. Les regles
també estan
pensades per afavorir
més el joc en equip
per sobre de
l’individual i les
sancions al mínim
contacte asseguren la
no-violència.

Pel que fa a la resta d’activitats, doncs ja sabeu que hi ha l’escola de futbol, pre-
esport, psicomotrocitat, patinatge, teatre, escacs, anglès, hip-hop, plàstica i cinema
d’animació.
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El reportatge

En horari extraescolar, però coordinat per l’escola, per als nois i noies de sisè, també
es fa el taller de batucada, una activitat dins el projecte Èxit, que pretén ajudar els
alumnes en el trànsit de la primària a la secundària. Per això, a més del Torrent,
aquesta activitat és oberta als estudiants del darrer curs de les escoles Àngels
Garriga, Heura i Josep Pla i  Mare Nostrum. Per al curs vinent, es farà difusió de
totes les activitats
especialment a
escoles veïnes i
amigues com l’Heura i
es mantindrà el trenet
de dilluns i dimecres a
les instal·lacions
esportives de l’Horta
per als nens i nenes
de 6 a 11 anys.

La Isabel Morcillo és
una de les mares
responsables de les
extraescolars. Això vol
dir molta feina a
començament i final de
curs, i també un
seguiment constant
durant l’any. No és una
feina fàcil i tal vegada
poc valorada  per les
famílies. Però la Isabel
és una optimista de
mena i està força
satisfeta de com ha
anat aquest curs. Les pegues que van sorgint es van pal·liant poc a poc, encara que
n’hi ha una, l’espai, que no té bona solució. La Isabel ens explica que “com que
acaben d’arribar els armaris, doncs la manca d’espai encara ha empitjorat una mica
més. Es pateix per la manca d’espai per a totes les activitats que es fan o es podrien
fer. El pati i les aules tenen la capacitat que tenen i tot està força ple...sí que a
vegades ens angoixa una mica, hem de fer combinacions perquè totes les activitats
tinguin el lloc millor i ningú molesti ningú. Però comptant amb la bona voluntat de tots,
especialment dels mestres, ho anem trampejant bé.”
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El reportatge
La Isabel i els altres pares i mares responsables
de la Comissió d’Extraescolars de l’AMPA ja tenen
a punt el calendari per al curs vinent. El TEATRE,
que està recollint grans elogis,  torna a tenir tres
grups d’edats: dilluns els petits de P4 i P5,
divendres els mitjans, de 1r a 3r i dimecres els
grans. Els ESCACS continuen els dilluns per als
nens de de 1r a 6è i s’ha de destacar que estan
assolint tan bon nivell que han portat a l’escola a
competir a la final del Campionat Infantil de
Catalunya. També dilluns es tornarà a fer HIP-
HOP, amb la mateix objectiu d’estimular el ritme
com ho han fet amb 11 nenes (i on els nens serien molt ben rebuts!). També a
l’ANGLÈS continuen consolidant el model complementari a l’escola, i dimarts
s’ofereix als més petits de P4 i P5 i els dijous a la resta fins a 6è. Amb la PLÀSTICA
hi ha hagut dubtes però, finalment, de P5 a 2n es farà els dilluns i de 3è a 6è  els
dimecres. En aquesta activitat hi haurà nou responsable. Finalment divendres es
tornarà a fer el taller de CINEMA D’ANIMACIO, de 4t A 6è. En aquesta activitat nova
també han fet grans avenços.

Quan als ESPORTS, encara sembla que no
està madur el projecte de tenir un equip propi a
l’escola d’alguns dels esports majoritaris. La
Isabel comenta que “com que no tenim lavabos
fora, al pati, de moment no es viable plantejar-
ho. Si es fessin partits de bàsquet els
dissabtes al matí, s’hauria d’obrir l’escola i això
es una gran complicació, que encara
dissuadeix més els mestres de donar-hi
suport”. PRE-ESPORT extraescolar  per als
alumnes de 1r a 3r es fa en dos grups de

dimarts i dijous, els mateixos dies que es fa FUTBOL, també en dos grups a partir de
4t. La PSICOMOTRICITAT dels petits es fa també dijous. Hi ha ANGLÈS dimarts per
als petits i dijous per als grans. El PATINATGE és un únic grup els dilluns, de 3r a 6è,
ja que per als petits no hi ha prou inscrits. I, com us comentem, enguany la novetat
esportiva serà el Korfbal, per als de 3è a 6è els divendres. Serà popular si els nens i
nenes ho volen!

El fruit de tots aquests mesos de treball i joc es van poder veure i gaudir durant la
festa de final d’extraescolars. Va ser molt animada i multitudinària, i fa pensar que
aquestes activitats  són ben valorades tant pels nens i nenes com per les famílies. I
D’AIXÒ ES TRACTA!

Anna Solana
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Temps de migdia
Hola a tothom!!!

