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La Torrentera sa-
luda de nou tots els 
membres de l’esco-
la i dóna la benvin-
guda a les famílies i 
mestres que s’estre-
nen aquest curs.

Un curs, aquest, 
marcat per molts 
canvis: nova direc-
ció al centre, co-
mençament de les 
classes el 7 de se-

tembre, setmana blanca, nou govern de la Gene-
ralitat, canvi de  Consellera al Departament d’Edu-
cació (ara re-anomenat “Departament d’Ensenya-
ment),...

En aquest número donem veu a la Maria, nova 
directora de l’escola, presentem els nous mestres, 
“obrim l’aula als especialistes” i abordem diferents 
temes d’interés general a través de les seccions ha-
bituals.

Hi ha un apartat, però, del que volem fer es-
pecial esment. Tot just havíem recollit les enquestes 
del “Parlem-ne”, centrades aquest cop en l’estudi 
de llengües estrangeres i el bilingüisme existent al 
nostre país, quan el Tribunal Suprem va dictar el 
22/12 sentència en resposta a tres recursos pre-
sentats per pares d’alumnes que exigien que els 
seus fills estudiessin en castellà, invalidant el model 
d’immersió lingüística del sistema educatiu a Cata-
lunya, tan valorat i seguit per d’altres comunitats 
plurilingües d’arreu del món.

Aquesta sentència arriba precisament en el 
moment que l’informe PISA evidencia que els es-
tudiants a Catalunya tenen un nivell superior de 
coneixement i domini de les llengües que els de la 
resta de l’Estat espanyol.

Al nostre parer, es tracta d’una sentència ab-
surda i desproporcionada, atès que no és producte 
de cap conflicte lingüístic - com sovint s’afanyen 
a fer creure certs estaments a la Vox Populi de la 
resta de l’Estat-, ni sol·licitada per cap grup social, 
sinó únicament per tres particulars.

De fet, ens costaria de creure que, tant l’ex-
presidenta del Tribunal Constitucional, MªEmilia 
Casas, com l’actual President en funcions, Javier 
Delgado Barrio, empréssin els seus esforços en 
avaluar cada un dels casos aïllats que cauen a les 
seves mans si llurs sentècies no haguessin de tenir 
la repercussió social de la que ens ocupa. També 
creiem que és una sentència política, i ens mostra 
un altre cop la interpretació restrictiva de la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut.

La seva aplicació pot comportar segregació es-
colar en funció de la tria lingüística, trencament de 
la cohesió social, limitació de les oportunitats dels 
ciutadans no catalanoparlants a l’hora de viure i 
treballar a Catalunya, ja que el desconeixement de 
la llengua impedirà la seva plena inclusió social,...i 
en qualsevol cas, una discriminació desmesurada 
en vers la llengua pròpia del nostre país.

Esperem poder donar resposta adequada a 
aquesta nova agressió i confiem que l’actual mo-
del d’immersió a Catalunya continuï com fins ara 
sense més entrebancs.
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el reportatge

Entrevista a Maria Urbano
Fidels al tarannà informatiu de La Torrentera, avui 
fem un acostament a la persona i figura de la que 
és, des de l’1 de Juliol de 2010 la nova directora 
de la nostra escola: Maria Urbano. 

La Maria es defineix com una persona senzilla, 
pràctica, constant, honesta, ... que ga udeix amb 
les coses ben fetes i és exigent amb ella mateixa i 
amb els altres. Es reconeix més de ciències que de 
lletres. Li agraden els gràfics, les estadístiques, les 
llistes, … i les matemàtiques en general. Una de les 
seves aficions és la informàtica.

Li agrada pensar que la vida és un regal, així 
gaudeix amb les petites coses que li ofereix el dia a 
dia: llegir un bon llibre, parlar amb les persones,...

Quant a la seva formació, va fer magisteri a 
la Universitat de Barcelona. Des del primer mo-
ment ja treballava a una escola privada de Virrei 
Amat, fent suport a la secretària: rebuts, cartes, 
documentació acadèmica,.. i les primeres classes, 
que van ser de mecanografia i de reforç-suport. 
Un cop acabada la carrera, es va presentar a les 
oposicions i les va aprovar. Des de llavors, treballa 
a la pública: el primer any fent substitucions, un 
curs a l’escola Taxonera i a continuació vint-i-dos 
anys a tres escoles de l’Hospitalet de Llobregat. 
Durant aquests cursos va anar consolidant la seva 
formació: cursos d’informàtica, la segona especi-
alitat d’infantil,... comença com a formadora dels 
seminaris de gestió,... 

Per motius familiars importants necessita apro-
par-se al barri. Participa en el concurs de trasllats 
i, manifesta: (...) tinc molta sort i molts punts (...) i 
comença al Torrent de Can Carabassa ara fa un 
curs i cinc mesos, aproximadament.

Quin va ser el vostre sentiment immediat 
en trepitjar el Torrent de Can Carabassa 
per primera vegada?
No us explicaré el primer sentiment, però sí el que 
recordo com a més important. Primer dia d’escola 
amb nens, enyorava l’altra escola, on era conegu-
da i “reconeguda”, com a mestra i com a secre-
tària del centre. L’Àngels obre l’escola, jo davant 
de la porta de la meva classe i arriba la primera 
alumna que em diu:

—Ets la Maria, la nostra mestra? Jo vaig afir-
mar amb el cap, i sense tenir temps d’obrir la boca, 
vaig rebre una forta abraçada. Els nens i les nenes 

anaven arribant i crec que per imitació, m’abraça-
ven afectuosament. Va ser en aquells minuts, quan 
vaig sentir que ja era part de l’escola. 

En qui moment us passa pel cap la idea 
de presentar la vostra candidatura com a 
directora de l’escola? 
La decisió de presentar-me com a directora de l’es-
cola, va estar motivada per dos factors: la jubi-
lació de l’anterior Directora i la meva trajectòria 
personal (11 anys en el càrrec de secretaria d’un 
centre públic i la participació com a formadora 
dels seminaris de gestió acadèmica i administra-
tiva)

Quins són els trets bàsics del vostre pro-
jecte? 
Es podrien resumir en un parell de paraules claus 
que són una paradoxa:  “la continuïtat - l’afronta-
ment de canvis”. 

Continuïtat respecte de tots aquells aspectes 
que funcionen i funcionen de forma òptima o ade-
quada. Afrontament de canvis per aconseguir mi-
llorar la qualitat del centre, qualitat aplicada a tota 
la institució i als seus àmbits, a nivell pedagògic i 
de gestió. 

Un model de funcionament del Centre, basat 
en la participació, la col·laboració i l’assumpció 
compartida de responsabilitats entre els membres 
de la comunitat educativa: mestres, alumnes, fa-
mílies. 
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En què creieu que l’escola notarà o ha no-
tat, bàsicament, el canvi de direcció?
El Projecte de Direcció constitueix una proposta de 
gestió a mig termini, una proposta raonada i planifi-
cada de millora feta a quatre anys vista, centrada en 
les necessitats i reptes que ha d’afrontar el Centre. 

