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editorial

Ara fa 6 anys que va veu-
re la llum el primer núme-
ro de La Torrentera, una 
carabasseta inquieta, en 
forma de publicació, que 
naixia de la il·lusió d’un 
grup de pares/mares i 
mestres amb ganes d’ex-
plicar què, com i quan 

s’estava coent a l’escola dels nostres nens i nenes.
Al llarg de tot aquest temps, La Torrentera ens 

ha explicat la història del barri, ens ha fet partícips 
de les conquestes de la nostra escola (ara una bi-
blioteca, ara l’hort, ...), ens ha dut de la mà dels 
hàbits i costums de l’alumnat i ens ha fet prota-
gonistes actius de llur convivència dins i fora del 
centre. 

Però ha plogut molt d’ençà de l’edició del pri-
mer número. Alguns alumnes han marxat, de la 
mateixa manera que ho hauran fet alguns mestres, 
…. L’equip de redacció es renova i La Torrentera 
necessita viure moments de canvi. 

Si bé l’esperit inquiet i il·lusionat de la publica-
ció que teniu a les mans continua viu, neix una nova 
Torrentera, nova en aparença i nova en contingut. 
La Carabasseta es renta la cara (i les fulles), canvia 
capçalera i proposa un format a tot color que pre-
tén arribar al lector de manera molt més atractiva 
i sobretot més fidel a la reproduccions gràfiques 
(fotos o dibuixos) que aporten els nostres nens i 
nenes per il·lustrar les seves experiències. Pel que 
fa al contingut, la revista s’obre a la participació 
de tothom amb seccions noves com ara “Explica’ns 
la teva!”, on ens acostarem a les anècdotes viscu-
des quan anàvem a escola, o farem còmplices als 
altres d’una experiència diferent, una frase engi-

nyosa dels nostres nens/nenes o senzillament, un 
moment digne d’explicar. En el mateix ordre de co-
ses, proposem “Trenca’t la closca” entreteniments 
instructius que ens faran passar una estona distreta 
fent treballar les neurones, sense adonar-nos que 
estem aprenent coses noves. I per últim, pel que fa 
al format, obrim la revista a la Junta directiva de 
l’AMPA, en la nova secció: “El Racó de l’AMPA”. 
L’espai des d’on els representants dels pares/ma-
res ens informaran de les novetats que s’hagin pro-
duït en els darrers mesos i siguin del nostre interès, 
i ens comunicaran dades o accions que estiguin en 
marxa. 

Tot plegat, noves vies de comunicació i parti-
cipació que ajudaran a transmetre informació i a 
sentir que tots som tripulants d’aquest vaixell.

Un cop més, corre il·lusió pel Torrent, aquest cop 
en forma de revista i us en volem fer partícips. 
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el reportatge

Segons la Marta Ponce, infermera pedià-
trica del CAP d’Horta, l’auto-medicació és 
perillosa, perquè un medicament és un pro-
ducte químic que s’elimina principalment 
a través del fetge, ronyons... i que si en 
prenem en dosis elevades o bé sense una 
pauta mèdica, pot ser tòxic a nivell hepàtic 
o provocar-nos al·lèrgies inesperades. 

La Marta Ponce, infermera pediàtrica del CAP 
d’Horta, a qui hem entrevistat per parlar del tema 
de l’automedicació, ens posa com a exemple un 
medicament molt comú com és el paracetamol, 
que pres sense mesura pot arribar a produir-nos 
un grau de toxicitat en el nostre organisme. No 
hem de pensar que hi ha medicaments innocus. 
Una simple aspirina que fa uns anys es donava als 
nens quan es trobaven malament, avui en dia està 
totalment contraindicada en menors de 18 anys. 
La medecina ha avançat molt en la investigació i 
ara es coneixen efectes secundaris d’alguns medi-
caments que abans es prenien normalment sense 
cap mena de por. 

Segons els resultats obtinguts en la darrera en-
questa realitzada a Catalunya sobre salut infantil, 
el 97% dels nens catalans tenen bona salut. Mal-
grat això, aquest estudi també ha reflectit un excés 
de consum de medicaments en la població infantil. 
En relació a Europa, Espanya es troba entre els 
països amb més automedicació amb antibiòtics i 
els nens són el grup de la població més exposat 
a rebre’n. La majoria de processos patològics pe-
diàtrics són d’origen infecciós i majoritàriament vi-
ral i no susceptible, per tant, de rebre tractament 
antibiòtic. De totes maneres, la pressió exercida 

pels pares, que sovint pensem que els antibiòtics 
són la manera més ràpida de combatre processos 
vírics o infecciosos, afavoreix l’excés de la pres-
cripció antibiòtica per part de pediatres i metges. 

En definitiva, ens automediquem massa i ja no 
recordem els remeis naturals de les àvies que ana-
ven tant bé, com ara prendre cítrics, mel i alguna 
infusió.

L’automedicació sense control mèdic o farmacèutic 
comporta una sèrie de riscs per a la salut:
•   Toxicitat: efectes secundaris, reaccions adverses 

i en algun cas intoxicació.
•   Manca d’efectivitat: perquè s’utilitzen en situaci-

ons en les que no estan indicats. Per exemple, de 
vegades es prenen antibiòtics per a tractar pro-
cessos vírics davant dels quals no són efectius.

•   Dependència o addicció.
•   Emmascarament  de  processos  clínics  greus,  i 

per tant, retard en el diagnòstic i tractament.
•   Interaccions amb altres medicaments o aliments 

que la persona està prenent: Hi pot haver una 
potenciació o disminució de l’efecte del medi-
cament.

•   Resistències als antibiòtics: L’ús excessiu d’anti-
biòtics pot fer que els microorganismes desenvo-
lupin mecanismes de defensa davant d’aquests 
medicaments, de manera que deixin de ser efi-
caços.

L’AUTOMEDICACIÓ POT SER  
PERILLOSA PER ALS NOSTRES FILLS?
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el reportatge

Els medicaments i l’escola
Hem de pensar que l’escola no és el lloc adequat 
per atendre nens malalts. Això ho podem entendre 
molt bé si pensem en què ens passa a nosaltres, els 
grans, quan no ens trobem bé... Per tant, sempre 
que els nens es trobin en una fase aguda de febre 
i malestar és convenient que es quedin a casa. 

