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Què fan al pati de l’escola?

El dos de gener van començar les obres per equipar
el pati de vàters, vestidor, magatzem i piques per
beure i rentar-se les mans.

L’obra va a bon ritme i aviat començaran a aixecar
paret.  Els fonaments han sigut la part més costosa.
Per trobar sòl ferm han perforat fins a 8 metres. Ja
se sap, són coses que passen quan s’edifica sobre
d’un torrent!

Conviure amb les obres no són flors i violes, encara
que imaginàvem que seria molt pitjor.
Hi ha moments de soroll, sobretot per a les classes
més properes, i moviment de camions, però ens
les arreglem bé entre els uns i els altres.

Quan estem al pati tenim l’ocasió d’observar com
és el treball de paleta, les eines que utilitzen, què
porten els enormes camions, etc.
Els adults mirem l’obra amb ulls de mestre. Les
nenes i els nens amb ulls curiosos. Aprenem.

Sabem que millorarem i  hi posem paciència, quin
remei!!!

Nosaltres somiàvem

Somiàvem disposar del petit solar que tenim ara més
el del costat. Aquell que sempre està brut perquè no
és de ningú. I que en paral·lel al carrer Peris Mencheta
ens hi edificarien una bateria de vestidors amb dutxes
i mitja dotzena de vàters. En una paret unes piques
molt llargues a dues alçades amb unes quantes
aixetes... i que per fi desapareixia per encanteri la
bonica, inútil i palplantada font de disseny.

És bonic somiar! Ens agrada somiar! No volem
renunciar a somiar!

En despertar ens adonem  que el somni s’ha encongit.
Tot és minso. Minsa la quantitat de vàters. Minso el
vestidor. Minso el magatzem.

Benvolguts col·legues del Departament d’Educació,
us posem uns deures: a la nit abans d’anar a dormir
heu d’escriure en una pissarra “vull recordar el que
somiï”. Feu-ho fins que un bon matí els recordeu.
Quan això passi estareu guarits i  potser  arribi un dia
que un dels nostres somnis sigui també el vostre.

Aquell dia millorarem.
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El reportatge
El PLAER DE RE-CONÈIXER EL CARMEL

Medir uns 30x30, fregar les 200 pàgines, pesar
més d’un quilet?.. Per l’aparença, ja és un senyor
llibre. Us parlem de “El Carmel ignorat, Història
d’un barri impossible” que han escrit en Lluís Bou
i l’Eva Gimeno i ha  editat l’Agència de Promoció
del Carmel de l’Ajuntament de Barcelona. Com
aquests historiadors, pares de l’escola,
defineixen el llibre, és una proposta ferma i ben
documentada per conèixer la història de la
Muntanya Pelada. Des de l’escola Torrent de Can
Carabassa mateix, el Carmel ens és ben proper
físicament, però en llegir el llibre, te n’adones de
com de desconeguts poden arribar a ser els teus
veïns.

Un desconeixement que l’esvoranc del Carmel,
arran les obres del metro, va semblar que
trencava. Aquest fet, tot i que amb molts
aspectes negatius i angoixants per a la gent
afectada, va obrir el barri a la curiositat, al
coneixement, de la resta de ciutadans de
Barcelona, de Catalunya, de l’Estat. Els mitjans
de comunicació van “aterrar”en massa al barri i

el nom del Carmel va omplir durant molts dies
pàgines i espais de ràdio i televisió. Es van dir
moltes coses, algunes més encertades, altres
menys, però la majoria, tòpics i llocs comuns que
es repetien. Uns mesos desprès, aquest va ser
el comentari que vàrem fer amb en Lluís. Tenia
per endavant l’encàrrec de fer aquest llibre i s’hi
posava amb moltes ganes d’aprofundir en la
història menys coneguda i menys òbvia del barri
del Carmel. I les primeres dades amb que
comptava eren molt engrescadores. Apuntaven
a uns orígens ibers, amb muralles que un dia
van encerclar un poblat ibèric al cim del turó de
la Rovira. Per a uns historiadors, tot un repte.