Aquest trimestre hem començat per la dinamit-
zació del funcionament de l’Equip Directiu, revisant 
i delegant les funcions de cada membre. Hem re-
estructurat les comissions de treball i  la distribució 
de les hores no lectives dels mestres . S’ha fet una 
revisió i adequació de les funcions del personal 
d’administració i serveis. Per tant hem prioritzat 
la coherència interna, començant pel propi equip 
directiu, amb la finalitat d’optimitzar els recursos 
humans i materials disponibles. 

Què penseu que podria fer el Consorci 
d’Educació per la millora física del nostre 
centre? 
En aquest tema estem treballant des del primer dia, 
ja hem aconseguit la instal·lació d’una alarma so-
nora i un pany a les portes antipànic de l’entrada 
principal i de la terrasseta dels pàrvuls, aquestes 
portes eren obertes, creant un forat de seguretat 
important, doncs en qualsevol moment podia sortir 
un menor o entrar algú aliè al centre. 

També s’han apujat les tanques del carrer Esto-
ril, per on saltaven a l’escola molt fàcilment. També 
s’han demanat alguns canvis en relació a la nete-
ja, que ja s’han iniciat.

S’han fet algunes demandes noves al Consorci 
i s’han reclamat les ja iniciades per l’anterior direc-
ció, però... estem patint els efectes econòmics del 
moment actual.

Contempleu més dura
la tasca de Director
un cop aprovat el nou
decret de Direcció de
la conselleria d’Ernest
Maragall el 02.11.10?
El decret centralitza algu-
nes de les funcions actu-
als i n’atorga de noves, 
per exemple: proposar el 
nombre i el tipus de pro-
fessors que el centre ne-
cessita; triar el personal 
interí i substitut; l’avalua-
ció del personal docent; 
designar els coordinadors 
i proposar els comple-
ments retributius; llogar 

les instal·lacions del centre educatiu per aconse-
guir finançament extra; sancionar el professorat 
per faltes lleus;...

El decret de direcció va lligat al decret d’auto-
nomia, en una relació directament proporcional: 
a més autonomia més funcions i  atribucions, en 
conseqüència més dura la tasca dels directors i di-
rectores.

 
Estimeu adequat el nou calendari escolar 
implantat per aquest curs? (avançament 
de curs, setmana blanca de març,…)
No. El fet d’avançar el curs una setmana implica 
que l’escola ha de reduir a la meitat, el temps inici-
al que dedica a les tasques d’organització, planifi-
cació, gestió de la docència,...D’altra banda, tant 
l’avançament del curs com la setmana de març im-
pliquen reorganitzacions horàries importants per a 
les famílies, fent difícil la conciliació laboral amb 
el nou calendari escolar.

Per acabar, una frase dirigida als alum-
nes, una als mestres, i una als pares/ma-
res de l’escola.
Nois, noies: A l’escola aprofiteu el temps, estudieu 
molt, treballeu de valent,... però el més important, 
comenceu i acabeu cada dia sempre amb un som-
riure a la boca, sigueu molt i molt feliços!
Pares, mares: L’educació dels vostres fills i filles és 
la gran fita comú que ens uneix. La podrem assolir 
gràcies a la relació i el diàleg existent entre família 
i escola.
Mestres: Si pogués triar un bon equip de mestres 
per a la nostra escola, sens dubte... seria el format 
per vosaltres.



« Sicomicitat, comocicitat, comocitrat, txicitat, cocomicitat, … »

Juguem amb la piscina de colors

Dormim una mica per relaxar-nos

I ara ens dibuixem jugant 

P3 cargols i tortugues obrim l’aula
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Els Cargols i les Tortugues avui fem...



Ja hem après com es diuen els colors, els nom-
bres, sabem presentar-nos i moltes coses més. Ens 
hi han ajudat el Cookie i els seus amics (la Lulu i el 
Densel), i també “The Baby Triplets”: Annie, Tessa 
and Nellie (Les tres bessones petites), que ens ex-
pliquen les seves aventures.

Ens agrada molt parlar en anglès.
Ara sabem dir algunes coses en tres llengües 

diferents, com a mínim!
Adéu, adiós, bye bye!

obrim l’aula P4 dofins i pingüins
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Començant a aprendre una nova llengua
Aquest curs els pingüins i els dofins hem començat 
a aprendre una nova llengua. 

Dos dies per setmana anem a l’aula d’anglès. 
És una classe diferent de la nostra: hi ha una ca-
tifa gran per poder seure a terra, una taula, dos 
ordinadors, molts contes en anglès, una pantalla, 
jocs... i moltes coses més.

Per entrar a la classe diem una paraula en an-
glès. El primer dia només sabíem dir “Hello!” i mi-
ràvem la mestra quan ens deia: “sit down”, “in a 
circle”, “stand up”, però ara ja sabem que hem de 
seure, fer rotllana o aixecar-nos.

Després fem una rotllana asseguts a la catifa i 
el Cookie, un titella que és un gat, ens saluda amb 
una cançó i comencem les activitats: 

—mirar i escoltar una història 
—representar una història o situació
—aprendre i cantar cançons
— fer jocs de rotllana, amb material, a l’ordina-

dor...
— pintar el “zig-zag book” que és un llibret amb el 

vocabulari après
—...

En acabar tornem a 
fer la rotllana i cantem 
una cançó per acomia-
dar-nos d’en Cookie, tots 
i totes volem abraçar-lo i 
fer-li un petó.



El passat 10 de desembre els lleons i els co-
codrils vam anar a l’Auditori, a escoltar el concert  
Ma, Me, Mi…Mozart.

Vam poder veure de molt a prop alguns instru-
ments  que no coneixíem, com ara la mandolina, 
que és més rodona que  la guitarra, i també el 
clarinet baix, que és més llarg. També hi havia   un 
acordió com el que ens va ensenyar el pare d’en 
Biel i en Jaume; un violí, una trompeta, ...

Els músics tocaven obres de Mozart, però fent 
alguns canvis: o més ràpid, o amb altres instru-
ments. Fins i tot van fer música amb una serra…
També vam cantar la cançó  Cada dia al dematí, 
que era un melodia popular d’Alemanya i que en-
cara cantem avui.

Però, com és que tots duien perruca? Doncs 
es veu que  a l’època  de Mozart estava de moda 
anar amb perruca, així tant els homes com les do-
nes es veien més ben arreglats i molt més elegants.

També hem après que Mozart va ser un nen 
molt especial. Ja de ben petit va aprendre a tocar 
el piano mentre mirava com ho feia la seva ger-
mana. Es veu que no s’avorria mai, perquè amb la 
música s’hi passava hores i hores. El que encara 
no sabem és si tenia temps per  a  jugar. I quan 
es feia fosc havien d’encendre espelmes, perquè 
tampoc no s’havia inventat l’electricitat. Un bon 
dia el seu pare, el senyor Leopold Mozart, va vo-
ler fer un viatge molt llarg amb els seus fills. Amb 
què creieu que van poder viatjar tants dies i visitar 
tants països? No s’havien inventat els avions, ni els 
cotxes, ni les motos…. Doncs amb una carrossa de 
cavalls! Ah, i quan van anar  Anglaterra, amb un 
veler. Quines aventures!  