Un cop el nen es troba bé i no te febre pot venir 
a l’escola encara que estigui prenent antibiòtic (els 
tractaments antibiòtics són més llargs i poden du-
rar d’una setmana a 10 dies). Els antibiòtics tenen 
diferents pautes, n’hi ha que són d’una sola presa 
cada 24 hores, d’altres cada 12 hores, d’altres 
cada 8 hores. Tot i anar seguint els intervals pau-
tats pel metge, podem tenir un marge de 2 hores 
més entre presa i presa. Per tant, es poden donar 
a casa totes les preses. Això té un sentit, perquè a 
l’escola la mestra no té només un nen a la classe, 
sinó que en té molts i amb necessitats diferents. 
Després de tot, qui millor que nosaltres mateixos 
per fer aquest seguiment?. D’aquesta manera evi-
tarem portar el medicament a l’escola, lliurarem 
als mestres de l’obligació d’estar pendent de do-
nar un medicament a un nen entre 25 que hi ha a 
la classe, de l’horari, de que estigui a la tempera-
tura adequada... etc.

Finalment, uns consells per recordar:

1.-  No hem de prendre medicaments que necessitin 
recepta mèdica pel nostre compte ( no reutilitzar 
medicaments ja començats que tenim a casa i 
que pensem que ens anirien molt bé....). 

2.-  Si es tracta de medicaments que no necessitin 
recepta mèdica, hem de demanar abans con-
sell al farmacèutic (com a professionals ens po-
den orientar...).

3.-  En cas d’embaràs, alletament matern, presència 
de malalties cròniques o si es tracta de nens, 
sempre s’ha de consultar al metge abans que 
prendre cap medicament.

4.-  Hem de tenir en compte que un tractament amb 
medicació ha de tenir una durada raonable. 
Si veiem que els símptomes continuen o bé el 
nostre estat empitjora hem de consultar amb el 
metge.

5.-  Hem d’informar al metge de tots els medica-
ments que prenem o que hem pres (també les 
herbes medicinals, vitamines, suplements dietè-
tics, homeopatia, etc...).

6.-  Sempre és millor llegir i conservar els prospec-
tes de tots els medicaments en el seu embalatge 
original (perquè ens informen de la seva cadu-
citat, si s’han de guardar o no a la nevera....). 

Per acabar, podríem reflexionar sobre els conceptes 
que la O.M.S. dóna sobre la Salut: “La salut és un 
estat de complet benestar físic, psíquic i social, i no 
solament l’absència d’afecció o malaltia”. “La salut 
és la capacitat de desenvolupar el propi potencial 
personal i respondre de forma positiva als reptes de 
la vida”.
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Els Cargols i les Tortugues hem participat en l’ela-
boració d’un calendari d’advent que hem fet entre 
totes les classes de l’escola.
El dia 2 de desembre ens va tocar obrir la finestra 
del “calendari d’advent digital” i vàrem trobar una 
imatge dels Reis de l’Orient. Aleshores nosaltres 

vàrem començar a fer un “quadre” dels nostres 
Reis. Per crear-lo vàrem utilitzar: botons pels ulls; 
globus pel nas; plastilina per la boca; serpentines 
o cotó pels cabells; cartolines lluents per les capes 
i les corones, decorades amb plomes, divermàgic i 
trossets de cartolina. I aquest va ser el resultat:

També vàrem dibuixar  
la cara del nostre rei preferit.
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Aquest any a les classes de dofins i pingüins hem 
posat en marxa un nou projecte: “El protagonista 
de la setmana” i us volem parlar d’ell.

Les raons per potenciar aquesta activitat són diver-
ses: compartir vivències amb els companys, millo-
rar la seva relació, afavorir el respecte, potenciar 
el llenguatge oral, enriquir el vocabulari i saber 
explicar-se en públic...

El divendres de cada setmana un nen o nena de la 
classe és nomenat protagonista de la setmana i rep 
una bossa - distintiu junt amb una circular informa-
tiva per les famílies on s’explica que el dilluns ha 
de portar fotos, un llibre i una joguina...

Desprès de remenar records i recopilar els objectes, 
el protagonista arriba a l’escola el dilluns carregat 
amb un petit resum de la seva curta vida. Explica-
rà i ensenyarà a la resta de la classe les fotos, el 
conte, ens parlarà de la seva joguina preferida ... 
i desprès les preguntes... Així tots els nens i nenes 
de la classe l’acabarem coneixent una mica més: 
qui és la seva família, quin és el seu menjar favorit, 
què li fa posar-se trist o content...

A l’aula disposem d’un espai “el racó del protago-
nista” on exposem les fotografies i els objectes que 
porta de casa i que durant la setmana compartirà 
amb la resta de companys/es de la classe.

El divendres aquest triarà el que serà el nou pro-
tagonista, moment que tots esperen amb molta  
il·lusió!!!
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El fumera ens ha mirat molt i ha vist que estem 
aprenent a llegir, i com que ens hem portat molt 
bé, ens ha volgut fer una sorpresa! En una carta 
ens explicava que havíem de buscar pistes a la 

classe i quan les vam llegir vam saber on ens havia 
deixat un regalet! Uns arbres de Nadal plens de 
cocodrils i ampolles de coca-cola que es podien 
menjar!
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Els nens i les nenes de les classe zebres i es-
quirols hem fet un coet amb una ampolla d’aigua 
buida, trossos de cartolina i un cartró de paper 
de WC. 

El primer que vam fer va ser escriure una nota 
als pares amb tot el que calia portar. 

Quan ho vam tenir tot a la classe vam pintar 
paper amb quadrats blancs i vermells, els vam 
enganxar amb pega i vam fer uns talls a l’ampo-
lla per posar-hi els alerons. Alguns vam posar el 
cartró pintat amb ceres i després vam enganxar 
una cartolina de color vermell que era la punta 
del coet. 

Hem fabricat un coet!!!
Quan el coet ja va estar fet vam fer l’astro-

nauta! El vam dibuixar, pintar i retallar i el vam 
lligar al coet amb una cordeta. I finalment, com 
que s’acostava el Nadal, vam fer una estrella de-
corada.

