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Aquest ha estat el sisè curs del Torrent de Can Carabassa. Encara no
ha sortit la primera promoció sencera de l’escola, però sí que enguany
acaba el primer cicle complert de primària. Els nens i les nenes que
van començar primer al Torrent ja han acabat sisè!

A poc a poc hem anat construint una escola que entre tots hem fet
nostra. Hi haurà un munt de coses que encara es podran millorar, però
si algun tret d’identitat es va definint ja a Can Carabassa és la capaci-
tat de participació de les famílies en la vida escolar.

Aquesta és una qualitat distintiva que ens fa sentir orgullosos. La nos-
tra comunitat educativa utilitza tots els instruments de participació de
què disposa, esforçant-nos en que tot es faci en el lloc i en el moment
que toca, educant-nos tots plegats en un joc democràtic que pot ser el
reflex de la vida en societat...

La participació de les famílies aporta un
valor que no pot venir de cap altra banda,
enriqueix enormement el projecte pedagò-
gic que l’escola ofereix al barri i aquest
tresor es genera exclusivament a partir de
la voluntat de les persones, no té preu.

El Torrent de Can Carabassa té la sort de
comptar amb un gran nombre de famílies
que ho veuen així. Ens sabem afortunats!
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El reportatge
La participació de les famílies a l’escola

Aquesta vegada volem parlar-vos de les diferents maneres en què les famílies participen a la
nostra escola. El fet que en una escola hi hagi participació de les famílies és una dada molt important,
perquè vol dir això que és una escola oberta, on tots segurament hi tenim alguna cosa a dir o a
aportar en l’educació dels nostres fills.

Al Torrent de Can Carabassa la participació és molt àmplia, des dels pares i mares d’enllaç de cada classe
i que tots coneixem, passant per l’AMPA o bé pel Consell Escolar, que són autèntics òrgans de representació
de les famílies al centre. Les persones que en formen part contribueixen posant el seu granet de sorra per a
que l’escola sigui una veritable comunitat educativa i per això els donem les gràcies per endavant pel temps,
la dedicació i les ganes de fer que hi posen.

Avui, alguns membres de l’AMPA responen a les nostres preguntes. De quines maneres concretes
les famílies participen a l’escola?

El ventall és molt ampli, la participació es pot fer des de l’AMPA, des del Consell Escolar o des d’altres
formes alternatives no reglades, amb implicació i durada molt diversa, a petició de l’AMPA o de l’escola...

1.- LA PARTICIPACIÓ A TRAVÉS DE L’AMPA

En una escola com la nostra, l’AMPA (l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’escola) gestiona moltes
activitats (el 40% de l’estona que els nens i nenes són a l’escola el gestiona l’AMPA!) i per això s’organitza en
comissions per poder fer front de manera eficaç els diferents temes dels que se n’ocupa. Aquestes comissions
poden ser fixes o esporàdiques.

Què fan les comissions fixes de l’AMPA?, de què s’ocupen?

Les fixes són les que s’encarreguen de
l’organització i seguiment de les
extraescolars, dels serveis i menjador, del
casal d’estiu, de comunicació i de revista i ho
fan d’una manera periòdica.

Les extraescolars  (activitats com escacs, anglès,
teatre, psicomotricitat, plàstica, futbol, patinatge,
iniciació esportiva, cant coral...que es realitzen fora
de l’horari escolar. Si voleu, podeu trobar horaris i
preus a la web de l’AMPA ).

Els serveis i menjador ( quan parlem de serveis i de menjador fem referència a la gestió del servei
d’acolliment del matí i de tarda, de l’empresa de cuina, dels monitors/es de l’escola, de les activitats de
l’espai del migdia i de la natació). L’AMPA contracte aquests serveis i les persones que en formen part,
vetllant pel seu bon funcionament.

El casal d’estiu (tant de l’allargament d’horari del mes de juny, com del casal de juliol i del de setembre).

Comunicació (ens referim a la web de l’AMPA, que va començar a l’any 2005, on hi podeu trobar informació,
fotos..). Es van crear les llistes de distribució de correu electrònic. Cada setmana s’envia un correu a tots els
membres que han demanat ser a la llista a través del formulari que es reparteix a principi de curs.

Actualment s’ha ampliat la xarxa i s’ha passat de tenir les adreces d’unes 170 persones a tenir-ne d’unes 400
aproximadament. Podeu imaginar-vos quina quantitat de paper podran estalviar-se, de totes les circulars
que ens donaven?... i la tinta dels tòners que es gastava amb tantes fotocòpies? I, a més a més, es reduirà
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El reportatge

Mines de ferro de Can Xirot  al Carmel

el temps de dedicació en fer-ho! Aquesta és una bona idea, que va lligada a la filosofia de l’escola, de reduir
els residus que es generen i fer-la més sostenible.

El seu objectiu, tal com comenten els responsables d’aquesta comissió, és que «la web sigui viva», que
tothom pugui veure-la, consultar-la o fer recomanacions, i ells es mostren satisfets  perquè s’avança en
aquest sentit.