P5 lleons i cocodrils obrim l’aula
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Els lleons i els cocodrils anem a l’auditori
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Joana Raspall:  
poesia per jugar, poesia per viure
Activitat de l’àrea de Visual i Plàstica pel cicle inicial.

La Joana Raspall és una artista, però quin és el seu art? Això és entre d’altres coses, el que hem 
descobert aquest curs a l’escola.

Cada grup de cicle inicial, ha escollit un poema de la Joana Raspall entre una selecció d’aquells que 
parlen de jocs. Ningú no sap de què tracta, només se’n sap el títol. Però darrera de cada títol hi ha dues 
sorpreses: una activitat plàstica i una de lúdica. Per participar en els jocs és condició imprescindible, 
recitar el poema escollit amb entusiasme i bona dicció. 

Cap problema, quan arriba l’hora, tothom s’ho sap!

La baldufa i el patí 
(fragment)

La baldufa s’ha enfadat, 
cansada de fer mil voltes:

—Aquests nois tan poca-soltes,
mira com m’han cargolat
el cordill fins dalt de tot,
i amb una forta estrebada
em llencen a la calçada
on caic amb bot i rebot!

Un cd vell, un tap de suro, gomets i un escuradents…ja tenim una baldufa!

Cuina de nines

Les firetes de l’època 
de la Joana Raspall 
eren de fang. Per això 
cada persona es 
construeix la seva 
peça de la fireta.

Posa al plat de fira
Un pessic de pa,
Un dau de tomàquet
I un bri d’enciam, 
amb un tel de ceba 
I una punta d’all, 
Un granet de pebre
I un polset de sal.
Ara, un esquitx d’oli
Que ho vingui a regar.
Tres gotes? Seria
Massa demanar!
Amb dues, la nina
Ja s’ho amanirà.
I un dia preparem una classe de plàstica especial: Amb la fireta i altres joguines es munta al pati un 
restaurant, una cuina, una peixateria, els ultramarins... 
La sorra és sucre, les pinces són peixos, les fulles, enciam; les pedres, petxines...
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Ball de fantasia

És important aprendre bé el poema. 
Per això s’ha de llegir atentament, 
entendre’l, il·lustrar-lo i finalment…

gaudir-lo!!!

Amb un tros de seda blava
Retallat del cel d’abril,
Ens podríem fer una capa
Brodada amb cabdells de fil
Del que l’aranya polida
Nit i dia sap filar.
El ventet més fi, que es renta
Amb les gotes de rosada,
Vindria de matinada
A invitar-nos a ballar.
Com a música, tindríem
Violins del brollador…
I una dolça veu d’alosa
Hi posaria cançó.
Ballaríem…ballaríem…
Tant com l’aurora durés, 
i un raig de sol fóra el premi
Per a qui millor valsés.

Jugar a bales

Si jo tingués ales
Pujaria al cel
A robar un estel
Per jugar a bales.
Lluiria més
I a tots guanyaria!…

El cel, me’l daria,
Si l’hi demanés?

Instruccions: 
Qui serà primer? 
Tirant al guà ho sabrem. 
A veure qui encerta en el forat!

Pam, peu, tute i retute…
fins arribar al guà!

Fa bon temps, les bales són ideals per jugar al pati.
I per la platja, el parc, la muntanya, el càmping...

I un altre dia, per si plou, fem un joc del “3 en ratlla” 
per jugar a la classe.



Els nens i nenes de sisè 
van cantar els dos dies, per-
què són els grans i van can-
tar una cançó en anglès molt 
xula i van tocar la flauta, el 
carilló, xilòfons, metal·lòfons, 
guitarres espanyoles, flautes 
travesseres i un clarinet.

Quan les cançons 
s’acabaven tothom aplau-
dia molt fort. I al final de tot 
quasi bé tots vam riure…

Ens va agradar molt 
que ens vinguéssiu a veu-
re, i també un ho agraïm a 
tots i totes. Gràcies!

obrim l’aula 3r ortigues i posidònia
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Dies abans del concert vam as-
sajar les nostres cançons i el dia del 
concert, el cant ressonava per tot ar-
reu. El concert es va fer al gimnàs, 
tot molt ben decorat i tots els nens i 
nenes molt ben vestits. Ens va agra-
dar molt anar tant elegants.

Hi havia molts pares, mares, 
avis, àvies… 

Primer ens feia una mica de 
vergonya però després ens vam 
acostumar. Aquella tarda està-
vem molt impacients per cantar.

Van haver-hi dos concerts. 
Nosaltres vam cantar el primer 
dia. Les cançons eren: Digue’s 
xic i Fa fred, que ens feia pen-
sar que en el món hi ha gent po-
bre, que a vegades tenim coses 
que altres no tenen i també que 
tenim coses que són molt impor-
tants però no ho sabem. Aques-
tes cançons les acompanyàvem 
amb alguns instru-
ments de percussió de 
la classe.

La Mireia va ser 
la nostra directora per-
què la Núria ens acom-
panyava al piano. 

Tots els altres nens 
de l’escola també van 
cantar cançons molt 
maques. 

El nostre concert de Nadal
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El concert de Santa Cecília
Aquest any, per celebrar Santa Cecília, patrona 
de la música (22 de Novembre), les mestres de 
música van decidir aprofitar que, com que molts 
alumnes de l’escola saben tocar instruments ja que 
els estan estudiant fora de l’escola, ens féssin una 
petita mostra del seu treball i del seu esforç. Ho van 
preparar amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i 
el resultat van ser uns concerts ben macos que van 
fer gaudir a tots els nens i nenes de l’escola. Fins i 
tot, ens van explicar coses dels seus instruments… 
Va ser una diada molt maca. Gràcies a tots i totes 
els que vàreu participar !!!

Aquí teniu algunes de les seves sensacions 
d’aquell dia :

ALEX AIBAR: Em vaig sentir molt inquiet perquè no 
sabia com em sortiria la cançó. Se’m va trencar la 
corda (re) i vaig  haver de tocar amb el violí del 
Xavi. Va ser un dia meravellós!!!!

MARTA MÈNDEZ: M’ho vaig passar molt bé tocant 
amb el violí la cançó de L’ESTEL DE PAPER davant 
de tot aquell públic de nens i nenes de l’escola. Hi 
havia nens i nenes molt petits que quan vaig aca-
bar de tocar em van aplaudir molt!!! 

TONI PUNTÍ: Aquell dia em vaig sentir estressat 
perquè havia de tocar , i vaig decidir tocar (JU-
RASSIC PARC) i vaig assajar  a casa. Va ser molt 
divertit!!!

DAVID CRESPO: Em vaig sentir emocionat , molt 
content, però una mica nerviós  perquè hi havia 
molta gent i no volia fer el ridícul davant de tanta 
gent .

XAVI UMBERT: Em vaig sentir una mica raro. Vaig 
fer 3 actuacions, i a la primera és a la que estava 
més nerviós. A l’última ja no, ara estava tranquil. 
“Total”, m’ho vaig passar molt bé.