Ens ha agradat molt fer aquesta joguina, ens 
ho em passat molt bé fent-la i d’aquesta manera 
hem tingut un coet fet per a nosaltres amb mate-
rials que potser haguessim llençat.

Classes de 2n. Esquirols i Zebres
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Els alumnes de 4t estem participant en el projecte 
«Juguem plegats» , fem un intercanvi amb l’escola 
Elhadji Omar Aïdara de Kedougou al Senegal.

Havíem de fer un treball sobre un joc del nostre 
país, vam començar parlant dels jocs a què juga-
ven els nostres avis, àvies, pares i mares. Entre les 
dues classes vam proposar 5 jocs i d’aquests en 
vam seleccionar un: “El joc del mocador”.

Tot seguit vam pensar les normes del joc del 
mocador, i les vam redactar de forma molt clara i 
entenedora: 

S’han de fer dos grups. Si som 20, farem dos 
grups de 10.

Separem els dos grups uns 20 o 30 metres i 
dibuixem una ratlla al mig.

Cada persona del grup es numera de l’1 al 
10. Si són dos grups de 15, es numeraran de l’1 
al 15.

Una persona es posa al mig dels dos grups 
amb un mocador a la mà.

La persona que té el mocador diu un número.
Els nens o nenes que tenen aquest número han 

d’anar a agafar el mocador.
Qui dels dos agafa el mocador, ha d’anar co-

rrent fins on està el seu grup sense que l’atrapi el 
de l’equip contrari.

Si l’atrapen ha de posar-se al costat de la per-
sona que té el mocador.

A les properes jugades el pot salvar un com-
pany seu si li pica la mà amb el mocador agafat.

No es pot trepitjar la ratlla o traspassar a l’altre 
camp fins que un dels dos no tingui el mocador.

També vam haver de fer els dibuixos, preparar 
un mocador de roba i aprendre a jugar molt bé, ...

Quan ja estava tot ben preparat, van venir a 
gravar el vídeo del joc. Va ser molt divertit doncs 
havíem de practicar totes les normes del joc, dei-
xar-nos atrapar, trepitjar la ratlla, equivocar-nos...

Tots aquests materials, les normes, els dibuixos, 
el vídeo, el mocador, es van enviar a l’escola del 
Senegal juntament amb una carta . Nosaltres tam-
bé hem de rebre el material que ens han preparat 
ells i aprendre a jugar el seu joc.

Per acabar, al mes de maig es farà un acte 
final , on totes les escoles de Barcelona, que hem 
participat en l’intercanvi farem una gran “jugada”. 
També s’editarà un llibre amb els jocs i amb algun 
dels nostres dibuixos.

Quart Bolets

Juguem plegats, el joc del mocador
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Ja fa alguns anys que la caravana solidària por-
ta material recollit de diverses associacions(entre 
elles la nostra escola)de Catalunya a diversos pa-
ïsos d’Àfrica . Aquest any tres membres d’aquesta 
caravana (l’Albert, l’Alicia i el Roque) han estat 
segrestats.

El dimarts 29 de novembre, al mig del desert 
de Mauritània i escoltant un partit del Barça, van 
ser raptats per uns homes. Sembla ser que aques-
tes persones pertanyen a un grup que es diu Al-
Qaida. 

Han passat molts dies i encara no es sap gaire 
bé res. Les últimes noticies que tenim diuen que 
l’Albert està ferit a una cama.

Ens posem al lloc dels fills dels segrestats i pen-

Caravana solidària
sem que han d’estar molt tristos i ens agradaria 
que els deixessin anar i així les famílies podrien 
tornar a riure.

I l’any que bé pugui tornar cap a Àfrica per 
repartir alegria.

Us recordem que tots els dimecres, a les set 
de la tarda, a la Plaça del Rei de Barcelona ,fins 
que siguin alliberats, hi ha una concentració i així 
sabran ,quan tornin, que tots els dies hi ha moltes 
persones que no s’han oblidat d’ells.

Nosaltres l’any que ve tornarem a recollir ma-
terial perquè volem ajudar i creiem que tot ha estat 
molt injust!!!

 Quart Fulles
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Els alumnes de 5è som els encarregats de fer el 
compost per l’hort de l’escola. Aquest any vam po-
sar-nos a la feina al primer trimestre, per tal de 
tenir-ho tot preparat quan fos el moment.

Vam parlar-ne i vam buscar informació i vam 
descobrir:

Que es pot posar?
En el compost hi podem posar restes de menjar 
com: restes de verdura i fruita, marro de cafè, bos-
setes d’infusions, flors, rams pansits i plantes, ence-
nalls i cendres de fusta no tractada i closques d’ou 
esclafades. També restes de jardineria i horta.

En poca quantitat
Pells de plàtan i cítrics, paper de cuina i tovallons 
de paper, oueres de cartró, papers de diari (sense 
color) i cartró ondulat, fullaraca de castanyer, no-
guera, roure i alzina, oli d’amanir.

Que no es pot compostar?
Deixalles de cuina: Peix,carn i ossos, restes de 

menjar preparat, pasta, sopes, salses, grans 
quantitats de pa, flocs...

Materials biodegradables: Vidres, metalls, plàstics, olis 
fregits, productes químics, medicaments i piles...

Altres: Cendres de carbó o altre material que no 
sigui fusta, restes de passar l’escombra, el con-
tingut dels sacs de l’aspiradora, bolquers... 

El compost
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Com ho vam fer?
Cada alumne va portar una ampolla de plàstic per 
poder fer un “mini-compostador”. La varem tallar 
per la meitat amb un cúter. Vam fer un parell de 
talls al tap. Vam portar els ingredients de casa, els 
vam tallar en trossets petits i els vam posar a dins 
l’ampolla, regàrem, pesàrem, vam mirar el volum i 
mesurar la temperatura. Vam fer servir l’Ecodat, la 
balança i una cinta mètrica. Amb aquesta informa-
ció varem aprendre a fer gràfiques.

El mesuràvem, el regàvem i el remenàvem amb 
unes tisores un dia a la setmana i ho anotàvem a 
la gràfica, i miràvem si baixava o pujava el volum, 
el pes, la temperatura i si feia més pudor. 

Un cop passades unes setmanes miràrem els re-
sultats i vam confirmar les hipòtesis que ens ha víem 
esperat. Vam posar-ho en comú a classe i férem un 
bonic mural. També vam fer dibuixos del procés on 
es pot veure tota la feina realitzada.