Que ràpid passa el temps ... en un tres i no res ja tornem a estar aquí i, encara més ràpid, sense

adonar-nos ja haurà arribat l’estiu ... que bé!!!

Per començar a explicar-vos cosetes suposem que

ens vàreu veure per carnestoltes ... sí, sí... Érem

aquella colla de bruixes i bruixots que anaven tombant

per l’escola amb aquella olla gegant, preparant pocions

per a aquells que s’atrevissin a veure-les ... més tard

ens vàrem refugiar en la nostra cova particular,  la cova

“ Can bruixa ... perquè  qui no dini, li mossego la cuixa”

era una cova molt ben guarnida, amb teranyines,

aranyes i rat-penat ben estranys!! Tot plegat feia una

mica de por ...

Tots  ens ho vàrem passar d’allò més bé a la rua,

ballant i fent festeta!!!

Ara  les nostres idees estan centrades en l’escola

d’estiu. Com tots i totes ja sabeu, al juliol allà ens hi

trobareu!!! Amb la piscina preparada al pati i amb un

munt d’excursions i d’activitats per  passar-nos-ho molt

i mooolt bé.

Per últim, us fem una petita valoració de com ha anat aquest primer any amb  la Fundació Futur.

Per a nosaltres, monitors/es i cuineres, la valoració és positiva. S’ha d’anar insistint amb els plats

que no agraden tant i que costen, però la veritat és que els nens i nenes els han acceptat força bé.

Ja sabem que és un canvi que no podem pair amb només un any! és com un treball de formiguetes...

d’anar fent, però sense parar!!! La veritat és que esperem que, de cara al proper curs, les coses

surtin com a mínim igual de bé que aquest any, no???

Ha estat un any amb molts reptes i molts canvis, però creiem que els hem anat superant tots de

mica en mica amb bona nota!!!

Esperem que tots i totes tinguem un bon final de curs i molt bones vacances, ens veiem a la

propera!!!

L’equip de monitors/es
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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



8

Obrim l’aula

P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins

A L’ESCOLA HEM FET UNA EXPOSICIÓ DE TREBALLS FETS A PARTIR D’UNS CONTES

L’exposició ens ha agradat molt.
La classe dels Pingüins  hem ensenyat la
nostra obra a la classe dels Bous i Vaques
d’Àngels Garriga. La classe dels Dofins
hem fet el mateix amb la classe de les
Girafes d’Heura.
Hem explicat el conte, també com hem fet
la nostra obra plàstica i ells han fet el
mateix.
Després, a classe, hem dibuixat el que ens
va agradar més de l’exposició.
Aquí veureu uns quants dibuixos

La classe de les Girafes de l’Heura ha fet unes cuques de
llum i ens han explicat com ho han fet.
I la classe dels Bous i les Vaques de l’escola Àngels Garriga...
la Sopa de Pedra.
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Obrim l’aula

P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins P4 Dofins P4 Pingüins

Els Dofins a l’exposició:

Els Pingüins, mentre fan l’explicació dels seu conte a
la classe dels Bous i les Vaques...

Els Pingüins i la seva girafa

A continuació veureu una foto de la construcció
del drac dels Dofins:
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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

VISITA AL CAU FERRATVISITA AL CAU FERRATVISITA AL CAU FERRATVISITA AL CAU FERRATVISITA AL CAU FERRAT

El dia 9 de maig vam anar a
Sitges a visitar el Cau Ferrat. Ara
us explicarem la història d’aquesta
casa tan especial: Santiago Rusiñol
era un artista que viatjava per tot
el món però un dia va passar per
Sitges i li va agradar tant que va
decidir tenir-hi una casa. Va veure
dues casetes de pescadors a la vora del mar i les va
comprar. Les va pintar de color blau i blanc i poc a poc
hi va anar portant totes les seves col·leccions: de claus,
ferros, plats... Als seus amics artistes també els agradava
molt anar al Cau Ferrat. Quan el visitaven li portaven

objectes per a les seves
col·lecions.
Ara, el Cau Ferrat està
obert perquè el pugui
visitar tothom i veure
totes les coses que en
Santiago Rusiñol hi tenia

guardades.



11

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

ELS CARGOLS DE SEGON

Les nenes i els nens de les classes de segon, Pandes i Tigres, vàrem anar de colònies a Can
Maiol, que és una casa molt bonica i molt divertida del poble de Sant Andreu Salou, a la comarca
del Gironès. Ens ho passàrem molt bé. No vam parar de fer activitats i una de les més divertides
fou passejar amb les dues ases de la casa, el Tonet i la Lola. I a la nit venien els follets i robaven
els ous del cuiner!

Una experiència molt interessant fou la visita que
férem a una granja de cargols que hi ha al poble.
Sí, sí, una granja de cargols, ho heu llegit bé! Va
ser molt curiós veure tants cargols junts. Els
tenien organitzats per mides i per les feines que
els hi feien fer: criar, créixer, engreixar-se, ...