Un nou projecte que tenen és el de penjar a la web de l’AMPA tots els números de la revista, perquè així es
puguin descarregar o consultar sempre que es vulgui.

La revista La Torrentera, tal com la vàrem batejar, ja edita el seu número 13! La seva història és tan antiga
com la nostra escola
.
El seu objectiu és el d’informar-vos sobre l’escola i molt especialment el d’aconseguir que tot els col·lectius
que la formen (nens i nenes, famílies, mestres, especialistes, monitors...) hi tingueu veu.

Amb la revista volem facilitar-vos que els pares i mares tingueu més dades sobre el que hi ha a l’escola,
sobre totes les persones que la formen, sobre el que es fa a totes les aules, sobre quins temes creiem tots
importants, que ens interessen o preocupen i també és per a nosaltres una oportunitat per escoltar i recollir
la vostra opinió, suggeriments...

L’econòmica: Aquesta comissió s’encarrega d’elaborar i fer el seguiment del pressupost, molt complex per
cert, de l’AMPA. També col·labora amb l’escola, donant-li suport quan cal (avança partides, busca solucions
puntuals a avaries, o bé en busca davant de problemes tecnològics, fa una dotació anualment de material
«no fungible»...).

Com que el ventall d’actuació de l’AMPA és molt ampli, per tal de fer una bona administració del seu pressupost
i un seguiment acurat dels serveis que presta, contracta una persona per fer la gestió diària, encarregar-se
del cobrament dels rebuts, les inscripcions a activitats extraescolars, el seguiment de la contractació de
personal, etc.

I les comissions esporàdiques de l’AMPA?, de què s’ocupen?

Les esporàdiques s’encarreguen de donar suport o d’ampliar una comissió que ho necessiti o bé per tractar
un tema puntualment. Per exemple, la comissió que va fer el document de règim intern de l’AMPA, la comissió
dels tendals (ara que fa molta calor i cal més ombra a l’escola, pares i mares d’aquesta comissió venen a
muntar-los), la comissió de plantada d’arbres, i més enrera en el temps, el seguiment dels problemes
estructurals de l’edifici de l’ecola i les deficiències inicials...

Lògicament, la particularitat d’aquestes comissions és que responen al sorgiment de necessitats concretes,
que un cop solventades no demanen cap actuació més. Quan surt alguna d’aquestes necessitats, va molt bé
que un grup de pares i mares, els que hi tenen un interès especial o algun coneixement professional específics
donin un cop de mà a l’AMPA, sens cap altre compromís a més llarg termini...

2.- LA PARTICIPACIÓ A TRAVÉS DEL CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar (format per la representació dels diferents col·lectius del centre i per un representant de
l’Ajuntament) recull la veu dels diferents sectors. Dins del Consell les famílies estan representades mitjançant
un membre designat directament per l’AMPA i quatre pares, mares o tutors que han estat escollits per votació
de tot el col·lectiu de famílies de l’escola.

La funció del Consell Escolar és la de permetre la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa
en el projecte educatiu de centre. Es revisen els documents de centre, com el projecte educatiu, el projecte
curricular, el pla anual de centre, la memòria anual, es mostra també l’estat dels comptes en el tancament de
l’any comptable...
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El reportatge

El
ca-
rrer
Llobregós l’any 1974

Naturalment, es tracten tots els temes que afecten d’una manera o altra la vida escolar (implantació de
canvis impulsats des del Departament, com va ser la sisena hora lectiva, qüestions de disciplina, proposta
de canvis organitzatius etc.) qüestions que el Consell ha de conèixer, discutir, consensuar i aprovar.

Hi ha d’altres formes de participació a l’escola?

Doncs sí, totes aquelles a les quals podríem dir «no reglades», és adir, per a la qual no hi ha norme
legals que regulin el seu funcionament,, especialment el que anomenem a la nostra escola els
pares i mares d’enllaç i les famílies col·laboradores.

A cada curs, des de P3 a 6è, hi ha 2 mares/pares enllaç a cada classe, La seva funció principal es poder
articular i distribuir informació entre el seu grup i ajudar a organitzar la infraesfructura necessària per a
algunes activitats. Els pares i mares d’enllaç són peces clau, perquè coneixen més les famílies, recullen les
seves propostes i sobretot perquè sense dubte són membres molt participatius...

És um grup molt gran, el formen 36 persones. Aquest grup no depèn de l’AMPA directament, perquè ni el
coordina ni el tutela, però hi està vinculat, ja que s’ocupa d’activitats d’àmbit general de tota l’escola, a
petició de l’AMPA: s’encarreguen de la la distribució dels números de loteria, l’organització de les fires al
pati...

A més, a cada classe podríem dir que tenen vida pròpia, ja que en funció de la dinàmica que cada classe creï
tenen més o menys feina!.