Ens va agradar força i vam aprendre molt. 
I per acabar amb l’activitat, ens hem trobat 

un bonic regal al pati anglès: un compostador 
gegant!!!! Ens facilitarà la feina per poder seguir 
amb la nostre tasca.

5è Pops i Coralls.
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Sí, sí, nens i nenes de l’escola Torrent de Can Ca-
rabassa. El que ens explica la Súper-Monitora és 
veritat. 

Us heu parat mai a pensar quants tovallons de 
paper ens estalviem a l’escola, ja que per dinar 
utilitzem els nostres tovallons de tela de casa? 

Anem a calcular-ho doncs! 
Cada dia a l’escola dinen de mitjana 388 nens/es. 

Això vol dir que com a mínim cada dia, sí, 
sí,cada dia, ens estalviem quasi 400 tovallons de 
paper. Anem ara una mica més enllà i calculem 
quants tovallons ens estalviem cada setmana: 400 
tovallons per dia multiplicat per cinc dies a la set-
mana són ni més ni menys que 2.000 tovallons a 

la setmana. I si ara mirem al trimestre... gràcies 
a que tots els nens i nenes de l’escola utilitzen un 
tovalló de tela que podem rentar a casa i reutilitzar 
ens estalviem la grandíssima quantitat de 24.000 
tovallons de paper! I si anem un pas més lluny en-
cara descobrirem que durant un any l’escola Tor-
rent de Can Carabassa estalvia 72.000 tovallons. 
IMPRESSIONANT! 

Gràcies a tots i totes per ajudar a reduir el 
nombre de tovallons que s’utilitzen al llarg de l’any 
a l’escola. D’aquesta manera són i seran molts els 
arbres que ajudarem a salvar! 

És important que entre tots i totes aportem el 
nostre petit granet de sorra per ajudar a la natura. 

L’equip de monitors i monitores de l’escola us 
agraïm la vostra col·laboració! 

Deixeu-me nenes i nens de l’escola
que us expliqui una petita història.

Doncs crec que és important que la conegueu,
i així a casa la compartireu:

Ja que els arbres necessitem
per fer el paper que utilitzem.

Molts nens i nenes s’eixuguen la boca cada dia
amb paper que guardar necessitaríem

Doncs desena d’arbres calen per centena
de tovallons blancs nets com una patena.

Estalvi de tovallons al Torrent de Can Carabassa

Cada dia dinen a l’escola uns 388 nens/es. Això 
representaria un ús d’uns 400 tovallons per dia. 
•   400 tovallons al dia x 5 dies = 2.000 tova-

llons estalviats a la setmana 
•   2.000 tovallons a la setmana x 4 setmanes 

= 8.000 tovallons estalviats al mes.
•   8.000 tovallons al mes x 3 mesos = 24.000 

tovallons estalviats al trimestre
•   24.000 tovallons al trimestre x 3 trimestres = 

72.000 tovallons estalviats a l’any

Tornem a recapitular tota la informació per fer un 
resum de tot el que estalviem:
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Abans i ara
Cada cop més omplim les llars de jocs i joguines 
que sovint acaben fent-nos més nosa que servei. 
Ens deixem guiar per impulsos consumistes que ens 
porten a comprar quelcom que “està de moda”, “li 
fa il·lusió” o “ho tenen tots els amics” tot i saber 
que el nostre fill en farà un ús més aviat discret, i 
en conseqüència, acabarà amagat a qualsevol ar-
mari, altell o capsa de joguines fins el dia que fem 
neteja i el retrobem. Llavors semblarà que l’hem 
comprat de nou, i segurament els germans es ba-
rallaran per ell com si fos la primera vegada que 
el veuen mentre, paral·lelament els pares ens plan-
tegem, un cop més, si canviem de casa per donar 
cabuda a tanta joguina o si optem per una me-
sura menys dràstica, com ara donar-lo a una fira 
benèfica de joguines de 2a mà, portar-lo a algun 
hospital infantil o, en el pitjor dels casos, desar-lo 
al contenidor.

El joc és una activitat necessària, un impuls vital, 
que fa que els més menuts estiguin en contacte amb 
el món. Per complir la seva finalitat, el joc ha de ser 
lliure, és a dir, triat per l’infant sense cap imposició 
adulta, i ha de poder desenvolupar-se en un espai 
apropiat. L’infant ha de disposar del temps suficient 
per poder-lo planificar, dur a terme i finalitzar, i a 
poder ser, l’ha de compartir amb companys (nens 
o adults) que donin peu a situacions riques i diver-
ses. És convenient que disposi dels estris necessaris 
(que no joguines), com ara el propi cos, aigua, sor-
ra, una peça de roba, … perquè el plantejament 
desitjat es pugui desenvolupar. Només així el nen 
obtindrà els beneficis del joc: satisfacció, perquè 
es divertirà i aprendrà que pot alegrar-se de l’èxit i 
superar una derrota, oportunitat d’expressar desit-

jos (sentir-se gran, desenvolupar 
 la professió 
 que voldria 

fer) i sen- 
  timents 

  (por, 

debilitat, angoixa, …) importantíssims per a l’equi-
libri personal. Tanmateix, desenvoluparà la seva 
personalitat (tot investigant noves possibilitats, i 
empenyent-lo a pensar, parlar i manifestar-se amb 
autonomia). I per últim el joc potenciarà la seva 
curiositat, imaginació i creativitat a partir d’una si-
tuació creada per ell mateix, però probablement 
copiada de la realitat que veu i viu a diari. 

La doctora en psicologia, Denise Garon, insis-
tia que “Tota societat que reconeix el dret de l’infant 
al joc, li permet franquejar veritablement les seves 
primeres passes de la vida, ja que l’infant que juga 
és un infant ocupat intensament en conèixer el món 
i en configurar les competències i habilitats que el 
portaran a l’edat adulta”. Però, significa “jugar” 
haver de comprar joguines? 