Els que criaven estaven instal·lats en unes grans
plataformes i tenien uns petits potets de plàstic
plens de terra humida per anar-hi a posar els
ous. Els cargols s’aparellen i en quedar tots dos
fecundats van a posar els ous a dins els potets.
Per fer-ho ensorren el cap a dins la terra.

La gestació dura uns dies i quan han nascut els cargolets els traslladen a uns altres apartaments
perquè vagin creixent. Quan ja són una mica grandets els posen a la zona en la que
s’engreixaran i es faran ben grans i grossos, llavors ja els podran portar a vendre.

Ens va agradar tant veure tants cargols junts
que, una vegada a l’escola, les mestres, la
Cristina i la Matilde, ens van proposar que el
proper cap de setmana que plogués, tots els
que poguéssim intentaríem anar a buscar
cargols i portar-los a l’escola i muntar unes
cargoleres per poder-los observar millor i
mirar que els nostres cargols també
criessin!

I així ho hem fet. Estem molt il·lusionats i
il·lusionades amb la observació dels nostres
cargols. Llàstima que potser no podrem
veure tot el procés perquè s’està acabant el
curs!

Ah, i cada nen i nena té el seu cargol. Els hi hem fet unes petites taquetes de pintura per
reconeixer-los i, com que s’adormen molt, els despertem amb aigua, els rentem i juguem una
estoneta amb ells. És molt divertit!
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Obrim l’aula

3r Llimoner 3r Llimoner 3r Llimoner 3r Llimoner 3r Llimoner 3r Llimoner 3r Llimoner 3r Llimoner 3r Llimoner

ESPAI FÈNIX

(VISITA AL TALLER ON ES FAN ELS TITELLES)

El dia 22 de març de 2007 a les 9.30 en punt vam marxar d’escola. La classe de tercer
menta també venia.

Primer vam agafar el metro, on vam fer una mica de xivarri, línia blava, després, clar,
vam sortir del metro a la plaça de Sants i marxàrem caminant fins arribar a una plaça
que es deia plaça Fènix. Allà vam esmorzar i jugar. Quan acabàrem, vam entrar, de dos
en dos, en un taller, que era un teatre: El teatre Malic. Semblava molt petit, però després
va resultar que no era tan petit. Una senyora, que es deia Mariona, ens va ensenyar
com es feien els titelles i a fer un fantasma amb un drap blanc. Els titelles poden ser de
moltes menes: d’ombres, de guant, de dit, de fils... i els pots posar diferents veus o la
teva com disfressada.

La Mariona, amb l’ajuda d’un titella, la Sofia, ens va explicar tres històries: Una amb
titelles d’ombres xineses, l’altra amb guants i l’altra amb fils.

Vam veure titelles de Mèxic, de la Xina, del Vietnam (que es fan a l’aigua). Arreu del món
es fan titelles.

Ens va agradar molt i molt i molt. Va ser un matí divertit.
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Obrim l’aula

3r Menta 3r Menta 3r Menta 3r Menta 3r Menta 3r Menta 3r Menta 3r Menta 3r Menta 3r Menta 3r Menta 3r Menta

Hem fet uns pingüins

La Teresa ens va proposar un llibre de lectura per la classe que es titula SOLO, escrit i il·lustrat
per Paul Geraghty.
El llibre explica la història d’una família de pingüins. Ens va agradar moltíssim!!! El recomanem a
tots i totes.
Com volíem fer alguna cosa en grup per l’exposició de la biblioteca vam decidir entre tots
construir uns pingüins de paper maché.

Ara us explicarem com els vam fer:

La Lourdes i la Maite van fer l’estructura dels pingüins
amb paper de diari.
Després vam posar capes i capes de paper de diari
mullades en cola d’empaperar.
Quan ja teníem unes quantes capes vam esperar a que
fossin secs.
Més tard vam fer el mateix però amb paper higiènic
perquè ens quedés blanc.
Un altre dia els vam pintar de color blanc, i per últim, els vam pintar de colors fent servir pinzells,
esponges, etc...

El dia de l’exposició vam tallar
unes tires de paper blanc que
feien de terra gelada.
Nosaltres pensem que ens van
quedar molt bonics.
Ens vam divertir molt fent-los;
si voleu vosaltres també ho
podeu provar!!!

Petons
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5è Migjorn 5è Gregal 5è Migjorn 5è Gregal 5è Migjorn 5è Gregal 5è Migjorn 5è Gregal 5è Migjorn 5è Gregal 5è Migjorn

Fem de joves pintors i pintores

Sumant-nos als actes de celebració del 75è
aniversari de la mort d’en Rusiñol, artista
modernista, els nois i les noies de 5è Migjorn i
Gregal hem fet de joves pintors.

Com hem conegut en Rusiñol?
Primer en vam parlar, vam buscar informació a
internet i després vam recollir-ho tot en un
text i també vam fer una auca sobre aquest
pintor on hi destacàvem els esdeveniments més
importants de la seva vida, les seves afeccions,
la manera de ser, el seu aspecte físic i la
vestimenta. Finalment vam anar al Museu Cau

Ferrat de Sitges per a aprendre‘n més, d’ell.