Les famílies col·laboradores inclouen els avis, pares, mares... que
de vegades col·laboren fent conferències, tallers... que donen suport
a activitats que s’estan treballant a l’aula i li donen una altra dimensió,
aprofundeixen més sobre aquell tema. i ens mostren la seva
experiència. Podem recordar els avis i àvies que han vingut a explicar
contes a l’escola o a ensenyar com es feien els seus oficies, o els
experts que han assessorat en diversos temes, o totes les famílies
que han rebuscat en els seus altells per contribuir a les exposicions
de les setmanes culturals, etc. etc.

En definitiva, ens agrada pensar que tots i totes formem part
d’aquesta escola, que tots i totes hi tenim un lloc, que cada dia
mestres i pares eduquem als nostres fills conjuntament, que
l’escola no és una estructura fixa, sinó que varia i evoluciona
segons el moment en què es viu i les persones que la formen
i esdevé allò que nosaltres volem que sigui.

Les maneres de participar de les famílies són diverses, cadascú ho pot fer segons les seves
possibilitats i totes són importants, tant si formem part del Consell Escolar, de l’AMPA, de la comissió
econòmica, de la que posa tendals o de la que planta arbres, o  si som pares o mares d’enllaç, o bé
quan col·laborem en les festes, o portant allò que les mestres ens demanen. Quan tots aquests
canals de participació es donen l’escola s’enriqueix.

Des d’aquest espai volem agrair la participació a l’escola, tant als pares i a les mares que us heu
incorporat recentment a qualsevol àmbit de participació, com a tots aquells que deixeu l’escola
aquest curs. SEGUR QUE SENSE VOSALTRES NO HAURIA ESTAT EL MATEIX. GRÀCIES!
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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

ELS CARGOLS I LES TORTUGUES HEM DESCOBERT MOLTES COSES
D’UN ARTISTA ANOMENAT JOAN MIRÓ.

LI AGRADAVA DIBUIXAR ESTELS I LLUNES

NOSALTRES HEM REPRODUÏT ALGUNA DE LES SEVES PINTURES

 <<AUTORETRAT>> 
I TAMBÉ HEM IMITAT ALGUNA DE LES SEVES ESCULTURES

 <<PARELLA D’ENAMORATS DELS JOCS DE FLORS D’A
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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 zoo hem anat.
Us agraden els animals
que hem dibuixat?
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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 NENS I LES NENES DE LA CLASSE DE LLEONS I COCODRILS HEM

APRÈS A ANAR AMB BICI DE DUES RODES I HEM ANAT AL «PARC DE

L’HOSTAL DEL FUM» DE PALAU DE PLEGAMANS. AQUEST PARC TÉ MOLTS

CAMINS I UN TURONET, I ELS DIUMENGES HI PASSA UN TRENET DE

CARBÓ. EL PARC ESTÀ TANCAT I NO PODEN ENTRAR-HI COTXES.  ENS

HO HEM PASSAT MOLT BÉ I HEM VISCUT MOLTES AVENTURES. US

CONVIDEM A ANAR-HI, ÉS MOLT DIVERTIT!!!
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Obrim l’aula

2n Gossos 2n Girafes 2n Gossos 2n Girafes 2n Gossos 2n Girafes 2n Gossos 2n Girafes 2n Gossos 2n Girafes

Al mes de maig, les classes  de 2n Gossos i 2n
Girafes vam anar a comprar al Mercat    d’ Horta
amb l’ objectiu de conèixer el mercat per dins, les
diverses paradetes, els aliments que venen,
aprendre a comprar sols i saber distribuir els
diners.

Prèviament, a l’ escola vam preparar tot el que
havíem de comprar. Ens vam dividir per grups i
cada un portava tres euros per comprar dos tipus
de fruita.

Un cop allà vam fer un tomb per conèixer el mercat
i aprendre coses noves, tot i que la majoria ja hi
havíem anat algun cop.

Després ens vam posar per grups i vam començar
a comprar. Cada grup ja sabia el que havia de
comprar, comparàvem preus en diverses
paradetes i ens quedàvem en aquella que ens
interessava més.
Un cop comprada la fruita vam tornar a l’escola i a la tarda vam fer una macedònia boníssima!!!!

SORTIDA AL MERCAT
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Obrim l’aula

2n Gossos 2n Girafes 2n Gossos 2n Girafes 2n Gossos 2n Girafes 2n Gossos 2n Girafes 2n Gossos 2n Girafes
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Obrim l’aula

3r Fulles 3r Bolets 3r Fulles 3r Bolets 3r Fulles 3r Bolets 3r Fulles 3r Bolets 3r Fulles 3r Bolets 3r Fulles 3r Bolets

Sortida al CaixaFòrum

El 23 d’abril, diada de Sant Jordi,  les classes de 3r Fulles i 3r Bolets
vam anar al CaixaFòrum a veure l’exposició d’en  Joaquim Mir.

En Mir va néixer a Barcelona el 6 de gener de 1873 i morí el 27 d’abril
de 1940. Va estudiar a l’escola de Belles Arts de Barcelona. Va formar
part d’una colla d’artistes amb Isidre Nonell i Ricard Canals.  Era un
pintor que gaudia  fent  quadres de paisatges. El consideren el millor
paisatgista espanyol del segle XX.