És cert que incomptables generacions d’infants 
han jugat satisfactòriament sense comprar-ne cap. 
Ja sigui per falta de recursos, o simplement per pur 
entreteniment, la quitxalla ha provat sempre a crear 
les pròpies joguines: Qui no ha fet mai un telèfon 
amb fil i dos pots de iogurt? Qui no ha dibuixat 
amb un guix una xarranca a terra? Qui no ha ju-
gat mai a futbol al pati de l’escola amb una bola 
de paper de plata (quan no era insostenible dur 
l’entrepà amb aquest embolcall), … Qui no ha fet 
servir qualsevol rampeta del carrer a mode de to-
bogan? O ha esperat ansiós que el pare obrís una 
cervesa per jugar amb la xapa? Això sense pensar 
en els companys més sofisticats (o enginyosos?) 
que es fabricaven tots sols un cotxe amb una llau-
na de sardines, un arc i fletxes amb les varetes 
d’un paraigua o una tira xines amb un tros de 
branca, una  càmera de roda de bicicleta a mode 
d’elàstic i una llengüeta de sabata com a suport 

El joc i la joguina
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del “projectil”... Jogui-
nes del tot al marge de 
qualsevol normativa de 
seguretat vigent però, si 
més no, recurrents.

Una pilota, una bi-
cicleta, un patinet, 

… una nina (de 
vegades la més 
t rontol lada), 
una corda per 
saltar, un mo-

cador… fins i tot una 
capsa de colors, un 
joc d aquarel·la o 
un llibre interactiu, 
han esdevingut, 
per generacions, 
estris essencials 

en el desenvolupament lúdic de l’infant. Un cop 
d’ull a qualsevol ludoteca de barri ens és prou per 
copsar quina mena de jocs hi predominen: Peces 
de construcció, trenets, trencaclosques, instruments 
musicals, cotxes amb comandament a distància, 
disfresses, titelles, un escenari de teatre, jocs de 
taula, i recreacions del món real fetes a llur mida, 
com ara: cuinetes i complements, estenedors de 
roba, lliteres on el metge atén els pacients,… i com 
a única mostra d’avanç tecnològic, un teclat d’ordi-
nador connectat a no res que els menuts s’afanyen 
a destrossar pitjant-ne totes les tecles a l’hora.

Però tot i ser fets contrastats que l’infant conti-
nua gaudint amb les joguines de sempre, les noves 
tendències lúdiques aboquen els nens, d’una fran-
ja d’edat ben establerta, a conductes purament 
sedentàries. La canalla passa de la pantalla de 
l’ordinador, a la pantalla de la PSP, una trista ruta 
fins la pantalla del televisor, que l’espera ansiosa 

per reptar-lo a una partida de 
tennis professional, això sí, 
amb la consola Wii de par-
tenaire. 

Aquests hàbits ac tuals 
comporten problemes no 
només físics com ara, 
obesitat o deficiències 
visuals, sinó que tam-
bé en provoquen de 
faltes greus de comu-
nicació amb l’entorn (pares, 
amics,…). La comoditat de 
seure amb una maquineta 
a la mà resta protagonisme al 
joc imaginatiu, de creació i 
com no al joc físic d’equip. 
Efectivament, el joc i el lleure 
són una part molt important 
en l’educació de nens i nenes: 
Si l’infant s’acostuma de petit a 
jugar en equip en les seves hores de lleure amb 
una joguina tan banal com una pilota, estarem fo-
mentant no només l’hàbit del joc sinó també el sa 
vici de l’esport. Ens hem plantejat mai on acaba el 
joc i comença l’esport?

Pensem-hi: 

•   No  està  demostrat  científicament  que  els  nens 
d’ara siguin més feliços que els de generacions 
passades com a conseqüència del preu dels 
seus divertiments. 

•   Gastar més diners en una joguina no en garan-
titza l’èxit (quin estrany secret amaguen les agu-
lles d’estendre roba que fan passar moments tan 
excitants als més petits?). Per tant, reflexionem 
sobre el que apunta la periodista nord-america-
na Abigail Van Buren: “Si voleu que els vostres 
fills surtin bé, passeu amb ells el doble de temps 
i gasteu-hi la meitat de diners”.

•   Els estris quotidians i una mínima dosi d’imagina-
ció són les millors joguines per a totes les edats. 
(Amb “Juegos para calmar y relajar niños” de 
Denise Chauvel i Christiane Noret us sorpren-
dreu del que pot donar de sí, per exemple, un 
embolcall de caramel).

 •   “Es pot descobrir més coses d´una persona en 
una hora de joc, que en un any de conversa“. 
Plató
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Altres informacions d’interès…  
per saber-ne més:

Llibres:

•   101 jocs no competitius 
Rosa M.Guitart. Ed. Guix, Barcelona 1990

•   Juegos  estupendos  con  juguetes  improvisados 
B.Sher. Ed. Martínez Roca Barcelona 1996

•   Juguetes nuevos de cosas viejas 
Paco Tábara. Ap. Correus 18 F.D. 24080 León

•   Dossier sobre les joguines. OMIC de l´Ajuntament 
del Prat de Llobregat, 1994.

•   Escoger los juguetes más seguros- OCU-Compra 
Maestra n.160 Desembre 1993. 

Webs:

•   AIJU: Instituto Tecnológico del juguete. Av.de la 
industria, 23 03440 Ibi (Alicante): www.guia-
deljuguete.com

•   Asociación  Española  de  fabricantes  de  jugue-
tes: www.aefj.es

•   ATZAR:  Associació  de  Ludotecaris,  ludotecà-
ries i ludoteques de Catalunya: Av. Portal de 
l´Àngel,7 4rt 08002 Barcelona Tf. 93 317 60 
45. http://atzar.wordpress.com 

•   Asociación Internacional por el Derecho de los 
niños a Jugar: www.marinva.es

•   www.ludomecum.com: Informació sobre jocs di-
dàctics i educatius. 

•   www.bcn.cat/reglesdeljoc: Guia per l’elecció i 
ús de videojocs.