Què hem treballat d’en Rusiñol?
De les afeccions d’en Rusiñol hem treballat la
pintura i sobretot els patis i jardins.
Ell es va enamorar dels jardins del Laberint
d’Horta o d’Aranjuez i nosaltres ens hem inspirat
en el jardí que tenim més a prop (el nostre hort)
en els patis de bugaderes del carrer Aiguafreda,
i també en algunes places i carrers de Sitges.

Quins sentits hem tingut en compte?
Hem observat i mirat amb ulls de pintor.
Hem utilitzat un visor per  enquadrar les imatges
de l’hort i els patis d’Horta, i hem tingut en compte si el cel era
clar o fosc per fer un quadre més alegre o més trist. Hem
barrejat la pintura amb guix per espessir-la i que tingués una
textura diferent. I en lloc de pinzells, hem fet servir esponja i
els dits. Pintem primer el fons i a continuació el que està més a
prop. També hem fet servir l’aquarel·la per pintar imatges
representatives de Sitges relacionades amb Santiago Rusiñol.

Finalment, els pares i  les mares de 5è han pogut visitar
l’exposició de pintures dins el marc de la Setmana Cultural.
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6è Xaloc 6è Garbí 6è Xaloc 6è Garbí 6è Xaloc 6è Garbí 6è Xaloc 6è Garbí 6è Xaloc 6è Garbí 6è Xaloc 6è Garbí 6è Xaloc

CONVIVÈNCIA I DINAMITZACIÓ DE LES RELACIONS
DEL GRUP-CLASSE

Durant tot el curs 06-07, les classes de 6è: Xaloc i Garbí hem estat treballant la
Convivència i dinamització de les relacions del grup-classe:

- vers 6è
- vers el Cicle Superior
- vers tota l’escola
- vers les Escoles Amigues

El dijous 10 de maig vam presentar aquest treball en la inauguració de la VI mostra
dels centres educatius públics d’Horta: “Educació per a la participació”, a l’IES Josep
Pla.

 Xaloc i Garbí i 5è Migjorn i Gregal portem tota l’organització del Carnaval de l’es

Els acords són cosa
de tots. Gràcies a
les assemblees
conjuntes els dos
grups de 6è decidim
moltes coses
importants.

Visca el Carnaval.
Tots junts decidim
el tipus de disfressa
i dissenyem un
detall conjunt.

Els alumnes de 5è i 6è celebrem la
Castanyada amb una gran gimcana al
Parc de l’Oreneta. Fem grups conjunts i
passem proves divertidíssimes!

6è Xaloc i Garbí i 5è Migjorn i Gregal
portem tota l’organització del
Carnaval de l’escola.

Mostrem a les Escoles Amigues que  “Som
joves protectors”è
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Parlem-ne
El límit que obre

La qüestió dels límits i sobre tot com sostenir-los apareix com una dificultat en la nostra tasca educadora.
Sovint ens movem entre l’escull de “deixar fer” i l’escull de “la prohibició”. Tanmateix sabem que quelcom
més es juga en el moment de establir un límit i que va més enllà d’aquest binomi, encara  que la decisió
sempre acaba concretant-se en un SÍ o un NO.

Es potser aquesta qüestió la que fa que la major dificultat al moment d’establir un límit en l’àmbit familiar
estigui en fer servir un argument o discurs vàlid que no només sigui funcional i pràctic, sinó que a més ens
ofereixi una mínima garantia de no haver-nos equivocat per complet.

Per què ens fem avui la pregunta sobre els límits? Quines son las particularitats i les dificultats en que ens
trobem? Les paradoxes?

Una petita vinyeta que ens va caure a les mans il·lustra amb sentit de l’humor una de les paradoxes que
vivim a l’actualitat. Una parella, pare i mare, que vivien feliços plegats i dedicats a l’educació de la seva filla
adolescent ens van quedar sorpresos, quan la seva filla, en un mar de llàgrimes els hi va demanar ¿perquè
no es separaven? Ja que ella es sentia discriminada davant de totes les seves amigues que teníem pares
separats.

Les ensenyances d’aquesta vinyeta són múltiples, però n’hi ha una d’essencial
i és que respondre a la demanda de l’altre, fins i tot  renunciant al propi
desig, no és el camí. Si canviem la història i pensem en els diferents moments
del creixement dels nostres fills i filles, respecte al menjar, el jocs, la roba, el
moment d’anar a dormir, els amics, les sortides, sempre planejarà sobre
nosaltres l’ombra que hi ha algú altre que ho fa tot i està disposat a
complaure’ls en tot. Cada època té els seus condicionaments, en l’actualitat
vivim en un món (als països rics) que tracta de mostrar que tot és possible i
que està a les nostres mans i que totes les situacions de la vida es poden
sortejar sense frustracions, es persegueix una felicitat sense traves, completa.
És en la solitud de les nostres existències particulars on vivim  i experimentem
la precarietat de tantes oportunitats i el límit sofert per cadascú, encara que
no és reconegut. És el món de les pèrdues i de les oportunitats. Una visió del
món  que es mou entre l’omnipotència i la impotència, en el qual vivim experiències de desencantament i
d’encantaments disponibles a bon preu, però també efímers i fugaços. Aquesta és la paradoxa, sempre
qualsevol camí es una opció i alhora una pèrdua.

