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editorial

No voldria anar-me’n de 
vacances sense haver escrit 
aquestes quatre ratlles

He tingut la sort de fer una 
de les feines més boniques i 
enriquidores que hi ha sen-
se deixar de banda la seva  
complexitat i alhora respon-

sabilitat. Tot i tenir clar de jove que volia ser mestra 
quan vaig començar no en sabia gens ni mica. Te-
nia això sí,  una base teòrica, una mica de pràctica, 
força inseguretat i  molta il·lusió.  Així va començar 
el meu  camí professional com suposo  que comen-
ça per a qualsevol persona que s’hi vulgui dedicar.

Durant trenta-dos anys he fet de mestra a P3, P4, 
P5, també a 2n, 3r, 4t, 5é , 6è i quan a les antigues 
escoles hi havia els grans de 7è i 8è que ara van a 
l’ institut també en vaig ser mestra. A l’únic curs que 
no ho he estat és a 1r. Sempre he dit que no volia 
plegar sense haver estat tutora d’aquest curs, però 
això no serà.

I encara que poc temps vaig ser monitora i res-
ponsable de menjador. D’això ja fa molt.

Aquests últims vuit anys  he fet de directora. 
Quan vaig acceptar aquest càrrec no en tenia  gens 
ni mica d’experiència, però amb dedicació i temps 
n’he anat aprenent.

En total són quaranta anys passejant amunt i avall  
per l’escola, aturant-me en cada racó per donar el 
que sabia i aprendre el que em faltava. I quantes 
coses he après de tots i cadascun de vosaltres!

La meva llarga etapa de tutora ha estat una ex-
periència inoblidable. Ajudar i acompanyar a tants 
nens i tantes nenes a descobrir i entendre el món 
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Des de La Torrentera volem transmetre el nostre suport als  
membres de la Caravana Solidària que segueixen segrestats

no té preu. He sigut molt feliç a la classe fent de 
mestra. 

Ara, passats aquests anys, tinc l’oportunitat de 
començar unes llargues vacances professionals per 
dedicar-me a tot allò que no es pot fer quan es treba-
lla. Aviat  doncs tancaré aquesta etapa de la meva 
vida i n’obriré  una de nova. Torno a començar. 
Tinc la teoria però aquesta vegada no n’he fet cap  
pràctica. Espero sortint-me com crec que ho he fet 
en l’anterior; amb encerts i errors, amb il·lusió i em-
penta. Quan ens retrobem us explicaré com em va.

Per acabar dir a tots els nens i totes les nenes, 
a tota la colla de mestres i molt especialment a en 
Jordi, la Maite, la Núria i la Pepa per haver estat 
colze a colze a l’equip directiu, a la Isabel Valle, a 
la Roser Casamitjana, a les cuineres, al personal 
administratiu i de neteja, als monitors i monitores 
i a les famílies que compartir amb tots vosaltres el 
projecte d’escola ha estat un plaer. 

Una abraçada i a reveure
Pepa  Carreras i Albert
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el reportatge

Apadrinament entre 6è i P5
L’apadrinament dels alumnes de sisè als 
de P5 és una activitat que uneix dos nivells 
del centre i, en un món educatiu cada cop 
més fragmentat i encasellat, crea un racó 
per la convivència, donant un temps per 
la relació entre els més grans i els més 
petits. Perquè aquest és l’objectiu final 
d’aquesta activitat: buscar una relació, 
una confiança entre companys. 

Quan es realitza aquesta activitat?
Es fa els dimecres a la tarda, a partir del segon 
trimestre. Aquest curs s’han fet 12 reunions de 
mitja hora.

Com s’organitzen els nois i noies?
Els alumnes s’organitzen en grups. Una parella del 
Cicle Superior apadrina a una parella de nens o 
nenes d’Educació Infantil. Així s’aconsegueix que 

mai cap alumne dels petits es pugui quedar sense 
un padrí gran, en cas que un dia, a l’hora de fer 
l’activitat, faltés un noi dels grans. A més a més, 
afavoreix una millor i més amplia relació entre tots 
ells, al no ser una unió tancada.

Quina és la feina dels mestres.
Els tutors fan reunions des de principi de curs. 
És necessari planificar bé l’horari, la durada, els 
grups i el moment oportú per començar. 

Un cop tot lligat es presenta als alumnes, que són 
els interessats. La justificació és que els més grans 
“ensenyin” a llegir als més petis. En un primer 
moment s’han de posar les normes, explicar com 
s’han de comportar en cada moment, acompanyar 
els grups i ajudar-los. A partir de la segona o 
tercera sessió la cosa canvia, tots són molt més 
autònoms i només cal fer un seguiment.
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el reportatge

Com ho viuen els alumnes?
Molt emocionats. Als nois de sisè se’ls presenta 
com una oportunitat d’assumir una responsabilitat 
i als de P5 de tenir un amic gran. Tots hi volen 
participar. 

Com és el primer contacte entre els nois i noies?
És un moment especial. Abans d’aquest dia, 
els alumnes de sisè han decorat, amb un dibuix 
personalitzat, la primera pàgina de la cartilla de 
seguiment a cada nen i nena de P5. Per  l’altra 
banda els menuts de P5 han dibuixat i pintat la seva 
mà com a regal als seus futurs padrins. Cap d’ells 
sap que els faran un regal, ni qui 
serà la seva parella. Tots estan 
molt nerviosos i emocionats.

Què es fa en aquestes sessions?
Els més grans van a buscar als 
seus apadrinats, agafen llibres 
de lectura, i els porten a una 
de les quatre classes. A partir 
d’aquest moment es posen a 
llegir amb ells, els pregunten 
paraules, lletres, colors...

I aquesta és tota la feina?
No. Sempre es dediquen els 
últims cinc minuts per poder 
parlar entre els padrins i 
apadrinats, posar la data i 
enganxar un “gomet” de colors 
a la cartilla dels petits. Així els 

indiquen que estan molt satisfets 
amb la seva feina. 

Llavors no es tracta només de fer 
un club de lectura?
És clar que no. Aquesta és l’excusa. 
Entre ells es fan relacions. S’agafen 
de la mà i  s’expliquen coses a 
les classes i quan pugen i baixen 
les escales. També es saluden 
al pati. Fins i tot es fan altres 
activitats comunes com convidar-
se a obres de teatre, exposicions, 
conferències...

Sembla que tots i totes es prenen 
molt seriosament aquestes 
activitats.
I tant. A més, els de sisè, un cop 
han portat als més petitons a la 

seva classe, omplen un petit diari amb les feines 
treballades. Aquest és un moment de reflexió i de 
posada en comú. Je je... alguns asseguren que mai 
treballaran de mestres, és massa estrès i diuen que 
alguns nens petits els prenen el pèl. 