•   http://www.elabueloeduca.com: Joc d’ordina-
dor amb teoria i pràctica sobre matemàtiques, 
llengua, geografia, anglès 

Algunes botigues especialitzades en joguines:

•  Imaginarium: www.imaginarium.es
•   Drim: www.drim.es
•   Toys “R” US: www.toysrus.es
•   JAC: www.jac.es

Adreces d´interès:

LUDOTEQUES:

LUDOTECA ARIMEL 
Centre Cívic El Carmel 
C/ Santuari, 27 
Tf. 93 256 33 33 
Lud.arimel@progess.com 

LUDOTECA CASA GROGA 
Centre Cívic Casa Groga
Av. Jordà, 27 
Tf. 93 418 65 31 
ludotecacasagroga@qsl.es

LUDOTECA EL GALLINER
Pl. Santes Creus, 8
Tf. 93 358 81 00
ludotecaelgalliner@gmail.com

CASALS INFANTILS:

CASAL INFANTIL L’ÀNEC
Pl. Raimon Casellas, 7 Can Baró
Tf. 93 210 67 50 
Cianec0607@yahoo.es 

CASAL INFANTIL LA TORRE
Conca de Tremp, 22
Tf. 93 492 10 21
c.inf.latorre@progess.com

CASAL INFANTIL TAXONERA
Centre Cívic Taxonera 
C/ Arenys, 75 
Tf. 93 256 33 88
citaxonera@hotmail.com 

CASAL INFANTIL GUINARDÓ
Tocant al Centre Cívic Guinardó
Ronda Guinardó, 113-141
Tf. 93 450 39 87
ciguinardo@yahoo.es
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Què n’opinen el pares:

Sobre 107 enquestes retornades, destaquem la 
dada clau de l’article que ens ocupa: gairebé un 
70% dels pares/mares considera que no calen jo-
guines per jugar. Més alt encara és el percentatge 
(97%) que afirma que un article, en principi no 
lúdic, com ara una capsa de colors, pot esdevenir 
una eina de joc. 

Pel que fa al com-
portament social en 

aquest àmbit, només un 
20% del nostres nen/ne-

nes assisteix a una ludoteca on 
l’infant, no només coneix nous 

jocs sinó que també aprèn a 
relacionar-se amb altres 

persones externes al 
seu àmbit habitual. 

Tot i així, perquè 
considerem que 
també és bo que 
el nen/a es de-
senvolupi jugant 
tot sol, el 54% 
afirma que no-

més de vegades 
participa del joc 

del seu fill (front un 
45% que diu fer-ho sem-

pre). Aquesta participació del joc del propi fill 
comporta que els petits aprenguin en un 87% jocs 
dels pares en desús o com van fer alguna joguina 
quan eren petits.

Per acabar, els pares continuem condicionant 
la carta als reis de forma considerable, i poc més 
de la meitat dels enquestats (55%) “envia” els reis 
a botigues especialitzades en joguines ( com ara 
Drim, Toys “R” us, Juguettos,...)

Els vostres comentaris més destacables:
•   Els nens i nenes tendeixen a tenir més joguines 

que les que desitgen i utilitzen. Crec que ha 
d’haver alguna falta per poder desitjar allò que 
més els agrada, si no, no saben valorar-ho (…). 
Tot allò que s’ha de crear i que ens obliga a 
desplegar les nostres habilitats, sempre és millor 
que allò que ens donen fet. 

•   És important que els nens s’avorreixin de tant en 
tant. D’aquest avorriment surten activitats molt 
personals del nen/a. 

•   Tenim 2 nens d’ edats molt diferents i si es limi-

tessin a jugar tan sols a joguines recomanades 
per a la seva edat, no jugarien mai junts (…) 
Volem que també siguin autònoms en el joc (…) 
que es distreguin sols, i un cop decideixin a què 
volen jugar, ho facin i desprès endrecin. 

•   Crec que la joguina pot ser utilitzada no només 
en l’ús que li dóna el fabricant. També pot haver-
hi usos alternatius de la mateixa joguina. 

•   Algunes joguines que estan marcades per a més 
edat, desprès de mirar-les i valorar-les, hem tro-
bat que segurament la nena està preparada per 
jugar-hi. 

•   No “condicionem” la llista dels reis. Els poden 
demanar el que vulguin, però ens la “treballem” 
i ens posicionem respecte dels valors. Els reis 
mai no portarien segons què! 

•   (…) l´ordinador, les PSP… entenc que són jocs 
que pertanyen a la seva generació i que poden 
ser també molt positius i els poden donar unes 
habilitats determinades (capacitat de reacció, 
coordinació, anticipació,…) 

•   L´àvia del meu fill explica que als anys 50, els 
nens jugaven amb cavalls fets de troncs de fusta 
i corda, i ella mateixa jugava a fer-li vestits a 
l´única nina que tenia. Jugaven molt al carrer 
amb altres veïns i companys d´escola i no neces-
sitaven joguines, eren jocs de moviment: pilla-
pilla, fet i amagar.
Una frase del meu 

fill: “Mama, vull que 
em compris “allò”. 
Per què? Perquè 
així em sento més 
de la classe, per-
què tothom ho té”.
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•   Donem la benvinguda als mestres que s’han incor-
porat a la nostra escola el curs 2009-2010:  
Tanmateix, una salutació ben especial a la Matilde 
Batalla, que va jubilar-se en acabar el curs passat.

•   Us informem de la nova via de participació de 
la nostra revista. S’ha creat l’adreça de correu 
electrònic:  
Latorrenteradecancarabassa@hotmail.com on us 
podeu adreçar, no només per enviar-nos aporta-
cions al “Explica’ns la teva!” si no per expressar 
qualsevol opinió o suggeriment.

•   Tanmateix, ens plau comunicar-vos que ja podeu 
rellegir o consultar qualsevol número antic de La 
Torrentera al WEB de l’escola. 

•   En el mateix ordre de coses, en Javier Monsalve, 
pare de la Carla Dofí, ens ofereix la possibilitat 
de consultar les seves fotos personals dels dife-
rents actes de l’escola. Les trobareu a l’àlbum 
“Can Carabassa” del seu WEB:  
http://jmonsalvef.webcindario.com.  
(Usuari: AMPA, Password: Torrentera). Gràcies 
per la teva aportació, Javi.

•   L’actual equip de redacció de La Torrentera vol 
agrair als companys Carme Ayuso, Lluis M. Bou 
i Gemma Vernet la seva col·laboració, en qual-
sevol àmbit de la revista, durant els darrers anys. 
Gràcies per la vostra dedicació.

Un centrifugat a consciència per les noticies 
breus del Torrent de Can Carabassa

Els/les mestres nous d’aquest curs són:

La Maria Armengol és  
la mestra de música que està 

substituint a la Mireia Lleó

La Maria Urbano és la  
tutora de 4t Bolet

La Marina Suárez,  
fa castellà al cicle inicial  

i també educació especial.

La Patricia Borras és la TEI  
que substitueix  

l’Esther Pérez de Rozas

La Maria Teresa Alcoceba  
és la tutora de P4 Dofí

En Xavier Bernaus és  
el tutor de 5è
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He estat a l’escola durant cinc cursos i aquest estiu, 
quina va ser la sorpresa quan la meva companya 
em va trucar i em va dir que el Departament no 
em deixava quedar. Em va costar molt fer-me a la 
idea i sobretot perquè havia d’anar a una escola 
bastant diferent.

Al Torrent de Can Carabassa he après moltes 
coses dels mestres i dels nens i nenes. És una escola 
innovadora on els alumnes són partícips del seu apre-
nentatge, donen les seves opinions a les assembles, 
aporten idees a les reunions de delegats, gaudeixen 
de les festes, .... al cap i a la fi em sembla que s’ho 
passen bé a l’escola i al mateix temps aprenen. Els 
pares i mares estan molt implicats en l’educació dels 
seus fills i en el funcionament del centre. 

L’escola on sóc ara està situada a Ciutat Me-
ridiana, un barri amb molta immigració, famílies 
de cultures diferents i de diversos països: marro-
quins, paquistanesos, nigerians, ètnia gitana, sud-

El meu pas per l’escola
americans ... majoritàriament de parla castellana. 
Les famílies es preocupen pels seus fills dintre de 
les seves possibilitats i s’impliquen a l’escola tant 
com poden.

Ara que porto treballant un trimestre m’he ado-
nat que al cap i a la fi tots els nens, siguin de 
l’escola que siguin, vinguin del país que vinguin i 
tinguin la família que tinguin volen aprendre, vo-
len venir a l’escola i volen compartir les seves 
il·lusions amb els seus companys i amb els 
mestres. 

Teresa Sáez,  
ex-mestra de l’escola 

Estrenem secció a la revista, i d’ara en davant 
aprofitarem per adreçar-nos a tots vosaltres, per 
explicar-vos alguns dels projectes que s’han fet, els 
que estan en marxa, i d’altres que ens agradaria 
engegar. 

A més a més del funcionament de tots els ser-
veis que gestionem (menjador, extraescolars, ca-
sals, ...) —els quals comporten un volum econòmic 
proper als 700.000 euros (més de 100 milions de 
les antigues pessetes)— durant l’any també s’or-
ganitzen els mercats de segona mà de roba, de 
joguines i de llibres, així com la loteria de Nadal. 

Els ingressos atípics que ens proporcionen 
aquestes activitats es destinen a la festa de final de 
curs i a projectes per mantenir i millorar la qualitat 
de l’escola dels nostres fills i filles. Doncs així hem 
aconseguit pel Projecte Teatre; per una banda, un 
equip de so fantàstic, i amb altres fons de l’AMPA, 
la tarima. Aquests equipaments permeten fer repre-
sentacions i actes al gimnàs i al pati, i que estem 
ben segurs que ja heu vist en més d’una ocasió.

Per aquest curs, s’invertiran els ingressos atípics 
en elements lúdics pel pati; algunes de les propos-
tes fetes a la reunió de l’AMPA són un rocòdrom 
horitzontal, laberint, sorral, ... 

Com en tot projecte, cal coordinar-nos amb la 
direcció de l’escola, buscar pressupostos, decidir 
els elements que finalment s’instal·laran amb el be-
neplàcit de l’escola i del Consorci, i finalment exe-
cutar el projecte. Quasi res! Ara és el moment per 
donar la vostra opinió, col·laborar o donar alguna 
idea i enriquir el projecte amb la vostra aportació. 

Totes aquestes iniciatives i d’altres, no serien 
possibles sense la participació activa de pares i 
mares. Estem molt contents pel que s’ha assolit fins 
ara i il·lusionats amb el què encara es pot fer.

Com tots sabem els nens i nenes van creixent 
curs rere curs i arriba el dia en que deixen l’esco-
la. Tanmateix els pares que col·laboren a l’AMPA, 
necessiten un relleu progressiu. 

Per tot això us convidem a PARTICIPAR, cadas-
cú dins de les seves possibilitats. Encara que pen-
seu que serà poc, en realitat és MOLT i sempre en 
benefici dels nens i nenes de l’escola.

Finalment volem recordar-vos que us podeu 
adreçar a l’AMPA per a qualsevol dubte, suggeri-
ment, oferiment, queixa, etc. mitjançant el correu 
electrònic ampa.carabassa@gmail.com, la secre-
taria de l’AMPA o assistint a les reunions.

La Junta de l’AMPA

L’AMPA a la TORRENTERA!
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Ets capaç de lligar aquestes dites catalanes amb el 
seu significat?

No hi ha cap carabassera que faci melons1. 

St. Antoni es va enamorar d’un porquet2. 

Voreres mullades, calaixos eixuts3. 

Bona nit i tapa’t 4. 

Arrencada de cavall…parada de burro5. 

A) “Tal dia farà un any”. Resignació quan ja s’han 
exhaurit totes les possibilitats per aconseguir o fer 
una cosa.

B) Quan plou, els comerciants no fan gaire negoci 
perquè els clients no surten al carrer.

C) Qui vol anar massa ràpid i fer les coses sense 
pensar, sovint ha de fer un pas enrere i tornar a 
començar per fer-ho com cal.

D) Quan no trobem el sentit d’una cosa o pensem 
que no té cap ni peus. S’empra sovint per indicar 
sorpresa entre membres molt diferents d’una nova 
parella.

E) Referit al contingut genètic i a la seva continuïtat. 
No podem demanar certes coses a segons qui/què. 

Treballem la llengua:

Enigmes matemàtics:
Has d’aconseguir 3 copes plenes (seguides) i 3 copes buides (seguides), movent només una copa:

Per fer un triangle necessites 3 escuradents , per fer-ne 2, 5 escuradents . 
Com pots aconseguir 4 triangles amb només 6 escuradents? 

Trobareu les solucions a la pàgina 22 d’aquest mateix número 

Oferim la possibilitat que participeu els lectors aportant enigmes, tot enviant-los a l’adreça de correu 
electrònic de la revista: latorrenteradecancarabassa@hotmail.com
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Recomanacions de nens i nenes de sisè:
Llibres:

Els llibres de 
“Harry Potter” 

(Elena)

“Eclipse” (Arnau) “El clan” 1ª  
i 2ª part (Marc)

Llibres de mites: 
“Atenea i l’olivera”,  

“El judici de Paris” i 
“La maledicció de 

Cassandra” 
(Camila)

“La història 
interminable” 

(Marc)

Còmics de la 
col·lecció Sakura 

(Cristina)

"Amanecer”, de la saga “Crepúsculo” 
(Camila)

“El senyor dels anells” (Arnau)

“Luna nueva” 
(Elena)

“Señales del 
futuro” (Elena) 

“2012” (Arnau)

Pel·lícules: Joc de Taula:

“Prueba o verdad” (Marc)

Solucions de… Trenca’t la closca:
• Treballem la llengua:

— 1: E, 2: D, 3: B, 4: A, 5: C
• Enigmes matemàtics:

— Per aconseguir 3 copes plenes seguides i 3 de buides seguides hauríem de buidar la 5a copa a la 2a

— Per fer 4 triangles amb 6 escuradents has de posar-los així: 
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“Actimel” és una marca registrada per la empresa 
DANONE d’un tipus de llet fermentada, però degut 
a l’agressiva i insistent campanya de propaganda 
de l’empresa la marca ha esdevingut mes important 
que el nom genèric del producte.

En aquesta ocasió intentaré explicar que és exac-
tament l’”Actimel” i quan hi ha de cert en la propa-
ganda.

Tècnicament és una llet fermentada igual que els 
iogurts clàssics, però en comptes de fermentar la llet 
amb microorganismes propis de la llet com és el cas 
dels iogurts naturals, la llet ha estat fermentada amb 
microorganismes d’origen humà (o animal) en tot cas 
microorganismes que tots tenim en el tracte intesti-
nal, són els anomenats microorganismes probiótics. 
La definició acceptada actualment per la comunitat 
científica es: Microorganismes vius, que ingerits en 
cert nombre, confereixen un benefici en la salut del 
hoste. En aquest cas el microorganisme Lactobacillus 
casei immunitas es un nom comercial, inventat, no es 
correspon amb la taxonomia bacteriana, en realitat 
es diu  Lactobacillus casei  DN-114.001.

Aquests microorganismes processen les restes 
d’aliment que arriben al colon, és a dir són els micro-
organismes que transformen aquestes restes en les 
molècules que passen a la sang i que ens nodreixen. 
Normalment en el intestí gruixut o colon tenim un 
nombre molt elevat de microorganismes. Quan tot va 
be, predominen els bons, els que fan aquesta feina 
tant necessària de processar els aliments, encara que 
sempre hi ha alguns microorganismes no tant bons o 
directament patogens. Els microorganismes “bons”, 
s’encarreguen també de mantenir a ratlla als “do-
lents”, i produir substàncies beneficioses com àcid 
fòlic o vitamina K. 

Quan el sistema està equilibrat no hi ha proble-
ma, tot va be, ens trobem be, anem al lavabo regu-
larment, etc. Es a dir aquests microorganismes fan 
una funció molt important per la salut de les perso-
nes, també s’ha trobat en alguns estudis que aquest 
tipus de microorganismes modulen la resposta immu-
ne, es a dir que fan que el nostre sistema immunòlo-
gic estigui en forma per respondre a les agressions 
externes. 

Alguns dels efectes sobre la salut, com l’alleuja-
ment dels símptomes de intolerància a la lactosa i 
l’escurçament de la diarrea produïda per rotavirus 
estan ben documentats i son generalment acceptats. 
La modulació de la resposta immune també. Ara be, 
això que s’ha explicat abans son coses generals, 
molts estudis s’han fet amb un tipus de microorganis-
me i no se sap si els efectes son els mateixos amb un 
altre tipus, també dir que molts estudis s’han fet “in 
vitro” o amb animals d’experimentació però no amb 
persones, tampoc se saben del cert les dosi neces-

sàries perquè l’efecte sigui benefi-
ciós, ni que passa amb les perso-
nes sanes. Encara que DANONE 
ha fet estudis amb resultats positius 
també s’han fet estudis que diuen 
que no hi ha efecte sobre la salut.

Segons la reglamentació eu-
ropea (Reglament 1924/2006) 
a partir de gener de 2010 no es 
podrà fer propaganda de pro-
pietats nutritives i benefi cioses 
per la salut que no hagin estat 
demostrades amb estudis ac-
ceptats per la EFSA (Agencia 
Europea de Seguretat Alimen-
taria), que de moment ha ac-
ceptat molt poques al·legacions 
i entre elles no figuren les rela-
cionades amb ACTIVIA (millora 
el tracte intestinal) ni  amb AC-
TIMEL (regula les defenses) que 
han estat retirades per la pròpia 
empresa DANONE que hauria 
de deixar de utilitzar-les com a 
reclam publicitari. 

Finalment, un altre aspecte 
que voldria remarcar es que, mal-
grat que es un producte nutricional-
ment correcte, surt car si el compa-
rem amb el iogurt natural de la mateixa 
empresa que probablement te els mateixos beneficis 
sobre la salut, així si comparem la composició de 
l’Actimel amb el iogurt natural i el preu de cadascú 
les conclusions sobre aquest escrit venen soles:

Actimel de 
DANONE

Iogurt Natural 
DANONE

Energia
(Kcal/100 g) 71 59

Hidrats de carboni 
(g/100 g)

13,5 
(edulcorants) 4,2

Proteïnes (g/100 g) 2,8 3,3
Greix (g/100 g) 1,3 2,9
Preu (€/100g) 0,50 0,20

Podem veure que el iogurt natural val menys de 
la meitat tenint mes proteïnes i greix però menys ca-
lories perquè no porta edulcorants afegits, es a dir, 
des de el punt de vista estrictament nutricional (i em 
de pensar en els nostres fills) es molt millor consumir 
iogurts naturals (també per la butxaca). 

Roser Romero del Castillo
Professora de Tecnologia dels Aliments 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona-UPC

“L’actimel” i llets fermentades similars