Desconèixer els nostres propis contorns comporta una manca de reconeixement de l’altre i del que ens pot
aportar. L’altre no és algú amb qui compartir i, per tant, les persones amb una dependència necessària i no
reconeguda acaben instrumentalizant les relacions.

Aquest aprenentatge necessari dels nostres propis contorns i de la relació amb l’altre, és a dir, les relacions
d’alteritat fonamentades en el propi autoconcepte el fem en les relacions originàries amb la mare i el pare,
cadascú al seu lloc .

Aquests llocs han sofert canvis en poc temps, hem passat de l’autoritarisme al desig d’una relació educativa
basada en el diàleg i la confiança. De tota manera, en el model familiar tradicional també es donaven espais
de relació, en els quals no mediava la força i són aquests els que ens han fet créixer.

La distinció que fa Hanna Arentd entre autoritat i poder és molt fecunda per entendre aquesta paradoxa en
la qual ens movem. Ella defineix l’autoritat com a qualitat de la relació basada en el reconeixement i la
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Parlem-ne

 
confiança, però també en la disparitat, entre generacions, entre sexes, entre cultures. I el poder que és la
mediació de la força i del domini d’un sobre l’altre. L’autoritat no és repressió, ni autoritarisme, ni l’exercici
constant de la força sobre l’altre, la rigidesa de les normes, la utilització de la persuasió, l’anul·lació de la
seva disponibilitat. Així fem éssers atemorits, violents, que no es poden autoregular i que tracten d’imposar-
se sobre l’altre, de la mateixa manera que els han viscut. Per tant, és desitjable   educar amb el màxim
d’autoritat i el mínim de poder ja que l’absència d’autoritat també genera violència i tirania d’uns sobre altres.

En cada petit gest que es produeix en la vida familiar, al voltant dels menjar, dels deures, de la recollida dels
objectes que han quedat al mig del menjador, de la neteja, s’està construint quelcom que va més enllà, la
relació amb el propi cos, l’ajuda i la cooperació, en definitiva la relació amb un mateix, les seves possibilitats
i dificultats, i la relació amb l’altre, la complexitat de la relació entre donar i rebre. Es tracta de fonamentar la
nostra autoritat sense recorre al poder arbitrari, a l’obediència obtinguda per la força, el xantatge o la persuasió.

Hem de caminar cap el límit que obre, donar aquest criteri que orienta, que tanca unes possibilitats i obre
d’altres, aquest límit que apareix en els terrenys fronterers, els quals depenen de la nostra decisió, els
horaris, els menjars, l’ordre. En el context de cada situació concreta prendre una decisió que es pugui
sostenir, que es basi en la confiança i en les possibilitats del nostre fill o filla. Obrir un espai de creació, en el
qual es puguin inventar solucions sense improvisar, però que permeti a la criatura comprometre’s en cada
edat en la seva part de la relació. Evidentment el camí no es fàcil i no s’ha de donar res per fet. Hi ha, però,
algunes indicacions que poden afavorir aquesta espai de confiança i diàleg.

És important donar mesura de les seves accions, estimulant els comportaments adients, responsabilitzar-los
de les accions inadequades, demostrar afecte i disponibilitat, no confondre’s amb les seves pors, tolerar els
canvis d’ humor, els seus silencis, les seves demandes, diferenciar entre justificar i explicar i, per tant, ser
breu i objectiu en els nostres comentaris. Estimular les seves iniciatives i deixar espai perquè pugui créixer.

Elaborar normes coherents, que es puguin complir, que estiguin al seu abast
i transmetre-les de forma clara i específica que no presentin dubtes i que no
se sotmetin a modificació constant. Tractar de definir les normes abans de
que es presentin els conflictes, i buscar les seves opinions davant de
situacions que puguin ser conflictives. Evitar per tant entrar en el forcegeig
que és més propi del poder, de les cessions per esgotament i diferenciar
aquestes situacions de la veritable negociació en què no es perden els papers
perquè i hi ha un espai d’intercanvi recolzat en la nostra autoritat.

També és important aprofitar la llibertat guanyada per les dones com una oportunitat per viure la maternitat
i la paternitat des d’una autoritat compartida, basada en el reconeixement i un suport mutu que no vol dir
confusió i manca de coherència, però que implica també la diferència de criteris i el respecte a l’espai de
cadascú.