Ara que ja acaba aquest segon any, quina seria la 
valoració final?
Aquesta activitat relaciona els nois i noies, els fa 
conviure amb companys de diferents edats i, a més 
a més, és motivadora, enriquidora i didàctica. Què 
més es pot demanar?
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A la granja vàrem munyir una vaca, 
vàrem donar menjar a les gallines, 
vàrem tocar un conill, un ànec i un Mollet 
i vàrem veure molts animals (oques, cavalls, 
porcs…)

Els Cargols i les Tortugues vàrem anar a 
la granja de Can Montcau
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Els nens i nenes d’educació infantil ja tenim hort!!!
Aquest curs hem  engegat un petit projecte que 

ens fa molta il·lusió:  muntar, plantar i mantenir un 
petit hort urbà entre tots i totes: cargols, tortugues, 
dofins, pingüins, lleons i cocodrils, i sembla que 
ens n’estem sortint prou bé!

Tot va començar un dia quan a l’escola va arribar  
una mena de “taula” que no sabíem per a que servia. 
Desprès de parlar i parlar vam descobrir que era un 
hort, un hort més petit que el que ja teníem a l’esco-
la, però un hort per nosaltres. Quina alegria!!! 

De seguida ens vam posar a la feina amb el que 
teníem: uns tests, unes llavors, una mica de terra, uns 
planters que vam comprar i una gran dosi d’il·lusió.

Nosaltres vam fer planters amb les  llavors de 
mongetes blanques  protegides  que tenim a l’es-
cola. Mentre, vam preparar la taula de cultiu.  Vam 
posar la fibra de coco, la terra i vam remenar, 
remenar i remenar. Què divertit!!!

Les tortugues, els cargols, els cocodrils i els lle-
ons van posar els seus planters de maduixes, to-
màquets i enciams i, nosaltres els dofins i pingüins 
anàvem cuidant les nostres mongetes. Com es re-
sistien a sortir!!!

I, per fi va arribar el dia, vam posar les nostres 
mongetes a l’hort.

Ara només queda esperar, regar, treure males 
herbes i vigilar que no s’ho mengin els insectes...

Quan vulgueu  podeu venir a fer-hi  una ullada, 
sereu benvinguts al nostre petit hort urbà, l’hort de 
tots i totes!!!

Ja tenim Hort!!!
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Els lleons i els cocodrils hem après a escriure “què” fent còmics
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Els Dinosaures i  els Conills hem anat al 
Liceu a veure “Pere i el llop”

 
 
 
 
  

Eren titelles 
lluminoses que 

s’agafaven 
amb un pal

El llop volia 
treure la gorra 

al director 

I animals: un 
ocell, un 

ànec i un gat 

També hi havia: una 
casa, un arbre, herba i 

una tanca 
Les titelles 
eren molt 
originals 



Nens i nenes,
El director no pot arribar a l’hora, és Sant Jordi 

i hi ha molt de trànsit. Si us sembla farem un joc 
de màgia.

I així va començar la història:
“Pere i el llop”.
Aquest conte amb música el va fer, fa molts 

anys, un músic que es deia Prokofiev.

Ens explica les aventures d’en Pere i d’un llop 
que ronda pels voltants de casa seva. 

Cada personatge de la història s’expressa amb 
un instrument i una melodia.

L’escenari queda fosc i les siluetes dels 
personatges s’il.luminen i escoltem en directe 
l’orquestra amb tots els seus instruments.

1er obrim l’aula
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Eren titelles 
lluminoses que 

s’agafaven 
amb un pal

El llop volia 
treure la gorra 

al director 

I animals: un 
ocell, un 

ànec i un gat 

També hi havia: una 
casa, un arbre, herba i 

una tanca 
Les titelles 
eren molt 
originals 
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Era aquell dia, que vàrem anar a L’IMAX a veure 
una pel·lícula, que explicava coses del cos humà 
i vet aquí que hi va haver coses que ens van sor-
prendre, coses que no sabíem, coses que no vàrem 
entendre i coses que vàrem aprendre, però el que 
més ens va agradar va ser veure com es movia l’es-
quelet d’un petit nadó caminant de quatre grapes.
Només ens cal tancar els ulls i recordar amb clare-
dat aquesta imatge.

-Què la sabríem dibuixar? -I tant... ho fem tot 
seguit. Comencem dibuixant el crani com un meló 
fet d’ossos plans i arrodonits, però... aquest crani 
és tot sencer i no hi ha cap punt que  permeti el 
moviment i aquell petit nadó girava el cap a ban-
da i banda i xumava una pipa, que premia, amb 
unes dentetes enganxades a la mandíbula, encara 
amagades sota la pell.

 Sí, sí, tenim clar que hem de dibuixar aquests 
punts del crani que li permetran al nadó obrir i 
tancar la boca, girar el cap per mirar el que hi 
ha a cada costat i uns bons forats per encabir-hi 
aquells ulls encuriosits, així com uns forats pel nas 
i les orelles que els havíem oblidat.

Ara sí, cadascú individualment, dibuixarà l’es-
quelet del nadó, tot i marcant tots aquells punts que 
permetin el moviment. Després amb tot el grup de tre-
ball de la taula, triarem el que expliqui millor aquests 
punts i entre tots anirem decidint i pensant, de què li 

serviran al nadó tots 
aquests moviments.

Aquesta manera de fer 
ens va molt bé, perquè la 
suma del que fem, pensem 
i arreglem tots cinc, és molt 
més que el que diríem ca-
dascú per separat. Ara no-
més cal compartir els nos-
tres sabers amb els sabers 
dels altres grups i sumar 
encara més coses que vo-
lem aprendre.

I ara amb tot això que 
sabem, si caminem de 

quatre grapes podem sentir a dins nostre com ca-
dascun d’aquests ossos s’articulen entre ells per 
gatejar, seure, cridar, plorar, agafar el biberó...i 
posar-nos el dit gros del peu a la boca.

I.. déu n’hi do, dels animals que coneixem, que 
en el seu interior tenen un esquelet semblant al nos-
tre. Fem un llistat de vertebrats entre tots i no ens en 
deixem pas cap, un ocell, un peix, una serp, una 
granota, un senglar, un gos i un gat i encara en 
diem molts més, de tots els que hi ha.

Amb una bona col·lecció d’ossos d’animals ver-
tebrats que hem anat arreplegant entre tots; cra-
nis, fèmurs mandíbules, vertebres, clavícules, cos-
telles... podem esbrinar a quin animal pertanyen, 

com és aquest animal i quan deu 
mesurar tot sencer. Fer d’arqueò-
leg és emocionant.

Ens marquem encara un nou 
repte, cadascú inventa un ver-
tebrat imaginari, i quedaríeu 
parats de la quantitat d’imagina-
ció que sumem entre tots. I per 
això només en podem triar un de 
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expert en alguna 
cosa, algú té la 
mà trencada en 
fer nusos, l’altre 
té un bon sentit 
de l’equilibri, un 
altre té una gran 
destresa amb les 
tisores i algú fins i 
tot amb la serra. 

Doncs bé ja tenim una bateria de bèsties estra-
nyes, extraordinàries, desconegudes, això si el seu 
esquelet s’aguanta, el seu esquelet li permet fer tot 
allò que necessita per a viure, cada vertebrat té un 
nom i li hem sabut crear un hàbitat on viu i conviu 

amb altres éssers vius.
Bé encara se’ns presenten noves 

qüestions i problemes per a resoldre ...

I... aquí hi ha un vertebrat gat i aquí hi ha un 
vertebrat gos, i uns vertebrats de tercer Fari-
gola i uns vertebrats de tercer Margalló que 
de vertebrats n’hem aprés molt.

cada grup per a 
fabricar-li un bon 
esquelet que li per-
meti fer tot el que 
ha de fer.

La imaginació i 
la fantasia ens por-
ta cap a valorar i 
triar el més vistós, 
el més estrany, el 

més horripilant el més 
estrafolari o el més fe-
rotge.

Però... nens i nenes 
el repte ens el posem 
massa difícil, recordeu 
que en volem construir 
l’esquelet, i l’esquelet 
d’aquesta bèstia ha 
d’estar articulat per 
poder-se moure i s’ha 
de poder aguantar, i 

l’haurem de fer amb un material que ens permetí 
fer aquestes funcions que fan els ossos.

Sí, sí, cal ser conscients del que som capaços de 
fer, i triem el que ens ho fa més possible.

El treball és complicat. Això de l’articulació no 
és cosa fàcil i això de que s’aguanti sol tampoc, 
però comencem la fabricació, cal posar-nos 
d’acord, ajudar-nos els uns als altres, i tothom és 
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Hem crescut
Els temps ha passat i ara ens hem de separar. Ja 
m’agradaria poder continuar aquí, però no és 
possible, hem d’evolucionar. Al Torrent hem viscuts 
molts moments bonics i alguns una mica tristos, 
però per sort no ens fa falta esforçar-nos gaire per  
recordar algunes de les coses bones que ens han 
passat durant aquest anys.

Quan vam arribar a P3, ningú no coneixia a 
ningú, i va ser un dia ple de sorpreses. Miràvem 
els de P4, pensàvem que eren monstres i ens 
amagàvem d’ells. De P3 vam passar a P4, on ja ens 
sentíem més grans. Quins moments, ens passàvem 
hores al pati  jugant i corrent sense parar, enmig de 
mil i una aventures. Però a P4 va passar una gran 
cosa: les escoles Arrel i Graziel·la es van fusionar 
i van formar el Torrent de Can Carabassa. 

Encara fem memòria d’aquell primer dia de 
l’escola a P5.  Al principi teníem moltes ganes 
d’anar-hi, però quan vam veure que era tan gran 
ens vam encongir i ens va entrar por. Tots recordem  

aquell moment, no coneixíem  quasi ningú, però, 
per sort, en molts poc dies  ens vam començar a  
fer amics, molt amics.

Tot va anar molt ràpid i al final de curs tots 
desitjàvem passar a primer, però llavors la cosa es 
va complicar, ens van ensenyar a sumar i restar. 
Ara sembla fàcil, però en aquell moment no ens ho 
va semblar tant. Ja érem grans, va ser un any en el 
qual vam escriure molts textos llargs. 

A partir  d’aquí hem continuant evolucionant i 
aprenent coses noves amb mestres súper divertits i 
divertides. Fem un petit recordatori  hem passat per 
unes classes amb noms molt bonics: Peixos, Lleons, 
Micos, Taurons, Cocodrils, Foques, Llimoners, 
Menta, Pegassus, Big Bang; i, per fi, Terminus i 
Atenea, que són els actuals.

En conclusió que hem passat per molts cursos 
on hem après moltes coses. Sí, hem treballat, fet 
treballs a dojo i estudiat una barbaritat; però també 
hem fet gresca amb els professors i monitors. A 
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més, hem fet excursions, gimcanes i biatlons amb 
altres escoles, hem preparat jocs entre els arbres on 
van participar els pares i els avis, hem representat 
obres de teatre, preparat festes de carnaval amb 
xanques, diables i músics... i, fins i tot, hem cantat 
en una Cantània !!!  

Són 7 anys on hem compartit taula amb 
companys impressionants que s’enfadaven amb 
els mobles, que es dormien a classe, que cada 
dia que passava tenien un “nuvi” diferent... Es a 
dir, que ens hem divertit. I parlant de diversió com 
oblidar les colònies: Esterri d’Aneu,  el Delta de 
l’Ebre... Llocs on ens ho hem passat genial i hem 
fet un munt d’activitats d’estudi; altres com curses 
de sacs, alimentar  animals, anar en bicicleta, en 
barca, la  “disco”... i la més important: parlar i 
parlar a la nit a dintre dels nostres sacs. 

Bé, i ara ja som al nostre últim any a l’escola. 
De petits sempre ens imaginàvem amb el barret 
de fi de curs, asseguts a la cadira amb el nostre 
nom. El temps ha passat, aquell moment ha arribat 
i ara sabem que a molts de nosaltres ens tocarà 

plorar molt i que no oblidarem mai als nostres 
companys.

Pensem que l’ESO serà més difícil, però no 
tenim gens de por. No tots i totes anirem al mateix 
institut i ens sentim molt tristos per abandonar 
l’escola i deixar de veure alguns dels nostres amics 
i amigues després d’haver compartit  tantes rialles 
i moments feliços, però notem que ens fem grans. 
No, no ens volem anar, no. Voldríem quedar-nos al 
Torrent, però hem de tirar endavant, és el moment 
de començar a fer realitat els nostres somnis.  

Ja per acabar volem aprofitar per donar les 
gràcies als professors, professores i a la resta de 
persones que treballen aquí per haver-nos ajudat 
i ensenyat. També volem dir-vos a tots vosaltres, 
nens i nenes i en especial als de 5è que aviat sereu 
els més grans, que gaudiu molt d’aquesta escola 
com ho hem fet nosaltres. Això no és un comiat 
perquè us  portem en el nostre pensament.  A tots i 
a totes us trobarem molt a faltar.

6è
Atenea i Terminus.
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Hola famílies ja s’apropen les vacances ... ummm 
quines ganes eh?
Us proposem un petit mot encreuat.
A veure si esbrineu on estiuegem els monitors de 
l’escola ... i més encara ... si sou capaços de 
descobrir qui va a cada lloc... 
Heu de localitzar 20 noms entre pobles, ciutats, 
països ... animeu-vos!

Ç E T A R G E N T I N A P E C

I K E X P R G R A N A D A T E

R A T U I W I W U S L A C D R

F U E R T E V E N T U R A I D

A B Ñ E L P O L H P G A N L A

R Z A L A C A N T E O Z O O N

U S C A D I A P A H U I V D Y

D E S M N B U R G O S P E A A

A N I E O S Ñ E B U P Ñ S L O

M A Ñ N R Y L A P U A S E L P

E L U O C A L Q W S C T K A Ç

R B K R O Y A V O N F I O V L

T Ç I C A H Ç I C Q E T E S O

X E V A S X I S U I S S A S U

E T I O P I A L L E V I L O S

I per vacances llargues ... la nostra estimada 
Magda que se’ns ha jubilat!
Què voleu que us expliquem de la Magda ... que 
és molt feliç, que fa poquet que s’ha estrenat com a 
àvia d’uns bessons encantadors, l’Abril i l’Arnau.
El divendres  abans  de començar les vacances de 
setmana Santa va ser la última vegada que va obrir 
l’escola, després d’estar fent-ho durant 32 anys.
Li vam fer un petit comiat, entranyable tal com és 
ella. Us expliquem un petit secret (ara que no ens 
escolta) la Magda és molt amant de les ranxeres i 
el dia del comiat li vam fer una petita adaptació de 
la cançó Allá en el rancho grande.
Aquí la podeu llegir i us podeu fer cinc cèntims de 
la nostra Magda:

ALLÁ EN EL RANCHO GRANDE

Allá en la “guarde” grande,
allá a Can Carabassa,
había una “guarderita”
que alegre me decía ...
que alegre me decía:

Te voy a hacer los calzones
como los usa el ranchero
te los comienzo de lana
te los acabo de cuero.

Per a ser un bon “xicotillo”
t’apunto a Can Carabassa
i et porto d’hora a l’escola
que t’espavili la Magda.

I a la tarda, no t’amoïnis
si no puc venir a buscar-te
tu, content, a Guarderia,

que la Magda és com de casa.

I ara diu que se’ns jubila
I deixa Can Carabassa.

Gràcies, Magda, per la paciència
espavilant nens i pares.

Magda esperant que gaudeixis molt d’aquesta 
nova etapa, des d’aquí et desitgem que siguis 
molt feliç i que ens enyoris ... només una miqueta!
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Agafàvem una bossa de mà. Hi ficàvem alguna 
peça de roba interior, un necesser…. D’una estre-
bada, la càmera de fotos i la cartera. I sortíem cor-
rents. No calia organitzar gaire cosa. Tot era una 
aventura. Tant se valia si anàvem a prop o lluny, 
si teníem reserva feta o si funcionàvem a cops de 
vent. Decidíem sortir i sortíem. Amb poc més al 
damunt que les ganes de canviar d’aires i algun 
bitllet a la cartera. 

Però un dia va néixer el primer fill i la bossa 
de mà d’una parella més o menys aventurera va 
passar a ser l’autocar amb remolc d’un trio descon-
certant que no tenia del tot clar si els compensava 
marxar de vacances: la roba de recanvi, la de re-
canvi del recanvi («per si treu») el paquet de bol-
quers, els biberons, els xumets, el sonall, el nino de 
dormir, les joguines d’estar despert, el conte que li 
llegim, el bressol de viatge, els llençols, la cadireta 
de passeig, la del cotxe, la trona de penjar a tau-
la, el menjar especial, els medicaments per si no fa 
caca, els medicaments si en fa massa  Els telèfons 
del pediatre, les adreces d’hospitals propers, la 
targeta sanitària, la de la mútua,  . Amb una mica 
de sort, fins i tot recordavem agafar la criatura, 
abans de marxar! 

Però aquella temporada va passar, i probable-
ment superada amb èxit la presencia d’un segon 
nou membre a la família (perquè ens agraden els 
riscos!) un dia , com qui no vol la cosa fem un 
cop de cap i decidim que viatjar en autocar amb 
remolc no és gaire pràctic. I comencem a amanir 
les nostres experiències familiars amb una mica de 
sentit comú i arribem a la increible conclusió que 
fer vacances en família es possible. I no només 
això, és aconsellable i en podem gaudir (encara 
que de tant en quan recordem les nostres fugides 
en parella de cap de setmana). 

És evident que viatjar en família necessita d’una 
mínima planificació, però també hem de saber 
ser flexibles i accedir a canviar el programa tant 
com faci falta. 

Un cop haguem decidit la destinació, segons les 
nostres possibilitats, caldrà que cadascú participi 
en l’organització aportant-hi les seves preferèn-
cies. Recordem la premissa de l’escriptora britàni-
ca Claire TRISTAM: Viatjar amb els nostres 
fills, però no per als nostres fills. Els grans 
no voldran perdre’s la visita al Museu X, els petits 
a un parc temàtic. El problema creixerà propor-

cionalment a la diferència 
d’edat entre germans. És 
primordial no atapair 
l’agenda amb acti-
vitats per a grans 
i petits, matí i tarda. 
Això ens farà anar 
tot el dia amb el re-
llotge a la mà, es-
tressant-nos inneces-
sàriament i no per-
metent-nos gaudir, 
per exemple, d’un 
imprevist. Si volem 
incloure museus en 
les nostres visites podem optar per aquells que con-
templen activitats perquè els nens hi parti-
cipin. Tot i així, haurem d’anar convençuts que 
ni visitarem totes les sales que voldríem ni amb la 
tranquil·litat desitjada. Recordem que els nens te-
nen les cames més curtes que nosaltres però per 
una estranya raó els pesen més i a més, sempre 
s’acaba caminant més del que es preveia. 

Després d’una activitat tancada d’aquesta 
mena, és convenient establir-ne una d’exterior, 
com ara jugar en un parc o dinar a la platja o a 
la muntanya. De vegades creiem que portar-los a 
dinar a un Restaurant els apassionarà quan proba-
blement ni ells ni nosaltres gaudirem de l’àpat. La 
informalitat de menjar estirats a la gespa del parc 
és èxit assegurat.

Al més petits, fins als 7-8 anys, els apassiona 
gairebé tant seguir una filera de cargols com una 
estada a un parc d’atraccions, la qual cosa ens 
dóna molts avantatges. A partir dels 7 anys, i fins 
els 12, els interessos dels nanos deriven a activi-
tats més calmes, com ara llegir, mirar aparadors 
o demostrar interès per la llengua o costums del 
país que visita. Aquestes són activitats que, sens 
dubte, podem compartir amb ells (més que seguir 
cargols), fet que els ajudarà a sentir-se no només 
més adults, sinó també més a prop dels pares.

Decidides, però mai tancades, les activitats que 
voldrem fer, i arribat el moment, caldrà fer la ma-
leta. El que triï cadascú per portar com a 
equipatge ha de ser el seu tros de casa 
particular, per això, i sobretot pensant en els 
nens, no hi haurà prou amb ocupar-nos només de 
la seva roba. Un llibre especial, uns colors o l’MP3 

De Vacances… en familia
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(en el cas dels grans) poden fer-nos tanta falta, en 
un moment donat, com la muda de recanvi. Això 
sí, ja sense el neguit de descuidar-nos el xumet com 
quan eren nadons.

Enllestida la maleta, caldrà pensar en un tema 
delicat: necessita el meu fill/a un menjar especial? 
Recordem que el menjar és causa important 
de contraure algunes malalties a l’estranger. 
Tindrem en compte les precaucions bàsiques: no 
comprar-ne a venedors ambulants, no menjar plats 
amb aparença de portar moltes hores cuits o que 
duguin ou cru o carn/peix poc fet i beure sempre 
aigua envasada.

Un cop triada la destinació, el contingut de la 
maleta, i amb el tema «menjar» resolt, caldrà deci-
dir com ens desplaçarem.

Anar en cotxe és una bona opció quan es viat-
ja amb nens perquè permet fer la teva, ara bé, cal 
pensar en les necessitats dels nens perquè la ruta 
no es converteixi en un continu «Quan falta?”,” 
M’avorreixo”, “Tinc pipi”. Si el trajecte ha de durar 
més de 7-8 hores, és convenient fer nit pel camí. 
Aprofitarem l’excusa per visitar algun poblet curiós 
o simplement per passar una nit diferent. 

Una eina imprescindible pel viatge en cotxe és 
el llibre “Jocs per viatjar” de l’Editorial Zendrera 
Zariquiey, que proposa solucions màgiques amb 
material 0 per fer del trajecte una etapa còmoda i 
distreta per a tots plegats. Tot i així, no oblidarem 

dur a mà, tovalloletes humides i bosses de plàstic 
per una eventual emergència. En el mateix ordre 
de coses, són més recomanables els contes en for-
mat CD que no pas els llibres . Els nens poden sen-
tir el mateix conte 1000 vegades i disfrutar-lo de 
maneres diferents mentre es miren el paisatge.

Viatjar en avió és una bona opció per a 
llargues distàncies, però cal tenir en compte que 
sovint els nens s’hi senten desorientats pel desco-
neixement del medi o senzillament incòmodes per 
la falta d’espai. En contrapartida, resulta econò-
mic pels més menuts (de franc fins els 2 anys si 
viatgen a la falda d’un adult o pagant-ne el 10% 
del bitllet adult en concepte d’assegurança en vols 
internacionals). Si utilitzem seient propi i fins els 
12 anys, normalment pagaran el 50% del bitllet 
adult. Si és possible, mirarem de triar per volar les 
hores de son dels nens i demanarem, per als més 
petits, seient entre els pares, per tenir-los control.
lats i ajudar-los a passar el temps, i pels més grans, 
el costat de la finestra perquè es distreguin mirant 
el cel. En cap cas és recomanable seure’ls al costat 
del passadís: massa temptador per fer escapades 
a tafanejar i recordar que tenen pipi cada cop que 
s’obre la porta del WC.

Viatjar en tren és una manera còmoda de des-
plaçar-se sense la necessitat que algú de la família 
hagi d’estar pendent de conduïr. Els nens es poden 
passejar i investigar segons les seves necessitats. 
En contrapartida, pels viatges llargs «es perd» 

molt de temps. En aquest 
sentit, hem d’aconseguir 
transmetre als nanos que 
el desplaçament per 
se forma ja part de 
l’aventura del viat-
ge. No és el medi per 
arribar-hi, si no les va-
cances en sí mateixes, 
de manera que podem 
començar a gaudir-ne 
des del moment que po-
sem un peu al tren.

Ara «només « ens falta 
decidir on ens allotjarem. 
Hi ha cadenes hoteleres 
que promocionen pro-
grames dirigits ex-
clusivament als nens, 
activitats pensades i rea-
litzades per monitors es-
pecialitzats amb impor-
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tants descomptes per edat, dies d’estades,  Fins i 
tot amb àpats gratuïts. Sentiu-vos lliures d’interrogar 
l’hotel en aquest sentit abans de tancar la reserva. 
Serà menys desagradable que comprovar després 
que uns pocs adolescents no saben pas què fer amb 
els vostres fills a llur càrrec. 

Si el que volem és estar en contacte amb la na-
tura, o que els nostres fills tinguin espai per córrer, 
la millor opció és una casa rural ( el servei de cui-
na suposa un estalvi important ) o decidir-nos per 
un complexe de vacances on els nens esdevenen 
els màxims protagonistes de les activitats pensades 
exclusivament per a ells. Tanmateix, la Generalitat 
de Catalunya organitza cada any programes de 
vacances per a famílies amb fills petits a preus inte-
ressants que permeten allotjar-se en albergs durant 
caps de setmana o períodes més llargs. 

Per fi haurà arribat el moment de sortir plegats. 
Abans de coincidir, haurem hagut de coordinar 
vacances, casals d’ estiu, campus esportius, ludo-
teques, avis.... Però aquestes ja són figues d’ un 
altre paner.

Lluny o a la vora, en avió o a peu, amb 
fills descobrirem una nova manera de fer 
vacances i comprovarem que el simple fet 
de seure a mirar les estrelles, en un nou 
entorn, pot esdevenir un moment màgic 
que difícilment oblidaran.

Algunes píndoles per evitar que les va-
cances siguin un desastre:

Planificar, però obrir portes a la improvisació.1. 
Buscar sempre l’opció més fàcil: no ens com-2. 
pliquem amb muntatges difícils d’assolir amb 
nens. SI no veiem quelcom en aquest viatge, ho 
farem la propera vegada.
Fer recorreguts radials, no circulars: En comp-3. 
tes de sortir d’un punt d’origen i recórrer llocs 

fins a tornar-hi, fer que els viatges tinguin forma 
d’estrella, és a dir, establir un punt base i des 
d’allà fer sortides per tornar-hi. Així, els petits 
viatgers s’acostumen a una llar transitòria (a 
més de no haver de moure tant l’equipatge). 
Valorar si convé contractar una assegurança de 4. 
cancel·lació, robatori o mèdica. Recordem que 
la de la llar acostuma a cobrir pèrdua d’equi-
patge.
Fer activitats en solitari mentre l’altre adult es 5. 
queda gaudint dels nens.
En el cas de les famílies mono-parentals: fer-6. 
se acompanyar per un altre adult, per exem-
ple en la mateixa situació. Ajudarà a que la 
temàtica infantil no sigui l’única en les nostres 
vacances.
Per raons de seguretat obvies: els creuers co-7. 
mencen a ser recomanables com a mínim a 
partir dels 8 anys. I atenció, en creuer o no, per 
cada nen a prop de l’aigua, un adult vigilant. 
El sol no només crema quan el dia és assolellat 8. 
i la pell dels infants és molt més vulnerable que 
la nostra. Feu servir protecció màxima i reno-
veu-la sovint.
I en qualsevol cas, la regla de les 3 «P»: Paci-9. 
ència, paciència i paciència.

Per saber-ne més:
«De viaje con niños, 99 estrategias de supervi-•	
vencia para ir de vacaciones con los más pe-
queños» de Claire i Lucille Tristam , de l’Edito-
rial Oceano.
«•	 ¿Cuanto falta? Viajar con niños pequeños». 
Irina Fuhrmann. Parramon Edicions SA. Barce-
lona. 2004. 
«Jocs per Viatjar» Edit. Zencrera Zariquiey.•	

Revista gratuïta «Sapos y princesas.com», Ideas •	
y planes para padres y niños. Edició nacional 
distribuida de franc a les Bibilioteques de Barce-
lona. També disponible al WEB del mateix nom.

Adreces d´interès:

WEBS: 
«familiar.catalunya.com», per descobrir 
Catalunya en Família. 
«www.viajarenfamilia.net» turisme rural per 
descobrir Espanya en família. 
«guiainfantil.com»: buscador de viatges per fer 
amb nens.

«www.babyviajes.com» viatges per a nens en 
família. Propostes d’hotels familiars,...
«www.xanascat.cat» programa de la 
Generalitat de Catalunya, iniciativa del 
Departament díAcció Social i Ciutadania, 
destinat a allotjar famílies amb nens petits en 
albergs.
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Què n’opinen els pares:

En aquesta ocasió hem rebut la col·laboració de 
123 famílies en format d’enquesta. Gairebé la to-
talitat dels comentaris dels pares/mares giren en 
torn a la setmana de vacances d’hivern batejada 
popularment com a “Setmana SEM” (Setmana 
Ernest Maragall). En aquest aspecte un 78% d’en-
questats es manifesta en contra de la proposta. En 
relació a l’actual casal d’estiu un 54% l’utilitza bà-
sicament per necessitat, front un 23% que no en 
fa ús i un restant 23% a qui interessa que els fills/
filles hi participin encara que algú de la parella 
tingui disponibilitat per fer-se’n cura. Pel que fa a 
l’organització de les vacances, un 47% les orga-
nitza amb força antelació i quan a eina de reserva 
de vacances els percentatges s’anivellen (un 51% 
no ho fa normalment per Internet front un 49% que 
opta per aquest sistema). En un 58% van dirigides 
en mateix percentatge a pares i fills. Només un 
2.5% assegura que orienta les vacances a les ne-
cessitats/desitjos de la parella. En aquest ordre de 
coses un 68% no es reserva cap dia de vacances 
per compartir exclusivament amb la parella front 
un 20% que ho fa només de vegades. Per acabar, 
la gran majoria de famílies (91%) no ha viatjat 
mai fent ús del servei «Vacances en Família» de la 
Generalitat, bé perquè no els ha tocat per sorteig 
(2 famílies), bé perquè ni tan sols ho han provat.

No estic conforme amb la setmana de vacan-•	
ces al febrer-març, però sí amb l’avançament 
del començament de l’escola ( ) M.F.F.

Crec que ens serà més fàcil «arreglar-nos» una •	
setmana del febrer que no pas 7 setmanes a 
l’estiu ( ). 6 ja són moltes! En canvi, al febrer or-
ganitzar una setmana (són només 5 dies) crec 
que ens serà molt més fàcil. Una mare d’una 
tortuga i d’un cocodril, Montse.

Si s’organitza casal per les vacances d’hivern •	
sí que hi estem d’acord. Econòmicament em va 
millor pagar-lo al febrer que junt amb tot el ca-
sal d’estiu.

Ens agradaria moltíssim que es pogués fer el •	
Casal del Març. Moltes gràcies. César Cama-
rero.

Las tarifas de los casales me parecen muy ca-•	
ros, es por eso que no los tomo. Augusta Sóco-
la Pozo.

Segurament les vacances han d’estar ben re-•	
partides i les d’estiu són massa llargues, però 

no n’hi ha prou amb treure d’aquí i posar-les 
allà ( )

No crec que els nens vagin tan cansats ni es-•	
tressats que tinguin tanta necessitat de fer va-
cances, ni molt menys que això millori el rendi-
ment escolar. Estic segura que ni tan sols s’ha 
preguntat l’opinió als mestres abans de prendre 
tal decisió i d’una manera tan precipitada ( ) Si 
hi ha fracàs escolar, s’ha de mirar ben bé on 
està el problema, no crec ni de bon tros que 
sigui perquè als nens els hi calgui «descansar» 
més  «. E. Urgell

( ) Cal consens social, familiar i dels professio-•	
nals de l’educació. Alternatives dignes i ben es-
tructurades. No es pot fer de qualsevol manera 
i amb poc pressupost.

( ) Potser fóra bo que comencéssim a pensar a •	
reduir la jornada laboral dels adults, així sí que 
podríem conciliar les vides de les nostres famíli-
es!! Mercè Civit i Garcés.

Ni com a mestra, ni com a mare. A qui benefi-•	
cia? A ningú!

( ) Tothom ha de fer vacances a l’agost perquè •	
si no, no hi ha suficients serveis de casal en 
aquest mes. A veure si aprenem que el mercat 
laboral és més elàstic. Laura. 

( ) Encara que essent una mesura impopular •	
(pels mestres sobretot) era hora d’abordar-ho 
i cercar-ne sol·lucions . El pitjor era no fer res, 
any rere any com havia passat fins ara. El temps 
dirà  Jaume Moseguí i Borbón.
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Un centrifugat a conciència per les notícies 
breus del Torrent de Can Carabassa

Famílies, des de les bugaderes us volem recor-•	
dar la nova via de participació de la nostra 
revista: podeu fer-ho a través de l’ adreça de 
correu electrònic Latorrenteradecancarabassa@
hotmail.com, on podeu expressar les vostres 
opinions, dir-nos quina secció o article us ha 
agradat més, el que menys us ha agradat... Po-
deu expressar-hi crítiques, fer noves propostes i 
també aportacions,  tant a l’“Explica’ns la teva!” 
com al “Trenca’t la closca”. 
Aprofitem per fer una crida a aquelles famílies •	
que vulguin o puguin fer relleu als membres actuals 
de la comissió de casals. L’equip actual agraeix la 
incorporació d’una nova persona, però tot i així 
necessita encara del nostre ajut amb una mica 
d’urgència.
Sabeu que enguany l’escola ha rebut un total de •	
56 sol·licituds per fer la Preinscripció de nous 
alumnes de P3 pel curs 2.010-2.011? 

S’oferien  50 places, de les quals 4 estaven 
reservades per a infants amb Necessitats Educa-
tives Especials en cas de ser sol·licitades. 

Hi havia 17 nens o nenes que ja tenien ger-
mans al centre. S’ha hagut de fer atorgament de 
places per sorteig. Dissortadament, 6 nens que 
demanaven la nostra escola en primera opció 
n’han quedat fora.
Recordeu  la nevada que va caure al mes de •	
març? Doncs aquí, igual que a molts  llocs de la 
ciutat,  tot va quedar blanc i amb el pes de la 
neu algunes branques d’arbres es van trencar: 
Una branca del pi del pati de l’escola va caure, 
sort que no hi havia ningú!
Aquest curs serà el darrer d’algunes persones •	
ben conegudes de l’escola que es jubilen: La 

Pepa Carreras, la Carme Solés i la Magda Se-
gret. Esperem que la nova etapa us vagi molt bé, 
gràcies per la vostra aportació a l’escola!
Volem explicar-vos com està el tema del segrest •	
dels cooperants de la caravana solidària: Ho-
res d’ara només han alliberat una noia, l’Alícia 
Gámez, i d’això ja fa mesos. Des de la nostra 
escola som totalment solidaris amb aquestes per-
sones,  desitgem i esperem que no s’allargui més 
aquest procés i puguin estar el més aviat possi-
ble amb les seves famílies i amics. 
Aquest curs hem celebrat la Setmana de la Me-•	
diterrània… hem viatjat per diferents països 
d’aquest mar, per aprendre els seus costums, la 
gastronomia i les seves danses entre altres co-
ses; ens hem submergit dins el mar per conèixer 
animals i plantes marines i hem guarnit l’escola 
de totes aquestes coses.
Un any més, i ja en van tres, l’AMPA va organit-•	
zar la fira del llibre de segona mà. En aquesta 
ocasió va ser el diumenge 18 d’abril i vam comp-
tar amb la presència de l’escriptora i il·lustradora 
Carme Soler que no va parar de signar llibres a 
petits i no tan petits. El temps ens va respectar, 
que ja és molt tenint en compte la Primavera que 
ha fet. Tot això, acompanyat de la Quina i el po-
der adquirir algun dels molts llibres que es van 
donar, va ajudar a que un cop més la fira fos tot 
un èxit. Gràcies a totes i a tots.
Fem arribar la nostra enhorabona a la Marta •	
Jiménez, mestra de P3 i col·laboradora de la re-
vista, pel seu casament el 29 de Maig. Marta, 
que sigueu molt feliços en aquesta nova etapa
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M’he ofert a escriure “Explica’ns la teva”. A veure 
què surt…

Coses per explicar? Tantes com vulgueu. El meu 
problema és que no sé pas què, ni per on comen-
çar…

No estic pas acostumada a mirar enrere. Intento 
ser positiva i els cops que m’ha donat la vida m’han  
portat a seguir la filosofia de “si la cosa té remei es 
solucionarà i si no en té, no cal preocupar-se perquè 
no s’hi pot fer res”. 

Les errades m’han servit per aprendre. Els bons 
moments sí que els guardo i ben guardats. Els revisc 
quan passo un mal tràngol, que com tothom n’he 
tingut i suposo que en tindré.

Els moments dolents, procuro oblidar-los i sempre 
intento viure el moment i mirar endavant.

Il·lusions no me’n falten i ganes de fer coses tam-
poc. Procuro ser feliç, encara que no sempre és fàcil. 
Tinc la gran sort de gaudir de les petites coses que 
tinc a l’abast. Una sortida o posta de sol, les plan-
tes, els animals, un llibre, buscar espàrrecs, bolets o 
cargols, les olors del camp… tot això m’omple i els 
amics em donen força.

Miro enrere. Déu meu quina pila d’anys! Veig 
molts companys, molta canalla, rialles i també 
plors...

Vaig començar a l’escola Arrel l’any 1975. No 
m’havia pas plantejat seriosament fer de mestra, ni 
tan sols donar classes. Només m’hi vaig posar per 
guanyar uns calerons. Sortia de la facultat de Biolo-
gia amb molts coneixements i cap noció de peda-
gogia. 

Els meus primers anys de mestra no van pas ser 
fàcils. Em costava posar-me a l’alçada de la maina-
da i em quedava parada quan els nens i nenes em 
preguntaven coses que per a mi eren evidents. Les 
seves preguntes em van ensenyar a pensar, a dedu-
ir, a descobrir. Buscàvem respostes plegats i sovint hi 
arribàvem per camins ben diferents.

El fet de buscar explicacions amb els alumnes 
els ensenyava a pensar i a fer-se més preguntes i jo 
aprenia amb ells.

Poc a poc la matemàtica em va apassionar. El ra-
onament i la lògica dels alumnes em meravellava.

Poder explicar coses que per a mi sempre havien 
estat evidents, ho dec als meus alumnes. També vaig 
aprendre amb ells a escriure en català.

No he tingut mai cap problema per admetre que 
no sé una cosa i ho he admès davant els meus alum-
nes. Ells són prou llestos per adonar-se de quan no 
domines un tema, per tant és millor dir que a l’escola 
hi venim a aprendre i que per aprendre només cal 

una cosa “voler aprendre”. Si saps  buscar i pregun-
tar ho aconsegueixes.

En aquesta vida tot s’acaba. La segona etapa va 
acabar i jo vaig haver de tornar a començar.

Un nou repte! Anglès! Déu meu! Jo que sempre 
he estat negada per a les llengües...

Havia fet cursos i més cursos d’anglès i no podia 
dir dues paraules seguides! Recordo el meu primer 
dia de classe dient als nens i nenes  “Vosaltres no en 
sabeu però jo tampoc. N’aprendre’m junts“.Neces-
sitava el doble de temps per preparar una classe de 
la que feia falta per donar-la. Aleshores tenia molts 
recursos per ensenyar matemàtiques, però cap per 
ensenyar una llengua. A mi mai m’havien interessat 
els idiomes.

Vaig fer un postgrau que em va ajudar molt, però 
he tingut una ajuda molt bona d’una bona compa-
nya, la Mercè.  M’ha donat materials i moltes ide-
es. I he acabat gaudint de l’anglès i de les classes. 
Quan un nen o nena em diu que  li costa puc dir-li 
molt francament que a mi també em costa molt i he 
acabat aprenent-ne.

Després de 35 anys d’ensenyar he arribat a la 
conclusió que per fer-ho, no cal saber-ne molt. El que 
realment importa és posar-se a nivell dels qui ense-
nyes i estimar-los.

M’he trobat molt bé ensenyant perquè m’he sentit 
estimada tant pels alumnes com pels meus companys 
i companyes. A ells i a elles també els he tingut al 
costat sempre que els he necessitat. Sempre dic que 
no he hagut d’anar mai al psicòleg perquè tinc bons 
amics.

El que no m’ha agradat de treballar són els hora-
ris i en especial el despertador.

Ara tinc ganes de viure la vida al meu aire i poder 
fer el que em vingui de gust. Tinc ganes de viatjar, 
de llegir seguit sense haver de mirar el rellotge, de 
fer jardí, hort, veure amics... I sobretot seguir apre-
nent.

Carme Solés

ENYORANÇA

Al Torrent de Can Carabassa he estat
Molts amics i amigues he trobat.

Amb els mestres que he tingut
Bones notes he obtingut.

L’escola trobaré a faltar
Quan m’ hagi de traslladar.

Quan a l’institut seré
Els professors i amics enyoraré.

Mar Nogué 6è Terminus.
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Trenca’t la closca

Com ja sabeu (o almenys això esperem!), aquest any 
hem tornat a engegar el projecte d’Escola de Mares 
i Pares de l’AMPA. La nostra intenció és que l’Escola 
sigui un espai de formació, consulta i recolzament a 
les famílies al voltant de temes de criança, educació 
i comunicació dins la llar, així com de relació amb 
l’escola. La nostra tasca com a pares i mares és la 
de fomentar un espai comú de trobada i aprenentat-
ge amb el suport de professionals que ens puguin 
orientar o donar possibles pautes en aquest sentit, 
però sobretot incidir en la comunicació entre nosal-
tres com a cúmul d’experiències i intercanvi dels co-
neixements personals. Volem que tots hi sigueu partí-
cips en la mesura que els vostres dubtes, però també 
les vostres aportacions, són el millor bagatge que 
l’escola de mares i pares ens pot donar.

Durant el curs escolar anirem programant dife-
rents activitats en formats diversos com ara xerra-
des, tallers, fòrums de debat,... De moment, hem fet 
un parell de xerrades, i estem preparant un taller 
per a realitzar conjuntament nenes, nens, mares 
i pares. Us recordem que qualsevol suggeriment 
serà benvingut.

També hem obert un blog, http://escoladema-
resipares.blogspot.com, que volem que es conver-
teixi en un espai comú d’idees i aportacions, i que 
ens permeti anar completant la xarxa d’activitats 
amb suggeriments pel vostre temps de lleure en fa-
mília. Entreu i participeu-hi!

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, ho 
podeu fer a través del blog o enviant-nos un correu 
a ampa.carabassa.escolamaresipares@gmail.com.

Les mares i els pares tornem a l’escola!

Joc 1:

Divideix la zona blanca A en 2 dues parts iguals1. 

Divideix la zona blanca B en 3 tres parts iguals2. 

Divideix la zona blanca C en 4 quatre parts 3. 
iguals

Divideix el quadrat D en 7 parts iguals4. 

Joc 2:

Un cotxe va per la carretera. Les cases tenen els 
llums apagats i els fanals del carrer també estan 
tancats. Passa un gat negre i el cotxe l’esquiva.
Com s’ho ha fet per esquivar el gat?

Joc 3: 

Ets capaç de lligar aquestes dites catalanes amb el 
seu significat?

Tots són del mateix ventre però de diferent temple1. 

Les mitges al garró no fan senyor2. 

Qui llença un fesol no menja quan vol3. 

Ni Pelat ni Pelut 4. 

Hora de prendre per qui no ha pres5. 

A)  Qui no guarda quan en té, no en té quan ha de 
menester.

B)  Resposta que es dóna a qui es posa pesat dema-
nant contínuament l’ hora: Quina hora és?

C)  Encara que 2 coses / 2 persones tinguin el ma-
teix origen, no vol dir que hagin de ser iguals.

D)  Entre poc i massa..

E)  La vestidura no fa la figura. 
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Recomanacions de nens i nenes de cinquè:
Pel·lícules:

Digimon the movie 
(Alejandro)

Avatar (Alex, Jan) Alicia en el pais 
de la maravillas 
de Tim Burton 

(Maria)

Spanish Movie 
(José)

Scary Movie 4 
(Adrià)

God of War (joc de la play) (Carlos)
Avatar (PS3) (Pau G.)
Wet (PS3) (Guillermo)
Modern Warfare 2 (Carles J.)

Sr.y Sra. Smith 
(Marc)

Quiero ser como 
Beckam (Aina)

Robin Hood (Javi) Dragon 30 
(Nader)

Museu Marítim del 
Port Olímpic (Pau l.)

Loca de Jowell y 
Randy (Noè)

Girlfriend  
d’Avril Lavigne 
(Martina C.)?

Música: Joc:

Solucions de… Trenca’t la closca:
Joc 1: 

Joc 2:

—Perquè és de dia.

Joc 3: 

      1:C,   2:E,   3:A,   4:D,   5:B

Sortides:
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En general els llegums, als nens, o els agraden 
molt o no els agraden gens. En aquesta ocasió par-
larem de les mongetes seques que són un menjar 
molt popular en el nostre país.

Les mongetes seques són les lleguminoses de 
gra de consum directe més conreades arreu del 
món. Aquesta planta, que en llatí es diu Phaseolus 
vulgaris L., es va domesticar a Amèrica, a Mèxic i 
Perú, i va arribar a Europa, Àsia i Àfrica desprès 
del descobriment d’Amèrica. Són la base protei-
ca de l’alimentació de molts països en que l’accés 
a la proteïna animal està limitada (Centre i Sud 
d’Amèrica, Centre i Est d’Àfrica). El seu èxit es deu 
a la seva composició nutricional i a que, un cop 
seques, es conserven molt bé.

Les mongetes seques tenen una composició en 
proteïna d’entre el 20 i el 28%, entre un 50 i un 
60% de carbohidrats, dels quals entre el 4 i el 7% 
són fibra, tenen molt poc greix, al voltant de l’1-2%, 
són molt riques en els minerals ferro i calci i en les 
vitamines tiamina (B1) i niacina (B3). Les variacions 
en la seva composició depenen de la varietat i del 
lloc on han estat cultivades. 

A més a més de ser molt interessants nutricio-
nalment, s’han fet molts estudis en que s’ha vist 
que menjar habitualment mongetes prevé algunes 
malalties com l’augment del colesterol dolent (LDL), 
la diabetis tipus II, l’obesitat i altres malalties de la 
sang.

A Catalunya, sembla que les mongetes van arribar 
directament per mar i alguns tipus es van conso-
lidar donant lloc a varietats molt apreciades pel 
seu gust i textura. Em refereixo especialment a les 
mongetes del Ganxet, que són (si han estat culti-

vades en el lloc adequat i tenen suficient grau de 
ganxo) molt cremoses, amb la pell quasi impercep-
tible i molt fines de gust. Són de les que tenen un 
contingut més alt en proteïna (al voltant del 27%). 
Degut a aquestes bones característiques han ob-
tingut la Denominació d’Origen Protegida que és 
la màxima marca de qualitat que atorga Europa. 
També són molt bones les mongetes de Santa Pau 
(en tràmit d’obtenir la DOP), petites i rodonetes, 
si han estat cultivades a la terra volcànica de la 
Garrotxa que els dóna molta suavitat i valors molt 
alts de proteïna. Altres varietats menys conegudes, 
perquè són més locals, són les de Castellfollit del 
Boix, les “Sastre” i les “Genoll de Crist”. 

Les mongetes seques formen part d’un dels plats 
més anomenats i consumits: les seques amb bo-
tifarra, però es poden consumir de moltes mane-
res fàcils de preparar si les compren ja cuites a 
la parada del mercat*. Per exemple ara que ve 
l’estiu podem fer una amanida bona i molt nutritiva 
barrejant-les amb tomàquet fresc ratllat, una mica 
de ceba tendra, si ens agrada, olives negres i un 
bon raig d’oli d’oliva verge. També acompanyen 
molt bé el bacallà, el bròquil o la col-i-flor passats 
per la paella amb un all o barrejant-les amb clo-
ïsses acabades d’obrir. Tot això són suggeriments 
perquè habitueu els vostres fills als menjars sans, 
bons i variats.

Roser Romero del Castillo
Professora de Tecnologia dels Aliments

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (UPC)

Les mongetes seques

*  Sabeu que Catalunya és l’únic lloc d’Espanya on es venen llegums cuits a dojo? Això té una explicació que deixo per una 
altra ocasió.

Sastre Bitxo Floreta ConfitCastellfollit

Ganxet Piula Planxeta Sta. Pau 
Navy

Genoll 
de Crist