ÀLEX SERRANO:  El dia de Santa Cecilia jo vaig 
tocar el piano. Al principi tenia una mica de vergo-
nya però després m’hi vaig acostumar. Vaig tocar 
La Caravana i em va agradar molt perquè em va 
sortir bé.       

11
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Celebrem Thanksgiving day a l’escola!

El 25 de novembre per la tarda vam celebrar 
Thanksgiving Day (el dia d’Acció de Gràcies), una 
festa típica dels Estats Units d’Amèrica.

Què vam aprendre amb l’obra?
L’obra començava quan els pilgrims agafaven 

un vaixell (the Mayflower) i es trobaven amb els 
indis. Els pilgrims plantaven aliments per menjar 
però les collites no creixien perquè feia molt de 
fred.

Llavors, els indis ajudaven als pilgrims a 
saber buscar el menjar. Com a agraïment, 
tots junts celebren una festa i comparteixen 
menjar.

Els alumnes de 5è vam dissenyar uns 
tallers pels nens i nenes de 1r, 2n i 3r (els 
de 4t estaven de colònies!). Vam fer grups i 
durant dues setmanes vam preparar les pa-
radetes o tallers. L’objectiu d’aquests tallers 
era que els nens i nenes aprenguessin an-
glès mentre s’ho passaven bé. Per aconse-
guir-ho vam crear restaurants, botigues de 

roba, agències de viatge, supermer-
cats...

Primer vam decidir quines acti-
vitats concretes faríem, què necessi-
tàvem, el nom de la paradeta, què 
diríem cadascú i com fer tot això 
entenedor pels alumnes, què difícil, 

no?. Per fer-ho vam preparar jocs i dibuixos (flash-
cards) així tot era més fàcil i divertit, també fèiem 
servir gestos i l’expressió corporal.

Per a realitzar els tallers, els alumnes estaven 
organitzats en grups que tenien el nom d’alguna 
cosa típica del Thanksgiving Day (crops, ocean, 
corn...). Els grups anaven acompanyats d’alumnes 
de 6è i d’un mestre

Alguns alumnes de 6è vam fer una petita representació en anglès sobre què és el 
dia d’Acció de Gràcies. 

Alguns vam fer 
de fotògrafs i 
vam fer fotos 
per l’escola 
tant de la 
celebració 
com de la 

preparació i 
preparàrem 

presentacions 
a l’ordinador.

Vam aprendre com es 
senten els mestres quan 

alguns nens i nenes no ens 
feien cas. 
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Les mestres d’anglès ens van 
ajudar molt.

Vam preparar uns galls dindi amb 
paper maixé i els vam omplir amb 
fruits de la tardor (panses, nous,  

avellanes, mores de llaminadura...) 

Ens va sorprendre  
positivament que els  
alumnes parlaven i  

entenien molt anglès. 

Als alumnes que vam preparar la 
festa ens va semblar molt divertit i 

vam  aprendre moltes coses. Esperem 
que la resta de nens i nenes s’ho 

passessin igual de bé!
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Do you speak English? Yes, but...
“Em demanen anglès per 
fer de cambrer però no per 
ser president del govern”

Al marge de la paradoxa 
d’una frase, que pot semblar-nos 
més o menys divertida depenent 
de sota quin punt de vista ens 
la mirem, tard o d’hora tothom 
hem sentit comentaris d’aquesta mena.

És ben cert que a la recerca de feina, el domini 
d’una llengua estrangera esdevé, si no condició 
sine qua non, sí una facultat desitjada que pot fer 
decantar-se a favor de qui domini un altre idioma, 
l’atorgació d’un lloc de treball: “Es valorarà conei-
xement de llengües”...

Sembla clar que en aquest país estem força 
conscienciats que parlar una llengua estrangera 
en un món globalitzat enriqueix no només profes-
sionalment si no personalment, tot nodrint el ba-
gatge de cadascú. No en va, estudiar una llengua 
suposa també estudiar el seu país d’origen, des-
cobrir els costums de qui la parlen, i en definitiva, 
submergir-se en una cultura diferent de la nostra.  

I si tan convençuts estem de com és d’enriqui-
dor dominar una altra llengua, com expliquem que 
a Espanya, tot i ser el quart país de la Unió Eu-
ropea amb més alt percentatge de nens de primà-
ria que estudien anglès (98%),  només un 28% 
dels treballadors siguin capaços de parlar 
aquesta llengua? I no només això, les estadísti-
ques de la comunitat també apunten que vivim en 
el quart país amb més percentatge d’adults que no 
coneixen més llengua que la pròpia (un 46,6%). 

Com s’entén aquesta incongruència? A 
què es degut que, tot i estudiar anglès durant sis 
cursos de primària (si no abans), durant els quatre 
anys que dura l’ensenyament secundari obligatori, 
i malgrat els esforços econòmics de molts pares 
que inscriuen els seus fills a activitats extraescolars 
o a colònies d’estiu monolingües, en anglès, per 
aprendre una llengua estrangera,  els nens no as-
soleixin un nivell intermedi d’aquest idioma?

Fixem-nos, per exemple, en un país nòrdic com 
ara, Dinamarca. Els nens comencen l’escolaritat 
amb 6 anys (grau 0). A 3r. grau (9 anys) comen-
cen a estudiar anglès, i ho fan fins el 9è grau, dar-
rer curs de primària (amb 15 anys). A 7è grau (13 
anys) se’ls ofereix la possibilitat d’aprendre ale-
many de forma voluntària (relativament op cional 
perquè dona accés a molts ensenyaments supe-

riors). En el mateix ordre de co-
ses, ara per ara s’està valorant 
la conveniència de començar 
a ensenyar xinès a primària, i 
de fet, algunes escoles han co-
mençat aquest nou procés. En 
definitiva, som davant un país 
que podem titllar de “trilingüe” 

on, a diferència d’Espanya, es comença a estu diar 
una llengua estrangera als 9 anys i potser una se-
gona als 13.  

Però Dinamarca no és un país aïllat en aquest 
sentit. Holanda, país on només el 32% d’alumnes 
estudien anglès a secundària, assoleix un 80% 
d’èxit en la parla d’aquesta llengua. 

Tenim els catalans/espanyols una difi-
cultat concreta per l’aprenentatge de llen-
gües? Marta Galea, secretària general d’ASE-
PROCE (Associació Espanyola de Promotors de 
Cursos a l’estranger) apunta que: “Intrínsecament, 
no hi ha res en la formació d’un espanyol o un ca-
talà que faci convertir l’anglès en més difícil. Que 
tingui un sistema vocàlic diferent no és tan impor-
tant (…) més diferent és per a coreans o vietnami-
tes i el seu nivell d’anglès és excel·lent”. I encara 
que estigui demostrat que no hi ha raons biològi-
ques que comportin dificultat als espanyols davant 
l’anglès, els experts sí que apunten un tret psico-
lògic: el nostre elevat sentit del ridícul. “Com que 
no ho diré bé, no ho dic”, de manera que la bola 
de neu del desconeixement esdevé inseguretat i la 
inseguretat, mutisme. I ja hi tornem a ser! Tindrem 
per triplicat els fascicles 1 i 2 del “Curso de Inglés” 
de Planeta Agostini, amb els corresponents diccio-
naris bilingüe de butxaca versió Anglès-Espanyol 
—perquè per a la versió Espanyol-Anglès ja hau-
rem tornat a llençar la tovallola—. 