Per tant, estem parlant d’un límit que genera moviment i capacitat d’invenció segons la necessitat. Intentar
un desplaçament d’una metafísica del desig interpretada pel mercantilisme actual com a desig de consum i
de posseir, interioritzada també en nosaltres mateixos i en la manera de respondre a les necessitats dels
nostres fills i filles. El desig sempre és la recerca de cadascú com a ésser incomplet. Aquest recorregut, que
parteix de la necessitat, i que xoca amb ella, s’obre camí en cada trajectòria singular si no es pretén una
resposta total i una elecció forçada per la urgència, amb una ansietat i neguit constant. La resposta, sempre
“parcial”, és el que fa que la necessitat i el desig es conjuguin junts. És la mesura la que fa sorgir el desig.

Asun López Carretero
Pablo Rivarola Padrós
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Parlem-ne... i què n’opinen els pares

Jo treballo moltes hores i no puc gaudir gaire dels meus fills. Només falta que
quan els vegi hagi d’enfadar-me per coses banals. Si, en aquest cas, el nen
avui no té gaire gana, doncs que mengi un gelat! Ja soparà millor. Per altra
banda, començo a estar una mica tip de tant parlar de límits.
Pare de 5è i 3r d’ESO.

Límits

Què fàcil és parlar de límits i com de difícil resulta posar-los! És evident que no es pot créixer
sense, però als pares i a les mares moltes vegades ens costa trobar el punt just on plantar-nos i,
sobretot, ens costa mantenir-nos ferms. Perquè, a més, és convenient mostrar-se sempre
inflexibles, o hi ha lloc per a la negociació un cop passat el límit marcat? Suposo que no hi ha
una resposta única per a totes les ocasions, això dels límits és un autèntic repte!

Una ocasió que no ens ofereix dubtes i hem marcat uns límits inflexibles: la nostra filla gran (té
12 anys) vol un mòbil perquè és “l’única dels seus amics que no en té”. Ho té clar! Tenim mil
arguments i paciència de sobres perquè continuï sent “l’única”.

En canvi, l’hora d’anar a dormir és una batalla quasi perduda. Sempre acabem cedint a mil
excuses per traspassar de llarg l’hora límit. Potser perquè estem cansats, potser perquè hi ha
poca estona al vespre, potser és que a la tele fan una cosa molt divertida, potser...

I ara que quasi encarem la pre adolescència dels nostres dos fills, els experimentats ens diuen
que ens calcem, que fins ara no ha estat res!

Joan Carles Guarné (pare de 4t)

CRÉIXER AMB ELS LÍMITS

Segur que tots i totes sabem d’aquest tema molt i molt, però també és probable que en més d’un
moment ens haguem trobat en aquell punt en que els nostres fills ens hagin fet dubtar i tot hagi
trontollat una mica... però això és molt normal que passi. Des de ben petits els nostres fills proven
fins a on poden fer. És l’adult, que és la seva referència, qui li ha d’anar mostrant el camí. Un cop ho
han entès, els queda interioritzat. Però com tos sabem prou, vivim en una època complicada, on el
temps lliure és escàs. Anem a treballar i quan sortim, el temps que ens queda es fa curt: hi ha una
sèrie de tasques que ens esperen en relació als nostres fills que hem d’atendre. Llavors passa allò
inevitable quan el nostre nen o nena no vol banyar-se perquè vol jugar, o bé no li agrada el sopar que
hem preparat... i mentrestant nosaltres davant d’aquesta situació, anem pensant en el munt de coses
que ens queden encara per fer i com de cansats estem  al tard... i ens agafa aquella fluixera que ens fa
dir sí a tot allò que no hauríem dit mai.  Però, com els nostres fills i filles són d’allò més
intel·ligents,  ja saben que aquí han guanyat una partida, perquè al proper cop que nosaltres vulguem
dir no a la mateixa situació, el mecanisme no ens funcionarà i ens costarà el doble reparar-ho.
Dit això, hem de conciliar la nostra consciència perquè tots els pares i mares volem fer-ho d’allò
més bé i també sortir-ne bé d’aquestes situacions. Per afavorir-ho, és important no posar-nos grans
límits que no es puguin complir, però han de ser clars pels nostres fills i filles i sobretot, ens els
hem de creure nosaltres realment. Perquè quan una cosa te la creus realment, saps defensar-la.
D’altra banda, quan nosaltres no dubtem també li donem seguretat a l’infant, cosa que si anem
canviant sovint de criteris, l’efecte és diferent. Què us sembla el tema?

Xavier Aldavert. Pare de 3r i de 6è
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Les bugaderes

Un any més, s’ha fet a l’escola, el dissabte 26 de maig, la festa d’activitats extraescolars per
mostrar a tots aquells interessats, no només als nens i les nenes que hi ha participat, el contingut
de totes les activitats organitzades per l’AMPA durant el curs.

Totes les activitats han estat molt interessants, però destaquem, per ser la novetat d’aquest any,
el cinema d’animació, realment espectacular!!!