Un any i mig després d’una intensa i
engrescadora recerca, “El Carmel ignorat.
Història d’un barri impossible” és una realitat a
l’abast de tothom. El llibre d’en Lluís i l’Eva
demostra amb l’exhaustiva investigació,
reproduint documents, mostrant fotos (amb
algunes comparacions força impactants) que la
història d’aquest barri, els seus mals, no vénen
només del franquisme, que això és una de les
idees errònies sobre el barri. En llegir el llibre es
fa evident que els problems del Carmel no són

1932: excavacions del poblat
ibèric al carrer Lavèrnia
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El reportatge
tan moderns, immediats a la postguerra i lligats
al fenomen de la immigració. Més aviat el que
traspua la història és, per sobre de tot, l’abandó
de les administracions, la manca de criteri
secular, la invisibilitat política i social dels qui a
poc a poc es van anar assentant a la Muntanya
Pelada, uns dels tres turons de la ciutat i, per
cert, el més alt, amb 267 metres. Això és, segons
els seus autors, el que es descobreix quan
s’estudia a fons la història del barri  i, per sobre
de tot, es demostra que allò més valuós per als
seus habitants, les millores en la vida quotidiana,
han estat conquestes dels successius moviments
veïnals. L’habitabilitat del barri, el reconeixement
de la seva singularitat física i per tant les seves
especials necessitats i demandes han estat lluites
dures que han tingut noms i cognoms que s’han
enfrontat a unes administracions llunyanes si no
absents. Els autors diuen que “el barri del Carmel
és el resultat de l’esforç de molta gent
compromesa amb els problemes derivats de
l’ocupació d’un territori gairebé inhabitable, que
ha comptat amb la lluita d’entitats nascudes a
redós d’una ferma voluntat de millorar-lo”.

Els continguts del llibre es presenten en tres
grans apartats, que abasten tres períodes
cronològicament desiguals: el territori fins a
l’annexió d’Horta a Barcelona, el 1904; de
l’annexió a la Guerra Civil i, finalment, de la
postguerra al tombant del segle XX.

Del primer apartat en destaquen la fila que feia:
amb tres garrofers mal comptats, quatre matolls
i terrenys erms eren els elements que definien el
paisatge, a inicis del segle XIX, de la zona
coneguda des de molt antic com a Muntanya
Pelada. Era un nom que comprenia els turons
de la Rovira i del Carmel, i també el de la Creueta
del Coll. Era un territori, més, que abastava

quatre municipis diferents: Gràcia, Sant Martí
de Provençals, Sant Joan d’Horta i Sant Andreu
de Palomar. Amb una cartografia poc fiable, als
historiadors se’ls fa difícil establir alguns límits i
noms així com quan volen precisar indrets que a
poc a poc es van anar urbanitzant. També hi ha
testimonis d’activitats d’explotació de recursos
naturals com ara la mina de ferro de Can Xirot i
diverses pedreres.

Quant al període que va des de l’annexió fins la
Guerra Civil, el llibre aprofundeix amb la que fou
la primera entitat associativa del Carmel, la
societat EL FOMENTO de la Barriada del Monte
Carmelo, al març del 1906. Els butlletins que van
editar fins al 1925 permeten esbrinar les
transformacions i la problemàtica de la barriada
amb molt detall. I demostren que alguns dels
seus veïns ja miraven de vetllar pels interessos
dels petits propietaris que s’anaven instal·lant al
vesant nord del Carmel, sense condicions

Mines de ferro de Can Xirot  al Carmel
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El reportatge

òptimes d’assentament i, més important, sense
suscitar cap mena d’interès de les autoritats
municipals.

Després agafaria el relleu de les reivindicacions
l’agrupació de Propietaris del Carmel. Als anys
40 la majoria dels traçats dels actuals carrers ja
estaven definits, això sí, sense clavegueram ni
asfalt, el transport públic, suspès per la guerra,
no es va reprendre fins als anys 60... en fi, van
ser anys molt grisos. També aquests anys són
els de les primeres onades immigratòries a
Barcelona. A poc a poc, alguns nouvinguts van
ocupant els pendents de la Muntanya Pelada i
l’autoconstrucció i el barraquisme s’hi fan
habituals fins ben entrats els anys 80. Entre 1950
i 1970, els autors ho defineixen com El Carmel
Abandonat. Amb la creació al 1971 de
l’Associació de Veïns del Carmel, diuen els
autors, “ràpidament i de manera irreversible, el
Carmel deixaria de ser un barri ignorat;
continuaria sent, però, un barri impossible”.
Comencen les reivindicacions socials, com
equipaments, com l’escola La Tramuntana,
àmpliament ressenyada a la premsa, com un
ambulatori, com espais verds etc... El llibre
reprodueix alguns dels actes i cartells d’aquella

època convulsa i
plena de projectes i
il·lusions, algunes de
les quals van ser
realitats valuoses
per a aquest barri
barceloní. Una de
les reivindicacions
més fermes
d ’ a q u e s t a
associació va ser
acabar amb el
b a r r a q u i s m e .

Després de molts anys de lluita, finalment, al
1990 es dóna per eliminat l’últim gran nucli de
barraquisme de Barcelona situat, justament, al
Carmel.

Els autors, en Lluís Bou i l’Eva Gimeno, acaben
el seu intens recorregut per la història del Carmel
amb la resposta de Custòdia Moreno, una
activista històrica del barri, a la pregunta de cap
on creia que hauria d’anar la Barcelona del futur:
“El gran repte ha de ser la mirada cap els barris.
Hem obert la ciutat al mar, però també cal mirar
cap a la muntanya”. La feina d’en Lluís i l’Eva
per conèixer, sense prejudicis i amb rigor la
Muntanya Pelada, és una valuosa contribució a
aquesta mirada necessària.

El Carmel l’any 1919

El carrer Llobregós l’any 1974
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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

DURANT EL MES DE DESEMBRE, ELS NENS/NES GRANS DE LA NOSTRA ESCOLA I DE LES ESCOLES
AMIGUES HAN EXPLICAT CONTES A DOMICILI.
A LES CLASSES DE P3 VAN VENIR UNES NENES DE L’ESCOLA ÀNGELS GARRIGA A EXPLICAR-NOS:

- «LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L’ESCALETA», ALS CARGOLS
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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

- I «EL CARGOL I L’HERBA DE PONIOL», A LES TORTUGUES
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Obrim l’aula

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

MIREU QUE BÉ
QUE ENS HO
HEM PASSAT!

ELS LLEONS I ELS COCODRILS HEM ANAT A LA LUDOTECA “ARIMEL”,
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Obrim l’aula

1r Dogs 1r Giraffes 1r Dogs 1r Giraffes 1r Dogs 1r Giraffes 1r Dogs 1r Giraffes 1r Dogs 1r Giraffes 1r Dogs 1r Giraffes

HEM ANAT AL TEATRE A VEURE:
«RUDOLPH» I «LITTLE RED»

Since 2003 «El Torrent» use to attend a play in English once in
school year.
It is the first time children of 1st cycle of Primary went to the theatre.
The aim was that children enjoyed a lot with the experience.
Dogs and Giraffes saw «Rudolph»
Cats and Crabs saw «Little Red»
We covered several topics with them.
Lets see what children say...

Els personatges parlaven en anglès, amb gestos i a poc a poc perquè ho
entenguéssim bé.
La història era molt divertida.
Els personatges que més ens van agradar van ser:
La Lala i en Tinkiwinki perquè quan pegaven feia molta gràcia.
Ah! I quan  ballaven bellugaven el culet.
També hi havia el Rudolph que era un ren molt intel·ligent i recollia les joguines per
ajudar al Pare Noel.



10

Obrim l’aula

2n Cats 2n Crabs 2n Cats 2n Crabs 2n Cats 2n Crabs 2n Cats 2n Crabs 2n Cats 2n Crabs 2n Cats 2n Crabs 2n Cats 2n Crabs

La Paula I un nen d’una altra escola
van a comprar amb la Little Red.

La mare de la caputxeta es presenta i ens ensenya la seva casa.

El pobre llop, després d’haver estat estomacat per la Caputxeta, és a casa l’àvia que li dóna un
barret perquè es posi a dormir mentre ella va a comprar menjar.

“Hello, my name is Mrs Riding 
Hood. I live here in my little 
house. Do you like my house? 
It’s nice, isn’t it? This is my… 

 

 

 Can I have a 
chewing gum, 
please? 
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Durant aquest primer trimestre els nois i les noies de quart  hem
estudiat aquestes plantes:

BEGÒNIA: Prové de les regions
tropicals i subtropicals d’Àfrica,
Àsia i Amèrica. La gran varietat  la
fan ideal per a la jardineria. Les
begònies necessiten un lloc amb
ombra i molta humitat ambiental. En
climes freds perden les fulles.

BOIX: Buxus sempervirens. Es troben a la muntanya mediterrània i creix
entre 100 i 1.600 m. d’altitud. És un arbust de menys de 5 metres amb la fusta

molt dura, emprada per a fer els populars «gravats al boix» i culleres, instruments de vent i altres peces. Planta
medicinal però també tòxica.

CRÀSSULA OVATA: Família de les Crassulàcies, d’origen Sud-àfrica.
És un arbust d’entre 1 i 2m d’altura.

ROMANÍ: Rosmarinus officinalis. Creix
espontàniament en zones de clima
mediterrani. Arbust de fulla perenne molt
aromàtic. Té flors de colors liles. Té
propietats medicinals pel seu potencial
desinfectant (mals de panxa).

FARIGOLA: Thymus vulgaris. Petit
arbust que es troba en matolls de les
contrades mediterrànies. És aromàtica i perennifoli. Pot arribar als 40 cm d’alçada.
Presenta fulles molt petites de 4 a 9 mm amb les vores del limbe enrotllades cap el
revers. Les fulles es disposen de forma oposada al llarg de la tija. És una planta
amb aplicacions medicinals i amb propietats antisèptiques. S’utilitza a la cuina com
un condiment i per fabricar perfums i sabons.

KALANCHOE: Coneguda com a flor de la
fortuna, pertany a la família de les crassulàcies originària d’Àfrica, (àrees
muntanyoses i seques de l’illa de Madagascar). És una planta que posseeix

fulles suculentes i resistents a la calor com
també a poca aigua. Existeixen flors de
colors diversos (vermelles, ataronjades,
grogues, roses, liles)

MENTA: Mentha Són espècies herbàcies
perennes i aromàtiques que arriben a una
alçada màxima de 120 cm
aproximadament. Les flors tenen colors
que van del blanc al porpra. El fruit és una
càpsula que pot tenir fins a quatre llavors. L’oli essencial de la menta rep el nom
de mentol. S’empra com aromatitzant i com a oli medicinal. Apreciada pel seu
aroma refrescant, bastant utilitzades en cuina, la indústria de productes bucals i
d’aliments.

CACTUS: Àloe vera. Originària de la Índia, viu en sols calcaris, pobres i
preferiblement no molt solejats. Planta perenne de fins a 13m. d’altura.

Obrim l’aula

4rt Menta 4rt Llimoner 4rt Menta 4rt Llimoner 4rt Menta 4rt Llimoner 4rt Menta 4rt Llimoner 4rt Menta 4rt Llimoner

LES PLANTES DE QUART
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La tija és llenyosa, curta i
cilíndrica, d’on surten unes
fulles grans i carnoses,
lanceolades d’un color verd o
verd grisós i amb espines de
tons clars en els marges. De les
fulles s’obté bàsicament dos
elements: el gel i el làtex. Té
multituds d’aplicacions en
medicina i cosmètica.

CALÈNDULA: Calendula officinalis Prové de regions mediterrànies. Planta
herbàcia, aromàtica,  perenne, lletosa únicament en
la base i fulles gairebé fins a l’extrem superior. Les
flors són grogues, amb una floració que dura

pràcticament tot l’any, tancant-se de nit i obrint-se a l’alba. S’usa com planta ornamental
i des de fa segles és utilitzada com  medicinal gràcies
a les seves qualitats terapèutiques. Avui en dia també
té una funció cosmètica.

DENT DE LLEÓ: Taraxacum officinale. Se la pot
trobar en camins, prats, marges de boscos i jardins,
es creu que es originària d’Europa, però ara es pot
trobar a d’altres indrets del món. Les fulles són
alternes amb els marges dentats. La flor, d’un color
groc daurat, és composta (en forma de margarida) i
en madurar fa un fruit amb aspecte sedós, recobert
d’una esfera de plomalls, que es dispersen d’una
bufada portant les llavors per tot arreu.

PRÍMULES: Primula obconica.
Originària de la Xina. És una herbàcia
de fulles simples i flors blanques, liles i
púrpures. Requereix bona llum però mai
directe, humitat elevada i un sòl àcid.
És una planta ideal per al jardí i
d’interior.

SPHATIPHYLLUM: Originària de
països de Centre Amèrica supera el
mig metre d’altura, floreix a la

primavera i a l’estiu. Els ambients
càlids i humits són els que més
afavoreixen a aquesta planta a
créixer. És una planta ornamental
avui en dia.

Obrim l’aula

4rt Menta 4rt Llimoner 4rt Menta 4rt Llimoner 4rt Menta 4rt Llimoner 4rt Menta 4rt Llimoner 4rt Menta 4rt Llimoner
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Obrim l’aula
LES AULES NOVES DE L’ESCOLA

Aquest any els nens i les nenes de 5è Mestral i Tramuntana hem fet de reporters per a una part de
la revista “La Torrentera”.
Hem explicat i fotografiat les aules noves, com per exemple, la de plàstica que abans era la
d’audiovisuals, la d’anglès, que abans era la sala de mestres, i la de ciències que abans era la de
plàstica.

Aula de ciències:

És un aula on hi ha artefactes que no havíem vist mai fins ara. Hi ha coses que sí que les
coneixíem com per exemple: microscopis, aquaris, un esquelet, pantalles...

Aula d’anglès:

A l’aula d’anglès han posat: un televisor per veure
pel·lícules en anglès, també han posat un
radiocasset amb auriculars per no molestar els
companys, una llibreria amb molts contes i una
prestatgeria amb molts jocs.

5è Tramuntana 5è Mestral 5è Tramuntana 5è Mestral 5è Tramuntana 5è Mestral 5è Tramuntana 5è Mestral 5è Tramuntana

Aquest és l’Óscar
de 5é Mestral
estava observant
per un microscopi.

La Bruna i en Pau de
5é Mestral obser-

vaven les llenties
d’aigua que havíem
recollit amb un pot

al Delta de Ebre.

Els nens de 5è
Tramuntana obser-
vaven i anotaven.

  Tots nosaltres
vam mirar pel

microscopi.

La Mercè estava explicant el
conte de Robin Hood a els

nens de 5è Tramuntana.
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5è Tramuntana 5è Mestral 5è Tramuntana 5è Mestral 5è Tramuntana 5è Mestral 5è Tramuntana 5è Mestral 5è Tramuntana

Aula de plàstica:

És una aula on hi ha materials o objectes per fer plàstica i algun quadre d’art. Ens expliquen unes
coses súper complicades (BUF!!!). Aquest any la nostra professora es diu Esther. Abans la
plàstica la fèiem a la nostra classe amb la nostra tutora.

OPINIONS:

L’aula de ciències:
És una sala molt divertida, nosaltres que hi hem anat vam mirar amb microscopi i vam
observar: aigua, terra, cucs etc.

L’aula d’anglès:
Aquesta sala està molt bé perquè és molt bonica, i a més fem activitats molt divertides.

L’aula de plàstica:
A l’aula de plàstica fem tallers, dibuixos, treballs manuals etc. També és molt divertida.

La classe de 5é Tramuntana
escoltava a la professora

d’anglès.

L’Esther ens ensenya
a dibuixar el cos

Tota la classe copiant el cos de la
pissarra

Els nens de 5è
Tramuntana fent

una fitxa
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Temps de migdia
Hola famílies,

Aquest cop anem a posar-vos a prova… Sabeu QUI ÉS QUI??? És més, quin curs o activitat fa
cada monitor/a?
Aquí teniu tots els monitors i les monitores de l’escola... per donar-vos una ajuda podeu esbrinar qui
és:
la Puy, la Mercè, la Conxi, l’Arantxa, la Maribel, la Núria H., la Ganesh, el Manel, la Laura, l’Olga, la
Tere, la Gemma, l’Ona, l’Andrea, l’Aïnhoa, la Roser, la Marta, la Lupe, la Fermina, la Sílvia, la
Dolors, la Magda, l’Anahí, la Lourdes i la Núria M.

Ànims i a veure quants n’encerteu!!!
L’equip de monitors/res
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Parlem-ne
JUGUEM AMB LES NOVES TECNOLOGIES

Jugar és una necessitat que ens indueix a explorar, conèixer i apreciar el món. Avui, el nou entorn digital ha donat lloc
a l’aparició d’una nova família de jocs: els videojocs.
Segons Tere Vida, especialista en joc, educació i noves tecnologies “els videojocs són un dels objectes de consum i
entreteniment de més valor per a molts infants i joves. Ocupen les millors posicions en el rànquing de la carta als Reis,
i cada vegada els demanen nens i nenes més petits. Aquest fet preocupa els pares i mares, que veuen que els seus
fills i filles comencen a perdre l’interès per les joguines de sempre i tenen el temor que no seran capaços de controlar
els poders “addictius“ dels videojocs.”

Aquesta nova família de jocs o de les noves tecnologies tendeixen a preocupar els adults, perquè poden contenir o
transmetre valors que afectin els nostres fills, no hi ha cap regulació a l’accés de videojocs ni en els centres de
distribució ni a través d’internet, falta d’informació...

Així, doncs, sabem que jugar sempre és bo. Als adults només ens cal saber què tenim entre mans per aprofitar les
característiques positives del que tant interessa els nostres fills i mantenir sota control les característiques negatives.

PERÒ, A QUÈ JUGUEM? En el mercat hi ha molts videojocs adequats per a menors, i es pot aprofitar la motivació i
l’interès que els desperten per compartir oci en família. Hem de vigilar, però, perquè com altres mitjans de comunicació,
poden transmetre estereotips i principis dominants del moment i de l’entorn social, i n’hi ha de molt criticats, sobretot
per la seva càrrega sexista i violenta.

Consells per triar videojocs adequats per als menors:
Coneix els seus gustos i interessos
Informa’t dels continguts dels videojosc mitjançant l’etiquetatge
Tria videojoc adequats per al la seva edat
Tria videojocs que fomentin valors positius
Aplica criteris de consum responsable
Pensa que la varietat és un valor
Prioritza la compra o l’accés a videojocs multiusuari

QUAN JUGUEM?
El temps passa volant davant d’una pantalla. I la quantitat d’hores que poden passar davant de la consola ens pot
preocupar  perquè:
Un temps excessiu destinar a qualsevol activitat limita des possibilitats de conèixer altres opcions d’oci.
Molts nens passen estones sols amb poques possibilitats de jugar amb algú.
Passen moltes hores davant de la pantalla, que es una activitat sedentària.

Consells per gestionar el temps de joc:
Ajuda’ls a ser conscients del temps que dediquen a jugar.
Parla i pacta abans de jugar.
Mostra  una actitud comprensiva i de respecte davant les seves necessitats, sense ridiculitzar-les.
Optimitza el teu temps per compartir-lo en família i passar una estona junts , també per jugar a videojocs amb ells .
Tingues en compte les hores necessàries de descans.

ON JUGUEM?
La tecnologia ha obert nous espais de joc, amb Internet podem triar una gran quantitat i diversitat de jocs, nous
companys i companyes amb qui compartir-los. No només podem jugar a casa, hi ha els cibercafès, les biblioteques o
els centres cívics...

Consells per trobar el lloc adequat per jugar:
Ubica la consola o el PC en espais comuns de la casa per fomentar-ne l’ús compartit.
Interessa’t pels llocs on van a jugar, parla sobre el que fan, expressa la teva opinió.
No permetis que utilitzin els videojocs per aïllar-se.
Promou els videojocs com espais de relació.

AMB QUI JUGUEM?
Els videojocs permeten jugar en solitari de manera continuada, i també en grup. I en el context dels jocs compartits
s’aprèn com són les altres persones. Hauríem de tenir en compte que:
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Parlem-ne

 
Internet dóna l’oportunitat de jugar en línia amb amistats i gent coneguda sense la necessitat de coincidir en l’espai i
el temps. Però també es pot entrar en contacte en persones desagradables, o trobar-se amb conflictes o situacions no
desitjables.
Jugar amb videojocs forma part de la cultura pròpia de la infància i de la joventut d’avui, i sovint el videojoc és un mitjà
o excusa per relacionar-se.
El joc compartit afavoreix les habilitats socials, la comunicació i la confiança entre companys i companyes de jocs.

Consells per promoure el joc compartit
Procura que tinguin videojocs que permetin jugar amb més persones.
Assegura’t que el joc es realitza en un espai segur.
Ajuda’ls a posar regles per compartir les estones de joc i ofereix alternatives perquè es tingui en compte tot el grup.
Incentiva el joc en família
Parla i interessa’t sobre les persones amb qui juga.

VIDEOJOCS I INTERNET
Jugar a través d’Internet és un hàbit cada cop més estès, no solament perquè ofereix múltiples possibilitats, sinó
perquè es pot trobar gent amb qui jugar a qualsevol lloc del món i a qualsevol hora.
Mentre juguen, pot preocupar-te que els menors accedeixin a un contingut poc apropiat per a la seva edat, o que
interactiu amb persones de les quals desconeixes la identitat i les intencions.
Per poder afrontar aquestes situacions, han de comptar amb els recursos que tu els proporcionis: actituds, creences
i comportaments coherents amb els vostres valors. Cal saber aprofitar els beneficis i les possibilitats d’Internet, minimitzant
els riscos que en comporta l’ús.

Consells pràctics
Interessa’t pel que fan.
Informa’t sobre els filtres d’accés.
Navegueu junts per seleccionar videojocs.
Coneix en quines circumstàncies es relacionen a través d’Internet.
Assegura’t que siguin conscients de la importància de no revelar cap dada personal.
En acabar, pregunta’ls com ha anat la partida.
Fomenta l’ús de webs de videojocs subjectes a un control i una regulació.

Text extret de la Guia per a l’elecció i l’ús de videojocs, editat per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

* A la pàgina web de l’AMPA trobareu una referència sobre un llibre que ensenya als pares a ser «hackers» per a
protegir els fills a Internet.

DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES

Abans del triar el joc:
1. Informa’t i posa’t al dia
2. Coneix els seus interessos, gustos i hàbits respecte els videojocs
3.Procura provar el videojoc, és la millor manera de saber si és l’adequat

Durant la selecció:
4. La varietat és un valor; escull jocs de diferents menes, dinàmiques i temàtiques
5. Prioritza la selecció del joc que puguin compartir-se amb altres persones i tingues
sempre en compte els valors que transmeten.
6. Verifica l’etiquetatge i altres informacions que acompanyen el videojoc.

A l’hora de jugar:
7.Segueix les recomanacions dels fabricants que s’adjunten al videojoc.
8. Pacta les estones i els llocs de joc.
9.Procura que el joc s’ubiqui en llocs on sigui fàcil compartir-lo

Sempre:
10.Participa de manera activa i crítica en tot el que facin els teus fills, segons els
teus propis valors, demostrant una actitud de respecte i diàleg
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Parlem-ne... i què n’opinen els pares
LES VOSTRES RESPOSTES EN NÚMEROS:

Us donem les gràcies per la gran quantitat de respostes que ens heu enviat en aquesta ocasió:
54 famílies ens han explicat quin paper tenen a casa seva els videojocs. Aquí teniu una petita
radiografia del nostre comportament lúdic digital!!!

De moment, el mitjà estrella per als jocs és el PC (36) seguit molt a prop per la Nintendo
(31). La nouvinguda Wii només ha arribat a 6 cases.

Més de la meitat de les famílies s’esforça per posar límit horari al joc (37).

Atenció: també més de la meitat dels nens juguen sols (33). De moment molts pocs tenen
el costum de jugar en xarxa (5).

La gran majoria considerem aquesta activitat més positiva que negativa (36)...

...tot i que la meitat és conscient que també poden comportar algun tipus de perill (26).

Com que és impossible reproduir tots els comentaris que heu fet, n’hem triat dos que resulten
representatius:

“Tot aquest tipus de joc són
positius si s’usen amb mesura.
Els nens poden aprendre a
millorar reflexos, pensar
estratègies, millorar idiomes,
entonar cançons i inclòs ballar.

És important fer una selecció
adequada dels jocs i controlar
les hores de dedicació, i això
és feina dels adults. Compartir
amb ells estones amb aquests
jocs participant-hi activament
és bo i ajuda a estar a prop
d’ells.”

“Hi ha un excessiu alarmisme
entorn dels jocs d’ordinador i les
noves tecnologies en infants i
adolescents. En el món dels adults
aquestes tecnologies són
imprescindibles i en el món dels
nostres fills quan siguin grans
també ho seran. Aquests jocs
aporten moltes habilitats
cognitives i mai es té en compte.
I no són incompatibles ni amb
altres tipus de jocs, ni tenen
perquè destruir les relacions
socials. Es tracta de saber
ensenyar als nostres fills on estan
els límits en tot el referent a la
seva vida i també sabran aplicar-
ho a això.”
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Les bugaderes
SOPA DE LLETRES

Teatre

Plàstica

En aquesta sopa de lletres hi troba-
reu el nom dels tretze mestres que
han arribat aquest curs a l’escola.
Amb les lletres sobreres llegirem un
missatge adreçat a aquests mes-
tres i a tota l’escola en general.

Després, podem relacionar la foto
de cada mestre amb el nom i amb
la feina que fa a l’escola.

Molta sort en el joc.

Ah! Hi ha un nom que es repeteix
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Les bugaderes
CAN MARINER

Diumenge 3 de febrer es va inaugurar (per fi!) la biblioteca de Can Mariner. Recomanem amb entusiasme
que utilitzeu sovint aquest equipament perquè ens ofereix moltes possiblitats (quatre plantes amb tota mena
de serveis). Se n’ha fet propaganda sobradament, però, per si de cas, us recordem que trobareu tota la
informació que necessiteu a la web www.bcn.cat.biblioteques.

La masia és un edifici emblemàtic molt atractiu que aporta un valor afegit al plaer de la lectura. Està al
carrer del Vent, núm. 1

NOVA ACTIVITAT PER A MARES I PARES!

Els últims divendres de mes a les 9 del vespre s’ofereix
una nova activitat per als adults de l’escola: “Cinema i
Conversa”. Es tracta de llogar una pel·lícula –que tingui
una qualitat especial, és clar- i veure-la a l’escola, i
desprès comentar-la entre tots (obvi, no?). Pot resultar
divertit i interessant, i només s’ha de pagar el cost del
lloguer. No cal inscriure’s amb anterioritat ni
comprometre’s a assistir-hi de manera regular.
ESTEU TOTS CONVIDATS!!!

AGRAÏMENT

Volem fer-vos saber que a La Torrentera
continuem comptant amb la col·laboració de la
Roser Romero del Castillo a la secció del Nyam
nyam, malgrat que les seves filles ja no estan a
l’escola. Li agraïm públicament l’interès i la
voluntat que ens mostra perquè així podem
continuar comptant amb una secció que no ha
fallat ni un sol número de la nostra revista.

MOLTES MOLTES GRÀCIES!
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Temps de lleure
Els nens i les nenes de tercer i quart ens recomanen un seguit de propostes que creuen
interessants:

Llibres:

Menta:

- Regreso al reino de la fantasía (Gerónimo Stilton, Ed. Destino)
- Las cròniques de Narnia
- Los cinco y el tesoro de la Isla
- Col·lecció “El cau de la por” i “La penya dels tigres”

Llimoner:

- El retorn al regne de la fantasia (Gerónimo Stilton, Ed. Destino)
- És Nadal, Stilton (Gerónimo Stilton, Ed. Destino)
- El castell de pota xixa mixa mixa (Gerónimo Stilton, Ed. Destino)
- Les bruixes (Roahl Dahl) Ed.  Empúries
- Química/Ciencia Visual (Ed. Altea, Museu de Ciències de Londres)

Mestral:

- El nen del pijama de ratlles
- Dragon Ball (Còmic)

Espectacles:

Menta:

- Cavàlia (Teatre Fòrum)
- Circuït de Montmeló

Cactus:

    - Profundidades marinas (IMAX)

Mestral :

    - Tiburones (IMAX)

Sortides:

Llimoner

- Parc de Gualba (RACC), al Montseny

Cactus:

- Laberint d’Horta
- Ruta del ferro (Sant Joan de les Abadesses)
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Temps de lleure

Deixem a criteri de pares, mares i altres adults la valoració final...

Pel·lícules:

Menta:

- Hairspray
- La búsqueda 2
- El orfanato
- Mr. Bean
- Casino Royal
- Alien vs Predator 2

Llimoner:

- Els Simpson
- High School Musical (1 i 2)
- La brúixola daurada

Cactus:
- Alvin i las ardillas
- Bee movie

Mestral:

     -    La brújula dorada
     -    Billy Elliot
     -    El Pianista
     -    Sonrisas y lágrimas

Exposicions:

Menta:

- The body

Jocs:

Llimoner:

- Los Simpson (Wii)
- Age (PC)
- Tictac boom (joc de taula)

Restaurant:

Llimoner:

- La Pastora (Casa Nova de l’Obac, Ctra. de
Terrassa a Rellinars, km 9,8 Terrassa)
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Nyam - nyam

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

El terme “fast food” s’associa al
menjar que es prepara i se
serveix ràpidament. De fet,
normalment és menjar que ja
està preparat i que s’escalfa, o
no, en el moment del consum.
No és un concepte modern, de
fet, des de sempre s’han
preparat pastissos dolços i
salats, fiambres, productes
fermentats (olives, embotits, col àcida, etc.) per
consumir més endavant sense esperar a preparar
el plat. Les clàssiques tapes, tan populars en el
nostre país, no deixen de ser “fast food” si ens
atenem a la definició.

Existeixen molts tipus de fast food: en el model
anglosaxó el “fish and chips” o el tàndem
hamburguesa, patates fregides i beguda refrescant,
però també es comercialitzen com fast food els
burritos mexicans, el falafel dels països de l’orient
mitjà o la pizza italiana. Aquests aliments
s’acostumen a comercialitzar en quioscs i
restaurants de menjar ràpid, molts d’ells franquícies
de cadenes de restaurants on serveixen un menjar
estandarditzat. És a aquest tipus de menjar
estandarditzat que ens referirem d’ara en
endavant. L’analitzaren des dels tres aspectes
bàsics a considerar en els aliments:

Higiene: La higiene correcta (obligatòria per llei)
en aquests tipus d’establiments depèn de la
conscienciació de l’empresa sobre el tipus de negoci
que duu a terme i de la formació dels seus
treballadors, aspectes que sovint fallen, sobre tot
la formació i consciència del personal (el mateix
passa en la majoria de bars i restaurants normals
d’aquest país).

Nutrició: Quant a la nutrició, acostumen a ser
excessivament energètics, un sol menjar pot arribar

a aportar més de la meitat de
calories necessàries en un dia.
Aquesta quantitat d’energia ve
de l’elevada composició en
hidrats de carboni i greixos.
El greix acostuma a ser d’origen
animal, el que significa gran
proporció de greixos saturats i
colesterol (els pitjors per a la
salut). A més, porten molts

additius (que no són dolents però tampoc cal
consumir-los si no és necessari) com conservants,
colorants, espessants, emulgents, etc. per tal de
conservar-los des del punt de vista higiènic i per
donar-los un aspecte vistós.
(veure la pàgina web: http://revista.consumer.es/
web/es/20040201/alimentacion/)

Sentit del gust: Pel que a aquest aspecte, deixen
molt a desitjar degut a ser productes molt elaborats
a partir de matèries primeres escollides
principalment pel seu baix cost, a portar gran
quantitat d’additius i a estar dissenyats per agradar
a un públic poc exigent amb el paladar, com són els
nens o les persones que no han estat educades en

el gust per la variació i els
gustos complexos. De fet,
predominen els gustos
primaris (el salat, el dolç,
el picant, etc), que, junt
amb la gran quantitat de
greix que proporciona la
suculència, fa que sigui un
menjar de gust pla, sense
gaires matisos.

El consell de cara als nostres fills és evitar aquest
tipus de menjar tant com és pugui per
consideracions de salut, d’higiene i de gust. No cal
prohibir-ho, de fet algun dia es pot provar i fer la
comparació entre una pizza de fast food i una feta a
casa o amb una hamburguesa d’una bona
carnisseria i una de fast food. I com sempre, fer-los
menjar de tot i tenir cura en la preparació, és una
de les millors coses que podem fer pel futur dels
nostres fills.

“FAST FOOD” O MENJAR RÀPID