 Siguem pràctics, probablement la majoria de 
nosaltres no necessitarem mai un nivell d’anglès 
com per donar una conferència d’energia nu clear 
a 400 persones (tampoc en català). Així doncs 
comencem per acotar-nos a les nostres necessitats 
sense posar-nos límits impossibles d’assolir. Tras-
lladem una conclusió de Jesús Tuson, professor de 
Lingüística a la Universitat de Barcelona, a la pràc-
tica: De la mateixa manera que cada llengua té 
el vocabulari que necessita –els esquimals tenen 
tants mots diferents per designar la neu com tipus 
de neu tenen— cada persona ha de mirar d’assolir 
els conceptes que ha de menester. Un cop en tin-
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guem la base, llencem-nos-hi! Del cert que tampoc 
no coneixem tot el vocabulari existent en la nostra 
pròpia llengua.

Suposa un handicap pels catalans la co-
existència de 2 llengües? “A Espanya, la llen-
gua es percep com a quelcom d’extrema sensibili-
tat social” —expressa Bernie Maguire, responsable 
del departament d’exàmens de certificació d’an-
glès IELTS de British Council— “Fins i tot es discuteix 
l’educació bilingüe en certs territoris i s’acaba uti-
litzant la llengua com a arma. Aquesta resistència 
fa que de vegades costi més aprendre un idioma”. 
Tinguem-ho clar: Les llengües en contacte no 
interfereixen negativament en l’adquisició 
de la primera llengua i  següents. 

Hi ha llengües més difícils que d’al-
tres? Tuson, critica les dicotomies: “hi ha llengües 
fàcils i llengües difícils; llengües suaus i llengües 
aspres; amb molts parlants i amb pocs (…) els qui 
titllen una llengua de “difícil” no són gent espe-
cialment procliu a aprendre-la: són persones còmo-
dament instal·lades en el monolingüisme i se sen-
ten neguitoses si al seu voltant n’hi ha d’altres que 
parlen una llengua altra que la seva”. No així per 
Edward Salir, gran lingüista i antropòleg nord-
americà, qui assegura que va assolir un domini 
acceptable del japonès en qüestió d’una setmana. 

No ens féssim els valents però, i entrem-hi en 
detall, això sí, en català.

Sembla clar que, la clau d’aquesta manca 
d’èxit en l’aprenentatge de llengües dins el nostre 
país recau en el fet de no acostumar l’oïda a l’an-
glès o a d’altres idiomes ja des de ben petits, i això 
té molt a veure amb que una llengua ens sembli 
difícil. Reprenent l’exemple d’ Holanda, quan els 
nens comencen a estudiar una llengua estrangera 
a secundària, ja estan familiaritzats amb d’altres 
idiomes perquè al cinema, a la televisió, als di-
buixos animats no existeix el doblatge i doncs, por-

ten tants anys familiaritzats amb una nova fonètica 
que ja forma part del seu entorn habitual. 

En efecte, al nostre país, la falta d’immersió 
i exposició des de ben petits, i el fet que possi-
blement s’ensenya molta gramàtica i vocabulari, 
però es conversi poc poden donar lloc a aquesta 
manca d’empenta a l’hora de parlar una llengua 
estrangera. 

Alguns entesos ho exemplifiquen dient: és com 
si, a aquells que volguessin jugar a bàsquet els 
n’expliquessin el reglament durant anys, els dibui-
xessin les jugades perfectes i els examinessin de 
les mides de la cistella però mai no els portessin a 
un camp de bàsquet a tocar pilota. 

El responsable de marketing de Cambridge 
ESOL España, Xavier Ballesteros, emfatitza en 
què el repte és apostar per la part oral i auditi-
va: “L’anglès s’ha d’aprendre de la mateixa ma-
nera que els nadons aprenen la llengua materna: 
primer la senten, després la van absorbint, més 
tard l’intenten repetir, després la parlen i només al 
cap dels temps comencen a llegir-la i escriure-la”. 
I hi afegiríem: Per al cap de molts anys acabar 
aprenent-ne la gramàtica. Una mirada ràpida a 
aquesta cronologia lògica ens fa veure que, apa-
rentment, el sistema d’ensenyament d’ una llengua 
estrangera acostuma a ser, precisament, l’oposat. 

Afortunadament, l’ensenyament d’una 
llengua viva ofereix un ventall inexhau-
rible de possibilitats perquè el nen absorbeixi 
conceptes, vocabulari, gramàtica, i fonètica sen-
se adonar-se’n. Paula Bosworth, coautora de 
“Triunfar con el Inglés” i directora de programes 
d’ idiomes de l’escola de negocis EADA, està con-
vençuda que en una classe amb 30 alumnes, poc 
es pot conversar. Error! Afortunadament, les esco-
les evolucionen en la seva metodologia per donar 
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un enfocament més comunicatiu. En aquest sentit, 
no només la figura del lector nadiu pot donar un 
cop de mà ajudant a la conversa. El propi mestre 
té a l’abast 2 eines fonamentals en l’ensenyament 
de llengües: imaginació i teatre. Parlar un idioma 
diferent del propi implica jugar a ser un altre, re-
presentar, copiar, ser protagonista d’un joc de rol. 

Així, entenem del tot encertada la metodologia 
d’un centre per a adults, com l’E.O.I. on els alum-
nes són capaços d’aprendre les professions en ale-
many tot jugant al joc de cartes infantils dels oficis 
en què “cal aparellar el sabater amb la sabatera”. 
O descobreixen el vocabulari de restauració en ita-
lià escenificant a l’aula una Trattoria exemplar de 
la que ningú no s’escapa sense pagar el compte! 

Si aquesta metodologia clarament participati-
va funciona, és evident que resultarà encara més 
productiva en nens, no només pel seu caràcter lú-

dic, sinó també per la pròpia capacitat d’absorció 
dels infants. Això sí, en el cas dels nens, la intensi-
tat de les sessions ha de garantir que el nen no es 
trobi en un moment artificial diferent sinó en una 
continuïtat natural, i ens hem d’assegurar que no 
els costi pair la sessió, oferint-los el temps necessa-
ri d’ assimilació: això és, optar per petites dosis de 
vint o trenta minuts tres dies per setmana en lloc de 
programar una hora cada 7 dies (drip-teaching).

Però seria injust a la vegada que incoherent 
fer recaure la responsabilitat d’aprenentatge d’una 
llengua estrangera sobre escoles i instituts. Si bé 
l’espai “aula” ofereix moltes possibilitats d’interac-
ció, hi ha altres espais com ara la casa, el ca-
rrer, les botigues… que complementen i reforcen 
l’aprenentatge de l’aula. Afortunadament, a nivell 
domèstic comptem, en l’actualitat, amb moltes pos-
sibilitats de submergir el nostre fill/a en el món 
d’una llengua estrangera. Triar l’opció de versió 
original quan miren dibuixos animats a la televisió, 
jugar a traduir cançons infantils en anglès, buscar 
jocs a l’ordinador o fullejar a la biblioteca revistes 
per a la canalla en aquest idioma, i fins i tot en-
grescar-los en traduir el missatge de la samarreta 
que duen posada, són eines bàsiques per aconse-
guir que la canalla es comenci a familiaritzar amb 
una fonètica diferent, que tot i que no entengui, li 
despertarà inquietuds i l’ abocarà a experimentar 
en altres llengües, de manera que la seva familiari-
tat amb un idioma estranger el pugui portar (amb 
només 3 anys) a preguntes tan significatives com: 
“Mama, cómo se dice “Little Einsteins” en Inglés?”