Hip-hop

Patinatge

Escacs

Cinema d’animació
Teatre

Plàstica

Anglès

Festa d’activitats extraescolars
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Les bugaderes

Mercat de 2a mà

El divendres    vam fer el segon mercat de segona mà d’aquest curs. Aquest cop es va recollir
roba i també va ser tot un èxit. A més, hi havia berenar –que van fer les mares i els pares enllaç
de tots els cursos- a bon preu, la qual cosa va contribuir molt a l’èxit del mercat!

Es va crear bon caliu i vam recollir uns 300 euros, destinats a la festa de final de curs. Així que
podem considerar l’objectiu aconseguit!

I segurament, el curs que ve n’hi haurà més...

LA CUCURBITA I EN PEPO JA HAN SORTIT AL CARRER !!!

El passat diumenge 13 de maig la Cucurbita i en Pepo van fer la seva primera sortida com a
gegants participants en la rua de festa major del Guinardó. Els van acompanyar nens i nenes de
cinquè i sisè.

Van ser batejats pels gegants del Guinardó.
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Temps de lleure

Europa P-3 Home de color RUILLIER, Jérome. Ed Joventut. Intercultural.
Europa P-3 El ninot de neu. BABARRO, X. Ed. Combel

Àsia P-4 Els viatges del meu avi. Mònica Gimènez, Ed. Barcanova
Àfrica P-4 Els colors de l’ Àfrica. OBIOLS, A. Ed. Beascoa

Àfrica P-5 Witika, la filla dels llenos. ÁLVAREZ, Blanca. Ed. Destino
Àfrica P-5 Me comería un niño. DONNIO, Sylviane. Ed. Alfaguara

Àsia 1r La història del petit Babaji. BANNERMAN, Helen.
Ed. Joventut

Europa 1r Madlenka SIS, Meter. Ed.Lumen  Intercultural

Àfrica 2n La zebra Camil·la. NUÑEZ, Marisa. Ed. Kalandraka
Àfrica 2n L’ Àfrica de Zigomar. CORENTIN, Philippe. Ed. Corimbo

Amèrica 3r Solo. GERARGTHTY, Paul. Ed. Zendrera Zariquiey.
Àsia 3r Lao Lao i el drac de gel. BATESON- HILL, Margaret.

Ed. Brosquil

Àfrica 4t Torna aviat dolçor meva. PIQUEMAL, Michel. Ed. Baula
Àsia 4t La llegenda de l’estel. JIANG HONG, Chen. Ed. Joventut

Amèrica 5è El còndor i les estrelles. Ed. Abadia de Montserrat
5è El color de la sorra. Elena O’Callaghan. Ed. Baula

Amèrica 6è Germà cel, germana àliga. Jeffers, Susan. Ed. Olañeta
Amèrica 6è La composición. Skarmeta, Antonio. Ed. SM

QUIM TORRENTS COTS  5è A
Les cròniques de Narnia. El cavall i el noi - LEWIS, C. S - Ed. Destino
És de misteri. Els cavalls es parlen, hi ha una gran traïció...
A partir d’ 11 anys

MÍRIAM YANES ARAU  5è A
El panda de l’emperador - DAY, David - Ed. Cruïlla
És l’aventura d’un nen i el seu tiet. Al principi és un conte força trist
però mica en mica es va fent més alegre.
A partir de 10 anys

ALBA GUZMÁN SOLANA  5è A
Paper de diari - MARTÍ i ORRIOLS, Meritxell - Ed. La Galera
El recomano perquè m’ha agradat la història i es poden fer avions, vaixells i barrets amb els dibuixos de
les instruccions i els papers que hi ha al final del llibre.
A partir de 6 anys.

IVET del RIO MELGAR  5è A
El capità calçotets i la invasió dels extraterrestres - PILKEY, Dav - Ed. Cruïlla
És un llibre divertit, d’emoció i misteri. I també t’entreté una mica. A partir de 7 anys

LAURA CORDERO JORDÀ  5è A
Com ensinistrar un drac - COWELL, Cresida - Ed. Cruïlla
És un llibre d’aventures i dracs. M’ha agradat perquè els noms dels personatges
són molt divertits i la història està molt bé.
A partir de 10 anys.

AQUEST SÓN ELS LLIBRES QUE LA NOSTRA ESCOLA HA TREBALLAT
PER FER LA VOLTA AL MÓN EN 41 CONTES
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Temps de lleure

RECOMANEM

MAR TRISTÁN PERELLÓ - 4t Gira-sol
Mini i el gat - NÖSTLINGER, Christine -  Ed. Cruïlla
El llibre explica la història d’una nena que no li deixen tenir animals i això li passa a moltes
persones. El final jo no me l’esperava i em va fer molt contenta. M’agradaria que el llegíssiu.
A partir de 7 anys.