Amb 23 anys va pintar « El venedor
de taronges», que és el  quadre que
ens vam mirar amb més calma.
L’Esther ens van explicar que els
pintors tenen trucs per a què la
mirada vagi allà on ells volen.

També vam veure «La catedral dels
pobres», un quadre on es veu la
construcció de la Sagrada Família.

Hi havia més de 80 obres entre
olis, pastels i dibuixos.

També vam  veure  un vídeo molt antic ( era en blanc i negre) sobre ell,
els seus amics, les coses que feia i que després reflectia en les seves
obres.
Quan vam sortir, vam dinar a la gespa de la plaça de la Font Màgica i
vam jugar una estona.
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Obrim l’aula

3r Fulles 3r Bolets 3r Fulles 3r Bolets 3r Fulles 3r Bolets 3r Fulles 3r Bolets 3r Fulles 3r Bolets 3r Fulles 3r Bolets

En acabar vam pujar les escales del MNAC i des d’allà vam pintar un
tros de la nostra ciutat amb aquarel·les o pastel.

La veritat és que ens van quedar unes obres precioses!!!

Al CaixaFòrum hi ha
sempre exposicions. Se-
gur que hi ha alguna que
us interessa i és una
bona activitat per fer
els dies de festa.
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Obrim l’aula

6è Draco 6è Fènix  6è Draco 6è Fènix  6è Draco 6è Fènix  6è Draco 6è Fènix  6è Draco 6è Fènix  6è Draco 6è Fènix

RECORDS INOBLIDABLES

Ha anat passant el temps i ara ja som els més grans de l’escola. Les aventures que hem tingut aquí
han estat tantes i tan bones que si haguéssim d’explicar-les totes passarien anys i anys.

Fent memòria  recordem algunes coses i d’altres no. La història que ara us explicarem comença el
15 de setembre de l’any 2000. Era el nostre primer dia a P3 i en arribar a l’escola tots estàvem molt
nerviosos i ens miràvem estranyats. Encara que no ens coneixíem,  ens vam fer amics de seguida.

Els cursos de P3, P4 i P5 van ser molt divertits. Tots els dies eren plens d’alegria. Vam aprendre
moltes coses; com escriure el nostre nom, llegir paraules, comptar de l’1 al 10 i la més important de
totes, fer «sorra fina» a l’hora del pati.

Quan anàvem a començar 1r, va passar una cosa molt important, les escoles Arrel i Graziel·la es
van fusionar. El nom oficial de la nova escola era Miquel Batllori, però pares, alumnes i mestres vam
lluitar per aconseguir el nom de Torrent de Can Carabassa, que és com es diu ara. Això sí,  per molt
que digui la gent, ni Arrel ni Graziel·la han desaparegut del record de tots els nens i les nenes que
hi van ser alumnes.

Encara avui recordem aquell moment. Sembla com si hagués estat ahir, quan vam començar el
curs de 1r. Tots estàvem nerviosos, miràvem  al nostre voltant i l’únic que vèiem eren nens i nenes
desconeguts i  desconegudes i les parets de l’escola que, en aquells moments, ens semblaven molt
i molt grans.

Dracs i Pirates van ser els nostres primers noms a l’escola Torrent de Can Carabassa i a partir
d’aquell moment tot ha estat bromes i força moments divertits. Quantes i quantes coses hem après
des de llavors!

A 1r i a 2n, a més a més de llegir i escriure, de sumar i restar, vam tenir cura de peixos i cucs. A 3r,
ens va tocar estudiar les taules de multiplicar i el cos humà. Va ser molt divertit treballar amb
l’Hermes (l’esquelet) i aprendre tots els ossos del cos.

Els cursos van  anar passant, les amistats  canviant. Venia gent nova, marxava gent de l’escola, els
mestres eren diferents i la dificultat dels cursos augmentava. Així vam arribar a 4rt.

A 5è vam baixar al «pis dels grans’’. Ens va tocar portar la Cucurbita, el Pepo i els capgrossos i
pensàvem que una de grossa ens queia a sobre perquè els mestres cada dia ens deien: «recordeu
que ara ja sou a cicle superior i no és com abans».

I ara, ja a 6è,  voldríem tornar a ser a P3,  a fer només dibuixos i aprendre a escriure altre cop el
nostre nom...  perquè fixeu-vos tot el que hem après! No només sabem les taules de multiplicar,
també sabem els verbs conjugats, hem après a dividir, a sumar, a restar i tot això amb decimals!
També les potències i el mínim comú múltiple i el  mínim comú divisor. Bé, tot plegat ens ha passat
molt ràpid.
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Obrim l’aula

6è Draco 6è Fènix  6è Draco 6è Fènix  6è Draco 6è Fènix  6è Draco 6è Fènix  6è Draco 6è Fènix  6è Draco 6è Fènix

Uf!!! Quina quantitat de vivències hem gaudit durant aquest temps. Hem fet festes, excursions i
moltes activitats divertides. Però no penseu que sempre hem estat tan bons minyons, també hem
estat una mica entremaliats. Encara recordem  aquell dia a l’estona de dinar quan la monitora va dir
que qui no s’acabés la verdura en cinc minuts li’n posaria més i nosaltres vam endarrerir el rellotge.
I com aquesta un munt d’aventures més que ja ens han perdonat.