Recordem:
•	 Les llengües humanes són objectes delicats i, si no els defensem i en tenim cura, poden morir 

(J.Tusón)
•	 No hi ha llengües més importants que d’altres en base al seu número de parlants.  Potser és més 

important el mandarí que el català?

Algunes píndoles per poder dir: Yes, of course.
•	 Fruir-ne. Remenar dins la imaginació per trobar el mètode lúdic que faci que un infant aprengui 

sense adonar-se, tot capbussant-se en jocs de rol o interpretació. Viure situacions de la vida 
quotidiana en anglès.

•	 No esperem a necessitar per obligació un idio ma estranger per parlar-lo. Activem un clic al 
cervell per exigir-nos vocabulari i expressions, de tant en quan, en la nostra vida quotidiana.

•	 Més que voler aprendre una llengua per enèsima vegada a través de fórmules màgiques com si 
d’una “dieta miraculosa pre-estiu” es tractés, mirem de mantenir el contacte amb l’idioma amb 
les armes de què disposem (T.V, revistes, cançons…)

•	 “C’est en forgeant qu’on devient forgeron”….Només fent de la feina de manyà se n’aprèn l’ofi-
ci. Parlem per aprendre a parlar!



parlem-ne

18

Què n’opinen els pares?
Malgrat la baixa col·laboració de les famílies  
—lluny d’arribar a una quarta part— per poder de-
senvolupar aquesta secció, volem destacar l’interès 
manifestat dels pares en la formació en llengües 
estrangeres. En efecte, un 93.5% n’ havia estudiat 
una quan anava a escola, i en la seva majoria 
—58%— havia estat per aprendre anglès, front 
a un 41% que havia estudiat francès. Pocs dels 
nostres fills/-es estudien un idioma fora de l’hora-
ri escolar, només un 17%, i també en aquest cas 
la pràctica totalitat opta per l’anglès. Per contra, 
sorprèn l’elevat nombre de pares —87%— que 
es manifesta a favor de la implantació d’una se-
gona llengua estrangera (a part de l’anglès) als 
centres públics. En el mateix ordre de coses, un 
62% estimaria oportú que alguna matèria, com 
ara informàtica o plàstica, s’impartís en anglès. 
Pel que fa al mètode educatiu d’ensenyament, el 
76% considera que s’ha de prioritzar l’aprenen-
tatge oral —comunicació verbal, fonètica,…— da-
vant de l’escrit —gramàtica, ortografia,…— Per 
una altra part, sembla clar que no volem esperar 
gaire a immergir els nostres fills en una llengua 

•	La enseñanza de lenguas con música entra mejor.
Violeta González

•	La diversitat de llengües és un avantatge sempre que 
no hi hagi cap d’elles dominant.

•	Nosaltres, en viure a Catalunya, tenim un avantatge 
grandiós perquè som bilingües des de petits. Així, 
si estudiem una 3a llengua tenim més facilitat per 
aprendre-la.  Tamara Coll

•	Parlem 3 llengües a casa i funciona bé. 
Justin Sare

•	Obligar a los niños a estudiar en una lengua que no 
habla nadie es un grave error que el tiempo les hará 
pagar.

•	Els nens han d’aprendre una llengua estrangera de 
forma lúdica, sense adonar-se’n. Han de familiarit-
zar-se amb sons i expressions perquè, quan comen-
cin a estudiar-la, s’adonin que en saben més que no 
pensaven.

•	Hauríem de ser capaços de fer una bona implantació 
primer de la 1a llengua estrangera abans d’implan-
tar-ne una altra.

•	Crec que la llengua estrangera és millor introduir-la 
tard, però un cop introduïda, treballar-la intensiva-
ment, fins i tot fent-la llengua vehicular d’algunes as-
signatures.

•	Me gustaría que la comunicación colegio-padres fu-
ese en las 2 lenguas oficiales para así podernos en-
tender todos mejor. Carmen Amador

estrangera. De fet, el 41% subratlla la frase: “com 
més aviat, millor”. “A partir de P4” és l’opció més 
triada pel 13% dels enquestats. En endavant, els 
percentatges es perfilen en torn al 8% indepen-
dentment del desenvolupament escolar (“a partir 
de P5”, “de 1r”, “de 3r”,…) acabant en un 6,5% 
els qui creuen que cal fer-ho a partir dels 10 anys o 
més. Pel que fa a les llengües vehiculars emprades 
dins l’àmbit familiar, el 9% de mares/pares que no 
es comunica en català o castellà, ho fa en anglès  
(3 famílies), àrab (2), o gallec, francès o eslo-
vac (1). Tanmateix, en 8 de cada 10 famílies, els  
2 membres de la parella parlen als fills en el mateix 
idioma, ¾ parts ho fan en català i la resta en caste-
llà. En els casos en què cada un dels membres de la 
parella es dirigeixen en llengües diferents als fills, 
ho fan, un en castellà i l’altre en català (75%) i en 
percentatges exactament iguals en català/gallec, 
català/francès, català/àrab o castellà/anglès.

Per acabar, destaquem que pràcticament la 
totalitat dels enquestats —96%— considera un 
avantatge la pluralitat idiomàtica català/castellà 
del nostre país.

•	 La llengua vehicular ha de ser el català i l’únic que 
s’ha de demanar és un aprenentatge de qualitat en 
llengües estrangeres (…)

•	(…) Caldria també reforçar el castellà. Trobo que fan 
massa faltes i no es parla correctament, sent una de 
les llengües més usades a nivell mundial.

•	Nosaltres creiem que com més idiomes aprenguin els 
nostres fills i abans, millor.

•	A los niños les es fácil aprender idiomas. Los profeso-
res tienen que ser muy buenos.

•	A nosaltres ens agradaria molt que les nostres filles 
tinguessin l’anglès com si fos una de les llengües més 
properes, ja que creiem que parlant/entenent aques-
ta llengua et pots comunicar amb tot el món.

•	Per aprendre una llengua, cal fer-ne ús i penso que 
la gent no s’adona de la seva importància fins que 
en alguna situació es veu incapaç d’entendre o fer-se 
entendre en la seva llengua. És molt important fomen-
tar llengües estrangeres tant a la societat (cinema, TV, 
premsa,…) com a l’escola (matèries, intercanvis…) 

Joan Vilademunt
•	(...) També és summament important de quina 

manera s’introdueix la nova llengua al nen/a , 
a través de jocs, teatre, etc.     
   Hi ha una frase de Howard Hendricks que m’agra-
da molt i és la següent: “L’ensenyança que deixa pet-
jada, no és la que es fa de cap a cap, sinó de cor 
a cor”.