JÚLIA RUIZ RACHÓN - 3r Llimoner
Eugènia a Venècia - BJÖRK, Hristina -Ed. Serres
És un llibre molt interessant i té molta lletra.
A partir de 8 anys.

ANA SETIÉN CORTÉS -  3r Llimoner
Tots els títols. - STILTON, Geronimo - Ed. Destino
És un llibre d’una rata que passa moltes aventures, en somnis, a les vacances... Recomano tota
la col·lecció. Ah !!! i no recordava que totes les aventures les passa amb els seus amics.
A partir de 8 anys.

YANIRA VILLARINO TEJERO - 4t Cirerer
El dia que naciste/ El dia que vas néixer - ROBIE,H. Harris - Ed. Serres
M’ha agradat perquè va de nens bebès i a mi m’agraden molt els bebès. És molt “xuli”.
A partir de 8 anys.

ANNA MÁRQUEZ TOSAS - 4t Cirerer
Un vikingo en el jardín - SCHMIDT, Annie - Ed.SM
En aquest llibre passa una aventura divertida i acaba bé.
A partir de  9 anys.

JORDI ERILL CARRERA - 4t Cirerer
El pirata Garrapata - MUÑOZ, Juan - Ed. SM
El pirata i tot el que passa en el llibre és molt divertit i m’agradaria que tothom el pogués llegir.
A partir de 8 anys.

CLARA RESINA del CAMPO - 4t Cirerer
L’espasa adormida - MORPURGO, Michael - Ed. RBA
Aquest llibre al principi és avorrit però després enganxa i és molt interessant. És “xuli”.
A partir de 9 anys.

PAU PARELLADA VENTURA - 4t Cirerer
Quines vacances més superràtiques - STILTON, Geronimo - Ed. Destino
Mai l’havia vist i crec que és molt divertit. Jo el recomanaria per la gent que li agradin les
històries d’aventures i riure.
A partir de 8 anys.
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Nyam - nyam

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

ELS TÒPICS DE LA SALUT I EL PLAER

Arran d’un estudi aparegut en el diari El País el 13 de març d’aquest
any sobre els suplements vitamínics aprofitaré per escriure sobre algunes
creences que es van estenent entre nosaltres, en part degut al marketing
i en part degut a aquesta preocupació una mica malaltissa (valgui la
contradicció) per la salut.

Començant pel tema de El País, en l’article es deia que arran d’un
estudi, molt més complert i fiable que els que s’havien fet fins ara, s’ha
vist que els suplements vitamínics o els antioxidants (vitamines E i C, el
betacarotè −precursor de la vitamina A−, els flavonoides, el seleni i el
zenc) no solament podrien no ser beneficiosos sinó que podrien ser
perjudicials. Les propietats saludables de les fruites i verdures en gran mesura són degudes al seu
contingut en antioxidants però el fet d’aportar aquests elements separats del vegetal sembla que no
té el mateix efecte. L’article del diari és molt extens i està ben explicat, no el reproduiré aquí però
si algú té curiositat em pot demanar una còpia.

Vull aprofitar també per parlar de la dèria que ens ha agafat contra la sal i el sucre.

És veritat que les persones hipertenses han de menjar una dieta baixa en sal però la resta de la
gent no té perquè. Si una persona està sana, pot menjar tranquil·lament
els menjars salats normalment, sense passar-se. El cos té mecanismes
per regular la concentració de sal: quan mengem una mica més salat del
compte de seguida tenim set. En temps de calor és necessari ingerir sal
perquè amb la suor se’n perd i la necessitem ja que ens ajuda a retenir
l’aigua imprescindible. El resultat d’aquesta tendència és que alguns
fabricants d’aliments comencen a baixar la sal en productes tradicionalment
salats com el bacallà o el formatge, amb la conseqüència que no són tan
bons, perquè la sal en aquests productes no solament aporta el gust salat
sinó que regula processos enzimàtics complexos que produeixen
substàncies potenciadores del gust. Per això el bacallà salat és molt més
bo que el bacallà fresc. En aquest cas, primer se sala, es deixa madurar

amb la sal que a més fa de conservant i en el moment del consum es dessala al gust. Si aquesta
feina la fem a casa, cap problema, però ara es ven molt bacallà al punt de sal o amb poca sal i el
problema és que es conserva pitjor.

En quant al sucre, excepte les persones diabètiques o amb el sucre alt, la
resta de la gent el pot consumir, amb moderació, sense problemes. Els
edulcorants artificials que s’utilitzen en alguns productes “light” en substitució
del sucre, com la sacarina o l’aspartame, no són totalment innocus; encara
que estan permesos, és millor, si no és necessari, no consumir-los.

Com sempre (sempre anem a parar al mateix lloc), el consell és menjar
variat, en quantitats moderades, no abusar del greix, menjar molta fruita i
verdura, més peix que carns vermelles, però també altres aliments com la
xocolata, els embotits, el formatge, els gelats i tot el que ens agrada més.
El plaer també té a veure amb la salut.