El que tampoc no es pot oblidar, és clar, són totes les colònies que hem fet. Moments molt divertits,
nits sense parar de xerrar i sobretot uns dies sense pares. Hem viscut un món d’experiències: fent
botifarres, mantega, pasturant, recollint caca de vaca i, fins i tot,  hem vist néixer animals. Ah! i
sense oblidar-nos de la feinada que hem tingut  regant i plantant  les plantes a l’hort de l’escola.

Sí, hem après molt, però el que ens ha agradat més d’aquesta escola ha estat que  tots els
companys i companyes ens hem respectat i hem fet molt bones amistats. Ara ens fa molta pena
marxar d’on hem conviscut tant de temps , perquè l’any que ve anirem a l’institut i tornarem a ser els
petits. Hi haurà amics de tota la vida  que no veurem tant com ara, però allà on serem, sempre
recordarem que hem estat companys al Torrent. Som un grup genial i sempre ens seguirem recolzant
en tot.

A l’ insti... què farem?  Serà difícil? Què passarà amb els amics? Anirem tots junts? Serà molt
difícil? Podrem aprovar? Tenim molts dubtes de cara a l’institut, però aquesta etapa s’acaba. Hem
viscut tot el que havíem de viure a  l’escola i deixar l’escola no serà fàcil, encara que es un fet que
tots nosaltres hem d’enfrontar per continuar fent-nos grans.

Alumnes d’altres cursos, mestres, monitors, monitores, cuineres i resta del personal del Torrent,
aquesta escola ens ha deixat un gran record i ha fet que siguem qui som.

Ara que ens n’anem us volem desitjar a tots i a totes molta sort i que us divertiu tant com nosaltres.

Tot el que hem viscut en aquesta escola no ho oblidarem mai !!!
No ens oblideu vosaltres !!!
Molta sort a tothom!!!
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Temps de migdia
  Des de l’espai del migdia som conscients del que passa al món. Dins de les nostres possibilitats treballem al

màxim tot el que tenim al nostre abast.

   Com tots i totes sabeu a l’escola sempre hem utilitzat el tovalló de roba, una petita acció cap al nostre medi

ambient. Amb la suma de petites accions tots hi podem contribuir i creiem que realment és on podem veure un

canvi.

   Les cuineres, sempre han fet la selecció de deixalles. Així un cop per setmana han de treure el contenidor

que toca: els dimarts i dijous el del paper i cartró,  els dilluns i dimecres el del plàstic. La brossa orgànica i

la de rebuig es treu cada dia, a les tres en punt! Hora en que passen els camions a recollir-les.

   Per la part de monitoratge, amb els nens/es només tenim la brossa orgànica i fins aquest curs la del plàstic.

El dia que tocava iogurt els nens/es tiraven el pot en un contenidor a part.  Aquest curs hem introduït un canvi

en aquest producte. El iogurt, ara arriba envasat en pots de 5 kg i es serveix als nens/es dins el got, i són els

monitors/es els que llencen l’envàs.

   El 1r cop que el varem servir va ser impactant veure el canvi en el cubell del plàstic. D’uns 300 envasos de

iogurts   hem passat a generar-ne només 9 de més grans és clar!!!

   Sempre intentem anar endavant, buscar allò que és al nostre abast per a poder fer. Aquesta tasca la sap molt

bé Futur, empresa que gestiona la cuina. Una de les línies d’actuació que tenen obertes des de fa temps és

trobar una empresa que gestioni detergents ecològics eficaços.

   Aquests principis no són nous a l’escola, però va ser amb l’entrada de Futur que potser vàrem ser més

conscients en apostar per un menjar més saludable i en intentar generar els mínims residus possibles.

   Totes les comandes que arriben a la cuina vénen en canastres, així el proveïdor descarrega i se les torna a

emportar. També tots els aliments vénen en envasos grans i si és possible en paper o cartró.

per a què us en feu una idea ...
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Temps de migdia
 D’aquesta manera arriben la pasta i el llegum, en envasos de cartró reciclat. El pa el porten en saques de

paper, així el forner se les emporta per reutilitzar.

   Ara que estem a punt de començar l’escola d’estiu,  també hi hem fet una millora. Els dies d´excursió

embolicarem els entrepans en bosses de paper, així evitem l’alumini...

   Algun any l’escola ens ha demanat que guardem les deixalles orgàniques per que els nens i nenes del cicle

superior puguin fer compostatge. S’utilitza per a l’hort de l’escola i quan hi ha collita d’algun producte ... les

cuineres el cuinen encantades. Com va passar amb la collita d’enciams!!!

Els nens i nenes de 2n recollint els enciams per portar-los a la cuina

 
 

En definitiva ens hem de conscienciar que potser
el més important no és reciclar sinó generar menys residus!!

L’equip de monitors/es
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Parlem-ne

 
L’educació no s’acaba a l’escola

Quan parlem d’educació fora de l’horari escolar, podem pensar tant en l’adquisició de coneixements
diversos de manera més o menys especialitzada, com  també en l’adquisició de coneixements en termes
de valors, de normes socials, de convivència, de joc, etc. Ambdós aspectes de l’educació de les persones
no s’oposen entre si, evidentement, i poden conviure perfectament.

El que hem de tenir clar és que l’activitat formativa en
el temps de lleure, sigui quina sigui, ha de donar-se
en un entorn lúdic i orientat a la formació, no es pot
tractar en cap cas d’activitats forçades contra el gust
del nen o la nena o que el seu objectiu sigui tenir els
fills cuidats fins que la família se’n pugui ocupar.

L’educació no s’acaba a l’escola. A l’hora d’educar,
tots tenim responsabilitats: la família, naturalment en
primer lloc, l’escola, que és el responsable oficial de
l’ensenyamen reglat, les diverses entitats culturals, de
lleure i  també les administracions públiques.

La potencialitat formativa del temps de lleure es basa
en la convivència i la creació de lligams afectius amb
iguals. Per això és positiu un entorn diferent al familiar
i a l’escolar  i el  carrer ja no potser l’espai de
socialització que va ser temps enrere, si més no a les
ciutats.

Moltes famílies se n’adonen que falta algun espai
entre l’escola i elles mateixes per assolir una formació integral dels joves, altres àmbits que ofereixin
oportunitats per a la convivència.

Amb aquesta perspectiva s’obren dos tipus d’activitats fora de l’escola

· Les que solem anomenar «extraescolars», lligades al perfeccionament o a l’adquisició de
coneixements complementaris. S’han d’oferir des d’una visió diferent a l’educació reglada per
poder oferir àmbits de creixement personal.

· Les activitats més pròpiament lúdiques, que ofereixen altres agents educatius: entitats d‘esplai,
agrupaments escoltes, clubs esportius, centres culturals...

Les famílies han d’implicar-se decididament en l’ocupació del temps lliure dels seus fills i filles, no
delegant en mestres o monitors, sinó cooperant i comprometent-se en el projecte educatiu que cada grup
ofereix.

L’escola pública, amb les AMPA com a protagonistes i el suport dels equips docents, han fet molt  per
convertir les activitats que es fan més enllà de l’horari lectiu en activitats educatives, amb un gran esforç
per fer-les ben fetes i amb plantejaments educatius seriosos i amb la intenció que siguin per a tothom.

Un pas més enllà, encara, el duen a termes associacions i entitats educatives que actuen durant bona
part del temps lliure familiar: el cap de setmana i de vegades en part de les vacances.

Les administracions públiques han de donar el seu suport pel que fa a les infraestructures i vetllar per la
qualitat de totes aquestes activitats.
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Parlem-ne
Arribats a aquest punt, la característica fonamental d’aquestes associacions i entitats educatives és que
els impulsors de les activitats formadores fora de l’horari escolar sempre són VOLUNTARIS.

D’una banda, les AMPA, formades per famílies que hi treballen desinteressadament, i s’ocupen de
programar, contractar, seguir i avaluar totes les activitats que ofereixen. És a dir, en gestionen de manera
totalment gratuïta l’organització. Evidentment cada activitat té una quota per poder pagar el professional
que la dur a terme!

En l’altre grup d’entitats, els joves, entre els 18 i 25 anys més o menys, inverteixen part del seu propi
temps de lleure en la convivència i l’educacio dels nostres fills, sense cobrar absolutament res a canvi. Al
cap de l’any, alguns d’aquests col·lectius, concretament en el cas de l’escoltisme, inverteixen una mitjana
de 600 hores per part de cada cap o monitor en el projecte educatiu en el qual el nostre fill o filla participa.
Si s’haguessin de pagar...

En aquestes activitats els nens i joves aprenen a fer-se grans envoltats d’amics. No adquereixen
coneixements sobre una matèria, sino que aprenen sobre ells mateixos, sobre les relacions socials, sobre
la responsabilitat, el compromís amb un projete col·lectiu, sobre la necessitat d’avaluar i corregir
comportaments o procediments. El que reforça aquest aprenentatge és el vincle amistós que
desenvolupen amb els seus companys, i el que permet integrar aquests esquemes de comportament a les
seves vides és que els van adquirint en un espai de confiança en el qual participen de manera totament
voluntària.

Els clubs esportius, si no se centren exclusivament en la
competència del joc, són també entitats que poden aportar
molt valor educatiu: esforç individual per a benefici del
grup, disciplina, constància... I no cal dir què suposa per a
la família els partits de cada cap de setmana 100 km lluny
de casa!

Qualsevol tipus d’associació cultural, grups de teatre, clubs
d’aficionats al que sigui, amics, tot ajuda a teixir la xarxa
que sotè les societats. Com més qualitat i formació com a
persones tinguin els seus integrants, més garanties té la
societat de garantir el seu propi desenvolupament i el seu
propi benestar.

Aquests projectes educatius generalment demanen molt
compromís per part de les famílies, perquè no val participar

només quan sobre el temps. La presència dels seus membres és molt important per al creixement del
grup. Així que és difícil considerar el cau, l’esplai, el club de bàsquet o la colla de diables com un lloc per
aparcar nens..

Tots aquests camins porten a l’individu a sentir-se part activa de la societat en què viu, a fer-se
responsable de la seva parcela, sigui de vegades la comunitat de veïns, sigui l’AMPA de l’escola dels
seus fills, sigui el sindicat, sigui el grup polític, sigui el que sigui.

L’educació en el lleure comporta un valor social molt elevat, que els nostres estimats polítics no esmenten
mai ni en fan objecte de campanya, però que és un pilar fonamental, un fil que ajuda a teixir l’entramat de
la societat civil que, en el fons és qui fa girar la roda del nostre món modern.

Llibertat i responsabilitat solen anar agafes de la mà, igual que l’esforç i el benestar o el dret d’exigir amb
l’obligació de contribuir. Aprendre-ho sols a casa és més difícil que viure-ho i interioritzar-ho en el temps
de lleure envoltat d’amics. En el fons, l’objectiu del lleure educatiu és aquest, fer més fàcil l’obligació de
fer-nos grans.
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Parlem-ne... i què n’opinen els pares

RESULTATS DE L’ENQUESTA

Aquests són els resultats de l’enquesta que us van fer arribar per a la revista, que
tractava de les activitats extraescolars que fan els nostres fills dins i fora de l’escola.
Hem tingut, aproximadament 100 respostes.
El 81% de les famílies que han contestat l’enquesta fan alguna activitat extraescolar.
Les activitats que predominen:

El 69% les fa fora de l’escola.
Un 31% hi dedica 1 o 2 hores setmanals. Un 19%, 3 hores. I un 32%, més de 3
hores.
El 41% preferiria que es fessin a l’escola. El 21% optaria per fer-les fora de l’escola.
I al 29% li és indiferent.
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Les bugaderes
El diumenge 19 d’abril l’AMPA va organitzar la segona fira de llibres de 2a mà relacionada amb
Sant Jordi. Aquest any vam convidar la Roser Capdevila i el Màrius Serra. Que hi hagués aperi-
tiu, la temperatura fos més que agradable, s’organitzés «la quina» i l’atractiu dels convidats van
ajudar a que aquesta convocatòria fos tot un èxit: les cues per obtenir dedicatòries eren llarguís-
simes, el patí era ple de gent badant i comprant…

L’obtenció de recursos econòmics per a l’AMPA és un dels motius per organitzar aquests tipus
d’acte, però segurament el valor afegit que genera (festa, coneixement de les famílies, oportuni-
tat de reciclar llibres i d’adquirir obres interessants a molt bon preu…) supera amb escreix
l’objectiu inicial i contribueix a construir la personalitat pròpia de la nostra escola.

Les biblioteques amigues van organitzar una tertúlia meravellosa el 21 d’abril a l’IES Josep Pla. Era
una sessió de textos literaris i música i hi participaven alumnes, pares, mares i mestres de les
escoles amigues.

Per part de la nostra escola van participar la Pepa Carreras, la Mireia Lleó, la Marta Cordomí, la
Montserrat Olaya i el Miquel Viñals. Les intervencions van ser d’un altíssim nivell, tenim autèntics
artistes entre nosaltres. La qualitat de les veus, les emocions transmeses, les evocacions
aconseguides… estaven a l’alçada de qualsevol actuació de professionals. Són actes als quals val
la pena assistir!

Atenció!
Si encara no us n’heu adonat, sapigueu que tenim nova pàgina web de l’escola (www.xtec.cat/
ceipcancarabassa). Moderna, clara, acolorida… feu el favor d’entrar-hi tan aviat com us sigui
possible! Us agradarà molt. Recordeu que pot ser una eina excel·lent per estar permanentment
informats sobre la vida de l’escola.

Un any més, l´escola ha participat als Jocs Florals del Districte amb gran èxit. Vam obtenir tres
premis en les categories de Cicle Inicial: 2n premi de prosa, i  Cicle Mig i Superior : 1r premi de
poesia, la qual cosa els va donar dret directe a participar als Jocs Florals de Barcelona.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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Les bugaderes
Gaudiu de les obres literàries dels guanyadors:

EL MAR

Rajos de plata
deixava  caure
enmig del mar
la lluna clara.

La brisa jugava
  amb les onades ,

            i de mica en mica
     els estels s’emportava.

Allà lluny a l’horitzó
el cel es tenyia

amb els colors del sol.

Crits, rialles, veus de nens
que juguen a la sorra

 fent castells.

Les galledes  ja estan plenes
de petxines, peixos i crancs,

que intenten escapolir-se
i tornar-se’n cap al mar.

El sol comença a caure
sobre les onades del mar

i la platja queda buida
de la gent que va marxant.

Helena Veledo Álvarez
6è Fènix

Martina Pibernat Fontova
4t Palmera
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Les bugaderes

UNA HISTÒRIA DE VERITAT
Ara us explicaré una història bastant curta. Pareu-hi atenció i obriu
bé les orelles.
Hi havia una vegada tres nenes bastant grans, que van quedar per anar al bosc a
passejar. Després de voltar una bona estona es van cansar i una d’elles va dir:
- Per què no anem a descansar?
I les altres van dir:
- D’acord!
Es van estirar a prop d’un arbre i es van adormir...
Quan es van despertar van veure que totes tenien ales.
- I sabeu per què? No? Doncs jo si que ho sé.
Aquell arbre es deia arbre de la llibertat i així és com es van formar les fades.

            Martina Cortacans Farràs
            2n Gossos

Aquestes han estat les mestres que s’han incorporat a l’escola aquest curs:

   

   

Mª del MAR RÓDENAS
(mestra de P4 DOFINS

compartint amb la
Laura Mingote)

LAURA MINGOTE
(mestra de P4 DOFINS
compartint amb la Mª

del Mar Ródenas)

JUDIT PÉREZ
(mestra de

psicomotricitat a P4 i
P5, i mestra de suport a

educació infantil)

MIRIAM ALLO
(mestra de 2n

GIRAFES)

LAURA DOLS
(mestra de 2n

GOSSOS compartint
amb la Matilde Batalla)

TERESA VILA
(mestra d’educació
especial compartint

amb la Pepa Opazo)
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Nyam - nyam

Parlant amb algunes de les mares que fan la
revista em van suggerir que, en aquesta ocasió,
parlés dels berenars d’abans comparats amb
els d’ara i aquí ho teniu.

El berenar segons en
Pompeu Fabra és la
«menjada que es fa a
mitja tarda, entre el dinar
i el sopar». Molts adults
no berenem mai o quasi
mai però pels nens és un
àpat obligat doncs
necessiten reposar
energia durant les gairebé
sis hores que acostumen
a passar entre el dinar i
el sopar.

Podem dir que el berenar es caracteritza per
tres coses, la primera és una menja que ha de
tenir una base glucídica important és a dir
hidrats de carboni que són el nutrient que
proporciona energia a curt termini, la segona
és que la quantitat no ha de ser important ja
que es tracta només d’aguantar fins l’hora de
sopar i per últim ha de ser fàcilment
transportable, ja que no s’acostuma a berenar
assentats a taula.
Els nens berenen caminant de l’escola a casa,
jugant al parc o assentats en un banc (alguns,
però, mirant la tele).

Feta aquesta premissa i preguntant els meus
amics de la meva edat o mes grans, és a dir
que vàrem ser nens en els anys 50 i 60 (la
prehistòria), la gran majoria, en aquells anys
fèiem un berenar monotemàtic dia darrera dia:
«Pa amb xocolata», uns era «El gorriaga»,
d’altres «Solé» i altres «Suchard» o «Nestlé».
Lo del pa amb tomàquet i fuet pot  era en la
masia de Casa Tarradellas, però no era lo
habitual i el pa amb sucre i vi era un berenar
que es donava als nens a vegades com a cosa
especial. També pa amb oli, pa amb oli i sucre,
pa amb mantega o margarina, pa amb mantega
(o margarina) i sucre, són altres berenars
d’abans però sobre tot el pa amb xocolata.

El denominador comú d’aquests berenars és
el tros de pa, un panet, una llesca grossa mes
o menys grans i un peça de xocolata o sigui
molt hidrat de carboni i una mica de greix (oli,
mantega o margarina) i sucre.
Aquest berenar de la nostra infantesa era prou
equilibrat nutricionalment tant pel tipus de vida
que fèiem com pels recursos de que disposava
la majoria de la gent.

Be, i ara? Que berenen els nens? Doncs com
que ara som mes rics i disposem de mes
varietat de menges, doncs el berenar també
és de lo mes variat. Molts nens berenen
entrepans amb tomàquet i formatge i/o embotit,
d’altres madalenes o croisants o galetes o pa
amb xocolata i d’altres la tant blasmada (amb
raó) pastisseria industrial.

L’ideal per berenar és continuar amb els criteris
tradicionals que acostumen a estar guiats pel
sentit comú i donar una base d’hidrats de
carboni, essent el pa el mes saludable ja que
quasi no porta greix i una petita quantitat, com

acompanyament,
d’un aliment ric
en greix però
procurar que el
greix sigui poc
m a n i p u l a t :
f o r m a t g e ,
embotit, oli o
xocolata. La

mantega es massa rica en greixos saturats, la
margarina també a mes són manipulats i la
pastisseria industrial i alguna de forn porten
també greixos saturats manipulats ( veure en
revistes anteriors els articles «greixos» i
«mantega vs margarina»).

També el berenar és pot complementar amb
un got de llet, de suc o una fruita, depenent de
si el nen en menja prou vegetals frescos en la
resta d’àpats del dia.

Berenar d’abans vs berenar d’avui

Roser Romero del Castillo
Professora de Tecnologia dels Aliments

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona-UPC