Anaïs López 

Aquests són alguns dels comentaris  que hem rebut:
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Com sempre dins d’aquesta secció, fem una actualització,  
en vers el curs passat, sobre els canvis produïts en el perso-
nal de l’escola, en tots els seus àmbits: 

Així, aprofitem per donar les gràcies als companys de 
redacció: Carme Solés, Teresa Sáez i Montse Pallerols per 
la seva col·laboració durant tot aquest temps. 

Tanmateix, estem contents i agraïts de poder tornar a 
comptar a la redacció amb les idees, tarannà, i en definiti-
va: ajuda,  dels mestres: Jordi Ribé i Maite Alcaine. 

Amb la mateixa il·lusió donem la benvinguda als mes-
tres que des del Setembre de 2010 han començat a formar part del projecte del Torrent de Can Cara-
bassa. Els desitgem un recorregut intens i plàcid.

Per últim, però amb la mateixa força, unes paraules als/ a les mestres que van deixar el nostre centre 
en acabar el curs passat: us desitgem sort en la nova aventura professional.

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

L’Àngels,
és la tutora de 1r taurons

En Miquel, s’incorpora 
de nou a l’escola, i és el 
tutor de 5è The Beatles

La Núria, mestra de música 
del cicle mitjà i superior

El Juanjo, mestre d’educació 
física del cicle inicial

L’Alba, mestra d’anglès  
de cicle mitjà i superior

L’Alexis,
és el tutor de 6è Batlló
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•	 No oblideu la possibilitat de formar part d’una 
activitat extraescolar organitzada per a pares/
mares:

Activitat Dia Horari
Tai-txi dimarts 20:30 a 22:00
Futbol dimarts 20:30 a 21:30
Club de 
lectura

1r dimarts 
de mes

19:30 a 20:30

Bollywood dilluns
19:00 a 20:30

i 
20:30 a 22:00

Els interessats poden provar un dia l’activitat de 
franc.
L’activitat de futbol i el club de lectura són gratuïtes.
Consultar preus de cada una de les activitats

•	 Us recordem que el curs passat es va tornar 
a engegar l’Escola de Pares:  un espai creat i 
dirigit per a mares i pares amb l’esperit d’aju-
dar en temes de criança i educació dels nos-
tres nens a través de xerrades-tallers, al mateix 
centre. Podeu consultar-ne el blog: http://esco-
lademaresipares.blogspot.com i dirigir-vos-hi a 
través de l’adreça: ampa.carabassa.escolade-
maresipares.gmail.com.

•	 A principi de curs els mestres i els nens i ne-
nes de les classes Margalló i Farigola varem 
acordar presentar-nos al 2n Concurs de Tre-
balls Científics convocat per la 15a Setmana 
de la Ciència. De tots els projectes que vam 
realitzar el curs passat varem decidir que el tre-
ball a presentar seria el dels Vertebrats amb el 
títol de «MILERS DE VERTEBRATS, PERÒ TOTS 
AMB ESQUELET». http://www.youtube.com/
watch?v=eFXRGRD0nu4. Ens van concedir el 
Primer Premi de la nostra categoria i una repre-
sentació de les dues classes va recollir el premi 
el dia 22 de Novembre al Cosmocaixa.

•	 Aquest novembre no s’ha pogut fer la recollida de 
material per a les escoles de la regió de Kédou-
gou (Senegal). Després del segrest dels tres coo-
perants l’any passat, Barcelona Acció Solidària 
encara no sap si podrà tornar a organitzar la 
Caravana Solidària a l’Àfrica Occidental.  

•	 En un altre ordre de coses, el dia 2/11/10 
la conselleria d’Ernest Maragall va aprovar 
el decret de direcció pel qual s’enforteix ator-
gant-li més competències i responsabilitats. 
Per a una informació en detall, podeu con-

sultar el DOGC núm. 5753 - 11/11/2010 
a través del link: http://www.gencat.cat/dia-
ri/5753/10300020.htm

•	 Tanmateix, en relació al calendari escolar d’en-
guany, us recordem que Barcelona va decidir 
el passat mes d’octubre establir com a segon 
festiu local de 2.011 el dilluns de la setmana 
blanca, 7 de març, descartant així, el dilluns 
dia 14 de Febrer que havia aprovat per decret 
el Sr. Jordi Hereu, alcalde de la ciutat.

•	 El 29 de novembre es va constituir el nou Con-
sell Escolar, amb la incorporació de: la Míriam 
Nicodemus i l’Albert Lacuesta (representants 
dels pares i mares de l’escola), i la Roser Ylla i 
l’Esther Ropero (representants de les/dels mes-
tres de l’escola)

•	 Un cop més, la fira de roba i joguines de 2a 
mà organitzada pels pares i mares enllaç i de 
1r,  celebrada el passat 19 de desembre va ser 
un èxit rotund. Tot i que vam tenir menys afluèn-
cia de públic que altres anys, els guanys —que 
com sempre aniran en benefici dels alumnes 
de l’escola— van ser força importants. Amb la 
venda de roba, joguines i el sorteig de les bi-
cicletes vam aconseguir més de 600 €. Es van 
vendre samarretes per valor de 168 € i entre el 
sorteig de la panera i el servei de bar vam su-
perar els 450 €. A tots els qui veu posar el vos-
tre granet de sorra en el muntatge, organitza-
ció i bon desenvolupament de la jornada: grà-
cies. Aprofitem també per destacar els guanys 
de la venda de loteria de Nadal. Un cop més 
som del parer que, encara  que la grossa se’ns 
resisteixi, ens sentim sempre afortunats amb els 
guanys de la venda (aprox. 3000 €) i sabent 
que podem comptar amb la col·laboració de 
totes les famílies.

Gus el mestre bollywood
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Probablement estàvem acostumats al luxe de sentir la 
música que la Mireia Lleó, mestra de l’escola d’aquesta 
disciplina, interpreta i fa interpretar als seus alumnes, 
però alguns de nosaltres tot just descobrim ara que el 
seu art també s’expressa en paper, en forma de poesia 
escrita.  

En efecte, la Mireia és guanyadora de diferents 
premis literaris i compta amb diverses publicacions. 

Premis literaris:
L’espurna del Clot de poesia, 1995: Brots d’enyor
Premis Literaris de Cadaqués-Rosa Leveroni de poesia, 

1998: Amb terra al pensament
Ciutat d’Olot-Joan Teixidor de poesia, 1999:  

Parc encès
Decàlia de Valls, 2001: Laberints secrets
Alella a Maria Oleart, 2001: Batecs a cor obert

Llibres publicats:
Brots d’enyor. Barcelona: Columna, 1996
Amb terra al pensament. Barcelona: Parsifal, 1999
Parc encès. Barcelona: Columna, 2000
Laberints secrets. Valls: Cossetània, 2001
Batecs a cor obert. Argentona: La Comarcal 

Edicions, 2002
Per un vers. Barcelona: Tèmenos, 2009 

Avui ens acostem a la seva obra a través de l’exem-
plar de La Torrentera que teniu a les vostres mans. De-
sitgem que gaudiu de la música de la seva poesia tant 
com de la poesia de la seva música. 

