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«Els mals alumnes no vénen mai sols a l’escola. Allò que entra a la classe és una ceba: capes de malestar,
de por, d’inseguretat, de neguit, de desitjos insatisfets. Vénen amb el seu cos a mig fer i la seva família a coll,
a la motxilla. En realitat la classe no pot començar fins que no deixin el fardell a terra i no haguem pelat la
ceba. Això és difícil d’explicar, però sovint n’hi ha prou amb una mirada, una paraula amable, una frase
d’adult confiat, clar i estable per dissoldre aquestes penes, alleugerir aquests esperits...
Naturalment el benefici serà provisional, la ceba es recompondrà a la sortida i és clar que demà haurem de
tornar-hi. Però ensenyar és això: és tornar a començar...»

Fragment del llibre «Mal d’escola»,  Daniel Pennac, ed. Empúries, pàgina 60

Mals alumnes o mals d’alumne?

A les nou menys deu he entrat a la classe, aleshores neta, buida i tranquil·la. He deixat mecànicament la
meva motxilla  al racó de sempre. En fer-ho he recordat el capítol que vaig llegir ahir a la nit sobre els mals
alumnes i les capes de ceba.
Primerament, si us he de ser sincera, em va xocar la comparació entre una personeta (en fraccions de segon
em van passar pel cap tots els meus estimats i estimades alumnes) i una ceba. No se m’hagués ocorregut
mai! Molt aviat però, em va semblar força encertada la comparació i no diguem quan l’autor expressa que
vénen amb la família a coll.
Vaig deixar el llibre damunt la falda. Amb la mirada perduda  vaig començar a pensar amb en Narcís, en
Wilson, la Rut i la Marcela  que  sovint em treuen la son perquè no  aprenen al ritme que a ells i a mi ens
agradaria. Ni tampoc va sobre rodes la seva relació amb els altres.
Quantes capes de  ceba no els deu ofegar? I que feixuc caminar amb una motxilla tan carregada!!

Si per aquests nens i nenes cada capa de ceba és una dificultat
i cada cent grams de pes a la motxilla un problema... la seva
infelicitat és elevadíssima!
Me’n vaig anar a dormir  amb la ferma voluntat  de l’endemà,
ajudar, encara més, en Narcís, en Wilson, la Rut i la Marcela a
desempallegar-se durant les hores d’estada a l’escola del pes de
la motxilla... Ah! i a la reunió de cicle de dimarts  parlaria amb les
meves companyes perquè m’ajudessin a esbrinar per on havia
de començar a pelar la ceba. També parlaria amb la família....I si
això no funcionava del tot demanaria ajuda a la comissió d’atenció
a la diversitat. Uff!! Quin descans. No em trobo sola.

És l’endemà. Falta molt poc perquè siguin les nou. Penso que no
hi ha mals alumnes. Penso amb els maleïts trastorns
d’aprenentatge. Penso que aquests maleïts, en la majoria dels
casos, són conseqüència de la ceba i del contingut de la motxilla.
L’Àngels obre la porta. Espero, amb tranquil·litat i un somriure,
que entrin els nens i les nenes a la classe. Avui és un altre dia.
Tornem a començar.
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El reportatge

A l’escola, a més dels mestres i
monitors que veiem més habitualment,
també hi ha un equip de professionals
que s’encarrega de tractar la diversitat
de l’alumnat. El concepte de diversitat
és molt ampli i no té perquè suposar
un inconvenient o dificultat, però quan
la característica de l’alumne interfereix
en els seus aprenentatges, l’escola
posa en marxa una sèrie de
mecanismes per tal d’ajudar-lo.

Què es fa a l’escola quan es detecta
una dificultat?

Quan això passa, la tutora ho comenta a
la mestra d’educació especial i, si cal,
aquesta ho traspassa a la comissió
encarregada de fer el seguiment dels nens
i nenes que presenten algun tipus de
trastorn. Es tracta de la  Comissió
d’Atenció a la Diversitat (CAD).

Qui forma part de la CAD?

Aquesta Comissió està formada per
diferents professionals: les mestres
d’educació especial, la psicopedagoga
de l’Equip d’Atenció Pedagògica
(EAP), la mestra d’audició i llenguatge
(MALL), la coordinadora de llengua i
interculturalitat (LIC), la cap d’estudis
i la directora.  Cal aclarir que no tots
aquests especialistes estan
permanentment a l’escola.

Quina funció té la CAD?

La CAD és la comissió que s’encarrega
de gestionar i coordinar les actuacions
necessàries per ajudar aquells nens i
aquelles nenes que presenten algun tipus
de trastorn que no els deixa avançar
adequadament en els aprenentatges. És
el nucli on es parla, s’informa i es deriva, si
és el cas,  cap a altres especialistes. Si no
cal fer cap derivació, s’elaboren les pautes
d’intervenció i seguiment que cal dur a
terme en el si de  l’escola per tal d’ajudar-
los a tirar endavant.

Cada quan es troba la comissió?

Tota la comissió es reuneix dos dimecres
al mes. Els altres dos dimecres es fan
actuacions  parcials; observacions
d’alumnes, reunions de seguiment amb les
tutores, confecció de documents,
entrevistes amb professionals externs...

L’atenció a la diversitat a l’escola
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El reportatge

Mines de ferro de Can Xirot  al Carmel

Com arriba a la Comissió  un possible
cas de trastorn d’aprenentatge?

Hi ha alumnes que quan s’incorporen a
l’escola ja se’ls ha fet un diagnòstic.
Aquests, generalment, estan atesos per
professionals que treballen amb ells i amb
les seves famílies, ja sigui a l’escola que
han deixat o en centres externs. En
aquests casos es fa el traspàs de la
documentació i es parla amb els
professionals que els han atès (escola,
centres...). La comissió valora tota la
informació rebuda i  confecciona un pla
d’actuació i intervenció.

En els casos que es detecten a l’escola  el
paper del  tutor o de la tutora és bàsic
perquè és qui està pendent en tot moment

del desenvolupament personal de cada nen
i de cada nena. De manera que si entreveu
algun desajust en el tarannà  d’algun dels
seus o de les seves alumnes  demana la
intervenció de la mestra d’educació
especial per tal de fer una observació més
acurada d’aquell nen o nena en diferents
situacions escolars. Aquest primer anàlisi
s’exposa a la CAD i és aquí on es
decideixen els passos a seguir. S’informa
a la família  i un cop assabentada i amb la
seva conformitat s’inicia el procés.

La Comissió d’Atenció a la Diversitat tracta
i valora cada cas individualment i, a més a
més, elabora els passos que s’han de fer,
gestiona i coordina les possibles
derivacions quan són necessàries, dóna
pautes a l’escola i en fa el seu seguiment.
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El reportatge

El carrer Llobregós l’any 1974

Quan es deriva un infant  amb
trastorns d’aprenentatge cap a altres
centres especialitzats i externs?

Quan els recursos que hi ha a l’escola no
són els adients per tractar aquell trastorn
específic.

Quins centres hi ha?

Els centres de derivació són diferents
segons les necessitats de cada alumne,
des de centres de logopèdia, quan es tracta
de trastorns de llenguatge, a centres de
desenvolupament maduratiu, de
rehabilitació, de trastorns afectius,
psicosocials....

Com es fa el seguiment?

Hi ha trobades periòdiques per fer una
actuació conjunta i coordinada amb els
diferents serveis que l’atenen.

 

Com es tracta la diversitat a l’escola?

· Mitjançant els agrupaments flexibles
en funció del ritme d’aprenentatge dels
alumnes en llengua i matemàtiques.

· Desdoblaments del grup classe.
· Intervencions de més d’una persona

dins l’aula.
· Treball en petit grup (aula d’educació

especial, aula d’audició i llenguatge pels
alumnes amb dèficit auditiu, aula
d’acollida pels alumnes estrangers
nouvinguts)

Totes aquestes intervencions estan
pensades per atendre la diversitat,
respectant el ritme individual de cada
infant, el seu nivell maduratiu i les seves
necessitats.
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Obrim l’aula

P3 Cargols P3 Tortugues P3 Cargols P3 Tortugues P3 Cargols P3 Tortugues P3 Cargols P3 Tortugues P3 Cargols

AL TORRENT DE CAN CARABASSA
HEM CELEBRAT EL 125 ANIVERSARI DE LA PRIMERA

EDICIÓ DE PINOTXO.

ELS CARGOLS I LES TORTUGUES HEM DIBUIXAT EN
PINOTXO

PER CELEBRAR-HO

FELICITATS PINOTXO!!!
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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, al mes de novembre, vam anar a l’Aquàrium. En arribar vam jugar una
mica al toca-toca (zona infantil del recinte). Seguidament vam fer una visita guiada,  amb unes
explicacions que els nens/es van escoltar atentament. En acabar vam assistir a una
representació teatral “La doctora Pandora “, aquesta doctora curava els animals del mar amb la
col·laboració del públic (els nostres nens/es).
Un cop a l’escola els nens i nenes vam expressar el que havíem après:

• “ Hem vist el peix : manta, lluna, guitarra, pallasso, espina, llenguado, el peix normal
i el cavallet de mar “.

• “ Hem vist peixos que tenen la cua de tisora, poden nedar ràpid quan volen “.
• “ Vam veure peixos i, dos, que eren “xulos” “.
• “ Vaig veure una serp de mar i un cranc “.
• “ On vivien els pingüins hi havia un gel molt fred “.
• “ El cavallet de mar sembla fulles “.
• “ Els fillets surten del pare cavallet de mar “.
• “ Al teatre sortia el cranc Manolo, que li havia caigut la pinça ; el tauró, que li havien

caigut les aletes i el peix que canvia de color (llenguado), que tenia els ulls col·locats
malament “.

Deu n’hi do!
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Obrim l’aula

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

ELS LLEONS I ELS COCODRILS ESTEM ESTUDIANT EL PINTOR PABLO PICASSO.
HEM DESCOBERT QUE VA NÉIXER  A MÀLAGA I VA VIURE A MÀLAGA, BARCELONA I
PARIS.
HEM ANAT AL MUSEU PICASSO I HEM VIST MOLTS QUADRES, ELS QUE MÉS ENS HAN
AGRADAT SON ELS DE LES MENINES, LES FINESTRES I COLOMS I EL QUADRE DEL
CAVALL.
EN ELS LLIBRES DE PICASSO HEM DESCOBERTS EL QUADRE MÉS GRAN QUE VA
PINTAR: «EL GUERNICA»
A LA CLASSE TAMBÉ ESTEM FENT DE PETITS ARTISTES.
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Obrim l’aula

1r Zebres 1r Esquirols 1r Zebres 1r Esquirols 1r Zebres 1r Esquirols 1r Zebres 1r Esquirols 1r Zebres 1r Esquirols

L’Associació l’Eix- Maragall ens va  proposar, juntament amb altres
escoles del barri, participar en uns tallers de construcció de joguines i
altres manualitats amb material reciclat.  El taller el va realitzar el
grup Ecolúdic .
Es va proposar aquesta activitat per tal d’esdevenir  un element de

conscienciació, de difusió de valors de la sostenibilitat i de la solidaritat entre els
que convivim en una mateixa ciutat.

El dia 18 de desembre al matí les classes de les Zebres i els Esquirols vam
anar a la Plaça de la Torre Llobeta a participar en un taller. Quan vam
arribar hi havia un grup de nois i noies que ens esperaven.
Primer vam fer una rotllana i ens vam presentar, després ens van fer jocs i
també vam saltar a corda.
Al cap d’una estona ens van donar uns cartrons amb forma d’arbre de
Nadal. Ens van dir que aquests cartrons els havien recollit de les botigues del
barri, els vam pintar i decorar amb estrelletes i cors i van quedar molt
bonics.
Mentre s’assecava la pintura vam tornar a jugar una estona i quan els
arbres ja van estar a punt els vam recollir, ens vam acomiadar dels
monitors i vam marxar cap a l’escola.

                         Esquirols i Zebres

Les Zebres i els Esquirols participem en un taller
de manualitats amb material reciclat
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Obrim l’aula

4t Palmeres 4t Cactus 4t Palmeres 4t Cactus 4t Palmeres 4t Cactus 4t Palmeres 4t Cactus 4t Palmeres

LES COLÒNIES DE QUART

Els dies 3, 4 i 5 de desembre els nens i nenes de les classes de Cactus i de Palmeres
vam anar de colònies a Juneda (Les Garrigues) al Camp d’Aprenentatge  «Les Obagues».

La casa era nova, gran i maca i tot era molt ecològic. Hi havien 4 gossos, el Batman,
l’Esclot, la Sitges i el Milú, també hi havien 2 gats el Sol i la Lluna.  A més hi havia un estany amb
ànecs i oques.

 Vam fer quatre grups per poder fer els tallers: paisatge, granja, transformació d’aliments i
forn.

Els que fèiem el taller de paisatge vam anar d’excursió per veure camps, els canals de rec
i vam pujar al Torsal de la Sal i  ens van llançar pels tobogans de terra, ens vam embrutar molt.

Al taller de forn vam fer pa,
pizzes, panets de diferents formes i
coques.  Tenien un forn de llenya.

Al de transformació
d’aliments vam fer mandonguilles,
hamburgueses, mantega crema
catalana i iogurt.
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Obrim l’aula

Al de granja vam treballar molt! Vam netejar els estables, munyir les vaques, donar de
menjar i beure als animals (conills, ovelles, cavalls, vaques, porcs, gallines, ases, vedells i
cabres).  Vam veure néixer un pollet, a més a més vam sanejar les vaques.  Intentàrem
aparellar conills però no va sortir bé.  Van treure a pasturar les vaques, els cavalls, les ovelles i
les cabres.

 La primera nit vam fer un joc de trobar frases pel voltant de la casa amb les llanternes.
La segona nit vam fer discoteca o jocs de taula.

El menjar el fèiem nosaltres i era molt bo!
Les habitacions estaven molt bé, eren grans hi havia lavabo i dutxa.  Els monitors eren el

Tatí, el Víctor, la Sílvia, la Castell i la Maribel i ens van tractar molt bé.

Ens han agradat molt aquestes colònies!!

4t Palmeres 4t Cactus 4t Palmeres 4t Cactus 4t Palmeres 4t Cactus 4t Palmeres 4t Cactus 4t Palmeres 4t Cactus
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Obrim l’aula

Oníricus és el 13è circ d’hivern de l’Ateneu Popular de 9 barris.
Oníricus és una creació de Brian Mongart que ha volgut

interpretar el món dels somnis.

5è Big Bang 5è Pegasus 5è Big Bang 5è Pegasus 5è Big Bang 5è Pegasus 5è Big Bang 5è Pegasus 5è Big Bang 5è Pegasus
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Obrim l’aula

Els actors d’aquesta obra son: Brian Mongart, Ingrid Marín,
Adriano de Carvalo Marçal, Joe Moura Goes, Rebeca Pardo

Sierra, David Parga García, Josep Maria Baldomar
i Monesma que és el músic.
Martí Camps (5è Pegasus)

5è Big Bang 5è Pegasus 5è Big Bang 5è Pegasus 5è Big Bang 5è Pegasus 5è Big Bang 5è Pegasus 5è Big Bang 5è Pegasus
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Temps de migdia

Hola,
Sóc la Super-Monitora i sovint ens
veurem per aquestes pàgines.

Tinc la facilitat d’adaptar-me a qualsevol
circumstància que se’m presenti.
Avui us vull explicar tots els menús que les
cuineres poden arribar a preparar en un dia.
Tots i totes a casa teniu el menú, segurament, penjat a la nevera. Aquest és el menú
basal, és a dir, el menú original o base a partir del qual s’elaboren totes les variants
possibles.
Les variants que tenim són:

- Un menú celíac: dieta sense gluten, proteïna present en diferents cereals com
són el blat, civada, ordi i sègol.

- Un menú vegetarià: dieta en què s’eliminen plats elaborats amb productes animals.
Hi ha moltes variants, però aquí ens trobem amb  dietes vegetarianes que admeten
menjar llet i ous amb els seus derivats i peix.

- Un menú sense porc, on per creences s’elimina aquest aliment de la dieta.
- Un menú controlat per a nens i nenes que pateixen diabetis.
- Un menú per a diferents intoleràncies o al·lèrgies com poden ser a la lactosa, a

l’ou, a la proteïna de vedella, als fruits secs, al marisc, al peix, als menjars
flatulents... en aquests casos s’elimina l’aliment en qüestió de la dieta evitant tot
tipus de contacte.

- Un menú per a nens/es que tenen colesterol: dieta sense greixos ni fregits.
- Un menú astringent: dieta recomanada per a tallar diarrees, reduir durant uns

dies els aliments amb fibra i en cru.
- Un menú laxant: dieta recomanada per als que pateixen estrenyiment, augmentant

els aliments amb fibra i el consum de líquids.
- Un menú tou: dieta recomanada per als que pateixen trastorns gàstrics i problemes

de masticació es mengen aliments suaus i tous
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Temps de migdia

Per acabar si uniu els següents punts us trobareu un estri que faig servir a diari.
El coneixeu? Sabeu com es diu?... Si teniu la resposta escriviu-la en un paper juntament
amb el vostre nom i poseu-la a la caixa que us trobareu al menjador. Us podeu trobar
alguna sorpresa ...
Animeu-vos a participar !!!

Com veieu tenim un munt de dietes a tenir en compte. Ara us proposem un passatemps
per veure el vostre nivell de coneixements de la matèria !!!

Quin aliment he d’evitar si tinc una dieta ....

Celíaca ......................................................................llenties estofades
Amb intolerància a la lactosa....................................botifarra al forn
Amb  al·lèrgia  a l’ou....................................................pa
Sense porc..................................................................formatge ratllat
Diabetis......................................................................pit de pollastre a la planxa
Astringent....................................................................iogurt ensucrat
Vegetariana...............................................................arròs tres delícies
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Parlem-ne

Els trastorns d’aprenentatge a la família i a l’escola

Cada vegada som més les famílies que tenim un nen diagnosticat amb algun trastorn d’aprenentatge: dèficit d’atenció
amb hiperactivitat o sense (TDAH), dislèxia... No és que hi hagi més nens així ara que anys enrere, només és que ara
sabem quin nom tenen aquestes situacions i perquè es produeixen. I per això tenim la sort de poder-hi fer alguna
cosa, ja que tot i ser de moment incurables, es poden modular.

Els nens i les nenes afectats amb alguns d’aquests trastorns no són problemàtics, més aviat tenen un problema, que
es fa extensible a tot el seu entorn. Per això és imprescindible que tant la família com l’escola coneguin els recursos
disponibles per fer-hi front.

Encara s’han de salvar recances, però la societat ha d’admetre definitivament que aquests trastorns estan científicament
constatats, no és qüestió de creure o no creure en la seva existència, i que necessiten abordatge des de les primeres
manifestacions. Hi ha estudis científics de solvència provada que descriuen com es produeix la dislèxia o el dèficit
d’atenció, per exemple. Quan es va definir l’esquizofrènia, també van haver grups escèptics amb aquesta malaltia
mental. Actualment cap professional seriós la posa en dubte. I gràcies a això es pot diagnosticar, tractar i millorar la
vida dels pacients. Amb els trastorns de l’aprenentatge, salvant totes les distàncies que calgui, passa el mateix.

A la Marató de TV3 del desembre passat, s’afirmava que el TDAH és una malaltia greu, cosa que va desplaure alguns
sectors. Potser aquesta manifestació no s’entén si considerem malalties greus aquelles que poden portar a la mort.
Però sí que s’entén si considerem la situació de patiment i esgotament familiar que comporta la vida diària i el
pronòstic social i laboral que poden tenir les persones afectades si l’entorn no es pren seriosament la seva situació.

És fantàstic pensar que tots aquests nens tenen l’oportunitat de tenir una vida millor si el seu entorn sap reconèixer els
trastorns que els afecten i té la possibilitat d’adaptar les condicions del sistema d’aprenentatge...

L’abordatge d’aquests trastorns és multidisciplinari i és la família qui ha de dirigir i decidir l’atenció que cal al seu fill.
És responsabilitat de neuròlegs, psiquiatres i psicòlegs diagnosticar-los i recomanar tractament, i de psicopedagogs
i psicòlegs oferir les teràpies individuals que puguin necessitar. Però és indiscutible que l’escola –ja des de la formació
a la Universitat- ha de posar-se al dia per poder col·laborar des de l’àmbit més important per als nens, després del
familiar, en aquests temes, i formar-se, tant en l’existència mateixa dels trastorns com en les possibles eines per
abordar-los.

Els procediments educatius estàndar, els oficials, són bons i efectius per a alumnes estàndar (entenent per estàndar
els que progressen adequadament tant en l’adquisició d’hàbits com de coneixements). La resta de nens necessiten
procediments específics, que segurament poden ser compatibles amb els altres, per demostrar que el problema no
rau en el seu nivell d’intel·ligència ni en una mala educació.

La Dra. Anna Sans, adjunta de Neurologia de l’Hospital Sant Joan de Déu i coordinadora de la Unitat de Trastorns de
l’Aprenentatge, recorda, en una entrevista publicada pel diari AVUI el 26-1-09, que a l’Estat Espanyol no hi ha cap llei
que reguli què s’ha de fer amb els nens que en tenen algun, ben al contrari del que passa a Europa. A títol d’exemple,
als nens amb dislèxia no se’ls hauria de suspendre per fer faltes d’ortografia i els exàmens podrien ser orals,  els nens
amb TDAH necessiten més informació visual o més temps per respondre un examen, etc.

De l’escola s’espera que es mostri receptiva a la incorporació d’alternatives que responen millor a les situacions de
cada trastorn, a més d’ajudar a detectar el problema.

És clar que de moment no anem del tot bé, ja que en el projecte de la nova Llei d’Educació de Catalunya (LEC) no hi
ha ni una referència a aquests tipus d’alumnes que suposen ni més ni menys que el 15% de la població escolar. La
Plataforma per a la Inclusió dels Trastorns Específics del Desenvolupament i de l’Aprenentatge Escolar (TEDAE) va
presentar, el passat mes de gener, una esmena al punt 3 de l’article 78 del projecte de llei davant la Comissió d’Educació
i Universitats del Parlament de Catalunya, avalada per 4.000 signatures, per tal que tots els infants afectats per un
trastorn siguin reconeguts com a escolars amb necessitats educatives especials. Veurem com acaba...
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Parlem-ne

 

Principals trastorns de l’aprenentatge:

De manera molt general, podem dir que els principals trastorns són els d’aprenentatge verbal (dislèxia, discalcúlia,
disgrafia...), aprenentatge no verbal (TANV) i el trastorn per dèficit  d’atenció amb hiperactivitat o sense (TDAH):

Entre els primers, potser el més usual és la dislèxia, que és una dificultat significativa i persistent en la forma
escrita del llenguatge, que és independent de qualsevol causa intel·lectual, cultural i emocional i que, per tant,
apareix malgrat tenir una intel.ligència adequada, una escolarització convencional i una situació sociocultural
dintre de la normalitat. Es caracteritza perquè les adquisicions de la persona en l’àmbit de la lectoescriptura es
troben molt per sota del nivell esperat en funció de la seva intel·ligència i la seva edat cronològica. És un problema
de tipus cognitiu, que afecta aquelles habilitats lingüístiques associades amb l’escriptura, particularment el pas de
la codificació visual a la verbal, la memòria a curt termini, la percepció i la seqüenciació. Es manifesta amb una
dificultat d’automatització especialment en la lectura, l’ortografia i, en ocasions, també en el càlcul aritmètic.

El TANV és considerat com una síndrome neurològica que comprèn un ventall de dèficits en
els recursos personals per l’aprenentatge. Aquestes mancances afecten no només a
aprenentatges acadèmics sinó molt més a tots els aspectes de la vida individual. Els nois i
noies amb TANV han de vèncer tots els reptes que suposa l’assoliment d’eines en el terreny
motor, acadèmic, social i emocional. En la seva majoria, presenten una discrepància
significativa entre el quocient intel·lectual (QI) verbal i el no verbal. Però obtenen quocients
d’intel·ligència dins de la franja de normalitat. Tenen, doncs, capacitat d’aprenentatge i,
en tot cas no presenten retard mental. Com més greu sigui el TANV més evidents són els
aspectes deficitaris. Amb tot no hi ha dos TANVS iguals com no hi ha dos nens iguals.

El TDAH és un trastorn d’origen neurobiològic, que és un trastorn del sistema executiu del cervell, està caracteritzat
per la presència de tres símptomes típics: dèficit d’atenció, impulsivitat i hiperactivitat motora i/o vocal, quan es
presenten amb molta més freqüència i intensitat que en els nens de la mateixa edat i interfereixen en la vida quotidiana
(casa, escola i entorn general). No tots els nens tenen sempre els  tres símptomes alhora ni amb la mateixa intensitat.

Què pot fer l’escola:

- Incloure l’abordatge de trastorns en el PEC del centre
- Mantenir contacte permanent amb la família afectada
- Experimentar amb propostes pedagògiques innovadores

Què poden fer els pares:

- Consultar sempre amb l’escola qualsevol comportament que a casa es
consideri inadequat

- Fer cas de les indicacions que pugui donar l’escola, que és un bon lloc per tenir
una perspectiva diferent que la de casa i consultar un especialista

- No considerar un trastorn d’aprenentatge ni com una cosa sense importància ni
com un fet «lleig».
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Parlem-ne... i què n’opinen els pares

La meitat de les famílies de l’escola que han contestat el qüestionari tenen coneixement de
l’existència d’un equip d’especialistes que poden donar suport a l’hora de detectar-los, tot i que
l’altra no en sap res! Esperem que després d’aquest número de la revista La Torrentera tothom
conegui els recursos que tenim a l’escola!!!

I una curiositat: El percentatge de famílies afectades (14 famílies de les 100 que han contestat)
coincideix pràcticament amb el percentatge oficial d’alumnat amb trastorns, que és el 15% de la
població escolar. Us assegurem que no hem fet trampes!

Els transtorns d’aprenentatge

Núm. de la preguna del qüestionari
N

om
br

e 
de

 re
sp

os
te

s

Aquest gràfic es el resultat en columnes de les vostres respostes al qüestionari que us vam passar
al mes de gener. Veureu que vam rebre 100 respostes, més fàcil no ho podíem tenir per treure’n
percentatges.

Llibres recomanats per a famílies i educadors:

- Per què em costa tant aprendre? Trastorns de l’aprenentatge
  Dra.Anna Sans
  Editorial EDB

- El alumno com TDAH
  Guía práctica para educadores
  Fundació Adana
  Ediciones Mayo

En general, s’observa que moltíssimes famílies estan familiaritzades amb l’existència dels trastorns
d’aprenentatge, són conscients dels problemes que poden comportar força alteracions de la vida
quotidiana i saben que es poden minimitzar.

Adreces web d’interès:

www.acd.cat
www.tanv-catalunya.org
www.tdahcatalunya.org

 

1. Heu sentit parlar dels trastorns
d’aprenentatge, tals com el TDAH, la
dislèxia...?

2. A part de l’adquisició de coneixements a
l’escola, creieu que poden afectar de
manera important la vida quotidiana
familiar?

3. Sabeu si l’escola compta amb un equip
d’especialistes per donar suport als
problemes d’aprenentatge en general a
l’hora de detectar-los, derivar-los a
l’especialista adequat i fer-ne el
seguiment?

4. Sabeu si aquests trastorns es poden
modular o minimitzar?

5. Teniu algun fill/a amb algun d’aquests
trastorns?

Qüestionari



19

Parlem-ne... i què n’opinen els pares

Aquests trastorns s’han de detectar quan els nostres fills i filles són petits, ja que si la persona es
va fent més gran i no se l’ha tractat mai, les seqüeles que li poden suposar són més importants i la
seva solució més difícil.

Pel que fa a la seva detecció, de vegades primer som els pares els que ens adonem
que alguna cosa no va prou bé i ens inquieta, després és el tutor o tutora de l’escola, i
finalment els especialistes, que ens poden orientar i diagnosticar el tipus de trastorn i el
tractament.

De vegades els especialistes etiqueten una TDAH quan no se sap bé què és el que li
passa al teu fill/a. Avui en dia, els pares tenim poc temps per dedicar als nostres fills,
degut als horaris laborals i potser el que necessiten és més dedicació dels seus pares.

La TDAH és desesperant, sense diagnòstic arribes a pensar que el teu fill és un desastre i a estar
convençut que no saps educar-lo. La vida quotidiana es fa molt difícil. Un cop saps que el que té
és un trastorn biològic i que hi ha tractament i teràpies per abordar-lo, la cosa canvia. No és un
miracle, però, si menys no, millora la pau familiar i s’obre un camí.

Nosaltres som socis de l’Associació Catalana de Dislèxia i altres trastorns específics
d’aprenentatge, que ens ajuda i ens orienta i sobretot veiem que no estem sols, que hi ha
molta gent amb el trastorn i que molts se’n surten amb molt d’èxit, i hem conegut diversos
universitaris/àries que, amb un problema de dislèxia, han aconseguit tenir una carrera. Això
sí, amb molt més esforç que la resta de companys/es. La presidenta de  l’Associació, Neus
Buisan, és una persona molt implicada que sempre està disposada a anar on la cridin a fer
xerrades i a assessorar sobre la dislèxia.

Aquest és un tema que afecta molt la nostra família, que sovint ens fa
sentir impotents, que és motiu de molta preocupació i neguit. Sobretot,
el que necessita la canalla és comprensió, ajuda, sentir-se acompanyada.

Hi ha tractaments farmacològics que funcionen a la curta, però a la llarga no es coneix el seu
resultat. Alguns parlen de l’alimentació equilibrada, sobre la importància de prendre Omega3,
proteïnes...
Les famílies depenem molt de les avaluacions del comportament dels nostres fills/es que es fa a
l’escola. Els especialistes no sempre són prou efectius a l’hora de detectar els problemes.

Com a suggeriment, potser seria bo que durant la primària, sistemàticament
es fes a tot l’alumnat sense excepció, anàlisis psicològics (una en la
primera etapa i una altra en la segona) per tal de detectar com més aviat
millor determinats problemes, característiques o peculiaritats dels infants
que poden quedar diluïts o passar-nos més o menys desapercebuts a les
famílies, en perjudici dels propis infants afectats.

En molts dels comentaris que les famílies ens feu arribar ens demaneu més informació sobre
aquests tipus de trastorns, sobre què és el que l’escola fa un cop es detecten aquests casos i
també informació sobre què és el que fa l’Administració i quins passos s’han de recórrer.

Un recull dels vostres comentaris que hem rebut:
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Les bugaderes
ELECCIONS

Al desembre van haver-hi eleccions per renovar el 50% del Consell Escolar. No cal que tornem a citar-ne aquí la
composició actual (està penjada a la web de l’AMPA), però sí que val la pena fer explícit que la participació va ser molt
bona, tant a l’hora de presentar candidatures com per votar el dia de les eleccions.

D’altra banda, també es va renovar la Junta directiva de l’AMPA a l’assemblea general ordinària que es va fer l’11 de
desembre (la composició també està penjada a la web).

Ens agrada ser una escola en què tots els que la formem ens involucrem en el seu funcionament. Des de la revista
volem donar les gràcies a totes les persones que comencen una legislatura i a totes les que ja l’han acabat! Gràcies
pel vostre temps!

Homenatge als P3 D’ABANS I D’ARA

«Si coge el lápiz con la izquierda, le regañas», deia la meva mare a la «senyo» Nuri quan em deixava a escola, abans d’anar
a fer la compra i tornar-se’n cap a casa, només una porta més enllà del col·legi. I la mestra ho havia arribat a fer, alguna
vegada, però jo només dissimulava i tornava a canviar el llapis de mà així que ella no em veia. Després, al migdia, la mestra
es posava a la porta de l’escola, amb tots els nanos de pàrvuls, ben pentinadets, asseguts als bancs a banda i banda del
passadís, i deia tot cantussejant i picant de mans: «Los que se van solos». I jo m’aixecava i sortia, potser una mica trista
perquè mai no em venien a buscar, potser fent-me la gran… I la Nuri controlava que jo m’enfilés per la reixa de la meva
porteria per arribar fins els timbres, i no deixava de mirar fins que s’assegurava que era a dins.

Però d’això ja fa més de 30 anys i tot i haver anat a una de les escoles pioneres del barri, de filosofia estil TCC (T. de
Can Carabassa), on afortunadament el català era a l’ordre del dia, i cantàvem i inventàvem cançons, i fèiem experiments al
nostre laboratori particular, i els petits marxàvem de colònies tota una setmana allà on no arribaven ni cotxes ni autocars, i
anàvem a judo quan tothom parlava de natació, i participàvem en tots els actes cívics i esportius del barri, i parlàvem als
mestres de tu i pel seu nom, i apreníem el que deien els llibres i el que no, i barrejats a classe, nens i nenes, compartíem vida
i jocs… Dic, de tot això ja fa més de 30 anys i, de ben cert, eren altres temps.

Llavors, no érem ni tortugues ni cargols… Només érem nens, els petits de l’única classe de petits que hi havia a
l’escola. Què volia dir «2 línies»?

Llavors, els nens portaven la bata blava, i les nenes rosa (al menys fins que les taques de pintura ho permetien).
Llavors, només dinava a l’escola algun «despistat» perquè la seva mare… moderna? treballava també fora de casa, o

perquè els pares havien d’anar al metge o fer alguna altra gestió…
Llavors, no hi havien AMPA´s, ni comissions. Els papes ja parlaven solets entre ells, pel carrer. Ningú no els havia de

reunir. I si calia seure, els mestres els convocaven de paraula perquè la via «motxilla» encara s’estava gestant i Internet eren
paraules majors.

Llavors, els pares que venien de molt lluny eren de Màlaga, o de Múrcia, i ningú no sospitava que hi haguessin països
molt més enllà.

Llavors, no teníem noms sofisticats com ara Nagore, Uma o Inar. Ens dèiem Ana,  Jorge, Sonia, Meritxell, o com a molt,
Jandro (d´Alejandro, és clar).

Llavors...
Però llavors, com ara, ploràvem i rèiem de la mateixa manera que ho fan avui els nostres petits. I en essència, abans

com ara, vivíem les mateixes sensacions que viuen els nostres fills. Sentiments de por, d’il·lusió, de joia, o de neguit quan en
deixar-los cada matí a escola ens pregunten: Em vindràs a buscar a la tarda, oi?

I també en essència, els pares d’abans, com els d’ara, devien sentir aquell batibull al pit que ens commou quan en anar-
los a buscar a la porta de classe, ens regalen petons des de lluny així que ens veuen, amb la mateixa emoció de qui torna
d’una missió d’alt risc a l’Afganistan.

En essència els sentiments es mantenen ferms malgrat el temps, i això em fa pensar que hi ha alguna cosa que estem
fent bé.

En homenatge als nostres P3, que potser un dia tindran P3, i qui sap si tindran la fortuna de trobar, d’educadors dels
seus fills, els mateixos mestres que han tingut per a ells, com ara jo he trobat convertida en cap d’Estudis de Can Carabassa
la meva «senyo» Nuri.

Per a que recordin i expliquin als seus infants aquesta bonica i decisiva etapa de la seva vida.

Mar DURAN
Mama de tortuga.

PD: Al final sóc esquerrana, Núria!
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Temps de lleure

Recomanacions de l’alumnat de l’escola

• Aurelia y el robasombras.  Eduard Márquez.  (Alex 4t)
• Les feres del fútbol.  Joaquim Masande. Ed. Columna (Jan i Pol 4t).
• Harry Potter: La pedra filosofal. J. K. Rowling (Marina 4t).
• El tercer viatge al regne de la fantasia. Ed. Destino, Geronimo Stilton.
(Elena 5è, Javier 4t i Júlia 5è).

• Bolt (Paula 4t)
• Crepúsculo (Sergio 4t)
• Madagascar 2 (María 4t)
• Mamma Mia (Mar i Laia 5è)
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Temps de lleure

• Tibidabo (Adrià 4t)
• Port aventura (Vinyet 4t)
• Vall de Nuria (Mar 3r i Andreu 5è)
• Museu Olímpic (Dani 5è)

• «Oníricus» Ateneu Popular de
Nou Barris (Albert 3r)

• Jonas Brothers «A Little Bit Longer» (Julia i
Ana 5è)

• High School Musical «Cançons en angles»
(Mar i Laia 5è)

• Joc de la Play Station FIFA 09 (Lluís 4t)
• «                          «      India Jones (Carles 4t)
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Nyam - nyam

La mantega i la margarina tenen una aparença
semblant, a temperatures fredes són solides i de color
groc molt clar, gairebé color d’ivori. Quan s’escalfen a
temperatura ambient, la seva textura esdevé mes
cremosa i es pot manipular mes fàcilment, per exemple
per untar torrades, decorar pastissos, barrejar amb altres
productes, etc. Ambdues tenen un alt contingut en greix.
Llavors, quina és la diferència entre aquests dos
productes molt presents en l’alimentació dels nostres fills?

Començarem parlant de la mantega, que és el
producte mes antic. La definició de mantega de la
normativa sanitària espanyola és la següent: Mantega
és el producte gras obtingut exclusivament de llet o
nata de vaca higienitzades.

La mantega s’obté de la nata de la llet per un
procediment que és el batut. El greix de la llet es troba
en forma de boletes minúscules envoltades d’una
membrana de proteïnes i altres substàncies. Al batre la
nata es trenca aquesta membrana que envolta els glòbuls
de greix, que surt formant una massa contínua en què
part de l’aigua de la llet queda atrapada en forma

d’emulsió. La
normativa obliga
que la mantega
contingui més del
80% de greix de la
llet i menys del 16%
d’aigua, perquè es

conservi bé. Està prohibit per la normativa afegir
qualsevol tipus d’additiu, excepte el carbonat de calci
en casos especials.

La margarina la va inventar un químic francès
que es deia Hippolyte Mège-Mouriés cap l’any 1869 a
instàncies de la recompensa que va oferir l’emperador
Napoleó III per a aquella persona que inventés un
producte substitutiu de la mantega però que fos molt
barat per alimentar l’exercit i els pobres. Ho va fer a
partir de greix de vaquí, però de fet la margarina es pot
fer de qualsevol greix al qual se li emulsiona una petita
quantitat d’aigua. La normativa espanyola la defineix com
l’aliment extensible en forma d’emulsió líquida o
plàstica, usualment del tipus aigua en oli, obtingut
principalment a partir de greixos i olis comestibles que
no procedeixin fonamentalment de la llet .

Igualment, com en el cas de la mantega, la
normativa obliga que el contingut en greix sigui superior
al 80%, però les que es comercialitzen habitualment
tenen menys greix, com la «margarina 3/4» que té entre
un 60 i un 62% de greix o la «matèria grassa per untar»
que té entre un 42 i un 55%. La norma també defineix
un altre producte amb el nom de «Minarina» que pot
contenir encara menys greix: entre el 39 i el 41 %, amb
un mínim d’aigua del 50%. El que passa és que llavors
necessiten additius per la seva conservació, com àcids

orgànics i sorbats. Al contrari
que la mantega, les
margarines poden portar
additius permesos en la llista
positiva d’additius i
normalment, a més de
conservants, porten
emulgents.

El problema fonamental de fabricació que tenen
les mantegues i margarines és obtenir la consistència
adequada, ni massa líquida, ni massa dura. La
consistència depèn de la composició del greix. En el
cas de la mantega les variacions són petites i el greix
normal de la llet ja té la consistència adequada. En el
cas de les margarines depèn del greix de partida, sovint
s’han de fer manipulacions com la hidrogenació que
pot portar a canvis com les anomenades grasses trans
que no són gaire saludables.

Les grasses trans, encara que per exemple la llet
en porta en molt petita quantitat, s’originen
fonamentalment durant el processat industrial com la
hidrogenació i consisteix en canvis en l’estructura de
les molècules de greix (la configuració natural és diu
cis), aquest tipus de greixos poden fer augmentar el
colesterol dolent.

En temps passats les margarines portaven molts
greixos d’aquest tipus, actualment amb l’avanç de la
ciència i el coneixement que és té dels efectes sobre la
salut d’aquest greixos, les empreses fabricants de

margarines, en general,
tenen cura de controlar el
seu procés i evitar la
formació de grasses trans
i informen en l’etiqueta del
contingut. La majoria
porten <0,5g de greixos
trans per 100 g de
producte. D’altra banda
les margarines acostumen

a estar enriquides en les vitamines A, D i E.

La conclusió és que ambdós són aliments prou
saludables en petita quantitat, que no s’ha d’abusar ni
de l’un ni de l’altre degut al alt contingut en greix i en
àcids grassos saturats, però hem de tenir en compte
que el cos també els necessita. Hem de saber que la
mantega és un aliment molt poc manipulat, font de
vitamines A, D i E però amb un alt contingut en greix i
que la margarina també porta aquestes vitamines
afegides però, com que hi ha molta variabilitat quant als
additius i als greixos de partida, cal mirar bé l’etiqueta i
comprar als fabricants de confiança.

Mantega vs Margarina

Roser Romero del Castillo
Professora de Tecnologia dels Aliments

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona-UPC



  

  

 

  


