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El consum responsable

Que l’aigua és un bé escàs ja ho sabíem, però aquests últims temps la necessitat
imminent d’estalvi ha arribat a tots els nivells de la ciutadania i ens ha afectat
directament a tots.

Això ha significat que a l’hora d’organitzar el Casal d’Estiu, l’AMPA de l’escola ha
hagut de fer un plantejament seriós davant el fet d’omplir la piscina. Com que era
obvi que els nens i les nenes no podien suportar un mes de juliol al pati de l’escola
sense poder-se mullar una mica, finalment s’ha decidit que, si continua la
impossibilitat d’omplir piscines amb aigua de boca, la comprarà a empreses
autoritzades.

Problema solucionat? No del tot... Després, què en farem d’aquesta aigua tan
valuosa? –va preguntar-se la Comsissió que organitza el Casal-. Potser, juntament
amb l’escola, podem trobar una sortida que ens faci aprendre alguna cosa.

En el marc del Projecte 21, l’escola ja pensava
dedicar el proper curs al tema del consum
responsable. Així que la col·laboració és molt
fàcil...

Què hem pensat? Doncs que tant si l’hem de
comprar com si no, reaprofitarem l’aigua de la
piscina un cop desclorada, perquè tots tinguem
consciència del valor que té l’aigua per a la vida, i
instal·larem un o dos dipòsits al pati que serviran
per regar l’hort.

I així, sumant esforços de nou, contribuirem a anar
aprenent a consumir de forma responsable.
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El reportatge

Desprès d’una llarguíssima espera, finalment la
Biblioteca Horta - Can Mariner va obrir les portes
el 3 de febrer del 2008. És la “nostra” biblioteca
de barri -com la classificació municipal-, i està
situada ben bé al rovell de l’ou, a la cruïlla dels
carrers d’Horta i del Vent, a tocar de la plaça
Eivissa. Està especialitzada en Teatre, com un
tribut a la tradició del barri i en reconeixement a
les diverses entitats que s’hi dediquen. La nostra
escola ja hi ha començat a prendre-li la mida.

El primer que és plaent d’aquesta biblioteca és
l’edifici: l’antiga masia de Can Mariner, del segle
XI, del qual es conserven elements tan
característics com una xemeneia i els finestrals.
A la façana hi ha el rellotge de sol i, superades
les portes de vidre, en entrar a la biblioteca, es
pot reconèixer part del terra original i algun
sostre, així com el jardí.  La rehabilitació
d’aquesta masia, inclosa en el Catàleg del
Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic de la
ciutat de Barcelona, l’ha feta el Taller d’Enginyeria
Ambiental amb l’arquitecte Josep Vila i Bayó al
capdavant.  Realment ha estat una feina molt

acurada amb un resultat visualment molt bonic.
Quatre mesos després d’obrir les portes, encara
es poden sentir comentaris en aquest sentit per
part d’alguns visitants, si és que encara hi havia
algú al barri que no hagués “estrenat” la
Biblioteca. També ens ho explica l’Emma
Armengol, la bibliotecària de l’equip directiu de
Can Mariner que encapçala l’Anna Saumell. “Hem
notat que era un equipament molt i molt esperat,
i per tant molt agraït per la gent, que no para de
demostrar-ho” diu l’Emma. També ens dóna

xifres: al febrer mateix
ja es van fer 4.000
carnets i fins l’abril uns
2.000 més. Aquests se
sumen als carnets que
molta gent ja tenia
d’altres biblioteques
de la ciutat. Hores
d’ara a Barcelona hi ha
una xarxa de 32
biblioteques de
districte, que en el cas
d’ Horta-Guinardó és
la Biblioteca Mercè
Rodoreda. La de Can
Mariner està
classificada com de
barri, com si fos una
filial. La diferència amb
les biblioteques més
grans té a veure no
només amb el fons
sinó també amb

qüestions com horaris, que són més restringits.
L’Emma també ens justifica que sigui
especialitzada en Teatre “perquè el districte vol
ser literari, amb la Biblioteca Mercè Rodoreda
dedicada a la poesia, la Juan Marsé del Carmel
a la novel·la negra i aquesta, Can Mariner, al
Teatre..”

Les escoles a la biblioteca

L’escola Torrent de Can Carabassa ha estat una
de les primeres a demanar visites concertades
per diferents cursos a Can Mariner. L’Emma ens

LA “BIBLIO” D’HORTA... LA “DESITJADA”
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El reportatge

Mines de ferro de Can
Xirot  al Carmel

explica que “les escoles de la zona tenen tota la
prioritat.  Procurem fer un recorregut guiat amb
el qual els nens i les nenes puguin valorar el que
oferim i també fer activitats al voltant del món
dels llibres, com ara lectura de contes.

A Can Mariner, com a d’altres biblioteques, el
Consorci programa activitats per a nens i adults,
més o menys una al mes. Les lectures
dramatitzades són per als grans i per als nens el
que anomenen “petit format”. És un conte també
dramatitzat però,
sobre tot, una
historia perquè els
nens interactuïn. El
proper serà “El zoo
d’en Pitus”, cap a
meitat de juny.

L’Emma diu que tot
el que pensen com a
a c t i v i t a t s
complementàries
“és amb el desig que
els nens vinguin a la
Biblioteca amb els
pares i els avis,
perquè sovint hi ha
gent que confon
aquest espai amb
una “guarderia”,
cosa que aquí
encara no ha
passat”, puntualitza.

De fet, el que ens ha
quedat clar amb la
visita que hem fet a
Can Mariner i amb la xerrada amb l’Emma
Armengol és que tothom ha de tenir clar que una
Biblioteca, i aquesta especialitzada en Teatre
encara menys, no és un pas un lloc pensat per
anar a estudiar i passar-hi molt temps. De fet,
com nosaltres, molt usuaris han comentat que hi
ha poques taules i per tant s’omplen aviat.
L’Emma aclareix que “el mobiliari està pensat
per a una finalitat buscada, que és que la gent
vingui a consultar i s’endugui a casa en préstec

el material que vol o necessita. Per això també
es posa l’èmfasi en la proposta “Internet i més”,
i així és la primera Biblioteca de Barcelona que
ja fa possible que l’usuari es pugui descarregar
en un llapis virtual (o ho pugui imprimir en paper
-pagant, és clar-) la documentació. Igualment,
dóna la possibilitat de tenir una mena de
“moneder” amb reserva de diners per fer la
despesa quan a cadascú li convingui. Quant a
afavorir l’ús de les noves tecnologies i poder
aprofundir amb tot el que s’ofereix per Internet,

la biblioteca ha
començat  cursos de
informàtica, oberts a
tothom, que fins ara
tenen molt d’èxit, el que
demostra que feien
molta falta especialment
per a la gent més gran.

Altres activitats

Les sales de lectura i
consulta són àmplies i
lluminoses. I a banda hi
ha una Sala d’Actes, per
a un centenar de
persones, i una altra
lliure, ambdues per
cedir-les a qui les
sol·liciti per fer activitats
culturals. Es pot
demanar i la direcció de
la Biblioteca, d’acord
amb el Consorci, ho
valoren i autoritzen.

Recentment es va fer un acte de Justícia i Pau,
obert a tothom.

La veritat és que tot sembla indicar que la nova
biblioteca de Can Mariner té força recorregut
per fer i pot oferir moltes coses al barri, i
especialment als escolars i a les famílies. La web
encara està en preparació però l’Emma espera
“que ben aviat funcioni i pugui informar
àmpliament de tot el que fem i farem en el futur.



5

El reportatge

El carrer Llobregós l’any 1974

De fet, confessa, de totes les biblioteques de
Barcelona, només n’hi ha 6 que tenen les webs
acabes, així que aviat ens hi sumarem”.

També ben aviat pot ser que un dia arribi a
l’escola algú de la Biblioteca Can Mariner amb
una “Maleta de Contes”, perquè també volen
acostar-se a l’escola amb aquesta i altres
iniciatives.

Mentrestant, continua la activitat en les taules
de préstec, especialment de pel·lícules, que són

Les dades

La biblioteca disposa de prop
de 2.000 metres2 dividits en 4
plantes que acullen la totalitat
dels serveis de la col·lecció
documental. Aquesta és diversa
i variada, tant en matèries com
en suports, i compta amb
22.000 documents i més de
170 subscripcions a diaris i
revistes.
b.barcelona.cm@diba.cat

Anna Solana i Montse Pallarols

un dels materials que tenen més èxit. Gairebé la
meitat sempre estan deixades, així que,
paciència...

I un darrer apunt que ens comenta l’Emma
Armengol: “Ens ha impressionat la gran demanda
de gent d’Horta de literatura i materials sobre el
barri. És una clara demostració que la gent
l’estima molt!”
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Obrim l’aula

P4 Dofins P4 PingüinsP4 Dofins P4 PingüinsP4 Dofins P4 PingüinsP4 Dofins P4 PingüinsP4 Dofins P4 Pingüins

Els Dofins i els Pingüins hem volgut saber
més coses dels arbres i hem anat al Jardí
Botànic de Barcelona. Allà ens han explicat
que hi ha arbres de clima mediterrani a tot
el món. Hem fet un viatge per Austràlia, per
Àfrica, per Amèrica, per les illes Canàries...
i hem conegut molts tipus d’arbres diferents.
En especial ens ha impressionat l’acàcia
africana, plena de punxes.

L’acàcia al
llarg de

milers d’anys ha desenvolupat unes punxes molt dures
per defensar-se dels animals que pujaven pel seu tronc

i per les seves branques
per menjar-se les seves
fulles.

Les girafes són uns
animals molts especials,
ja que, per poder menjar
les fulles de les acàcies
sense haver d’enfilar-se,
s’hi han adaptat, allargant
el seu coll per poder

arribar a les fulles sense pujar pel tronc.

Hem dibuixat les girafes que
mengen fulles d’acàcies.

Els Dofins i els Pingüins van al Jardí Botànic
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Obrim l’aula

L’eucaliptus ja el coneixíem, perquè ens agrada collir-ne les flors que són bones per fer
bafs, i els fruits, que fan molt bona olor.

Hi havia també moltes flors i herbes
aromàtiques que feien molta olor
Hem dibuixat també les flors
i els arbres

L’Eucaliptus és originari d’Austràlia. Les seves
fulles, verinoses per l’home, són en canvi l’únic
aliment pel Koala.

Hem dibuixat  el koala pujant a l’eucaliptus.

P4 Dofins P4 PingüinsP4 Dofins P4 PingüinsP4 Dofins P4 PingüinsP4 Dofins P4 PingüinsP4 Dofins P4 Pingüins
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Obrim l’aula
DURANT TOT EL CURS ELS NENS I LES NENES DE LA CLASSE DELS LLEONS I

DELS COCODRILS HEM APRÈS MOLTES COSES SOBRE:

ELS COCODRILS

LES FAVES

ELS ARBRES DEL NOSTRE PATI

ELS CUCS DE
SEDA

I MOLTES COSES MÉS...

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

ELS LLEONS

LES ARANYES

ELS BOLETS

ELS DINOSAURES
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Obrim l’aula

1r Gossos 1r Girafes 1r Gossos 1r Girafes1r Gossos 1r Girafes1r Gossos 1r Girafes1r Gossos 1r Girafes1r Gossos

INTERCANVI DE CANÇONS I POESIES

Aquest any a l’escola hem fet un intercanvi entre les classes de cançons i de poesies.
Els nens i nenes del cicle inicial hem anat a cantar a les classes d’educació infantil.

Vam començar el dia 24 d’abril. Els nens i nenes de 2n, els Crancs i els Gats, van
baixar a la classe de música, on els convidats de P4 ja els esperaven, emocionats i
molt atents. Van cantar «Els ocells han arribat», acompanyats d’uns nois i noies de 6è
que tocaven la flauta. Després, «La cigonya». Per acabar van recitar un poema de
Sant Jordi. Ho van fer molt i molt bé. Vam poder comprovar que tots plegats tenen molt
bona memòria.

El dilluns 28 d’abril els nens i nenes de 2n van repetir el seu concert davant dels Lleons
i Cocodrils de P-5. Van rebre molts aplaudiments.

Per acabar, el dimarts 29 va ser el concert entre 1r i P-3. Vam anar a l’aula de
Psicomotricitat. Els nens i nenes de 1r ens havíem preparat la cançó «La mosqueta»,
acompanyada d’instruments, la «Cançó de l’alegria» i «Zum, zum, zum», que parla d’una
abella que fa mel i passeja entre les flors. Estàvem molt impacients però ho vam fer molt
bé. Vam recitar  una  poesia  de Sant Jordi i «Amigues», que parla de dues formigues
que comparteixen un gra de blat. Els Cargols i les Tortugues ens escoltaven  amb molta
atenció.
Com potser ja heu observat, la majoria de les cançons i dels poemes fan referència als
arbres i també a tota mena de petits  insectes i altres animalons que, quan arriba el bon
temps, es passegen per la vora dels arbres i les plantes.
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Autors i il·lustradors de llibres!

Els nois i noies de les classes de 3r i 4t vam elaborar uns llibres sobre
els arbres del pati.
La Teresa ens va portar uns llibres vells i els vam reciclar convertint-los
en uns altres.
Per començar vam pintar totes les pàgines en blanc.
Alguns volíem fer un llibre
científic i  d’altres un conte
on hi sortís el nostre arbre.
Vam fer grups de treball i
vam decidir quin tipus de
llibre voliem fer.
Observant l’arbre, mirant
llibres, buscant per
internet, etc. vam recollir
molta informació.
Teníem un munt d’idees al
cap, vam organitzar què
volíem explicar i com i ens
vam repartir la feina.

Per fer els llibres vam fer
servir una pila de
materials:
Papers de colors i textures
diferents, diaris,revistes,
roba, cartró, pintura,
plastilina, etc.

Els vam exposar a la
biblioteca perquè tots i
totes els poguéssiu veure.
Esperem que us hagin agradat!!!
Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els que ens han donat un
cop de mà.

3r Palñmeres 3r Cactus 3r Palñmeres 3r Cactus 3r Palñmeres 3r Cactus 3r Palñmeres 3r Cactus 3r Palñmeres 3r Cactus
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Recull d’impressions dels nens i de les nenes de tercer

“...a mi no m’acabava de convèncer al principi però després em va encantar... Llegiu
el llibre que és molt xulo!!!”

“...vam anar a ensenyar els llibres als Cocodrils perquè ells estudiaven el mateix
arbre que nosaltres....”

“...quan treballem en equip
sempre surt tot molt bé i crec
que ho hem fet molt bé....”

“...em vaig atabalar bastant però
al final tot va anar bé...”

“...jo al principi estava una mica
nerviosa perquè no sabia si ens
quedaria bé però al final va
quedar molt xulo...”

“...al principi no estava molt
convençuda de fer el llibre però
a mida que passaven els dies
m’ho passava bé, anàvem dient
idees però no ens posàvem
d’acord, però al final va sortir tot
fenomenal...”

“...m’ho vaig passar molt bé i
vaig aprendre a treballar en
equip...”

“...jo quan vaig començar
pensava que m’avorriria però
desprès m’ho vaig passar molt
bé...”

“...hem participat tots...”

“...vam buscar pel Google i per la Wiquipedia i no trobàvem res, però vam trobar una
arrel i la vam dibuixar...”

3r Palmeres 3r Cactus 3r Palmeres 3r Cactus 3r Palmeres 3r Cactus 3r Palmeres 3r Cactus 3r Palmeres 3r Cactus
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Recordem...
A l’escola hem passat una gran part de la
nostra vida i tenim molts records de quan érem
petits i petites. A poc a poc entre classes,
companyes, companys i vivències hem anat
creixent fins a aconseguir arribar on som ara,
a sisè, i ja estem preparats per anar a
l’Institut.

Des de P3 fins a
sisè ens han passat
moltes coses i, si
anem una mica
enrere en el temps,
ens recordarem de
quan érem petits i
tot era nou per a
nosaltres. Encara
recordem la primera
setmana, quan fèiem
P3, tothom estava
espantat i ningú deia
res. A poc a poc ens vam anar coneixent.

Com oblidar quan sèiem en rotllana i ens
miràvem entre nosaltres, mentre la mestra
explicava qui sap què, o, més tard, quan a les
cadires hi posava el nostre nom perquè tothom
sabés on
seure i, així,
vam anar
aprenent el
nom de
tots. Encara
ens
recordem
d’aquelles
classes on
sempre
teníem
penjats dibuixos fets per nosaltres i, això, les
feia molt més boniques. Creixent, creixent,
vam continuar fins arribar a P5. Ja érem els
més grans del parvulari i apreníem: el números
de l’u al deu, les lletres i...  a llegir!

Quan vam passar a primer, altre cop vam
tornar a ser els petits. Aquest va ser l’últim any
a les nostres escoles Arrel i Graziel·la. Acabat
aquell curs va arribar el moment que alguns
esperàvem amb impaciència i  altres
desitjàvem que no arribés mai. Ens vam
canviar de col·legi. Vam estrenar una nova

escola: El Torrent de
Can Carabassa. A
molts, al començament,
no ens agradava perquè
l’edifici era massa gran i
una mica lleig per fora.
Això ens passava
perquè estàvem
acostumats a tenir una
escola molt més petita
on quasi tots ens
coneixíem. Per primera
vegada hi havia dues
classes per curs.

Impossible oblidar quan ens vam barrejar les
dues escoles. Aquell moment quan tots els
nens anàvem amb un mocador de color lligat a
la mà. Un color molt important perquè decidia
a quin grup aniríem.  Potser encara, a

vegades, trobem
a faltar aquelles
escoles, però no
ens penedim
perquè ara tenim
noves amistats
que en cas
contrari mai
hauríem tingut.

Moltes coses han
passat durant

aquest temps. Individualment tots tenim els
nostres records, però hi ha coses que ningú
pot oblidar com aquell any que a la classe
teníem Gupis, que són peixos petits que neden
a l’aigua calenta, i que al final se’ns van morir.

6è Gregal 6è Migjorn 6è Gregal 6è Migjorn 6è Gregal 6è Migjorn 6è Gregal 6è Migjorn 6è Gregal 6è Migjorn 6è Gregal
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O ens recordem de quan teníem cucs de seda
a la classe. Nosaltres els cuidàvem i els hi
donàvem fulles de les moreres del pati.
Després, passats uns mesos, van sortir les
papallones i tots ens vam posar molt
contents...

Si pensem una mica, de seguida ens vénen al
cap a tots les colònies. Moments molt divertits
en què hem tingut l’oportunitat de donar de
menjar als animals, cuidar-los, fabricar pa,
mató, pulseres...  i especialment les nits quan
els mestres venien a avisar-nos que dormíssim
i, que tot i així, no callàvem fins que ens
entrava la son.

Cada curs que hem passat ha estat més difícil.
Aprendre coses noves costa, però de mica en
mica les acabes entenent i ara ja som a sisè...
i per fi som els més grans de l’escola!  I ara...
ens toca marxar. El temps ens ha passat
volant!
Ens agrada aquesta escola, estem contents
amb les professores i els professors que hem

Sentiments i emocions

Sota els arbres d’aquest pati hem
crescut, ens hem fet grans.
No oblidarem tots i cada un els
sentiments que hem tingut.
Quan érem petits tot ens donava
por, era tot tan gran per a
nosaltres...
Aquests arbres ens han vist també
enfadats, amoïnats, contents,
vergonyosos...
Hem après també a respectar-nos
i a estimar-nos.
Tot aquest grapat de sentiments, d’emocions, ens ajuden a fer-nos grans, a fer-nos més forts.
Alguns sentiments ens agraden molt i altres no ens agraden gens, però si tenim sentiments, si ens
emocionem, és perquè estem vius i vivim amb cinc sentits.

tingut i tenim i, a més a més, ens ho passem
molt bé amb els nostres companys i
companyes. Creiem que tots junts hem fet un
grup genial, excepte quan ens enfadem entre
nosaltres. Costa molt fer-se gran i de vegades
ens agradaria ser nens per sempre.  Ens
recordem que quan fèiem P3 ens miràvem els
nens i les nenes de sisè com si fossin
estudiants universitaris, però ara que ja hi hem
arribat ens trobem massa petits per anar a
l’Institut.

El que ens preocupa ara és... què farem? com
serem? Parlem a casa: què farem de grans?,
quin camí seguirem ?... No volem marxar, però
a la vegada sí. Volem conèixer nova gent i
aprendre més coses, volem superar nous
reptes. Tots volem anar a l’Institut, però també
ens fa una mica de por canviar aquesta rutina i
deixar a alguns companys i companyes que
són amics i amigues... però el més important
és que sempre ens recordarem de tots
vosaltres.

Us trobarem a faltar!

6è Gregal 6è Migjorn 6è Gregal 6è Migjorn 6è Gregal 6è Migjorn 6è Gregal 6è Migjorn 6è Gregal 6è Migjorn 6è Gregal
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6è Gregal 6è Migjorn 6è Gregal 6è Migjorn 6è Gregal 6è Migjorn 6è Gregal 6è Migjorn 6è Gregal 6è Migjorn 6è Gregal

Eleccions

A sisè vam aprendre com es fan les eleccions, a partir
de la creació de partits polítics per escollir els nostres
delegats. Es van presentar diversos
candidats. Havien de presentar un programa electoral
amb propostes per millorar la classe.
El nostre partit va fer discursos, va repartir
propaganda...
Finalment va arribar el dia de les eleccions. Vam formar
les meses electorals i vam votar al grup que més ens
agradava.
En aquestes eleccions hem après com funciona la política
d’Espanya. Uf! la política no és tan fàcil com sembla i
per a ser polític cal fer molta feina.

Joves protectors

Ser joves protectors vol dir cuidar de les nostres
plantes i tenir cura del medi natural.
Els nois i noies de sisè som els encarregats
d’aquesta tasca.
Volíem que tothom conegués la nostra feina i el
nostre cofre, on guardem les llavors protegides.
Vam explicar a cada cicle que vol dir això. amb
l’ajuda d’un Power Point. Ara demanem la vostra
col·laboració.

Projectes elèctrics

Volíem portar a la pràctica les coses que havíem
aprés sobre electricitat amb una maqueta
elèctrica.
Per fer un projecte elèctric primer vam pensar,
amb la nostra parella, què volíem fer. Després
de fer un dibuix de les nostres idees vam
arreplegar els materials necessaris per construir
la maqueta. Vam muntar les peces, les vam
decorar i, finalment,  vam fer els circuits amb
els cables, les bombetes...



15

Temps de migdia

Ep, nois… ja s’acosta l’escola d’estiu, que bé que ens ho passem, no???
A veure si entre tanta diversió aconseguiu trobar quatre monitors/res.
Una petita ajuda… busqueu-los amb la peça de roba més característica que porten
tots igual!!!
Ah… jo també hi sóc!

Wally i l’equip de monitors/res
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Parlem-ne
Parlem de la sexualitat

Parlar de sexualitat sempre ha estat difícil. La paraula està carregada de les nostres
emocions, la nostra moral, els nostres ideals i relacionada també amb les nostres
experiències i amb el nostre pudor. Com poder aïllar aquesta paraula objectivament,
fer-ne una informació d’aprenentatge, quan està barrejada de tants sentiments?

És quelcom que podem introduir en l’educació com les matemàtiques o la llengua, o
quelcom que com a pares podem donar-ne una informació objectiva, pautes i models?
Si mirem el terme SEXUALITAT en el Diccionari dels Estudis Catalans, és definit com:
“La manera de comportar-se respecte a l’instint sexual i a la seva satisfacció”. I si
busquem també la definició de l’instint, ens diu entre d’altres coses que és: “Un impuls
interior natural que no depèn de la raó ni de la voluntat”. Com, doncs, si no depèn de la
raó ni de la voluntat podem introduir aquest tema?

Freud, el neuròleg que va revolucionar el pensament
de la seva època (recordem que era una època
victoriana de costums molt rígides i de gran repressió
sexual), la va posar com a base de totes les neurosis,
però també de la constitució de la personalitat. La
seva teoria, tan sovint mal interpretada i tergiversada,
ha estat l’excusa de moltes ideologies d’alliberament
sexual, en les quals la fantasia de la recerca de la
felicitat i la salut mental es resoldria mitjançant
l’alliberament de la repressió i amb la llibertat absoluta
de la sexualitat.

Freud no parla de l’Instint i sí de la Pulsió, terme que li permet distanciar-se de l’instint
dels animals, purament relacionat amb la reproducció, i posa l’accent que en la persona

humana la pulsió va molt més enllà, és molt més
complex, perquè passa per la seva relació amb
l’inconscient que no coneixem, relacionat amb les
nostres vivències i la nostra història.

La pregunta enigmàtica que inquieta els pares i
educadors sobre el què és més convenient en
l’educació dels nens i adolescents, s’intenta
resoldre posant-li una pàtina de tranquil·litat amb
la idea simple, que persisteix en tots els estaments,
polítics i societat en general, que amb més
informació, educació i llibertat, millor serà la qualitat
sexual dels nens quan es facin adults.
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Parlem-ne

 
Què ha passat en la nostra societat, que dóna informació a les escoles, els pares són
molt més permissius, els costums més oberts i els nostres fills continuen tenint problemes
sexuals, amb una gran quantitat d’embarassos no desitjats?

I aquesta pregunta que ens angoixa i no sabem contestar, ens remet altra vegada a la
gran complexitat de la sexualitat.

Però no siguem pessimistes ni negatius i pensem què podem fer des de la raó, en
relació amb un tema tan complex que se’ns escapa.

Per descomptat que la informació que es pugui donar a l’escola i a les famílies és
fonamental. Sabem que el comportament humà, si bé és complex, està marcat
bàsicament pels models que els pares, marcats a la vegada per la seva història,
transmeten als seus fills/es i com aquests necessiten del món simbòlic, dels valors i de
les paraules per a poder-se constituir com a persones formant cada u com individu la
seva pròpia sexualitat. El nen/a anirà desenvolupant-se positivament a través de la
calidesa de les relacions i també des de l’oposició que es genera a l’adolescència,
etapa en què es desperta vivament la sexualitat i en la qual es demana molt tacte als
pares perquè cal respectar la seva intimitat i el seu pudor. Estiguem atents i prudents a
l’hora de respondre el que se’ns demana, ajudant-los des de la distància i l’amor sense
intromissions, procurant amb prudència no exhibir la nostra sexualitat. La naturalitat
mal entesa en què els fills saben o veuen la sexualitat dels seus pares no condueix a
res més que una excitació mal entesa, que el propi fill haurà de reconduir.

Mercè Rigo i Grimalt
Psicòloga Psicoanalista
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Parlem-ne... i què n’opinen els pares
Recordeu aquestes preguntes:

1. Creieu que tenen (els nostres fills) un accés massa fàcil a la informació sobre sexe? (publicacions,
internet...)

2. S’ha de contestar tot el que pregunten?
3. S’ha d’ensenyar educació sexual a l’escola?
4. Creieu que és important parlar de la sexualitat a casa?
5. Es viu la sexualitat amb naturalitat?
6. O, al contrari, és un tema tabú?
7. Hem d’esperar a què ens preguntin?
8. O hem d’avançar respostes?
9. Coneixeu les inquietuds sobre sexualitat dels vostres fills o filles?

En el gràfic podeu veure les
respostes en un sentit o altre. Val a
dir que hi ha hagut un gran nombre
de respostes per part vostre, unes
75, cosa que l’equip de redacció us
agraeix molt!

En les preguntes 3 i 4 quasi bé hi ha
unanimitat en les respostes, tot i que
en la resta també hi ha una orientació
majoritària bastant clara. Creiem que
aquest tema s’ha de tractar tant a la
família com a l’escola i fins i tot diem
que es viu la sexualitat amb
naturalitat... Contestem a tot el que
ens pregunten i fins i tot pensem que
coneixem les inquietuds dels nostres
fills i filles...

Veurem, quan arribin a
l’adolescència, quines de les nostres opinions hem de canviar! Sense broma, esperem que partint d’aquesta
optimista radiografia general, molt general, totes les dificultats que es presentin les puguem resoldre amb seny i
bona voluntat!!!

Algunes opinions:

On ha de quedar la frontera de la intimitat?

- Ells han de posar aquest límit i nosaltres l’hem de respectar. Si s’ha educat els fills/en en una perspectiva de sexualitat sana
hem de deixar que ells descobreixin, experimentin i preguntin. La relació sexualitat i sentiments l’hauran après llarg de la vida
amb el que han vist a casa i l’entorn i en tot cas sí que cal incidir és en la prevenció de riscos, que sempre n’hi ha.

- Permetre la intimitat -que per a cada individu és diferent- és fomentar el respecte. Hem de marcar l’espai que considerem propi
i alhora deixar que els altres marquin el seu.

Algunes observacions:

- No sé si l’educació sexual s’ha de fer a l’escola. No si es corre el risc que es quedi en el que és purament “biologia
reproductiva”. No sé si això faria que les famílies encara s’inhibissin més del tema (com que ja s’estudia a l’escola...). També
entenc que de vegades pot ser l’única font d’informació que rebrà l’alumne.

- Hi ha preguntes una mica ambigües que costa contestar.
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Les bugaderes
Cantània

Els nens i les nenes de 5è hem participat a la «Cantània» que organitza l’Auditori de
Barcelona amb diverses escoles de Catalunya. Aquest any la cantata ha estat «El
motí», que, com potser podeu imaginar, va de pirates, corsaris, vaixells i tresors, i és
una obra original escrita per a l’ocasió.

L’Auditori feia molt goig, amb 800 cantaires amb mocadors de coloraines al cap
seguint la directora i cantant com una sola persona… Què diem! No només cantant,
també actuant, imaginant, compartint i comunicant una història!

Qui era el públic? Els nostres pares, les nostres famílies... El millor públic que
podíem tenir.

Aquesta activitat ha estat una feina de tot el curs, per a la qual els i les mestres de
música de les escoles que hi han participat s’han format expressament. Els alumnes
hi han posat molta dedicació i el resultat ha estat brillant. Felicitem els cursos de
Gregal i Tramuntana!

Escacs

En qüestió d’escacs, hem de dir que la cantera
de l’escola està assolint un nivell d’èxit
espectacular! A través del Club d’Escacs Peona
i Peó (www.PeonaiPeo.com), l’Albert Puntí, el
Víctor Collell, Eric García, el Martí Camps i
l’Adrià Pérez, tots ells formats inicialment en
l’activitat extraescolar organitzada per l’AMPA,
han demostrat la seva vàlua i han ajudat el Club
a situar-se en el podi de totes les categories del
Campionat Escolar de Barcelona 2007-2008.
Han quedat primers de Barcelona en la
categoría Sub-10 Benjamí i els segons de
Catalunya. I és que com diuen des del Club:
Can Carabassa Arrassa!

I com que estem  de felicitacions, ens queda
esmentar els premis que han rebut uns altres dels
nostres alumnes:

- La Lourdes Guiñazú (1r girafes), ha estat
premiada pel seu dibuix en l’activitat «Les avies i els
avis expliquen contes i els nens els dibuixen»,
activitat organitzada per l’Associació Nous
Horitzons, amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona, i que fa 10 anys que es fa al Districte
Horta-Guinardó. El dibuix  era del conte titulat
«Bufa» que l’àvia Ma. Francesca Font i Abril ens va
venir a explicar a l’escola.

- L’Andreu Valbuena (2n) ha rebut el 3r premi en la categoria de prosa del Jocs Florals del Districte Horta-Guinardó per
la seva narració sobre els arbres de l’escola. El conte es titula:

L’enhorabona, no només als guanyadors, sinó a tots aquells que han participat amb la seva feina en aquestes activitats.

LA XICRANDA TÉ PROBLEMESLA XICRANDA TÉ PROBLEMES

Hi havia una vegada una xicranda que tenia un problema: li havien caigut les fulles.
Què faré! Va dir. La xicranda va anar a avisar els seus amics. Mireu,mireu! Les fulles s’ha m’han caigut: L’amic més
llest li va dir que les fulles li havien caigut perquè tenia fulla caduca.
Quan va arribar la primavera la xicranda es va posar molt contenta perquè li havien tornat a créixer les fulles i així va ser
feliç per sempre més.
Andrés Valbuena
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Les bugaderes
Auca al Club de Lectura

El primer que se m’acut
quan penso en aquest petit «Club»
és en la sort que he tingut
de retrobar-me amb amigues.
I unes de les més antigues són:
la Gemma - pionera i gran lectora-
i la Marisa – animada, engrescadora -.
 
No obstant, seguidament penso
que el Club de Lectura em serveix
per reunir-me un cop al mes
amb un petit grup divers.
Persones, igualment interessades
en lectures actuals o bé passades
de les quals profit en trec.
 
Però, per sobre de tot,
crec que el més productiu són
les xerrades que hi tenim.
En elles -i en un moment-
podem tractar i dir de tot.
 
Que quan ja no te n’adones
és hora d’acomiadar-se
i ha arribat el moment
de triar un altre llibre.
 
Aquest punt no és del tot clar
doncs, com tots podem opinar
costa posar-nos d’acord.
 
Però si en alguna cosa coincidim
és que tal i com va el món
millor que seguim llegint!
 
Neus Martí

Club de lectura

1. Cien años de soledad (Gabriel García Márquez, Espasa
Calpe)

2. La concessió del telèfon (Andrea Camilleri, Ed. 62)
3. La interpretació del crim (Jed Rubenfeld, Ed. 62)
4. Les veus del Pamano (Jaume Cabré, Proa)
5. El llibre de les il·lusions (Paul Auster, Ed. 62)
6. La casa de les belles adormides (Yasunari Kawabata, Viena

Edicions)
7. L’elegància de l’eriçó (Muriel Barbery, Ed. 62)

Ja veieu que el Club de lectura no para. Aquest curs hem llegit
tot això. És difícil triar-ne només un perquè tot és literatura de la
bona. Us recomanem que no us perdeu, per exemple, «Les veus
del Pamano».

Això és el que hem vist i comentat aquest curs. Animeu-vos per a l’octubre vinent. És molt
interessant!

Gener: Good bye Lenin! Wolfgang Becker (alemanya)
Febrer: Oriente es Oriente de Damien O’Donnell (paquistaní)
Març: Princesas Fernando León de Aranoa (espanyola)
Abril: Un lugar en el mundo d’Adolfo Aristarain  (argentina)
Maig: Extraños en un tren d’Alfred Hitchkock (americana)

La filla de l’Anna Solana, l’autora de la gran majoria de les
entrevistes publicades fins ara, ha acabat 6è i això significa
que l’Anna ens deixa:

Anna:gràcies per tot, et trobarem a faltar molt!!!
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Temps de lleure
Els nens de l’escola ens fan aquestes recomanacions per a l’estiu:

L’espasa adormida

Va d’un nen normal i corrent, que li agrada una noia, i un dia per impressionar la noia salta al
mar, però es dóna un cop al cap amb una roca i es torna cec, i …

El fantasmet del castell

És un fantasma que està en un castell sol. Un
dia va venir un senyor i el seu gat i els fa
unes quantes trapelleries.

Retorn al regne de la fantasia

En aquesta ocasió el nostre amic Gerónimo
torna al regne de la fantasia…

Toy Story 2

Aquesta història va d’un nen que té joguines i
les joguines cobren vida però cap humà se
n’assabenta.

Acadèmia de princeses

En un poble de muntanya viu la futura esposa del príncep. Totes les noies del poble van a una
acadèmia per ser princeses i la protagonista explica les injustícies que passen dins l’acadèmia.

Stardust

Va sobre bruixes, pirates que volen pel cel. Fantasia.

La festa de fi de curs
Col·lecció: Quantre amics i mig

Va de quatre nois i un gos que tenen una agència de detectius que es diu Charly i Cia. Han de
descobrir un possible escàndol mediambiental i potser té a veure amb algun professor. Després
de superar molts perills, ho descobriran.

Anna Frank

És el diari que va fer una nena que va viure la Guerra Mundial (segle XX). Explica la seva vida.

Artemis Fowl
Autor: Eoin Colfer

Va d’un nen que es troba un follet i un llibre que explica tot dels follets. Hi ha una guerra entre
humans i follets.
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Última hora

El Síndic a l’escola

Quan no hi ha dret, el Síndic amb Tu! és un programa educatiu basat
en els drets dels infants, les seves responsabilitats i la figura del Síndic
de Greuges com a institució que dóna suport als ciutadans i els defensa.
El programa, elaborat amb la col·laboració d’un equip d’assessors
educatius i mestres, s’adreça als alumnes del 3r cicle d’educació primària
i del 2n cicle d’educació secundària, amb propostes didàctiques
diferenciades i adaptades als currículums escolars de cada etapa
educativa.
Els continguts es poden integrar dins l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania, i alhora tenen una estreta
relació amb altres situacions d’ensenyament i aprenentatge com ara el coneixement de l’entorn proper o
el treball col·laboratiu.

Amb la presentació del programa educatiu Quan no hi ha dret, el Síndic amb Tu! el dia 3 de juny a
l’escola CEIP El Torrent de Can
Carabassa, es va fer un pas endavant
en el procés engegat temps enrere pel
Síndic tant per promoure el
coneixement i la reflexió sobre els
drets dels infants com per informar
sobre la institució del Síndic com un
recurs accessible a tots els infants i
adolescents.

Per mitjà del programa Quan no hi ha
dret, el Síndic amb Tu!, el Síndic entra
a l’escola i als instituts per donar-se a
conèixer entre l’alumnat i el
professorat com una institució cabdal
en la defensa dels drets de les
persones a Catalunya.

Amb iniciatives com aquesta, així com amb
la creació del Consell Assessor Jove del
Síndic o d’un web adreçat especialment als
més menuts, el Síndic vol, sobretot,
apropar la institució als infants i els joves
per conèixer de primera mà les situacions,
els conflictes i les preocupacions que els
afecten i per fer la institució més accessible
a les seves necessitats.
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Nyam - nyam

En aquesta ocasió
escriuré sobre els
humils llegums. Els
llegums que més
consumim són els
pèsols, les faves, els
cigrons, les llenties i
les mongetes. Tots
tenen en comú el
pertànyer a una
família de plantes que
es diuen lleguminoses
perquè el fruit on es
guarden les llavors és
un llegum o tavella. En
el nostre país, les dos
primers es
consumeixen frescos,
els cigrons i les llenties
secs i, quant a les
mongetes, hi ha varietats per al consum en verd amb la
tavella inclosa, com la mongeta perona, i n’hi ha per al
consum en sec. Ens referirem a aquests últims.

Els llegums secs es conserven molt de temps perquè
s’assequen fora de la planta fins assolir una humitat baixa
que evita que es podreixin.
En general, ben cuinats, són molt bons, ja que, degut a
l’alta composició en midó que tenen, absorbeixen amb
facilitat els gustos dels aliments que els acompanyen.
Normalment, acostumen a agradar als nens, sobre tot si
en mengen des de petits.

Des del punt de vista nutritiu són molt interessants, fins
al punt que es recomana menjar llegum com a mínim un
cop a la setmana. Són rics en proteïna, en tenen entre
un 15 i un 20% (algunes mongetes fins al 26-27%), fibra
(6-8%), minerals, especialment ferro, potassi, calci,
fòsfor i magnesi. Quant a vitamines, són rics en àcid
fòlic i tenen molt poc greix, menys d’un 2% (aquests
percentatges són sobre la llegum seca).

Els llegums

Catalunya és un país
de gran tradició de
producció i consum de
llegums, per exemple,
si em permeteu que
parli de les mongetes,
aquí s’han mantingut
varietats d’alt valor
gastronòmic com les
mongetes del Ganxet
que no es cultiven
enlloc més del món i
que tenen la marca de
qualitat Denominació
d’Origen Protegida que
atorga la Unió Europea.
També tenim els fesols
de Santa Pau, o,
encara que menys
conegudes, les

mongetes Sastre, les de Castellfollit del Boix o les Genoll
de Crist. I quant al consum, Catalunya és l’únic lloc
d’Espanya on existeix la professió de llegumaire que són

els professionals de la cocció de llegums que estan
presents en tots els mercats i en botigues especialitzades.

El consell, en aquesta ocasió, és que aprofitem aquesta
tradició i donem llegums als nens. Les mongetes del
Ganxet no només són bones per acompanyar la botifarra,
es poden fer amb bacallà i espinacs, en amanida amb
tomàquet i olives negres, barrejades amb cloïsses en el
seu suc, etc. He posat l’exemple de les mongetes del
Ganxet per deformació professional (fa mes de 10 anys
que l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona treballa
en la millora de vegetals tradicionals de Catalunya i la
primera varietat millorada ha estat la mongeta del Ganxet)
però també es poden fer plats molt bons amb cigrons i
llenties, només cal repassar els receptaris d’alguns
cuiners estrella, d’aquests que ara estan de moda.

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