Feu dels dies un tràfec, glops de vida,
nerviosa xiuladissa al meu balcó.
Garbuix d’ales obertes, primavera, inquieta sang 

[d’un cos creixent,
cançó

que entonarem plegades mentre els dies
vénen i van hissant banderes blanques.
El mar, a cops, em neix a la banyera
Imaginant de lluny,si puc,les barques.
Us canto als quatre vents, nenes de menta.
Dolç el mirar que es perd per secrets boscos:
al mig del pensament dormen els contes 

Parc encès, Ed. Columna, Barcelona, 2000

Hauríem pronosticat destins fets d’aire
lleugers i esbatanats, com de cotó.
Per tota complaença aquella plaça
morint de soledat sota un cel trist.
Migdia quiet al voraviu del fred,
se’m feren perdurables les paraules
i uns ulls de mar ferotge em desvetllaren
la màgica atracció pel viure intens.
Hi ha dies que el desig es multiplica
i amb altres ulls refem antics trajectes.
Per damunt nostre interrogants de glaç
es claven als teixits de la incertesa;
per sempre més la veu que em predisposa
a conversar em secret amb l’altra dona
—que no té cos ni rostre,
Només viu de memòria.
S’escolta el temps, aigüera avall es queixa,
I jo que en vull un pom,una amalgama:
Ara per ara em fuig per entre els dits.
El premo fort,l’argollo,m’hi capfico.
No puc viure d’engrunes,se’m mor l’aire.
Esgrogueïts i opacs tinc els papers.   

Batecs a cor obert, La Comarcal  Edicions, 
Argentona, 2002

explica’ns la teva el racó de l’AMPA

Tal com us avançàvem a l’Editorial, hem co-
mençat un curs 2010/2011 amb un munt de nove-
tats que ens han portat un inici de curs del tot dife-
rent. Això està suposant un gran esforç de totes les 
persones que col·laboren activament en tasques 
organitzatives i de gestió.  Des d’aquí els volem 
agrair públicament un cop més la seva tasca.

Potser la novetat més destacada de l’AMPA per 
aquest curs serà donar resposta a les necessitats 
de les famílies; organitzar el casal per la setmana 
de vacances del mes de març -tot i que, pel que 
podem llegir a la premsa aquests dies, potser serà 
el primer i l’últim-. Independentment d’això, ja fa 
dies que s’hi està treballant perquè aneu rebent 
tota la informació.

Recordar-vos que totes les mares i tots els pares 
formem part de l’AMPA i que tant la Junta com 
les persones que participem activament a les ges-
tions, us convidem a PARTICIPAR-HI MÉS, a les 
reunions mensuals, a les comissions de treball, a 
col·laboracions esporàdiques, ... i així donar res-
posta a les tasques organitzatives i/o de gestió 
que impliquen oferir tots els serveis que es donen 
des de l’AMPA. 

Insistir que podeu consultar tota la informació 
al web de l’AMPA així com rebre comunicacions 
mitjançant correu electrònic que ho podeu dema-
nar a l’adreça de correu ampa.carabassa@gmail.
com , on també podeu enviar qualsevol dubte, sug-
geriment, oferiment, etc...

L’AMPA a la TORRENTERA!

Mireia Lleó, 
música i poesia
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Enigmes matemàtics:
Sudoku de colors: 
Poseu aquests colors sense repetir-los en cada co-
lumna, cada filera, les dues diagonals ni en cada  
quadrícula de 2 x 2

Problema de llumins:
Treu 4 llumins per tal que només quedin 4 triangles 
equilàters

Les 9 monedes 
Tens un triangle format per 9 monedes. Només mo-
vent 3 monedes has d’aconseguir invertir el triangle.

Problema de lògica:
En un carrer hi ha 5 cases, cadascuna d’un color 
diferent. A cada casa hi viu una família de na-
cionalitat diferent. Les 5 famílies beuen begudes 
diferents, llegeixen lectures diferents i tenen una 
mascota diferent. Cap família té la mateixa masco-
ta, llegeix el mateix ni beu la mateixa beguda que 
una altra.

Aquí us donem unes dades:
Els noruecs viuen a la primera casa, al costat de la 

casa blava

Els que viuen a la casa del mig prenen llet
Els anglesos viuen a la casa vermella
La mascota dels suecs és un gos
Els danesos beuen té
La casa verda és just la del costat esquerra de la 

casa taronja
Els de la casa verda prenen cafè
Els que llegeixen novel·la policíaca tenen un peri-

quito
Els de la casa groga llegeixen el diari
Els que llegeixen premsa esportiva viuen al costat 

de la família que tenen un gat
Els que tenen un cavall viuen al costat dels que 

llegeixen el diari
Els que llegeixen  còmics beuen cervesa
Els alemanys llegeixen revistes del cor
Els que llegeixen premsa esportiva tenen uns veïns 

que beuen aigua

Quina família té una tortuga com a mascota?

Treballem la llengua
 
Sabrieu lligar aquestes dites catalanes 
amb el seu significant?

1.- Tota festa té capvuitada 
2.- Allà veurem, Mateu! Si faig forat, em 

pagareu
3.- A falta de bons, mon pare és alcalde
4.- El sabater és el més mal calçat
5.- Mitja figa, mig raïm
A. Es diu d’aquell qui, tenint tots els avantatges, 

sovint no els empra o els descuida. Corresspon-
dència de la dita castellana: En casa del herrero, 
cuchillo de palo. 

B. No hi ha res que sigui únic o excepcional. 
Ve del costum antic de celebrar algunes festes el 

dia que toca i al cap de vuit dies també. (Per 
exemple, abans es deia de Cap d’Any, és la cap-
vuitada de Nadal).

C. Sense concreció.
D. Davant la carència de personal qualificat o d’un 

article/producte de més nivell o millors caracte-
rístiques, qualsevol amb un xic de preparació pot 
ocupar-se’n. Correspondència de la dita castella-
na: “En el pais de los ciegos, el tuerto es el rey”

E. Fa referència a un joc antic: Tiraves quelcom 
contra el fang i si feia forat guanyaves. Per ex-
tensió, significa «ja veurem què passa o no les 
tinc totes».
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Recomanacions de nens i nenes:
Pel·lícules:

Gru, mi villano 
favorito

Cómo entrenar a 
tu dragón

Megamind Harry Potter Ojalá fuera cierto

Zelda
Super mario galaxy
La brújula dorada
Fansy Pans I i II 

Avatar Peter Pan Enredados Astro Boy Narnia 
(tota la saga)

Col·lecció 
Jeronimo Stilton

Col·lecció
Batpat

Llibres: Joc:

NacionalitatNoruecsDanesosAnglesosAlemanys Suecs

CasaGroga BlavaVermella VerdaTaronja 

MascotaGat Cavall Periquito Tortuga Gos 

LecturaDiari Premsa 
esportiva 

Novel·la 
policíaca

Revista 
del cor Còmics

BegudaAigua TéLletCafèCervesa 

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

Solucions de... Trenca’t la closca:




