
Núm. 17 - juny 2011



2

editorial

Sumari
Editorial

El reportatge 
Comunicació plàstica:  
la il·lustració

Obrim l’aula

Temps de migdia

Parlem-ne
Fem cultura, anem de museu

Les bugaderes

Explica’ns la teva

Trenca’t la closca

Temps de lleure

Equip de redacció:
Francesc Aguiló, Anna Aixalà, Maite Alcaine,  
Mar Durán, Marta Jiménez, Carles de la Prida,  

Jordi Ribé, David Serra  
Amb la col·laboració fotogràfica de Javier Monsalve 

e-mail:  latorrenteradecancarabassa@hotmail.com 
ampa.carabassa@gmail.com

web:  www.xtec.cat/ceipcancarabassa 
www.edu365.cat:8801/~ampa2120/

Escola Torrent de Can Carabassa   C/Llobregós, 17-21 08032

Telèfon Escola: 934 074 160 
Fax:               934 074 014
Telèfon AMPA: 934 074 015

La foto de la portada és la mascota de segon conills, 
i es diu “Dentetes”, realitzat durant la setmana cultural

“L’equip de redacció no es responsabilitza ni ha de compartir les 
opinions de particulars exposades en aquest exemplar”

En una legislatura que 
passarà a la història per 
les retallades pressupos-
tàries en serveis bàsics 
com ara la Sanitat o 
l’Educació, sent ja Cata-
lunya a la cua d’Espa-
nya i d’Europa en des-
peses d’educa ció, la 
Consellera d’En se nya-
ment, Irene Rigau, es 
desmarca el passat mes 

de Març amb la proposta d’obrir un debat sobre 
la conveniència de recuperar l’uniforme a l’esco-
la, això sí, deixant l’última paraula als Consells 
Escolars de cada centre educatiu. Política absolu-
ta del tiro la pedra i amago la mà. I mentre el 
tema va de boca en boca dins la comunitat edu-
cativa, ningú no li pregunta pels 20.000 alumnes 
que van començar el curs en 790 barracons, ni 
per la postura de la Generalitat front a la reduc-
ció desmesurada del govern central en el número 
de places convocades per al personal docent. Ju-
guem-hi tots a la política del despist. 

Però la proposta de l’alcaldable pel Partit Po-
pular, Fernández Díaz, en la darrera campa-
nya electoral va més enllà: (…) “que sigui obli-
gatori l’ uniforme a les escoles públiques i con-
certades i que també sigui obligatòria la saluta-
ció, dempeus, en entrar el professor a l’aula, 
per impartir la classe des de la tarima”. Això sí, 
diuen, obligar “des de la llibertat”, o sigui, de 
bon rotllo.

Ni creiem que el respecte en vers el professor 
passi per alçar-se quan entra a classe, ni con-
siderem cap obsessió pels pares haver de triar 
cada dia la roba que portaran els nostres fills a 
escola.

Que els nens puguin decidir la roba que por-
taran un dia també forma part de l’aprenentatge 
i també el fet de saber que no sempre es pot triar 
i que han de saber conviure amb aquest fet. 
L’uniforme genera classisme respecte als altres, 
els que en porten es consideren “part d’un grup“ 
(escola) i indirectament, superiors. Sota l’estig-
ma de la malentesa “igualtat” s’amaga un nego-
ci masclista i estratosfèric, que malmet de ple 
l’economia domèstica. L’excusa de fer entendre 
als alumnes que no poden d’anara a escola com 
qui va a una discoteca esdevé un ofensa a l’es-
cola pública, donant per entès que la imatge 
que donem en els nostres centres és del tot ina-
dequada.  

Apostem per una escola pública, de qualitat, 
global, lliure i respectuosa. On s’eduqui la igual-
tat des de la diferència, des del saber que cada 
nen i cada nena és diferent del seu company i 
que mereix el mateix respecte que un mateix. Una 
escola que no privi d’identitat els alumnes en una 
falsa igualtat que no trobaran al carrer.
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el reportatge

Comunicació plàstica: la il·lustració
Un acostament al món de l’expressió  
gràfica de la mà de la il·lustradora  

Cristina Losantos 

Cristina Losantos va néixer a Barcelona al 1960. 
És una il·lustradora amb una llarga experiència 
professional. Llicenciada en Belles Arts a la Univer-
sitat de Barcelona, va ser mestra de dibuix fins el 
1985, quan va decidir dedicar-se total i professio-
nalment a la il·lustració.

Ha treballat per a diferents editorials (La Ga-
lera, Cruïlla, Edebé) i també s’ha especialitzat en 
“dibuix esportiu d’humor”. Ha il·lustrat infinitat de 
contes, com “…i ara què ve?” (La Galera), “Els 
somnis de l’Aurèlia” (Cruïlla), “L’Aurèlia i el Roba-
ombres” (Cruïlla), “Les Granotes de la Rita” (Cruï-
lla), “Ton i Guida” (La Galera), “La platja” (La Ga-
lera), “La neu” (La Galera) i les aventures de la Rita 
Pinyada al Tatano i ha estat guardonada, entre 
d’altres, amb el 2n premi Nacional d’il·lustració 
el 1998 i 1r. premi del concurs “Humor gràfic i 
esport” el 2007.

Segons Claret Serrahima, “...en realitat, Cristi-
na Losantos és una cronista visual, perquè la curi-
ositat del fet quotidià és part de la seva expressió 
i l’obliga a cercar mirades, expressions i espais, i 
aquest bagatge s’incorpora al seu treball i n’enri-
queix el resultat”.

Dins del marc artístic que ha viscut la nostra esco-
la en els darrers dies, aprofitem la gentilesa d’aques-
ta il·lustradora, que es va oferir a col·laborar en la 

nostra diada del llibre del passat 10 d’Abril,  per 
acostar-nos més a la seva tasca i a la seva persona.

L’il·lustrador neix o es fa? 
Una mica de cada. 

Com va ser que vas escollir ser  
il·lustradora? 
Des de ben petita, el que més m’agradava era di-
buixar i ho feia força bé. La meva mare diu que 
sempre estava dibuixant. Era la més bona de la 
classe (dibuixant). A l’hora de triar els estudis, em 
vaig decidir per Belles Arts. Quan vaig acabar la 
carrera, vaig ser professora de plàstica tres anys. 
Un dia em vaig presentar a unes proves que feia 
un dibuixant per contractar un ajudant, vaig gua-
nyar i des de llavors…fins ara.

T’ha estat fàcil obrir-te’n camí? 
La veritat és que no gaire. Al començament costa 
molt. Ara tampoc és molt bona època.

Què és per a tu una il·lustració? 
És, en el meu cas, explicar una història amb un 
dibuix.

Què hi ha d’inspiració i què de pautat en 
una artista del llapis? 
Una mica de cada. A més a més, sempre t’has de 
cenyir al text que il·lustres i això no deixa de ser 
una pauta. I més que inspiració, tens dies bons i 
dies dolents.
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Quines són les il·lustracions que més 
t’agrada realitzar? 
Les més complicades. Les il·lustracions plenes de 
gent, on hi passen moltes coses.

T’ha passat mai no saber com il·lustrar 
una idea, un sentiment....? 
De moment no. Només cal mirar al teu voltant.

Què no has dibuixat o què no t’han  
demanat dibuixar i t’agradaria fer? 
El conte d’en Patufet, que m’encanta.

Què no dibuixaries mai o et negaries  
a dibuixar si t’ho demanessin? 
No m’hi he trobat mai, però suposo que no faria 
cap dibuix que defenses coses en les que no hi 
estic gens d’acord. 

Quin és el projecte del que has quedat 
més satisfeta? 
Un llibre de La Galera que es diu “…i ara què 
ve?”.

Creus que a l’escola s’hauria de fomentar 
més l’expressió plàstica en els infants? 
En general sí, tot i que hi ha escoles on la plàstica 
és fabulosa. La llàstima és que són l’excepció. 

Com faries una il·lustració d’una escola? 
Faria l’hora d’entrar a l’escola: Els més petits amb 
els pares, alguns plorant. Un que s’escapa. Els més 
grans xerrant, arribant en colla, els que arriben 
tard, els que van d’excursió, el que no vol entrar a 
l’escola, el que hi va amb moto amb la mare, la 
família nombrosa que surt del cotxe a rodolons 

perquè arriben amb el temps 
just, el director se riós, una 
mica d’embús de cotxes, un 
que ensopega, un que va 
molt carregat…i podria se-
guir dient i dient…

Millora la frase: Una 
imatge val més que 
1.000 paraules: 
Una bona imatge val tant  
com 1.000 paraules.



A la nit sortíem amb les llanternes i un dels dies 
vam veure el follet Oriol i els seus amics. Va ser 
molt emocionant perquè ens van enviar un regal 
des de les estrelles: una bossa plena de picarols! I 
quan vàrem tornar a les habitacions, els follets que 
són molt bromistes, ens havien lligat els pijames a 
les baranes de les lliteres!

Estem desitjant tornar un altre cop, HA ESTAT 
FANTÀSTIC!

P3 cargols i tortugues obrim l’aula
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El Molí de la Riera
Les classes de “Els Cargols” i “Les Tortugues” hem 
anat per primera vegada de colònies a “El Molí de 
la Riera”. Hem passat tres dies plens d’aventures i 
molt divertits.

A l’hora d’acomiadar-nos de la família ens 
vàrem posar una mica tristos, però com portàvem 
una capsa plena de petons se’ns va passar de 
seguida la pena.

Quan vàrem arribar ens esperaven els/les 
monitors/es: L’ Enric, L’Anna, la Marta, la Montse, 
la Gemma i en Josep Maria. La casa ens va 
agradar molt.

Durant aquests tres dies hem passejat pel bosc, 
hem vist plantes que feien olor, flors de molts 
colors, ocells... També hem fet passejades per un 
caminet a prop d’un rierol, hem passat per un pont 
de pedra i un altre de fusta que es bellugava molt. 

Hem fet de moliners i molineres i amb la farina 
vam fer unes galetes boníssimes!
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Fent Mones 
Els Dofins i els Pingüins vàrem celebrar el 
darrer dia d’escola abans de Setmana Santa 
fent mones per berenar.

Primer de tot havíem de decidir quina 
forma tindria la nostra mona. Entre tots vàrem 

fer una pluja d’idees i quan vàrem tenir unes quantes propostes vàrem fer una votació... les dues idees 
més votades serien les guanyadores.

Així va ser com els Dofins vàrem triar fer una mona amb forma de pilota i una altra amb forma de 
vaixell pirata. Els Pingüins vàrem triar fer una mona amb forma de dinosaure i una altra de la Hello Kitty.

Ara calia veure quins ingredients necessitaríem per poder fer unes mones com aquestes.
Podríem posar pastilles de xocolata per decorar la pilota; unes galetes amb forma de cercle serien 

les finestres del vaixell pirata; una llaminadura podria ser l’ull del dinosaure, i amb uns “mikados” farien 
els bigotis de la Hello Kitty.

Vàrem escriure el llistat d’ingredients i a 
l’endemà anàvem cap a un supermercat del 
barri per comprar totes les coses que teníem 
anotades. 

Divendres al matí ens vàrem posar 
amb “les mans a la massa” i vàrem fer de 
pastissers.

Les mones ens varen quedar ben maques 
i el més important de tot: eren boníssimes!!!
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Què divertit és fer matemàtiques!!!
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Colònies a Can Maiol

En Tonet i la Lola ja estan a punt de portar-nos a 
fer un passeig.

Quants cargols! Tenen de tot: menjar, aigua i 
molts racons per amagar-se.

Fem malabars i ens pintem. Quin 
circ que hem organitzat!

Amb les flors 
que hem recollit 
al bosc fem un 
quadre preciós.

Preparem l’awalé i aprenem com s’hi juga.
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Estem fent un clauer 
de fusta amb el 
nostre nom.

Donem menjar als conills. 
Quina gana tenen!!!

Mmmmm! Ja tenim ganes de menjar-nos 
aquest pa i aquesta pizza tan bona! 

Preparem l’awalé i aprenem com s’hi juga.

Ens ho hem passat molt bé i ens 
acomiadem de les colònies.

 



homes i de nou i mig per les dones. Els més petits 
poden tirar de més a prop, segons la seva força.

Per tal de saber qui guanya la partida, les tirades 
es puntuen així:

Cap bitlla tombada  . . . . . . . . . . . . . . . . 0 punts
Una bitlla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punts
Dues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 punts
Tres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 punts
Quatre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 punts
Cinc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 punts (bitlla)
Sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 punts (llenya)

El més important és que tothom 
hi pot jugar.
Si voleu més informació, la podeu trobar a: 
http//www.bitlles.com

Els nens i les nenes de 3r hem anat a jugar a bit-
lles. Uns quants membres del Club de Bitlles Siura-
nenc d’Horta ens van convidar a jugar a les pistes 
que tenen a l’Avinguda de Estatut. Ha estat un matí 
fantàstic perquè el joc és genial i a més hem après 
moltes coses que volem compartir amb tots vosal-
tres.

UNA MICA D’HISTÒRIA
S’han fet troballes arqueològiques que demostren 
que, 3000 anys aC, els egipcis ja tenien jocs 
semblants a les nostres bitlles. A Catalunya, els 
encarregats d’introduir el joc van ser els romans. 
Als catalans ens va agradar el joc i en vam fer la 
nostra varietat: “Les bitlles catalanes”. Hi ha do-
cuments de l’any 1376 trobats a Torroja (Priorat) 
que deixen constància del fet de la seva pràctica. 
Actualment, la Federació Catalana de Bitlles orga-
nitza competicions oficials a les quatre províncies 
catalanes

COM S’HI JUGA?
Es tracta d’un joc simple i divertit que combina for-
ça i punteria i té per objectiu tombar cinc de les 
sis bitlles de què consta. Per fer-ho, cada jugador 
llança fins a tres bitllots des d’una distància prede-
terminada.

Les bitlles tenen forma d’ampolla allargada i es 
“planten” en dues fileres de tres columnes, separa-
des entre elles uns 7 cm.

Cada bitllot, també amb forma d’ampolla però 
més petita i arrodonida, té un mànec per afavorir 
el llançament. Tant les bitlles com els bitllots són de 
fusta, habitualment d’alzina.

Una partida consta de nou tirades per jugador. 
En cada tirada es poden llançar fins a tres bitllots 
des d’una distància d’onze metres i mig per als 

obrim l’aula 3r ortigues i posidònia
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Les bitlles catalanes: un joc per a tothom
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Aquest any els de quart Farigola i Margalló parti-
cipem en el projecte JUNTS, que vàrem començar 
pel setembre. 

El projecte JUNTS pretén posar en contacte ne-
nes i nens de realitats diverses. A partir d’un treball 
cooperatiu, ens hem posat en contacte amb altres 
escoles de Barcelona (Els Pins i Heura) i amb esco-
les de Kédougou, Senegal. 

Aquest curs el treball consisteix en fer adapta-
cions de contes populars dels dos països, que ens 
explicarem i escriurem per tal de poder fer un llibre 
de contes entre tots. 

El projecte JUNTS Barcelona - Kédougou ja ha 
publicat quatre llibres amb els objectius de fer un 
intercanvi cultural i preservar i donar continuïtat a 
llengües d’ús oral, com el Mandinga i el Wolof.

Això ens ha permès conèixer i valorar la prò-
pia cultura i al mateix temps altres cultures, que po-
den semblar llunyanes però que cada cop les po-
dem trobar més properes, així com conèixer altres 
realitats escolars i, a partir d’aquest coneixement, 
actuar de forma solidària i respectuosa.

Des del primer moment els nens i les nenes es 
van manifestar engrescats i interessats amb l’elabo-
ració d’aquest conte i les opinions entre d’altres són: 

“M’ha agradat molt participar-hi”

“he conegut contes nous”
“hem aprés a fer adaptacions de contes, canvi-

ant els personatges, els llocs i l’època”
“hem fet servir molt l’ordinador obrint el correu 

cada dia per anar fent la feina junts”
“hem fet dibuixos molt bonics del seu conte i 

del nostre”
“fer la gravació del conte ha estat emocionant”
“hem vist que els contes populars, faules, ... 

del Senegal volen transmetre els mateixos valors 
i vivències que els d’aquí, però utilitzant els seus 
animals, paisatges, entorns propis...”

“ens ha agradat conèixer mestres d’escoles de 
Kédougou. Ens han visitat a l’escola i hem pogut 
parlar i compartir vivències d’allà i d’aquí”,....

Esperem que us agradi molt la publicació 
d’aquest llibre de contes.

Classes de Farigola i Margalló.

Projecte JUNTS
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Crònica de la sortida a Montserrat
Divendres 1 d’abril, les classes 5è Thriller i 5è Beatles 
vam sortir de l’escola per anar a Montserrat.

El massís de Montserrat es troba situat a la dre-
ta del riu Llobregat, limitant entre les comarques 
del Bages, L’Anoia i el Baix Llobregat. El nom pro-
vé de la paraula mont, muntanya, i serrat, cadena 
muntanyosa.

Tots amb les motxilles a l’espatlla , vam arribar 
ben puntuals a l’ escola amb moltes ganes de pas-
sar-ho bé.

A les 09:00 h del matí vam anar al davant 
del cinema “Lauren Horta” on ens estava esperant 
l’autocar, i en aquell precís moment estàvem molt 
contents d’anar d’excursió i d’anar a caminar per 
Montserrat, veure els còdols, la matriu i el ciment. 
Vam trigar una hora per arribar a Montserrat.

Quan tots vam acabar de pujar a l’autocar, 
va començar el trajecte. Quan anàvem a la mei-
tat del trajecte vam notar un canvi de comarca, el 
paisatge anava canviant, era impressionant. Vam 
començar a veure Montserrat amb les agulles: era 
espectacular. 

Pel camí, mentre anàvem amb autocar, cantà-
vem i vam veure El Cavall Bernat, La Cadireta... 
També ens vam fixar que Montserrat tenia munta-
nyes amb forma de dits.

El camí cada cop feia més pujada i havia més 
revolts. Això va provocar marejos i vòmits entre els 
nens i nenes. Els mestres anaven amunt i avall amb 
les bosses...

Quan vam arribar al final del trajecte vam bai-
xar de l’autocar i vam caminar fins al mirador on 
podíem observar les vistes. La veritat és que està-
vem tan amunt que ens va venir vertigen .

Vam esmorzar en un mirador altíssim i amb un 
paisatge excel·lent. Quan vam acabar d’esmorzar 
vam fer una volta pel monestir de Montserrat però 
no vam poder entrar-hi perquè estaven fent missa. 
Aleshores, vam començar a caminar fins arribar a 

un camí llarg fet de pedres. Allà va començar la 
nostra excursió.

La veritat és que volíem pujar al cim de St. Je-
roni, per veure les Balears, però com el dia estava 
un pel tapat vam canviar els plans. 

Va començar l’excursió i vam estar caminant 
aproximadament una hora i mitja. Vam pujar per 
un pendent mentre anàvem cantant o parlant. Tam-
bé anàvem contemplant i tocant el conglomerat 
format pels còdols, la matriu i el ciment.

Vam arribar a l’ermita de Sant Miquel on vam 
descansar i allà vam veure l’Elefant i el Faraó, unes 
roques que han rebut aquest nom per la forma que 
tenen. Des d’allí on érem, recordaven un elefant, 
amb trompa i tot, i una mòmia.

Passant per una carena vam veure unes runes 
al costat d’unes roques molt grosses en forma de 
balma. Ens van explicar que antigament unes fa-
mílies que no tenien casa, quan van anar a visitar 
Montserrat, van veure unes roques on s’havien for-
mat uns cingles. Llavors van decidir fer uns refugis 
per anar-hi a viure. Actualment aquests refugis són 
pels escaladors: si a un escalador se li fa tard i 
no li dóna temps de baixar, té un cobert amb un 
matalàs i diversos estris per poder passar-hi la nit.

Vam arribar a una plana i vam dinar. Era un 
petit bosc. Només ens van deixar mitja hora per di-
nar; després ens va tocar tornar però com que era 
baixada no va costar tant com al viatge d’anada.

Després de la sessió fotogràfica vam anar a 
l’autocar.

El viatge durà més o menys una hora, però 

amb els amics va passar molt ràpid. La 
sortida va ser molt divertida i vam co-
nèixer moltes coses sobre Montserrat .

La veritat és que ens ho vam passar 
molt bé !!!!!
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En aquesta escola hem crescut, ens hem fet grans... 
Ja som a sisè i no ens podem creure que el curs 
vinent ja anirem a l’institut.

Tot va començar a P3, quan vam arribar aga-
fats de la mà de les nostres mares i pares. No 
ens recordem gaire del nostre primer dia d’escola, 
però per als nostres pares va ser molt emocionant. 
Expliquen que alguns vam arribar molt contents 
i altres vam plorar, però a la sortida tots teníem 
amics nous.

El P3 el vam fer a les escoles Arrel i Graziel·la. 
Acabat aquell curs vam estrenar una escola nova 
que té el nom de conte: Torrent de can Carabassa.

D’aquesta gran carabassa ha sortit gent molt 

especial, gent especial que han canviat les nostres 
vides per complet: “Els nostres amics”

Com oblidar quan jugàvem amb els patinets 
i els carros que hi havia a la terrasseta de parvu-
lari, o els aniversaris quan fèiem una corona i li 
enganxàvem gomets, o aquell àlbum que encara 
conservem amb els dibuixos de tots i que regalà-
vem al nen o a la nena que feia anys,...

Vam aprendre els números de l’u al deu, les 
letres i a llegir!!!

A primer tot va canviar: Les taules eren molt 
grans, i les cadires ni us ho imagineu! Vam aca-
bar d’aprendre l’abecedari: “A,B,C,D, I, vull dir E, 
F,... Fins ara!

Tampoc podem oblidar quan ens van fer apren-
dre els números de l’u al vint-i-cinc, i que molts de 

nosaltres continuàvem amb el vint-i-on-
ze,...

A primer va ser el curs dels primers 
deures. Tots estàvem molt contents però 
ara, ENS EN QUEIXEM MOLT I MOLT!!!

Recordem que vam tenir “gupis” a 
la classe: dos mascles i una femella, o a 
l’inrevés. Estàvem tan contents! Sobretot 
quan van tenir un “gupi” petit.

O quan vam tenir els animals més es-
tranys: grills. Feien tan soroll que no es 
podia ni fer classe.

Si pensem una mica, de seguida 
ens vénen al cap les colònies. Recordem 
quan vam estar en una casa que era una 
granja: vam munyir vaques, vam donar 
menjar a tots els animals, vam veure 
néixer un pollet, vam fer pa i mantega 
i vam aprendre molt. O unes altres que 
vam muntar en bicicleta, on també vam 
muntar en unes barques petites que di-

Ens hem fet grans
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rigíem amb uns pals ben 
llargs (perxes). Però sabeu 
que? El que més il·lusió ens 
feia de les colònies és que 
podíem dormir tots plegats.

També recordem els 
Carnavals, tots disfressats 
de princeses, monstres, 
prínceps,... i ara a sisè la 
banda, els diables i els xan-
quers. Sempre pensàvem 
que algun any ens tocava 
a nosaltres. Doncs aquest 
moment tant esperat ja va 
arribar, tot i que ens fa una 
mica de pena perquè això 
vol dir que hem de marxar a 
l’institut i que deixem enrere 
coses tan boniques que hem 
viscut però que també sabem que hem de deixar 
pas a les noves aventures que ens queda encara 
per viure.

Moltes coses han passat durant aquests anys a 

l’escola, cada cop les coses s’han anat complicant 
més. Pensem que hem après molt i que estem pre-
parats per continuar endavant.

L’any vinent pensem que serà una mica difícil, 
tenim ganes d’anar a l’ESO, treballar i aprendre 
molt més, fer noves amistats,... estem una mica 
espantats perquè tot canviarà: hi haurà més fei-
na, més esforços, més exàmens, perdrem amics i 
amigues que hem fet durant tota la primària, però 
també en guanyarem. Fins que no ens aprenguem 
tots els passadissos i classes ens perdrem per cada 
canvi de classe!

Tot i que anem a l’ESO, mai no oblidarem 
aquesta primària tan divertida i plena d’experièn-
cies i emocions. Aquí hem crescut i ens hem fet 
grans. Hem aprés moltes coses però sobretot hem 
aprés a estimar-nos, i a estimar la nostra escola. 

Sempre us recordarem i sobretot us trobarem 
a faltar. 

Us estimem!



temps de migdia

1515

Un present en l’alimentació  
dels nostres nens i nenes

Benvolgudes famílies, 
Ens adrecem a vosaltres des de la Fundació Futur 
per explicar-vos programa de Menjadors Escolars 
Saludables que s’està desenvolupant en aquest 
centre. Veureu que no es tracta només de cuinar 
per als vostres fills i filles, sinó que mirem d’anar 
més enllà.

El nostre és un projecte ambiciós que es plani-
fica acuradament per tal d’anar avançant a poc a 
poc però amb peus ferms. És per això que és molt 
important poder comptar amb el suport de tota la 
comunitat escolar: famílies, educador/es de mig-
dia, equip de cuina i personal docent.

A Futur entenem que un menjador escolar no 
ha de ser plantejat com un negoci sinó com una 
oportunitat de millorar la salut de tots aquells que 
poden gaudir del servei. Ha de ser un menjador en 
el qual per davant de criteris purament econòmics 
es tinguin en compte valors com la sostenibilitat, la 
justícia social i l’educació per al consum crític i sa-
ludable. És a dir, un menjador escolar sostenible.

Alimentació saludable i integradora
Proposem menús sans i equilibrats seguint les pau-
tes de freqüència i tipus d’aliments que marca el 
Departament de Salut. Incorporem més peix (evi-
tant sempre els succedanis), fruita i verdura fresca, 
aliments integrals, lactis de La Fageda, i fem un 
ús preponderant d’oli d’oliva verge ecològic. En 
els menús minimitzem la presència de precuinats i 

reduïm els greixos i els su-
cres. Una part molt impor-
tant dels aliments són de 
producció ecològica, lo-
cal i de temporada (fruita, 
patates, cebes, pastana-
gues, bledes, pasta, arròs, 
llegums, oli d’oliva...). Disposem de menús per a 
col·lectius amb requeriments especials (intolerànci-
es, al·lèrgies, règims, altres cultures i vegetarians).

Medi ambient
La cura del medi ambient ha estat sempre present 
en la gestió de la nostra activitat. El servei de ca-
tering de Futur té la certificació EMAS i és membre 
premiat de l’Agenda 21 Barcelona. En les cuines 
escolars apliquem les 3 R: reduir, reutilitzar i reci-
clar com a sistema per a minimitzar l’impacte de la 
nostra activitat. Eliminem l’ús de paper d’alumini, 
utilitzem cel·luloses reciclades, reciclem l’oli usat i 
realitzem eco-auditories de la cuina, entre moltes 
de les accions que portem a terme.

Educació i sensibilització
La formació contínua inclou totes les parts implica-
des: equip de cuina, pares i mares, monitors i nens 
i nenes. En el revers del menú mensual tractem te-
mes relacionats amb la sostenibilitat, l’alimentació 
o la justícia social.

Justícia social
També apostem pels productes de comerç just per 
tal de fer una petita contribució al desenvolupa-
ment d’algunes comunitats del tercer món.

Ens trobem al menjador!
www.futur.cat

Fundació Futur
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Fem cultura, anem de museu
Quan ens parlen de museus i exposici-
ons, no ens ve al cap que hi puguem 
anar amb els nostres fills i filles. Sovint 
ens imaginem llargs passadissos amb 
obres d’ art a banda i banda que no 
sempre atreuen a primera vista, i en 
conseqüència l’actitud del més menuts, 
als que hem d’anar arrossegant per treu-
re’ls d’aquell laberint tan ràpid com pu-
guem.

Al llarg de gran part del curs, els 
nens i nenes de la nostra escola han es-
tat treballant en un projecte d’aprenen-
tatge d’art plàstic, l’art del nostre temps, 
que ha culminat amb l’exposició de la 
Setmana Cultural. Experiments fotogrà-
fics, decoracions captant l’essència de 
grans artistes, representació d’obres de 
teatre explicant la vida de certs pintors,.... dels 
més petits als més grans, l’escola s’ha immers en 
un món estètic visual digne de concurs.  

Un cop més, els nostres nens i nenes no només 
s’han format en una matèria tan interessant com 
aquesta si no que ens han demostrat que saben 
copsar, moltes vegades millor que els adults, el 
sentit dels colors, de les formes, de la bellesa, i els 
sentiments de les obres d’art.

I conscients d’aquest interès,  hem volgut par-
lar amb alguns museus, per saber de primera mà 
quina és la seva proposta de cara a visitar-los en 
família.

Estem convençuts que la seva visió ens obrirà 
les portes per visitar-los sense recances.

1.  Sobre el programa educatiu adreçat a les famíli-
es, què es té en compte a l’hora de proposar les 
activitats?

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ Ja des dels inicis ma-
teixos de la seva activitat, la Fundació Joan Miró 
ha tingut molt en compte el públic familiar. Els es-
pectacles infantils de cap de setmana van encetar 
l’any 1978 una via d’aproximació a la cultura des 
d’una perspectiva lúdica que, en certa manera, 
hem mantingut. La creació, l’any 2007, de l’Espai 
Taller ens va permetre dissenyar activitats que pos-
sibilitaven una pràctica efectiva, l’elecció de mate-
rials amb una finalitat concreta i, sovint, un treball 
de col·laboració. La referència d’aquests tallers és 

sempre l’edifici, Joan Miró o el contingut d’una ex-
posició temporal. Els nostres educadors són arqui-
tectes, artistes digitals, fotògrafs i artistes plàstics, 
tots ells amb formació pedagògica. El tema no és 
mai una transposició literal del tema que el justifi-
ca: l’aproximació és sempre el·líptica.

MACBA Que sigui una experiència compartida, 
per tota la família, pels petits i pels grans i que 
conjuntament aquesta vagi més enllà de la contem-
plació estàtica i estètica de l’obra d’art. Proposem  
establir diàleg, associació d’idees, esperit crític i 
empatia. 

CAIXA FÒRUM Principalment que ho pugui gau-
dir tot tipus de públic, la seva qualitat i que la pro-
posta sigui innovadora. Defensem les propostes de 
risc sempre que siguin entenedores i que aportin 
valors.
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2.  A quines edats van dirigides principalment?

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ Les nostres activitats 
contemplen una diversitat de públics i de nivells. 
Hi ha activitats adreçades al públic general, ac-
tivitats per a escoles i activitats familiars. El nivell 
pot variar en funció de l’activitat. Un mateix taller 
pot tenir més d’un nivell i té inevitablement una 
concreció diferent per a escoles i per famílies, tot 
i abastar un grup d’edat similar. En el cas dels 
tallers familiars, n’hi ha que estan pensats per 
nens i nenes d’a partir de 4, de 5 o de 6 anys. 

MACBA És recomanada a nens i 
nenes a partir de 5 anys i fins els 12.

CAIXA FÒRUM A tot tipus de pú-
blic, però és dona preferència als 
infants, a partir de cinc anys.

3.  Què és per vosaltres més impor-
tant: observar, reflexionar o expe-
rimentar?

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ  No són 
conceptes excloents. A les activitats 
de taller, hi ha una primera fase 

d’observació. Generalment aquesta fase es duu 
a terme a les sales del museu. Les explicacions 
de l’educador permeten contextualitzar l’activitat 
i en destaquen els punts que caldrà desenvolupar 
després. Cada taller s’adequa a unes coordena-
des de treball: uns materials, una temporalitat, uns 
objectius, les opcions possibles, el marge per a 
la creativitat personal. L’experimentació es fruit 
d’una elecció raonada. La fase final posa en comú 
els resultats obtinguts. Els participants expliquen 
el seu propòsit i comenten el perquè de les seves 
decisions.
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MACBA Els tres aspectes, els uns no es donen 
sense els altres.

CAIXA FÒRUM En les activitats familiars de cap 
de setmana donem importància a l’observació i la 
reflexió. Els infants observen i escolten i així reflexi-
onen. Però en els tallers familiars o en els tallers de 
les arts la part  mes important és l’experimentació, 
son activitats participatives.

4.  Un bon motiu per visitar-vos en família

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ Des del principi hem 
tingut molt clar que les activitats familiars eren 
exactament això: activitats per a fer en família, 
per gaudir i aprendre en família. Els participants 
en l’activitat són pares i mares, fills i filles, avis, 
germans, cosins, oncles i nebots. L’Espai Taller no 
és una ludoteca on els nens passen una estona en-
tretinguts mentre que els adults fan la seva per les 

sales o es dediquen a passejar per Montjuïc. Les 
nostres activitats aposten per la singularitat i per la 
qualitat i atenyen aspectes que depassen el tema 
que els inspira. Ens interessen les implicacions 
personals: la identitat, les relacions intergeneraci-
onals, el treball en equip, l’aprofitament de l’error, 
la iniciativa i la improvisació i el respecte a les 
opinions i als punts de vista dels altres.

MACBA MACBA en família vol ser un espai 
d’intercanvi i d’aprenentatge conjunt entre petits i 
grans. de les peculiars observacions de les obres 
que proposa el conductor del projecte, l’artista Jor-
di Ferreiro, els participants interactuen per tal de 
construir un coneixement compartit que passa per 
l’experimentació practica.

CAIXA FÒRUM No us perdeu els espectacles dels 
caps de setmana a CaixaForum: hi trobareu ritmes i 
danses africanes, històries mitològiques fabuloses, un 
viatge a un planeta misteriós amb els Comediants, i 
moltes sorpreses més. Us hi esperem!
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Què n’opinen els pares?
Primer de tot volem destacar i agrair l’augment de participa-
ció ja que hem arribat gairebé a les 110 enquestes retorna-
des. 

Per una àmplia majoria de les famílies (un 73 %) els 
museus no són a la seva llista de preferències dels caps de 
setmana quan surten amb nens; el que no vol dir que no hi 
hagi interès en aquest tipus d’activitats, tal i com es podrà 
veure en la resta de resultats. Possiblement l’edat dels fills/
es influeix en l’elecció de què fer, un 54,8 % considera que 
l’edat convenient per portar els nens/es a un museu és a 
partir dels 3 anys, i un 30,1 % es decanta per fer-ho a partir 
dels 6 anys; els que consideren que abans dels 3 anys ja 
és un bon moment és només del 4,8 %. Lligat amb aquesta 
resposta, els resultats sobre l’elecció del tipus de museu que 
visiten les famílies és prou significativa: un 74 % es decanta 
pel museu de ciència, les altres dues opcions tenen resultats 
molt igualats: museus d’art, un 36,5 %, i sales d’exposicions, 
un 33,6 %.

Pel que fa a la freqüència de visita als museus està força 
repartit tot i que majoritàriament les famílies van 1 o 1 o 2 
cops a l’any (un 51 %), mentre que un 34,6 % ho fa més de 
3 vegades. 

Un bon moment per visitar museus és durant les vacan-
ces, per exemple, mentre estem fent un viatge, el 63,4 % diu 
que formen part del seu programa en aquest període. 

Per altra banda és molt clar que volem saber el què visi-
tarem, un 80,7 % s’informa del que trobarà al museu abans 
d’anar-hi; i un cop hi som, preferim gaudir-lo i viure’l seguint 
el nostre criteri, un 75 % ha contestat que visita els museus 
sense guia. Curiosament, la majoria assegura que no està 
al cas de les propostes culturals que ofereix Barcelona, un 
52,8 % enfront del 43,2 % que sí en té coneixement.

L’oferta dels museus no és limita només al que hi ha 
exposat, cada vegada són més freqüents els tallers com acti-
vitat complementària, una oferta poc utilitzada encara ja que 
el 64,4 % assegura que no han participat en cap taller. Tam-
poc és massa habitual realitzar altres activitats culturals que 
van més enllà de la visita a un museu, només un 19,2 % de 
les famílies han fet alguna ruta comentada (ruta Modernista 
a Barcelona, la ruta del Císter o la ruta romana de Tàrraco, 
per citar-ne només tres). 

Ja fa temps que les noves tecnologies ens permeten vi-
sitar un museu sense moure’ns de casa, ho podem fer fer 
forma virtual, a través d’Internet; aquesta és, però, una pos-
sibilitat que no es coneix majoritàriament, un 57,7 % davant 
un 42,3 % que sí ho sap.

Finalment, cal destacar una dada important, i és que un 
60,5 % assegura que el preu de l’entrada condiciona la seva 
visita a un museu. Potser algú n’hauria de prendre nota si el 
que volem és fomentar l’activitat cultural de la nostra ciutat i 
país entre els més petits.

Aquests són alguns dels comentaris  que hem rebut:

•  Els museus haurien de ser gratuïts o amb preus molt as-
sequibles per a tothom. La cultura en general ha de ser 
assequible a tothom.

•  Per nens, museus breus i adients.

•  L’oferta de Barcelona és tan variada i extensa que és 
fàcil que no puguis veure ni un 10 % de tot allò que 
s’exposa. El fet que moltes visites a museus formin part 
de les sortides que organitza l’escola fa que els nens 
gaudeixin tant o més que els adults, el que és molt posi-
tiu, i sovint descobrim propostes gràcies a això. Sigui 
com sigui, crec que sempre és bo visitar museus, sobretot 
si es pot compartir amb la família. 

  Jaume Moseguí

•  Ens encanta que a l’escola treballin l’art. La nostra filla 
està entusiasmada.

•  Em fa molta gràcia que nens tan petits gaudeixin i pintin 
com els mestres de les avantguardes artístiques.

      Mariona

•  Es muy bueno informar a nuestros hijos sobre museos, 
arte, ciencia, etc... esto refleja un grado muy alto de 
cultura.

•  La entrada a los museos debería ser más barata

•  Hi ha molts tipus de museus i sempre escollim els que 
tinguin més interès pels nostres fills.

•  Visitar museus és una activitat que pot ser divertida i ser-
veix per aprendre. A l’escola se n’haurien de fer més 
visites.
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les bugaderes

Un centrifugat a consciència per les notícies 
breus del Torrent de Can Carabassa
La matinada del passat 20 de Març, una bretolada va 
fer cremar 600 m2 de l’Institut Josep Pla, un dels 2 ins-
tituts d’itinerari del Torrent de Can Carabassa. Un foc 
intencionat declarat a quarts de sis del matí va deixar 
inutilitzable gran part del centre. Gràcies a l’excel·lent 
coordinació de l’equip directiu i l’AMPA del centre amb 
els organismes corresponents, l’endemà del sinistre ja 
es disposava d’una alternativa a l’emplaçament del 
centre (l’Espai de l’Escola Oficial d’Idiomes de Mare 
de Deu Montserrat, al costat de l’Institut Joan Brossa 
i compartint-ne dependències amb el darrer); al quart 
dia els alumnes de Batxillerat van reprendre les classes 
i al cap d’una setmana ho van fer els d’ESO. Les obres 
de l’edifici malmès van començar abans de Setmana 
Santa, però es desconeix si el centre estarà a punt per 
l’inici del proper curs 2.011-2.012.

2 lectures del mateix fet: 
Un missatge de suport anímic i felicitació per la 

gestió a tot l’equip implicat en el re-acondicionament 
del centre i del alumnes (molts d’ell directament relacio-
nats amb la nostra escola). 

Un desig que aquests actes vandàlics sense solta ni 
volta no es tornin a repetir ni quedin impunes.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
A l’abril, l’AMPA va estrenar un nou web i alhora una 
nova adreça http://ampacarabassa.wordpress.com. 
En aquest nou espai virtual de comunicació podeu 
seguir trobant tota la informació relacionada amb el 
funcionament general de l’AMPA així com tota la docu-
mentació (actes de reunions, protocols, informacions), 
fotos, vídeos, edicions digitalitzades de la revista,... La 
seva actualització es continua i podeu trobar-hi totes les 
novetats, noticies i/o convocatòries. 

Entre tots volem aconseguir que el web sigui un 
espai útil. A més —ara amb les noves funcionalitats—, 
creiem que pot esdevenir un lloc de participació amb 
els vostres comentaris, suggeriments i tot tipus d’aporta-
cions —fotos, vídeos, activitats...— 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Tanmateix, us posem al corrent de l’ existència dels 
blocs dels/de les mestres/alumnes de la nostra escola 
que estan funcionant des de fa uns mesos. Podeu ac-
cedir-hi a través del WEB de l’escola. Entrar-hi és una 
forma visual molt atractiva d’estar informats del que fan 
els nostres nens/nenes. Gràcies a tots aquells que els 
manteniu actualitzats gairebé en temps real. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Amb una data una mica insòlita degut a la presència 
de la diada de Sant Jordi al bell mig de la Setmana 
Santa, el passat 10 d’Abril vam celebrar a l’escola la 
IV fira del llibre i CD de 2a ma. Tot i que la participa-

ció de públic vas 
ser inferior a d’al-
tres anys, l’ambi-
ent va ser igual 
d ’ a g r a d a b l e . 
La presència de 
l’escriptor Ramon 
Casals i de la il-
lustradora Cristi-
na Losantos, el taller de punts de llibre, la venda de 
llibres, CD i samarretes de l’escola i la quina carabas-
sera amb diferents premis, tot plegat amanit pel servei 
de bar, van fer-nos passar un matí distret, sota un cel de 
justícia. Com és habitual, els guanys aniran destinats 
als nostres nens/nenes. Gràcies a tots el qui veu venir 
a compartir la diada. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Jocs Florals Horta-Guinardó 2011: En Daniel L. de 3r 
Posidònia va resultar guanyador del tercer premi en 
la categoria B (alumnes del 2n cicle de primària). La 
nostra enhorabona! El lliurament dels premis als o a 
les guardonats/des i la lectura de les obres dels Jocs 
Florals Escolars del Districte va tenir lloc el dimecres 18 
de maig a les 18 hores a la Seu del Districte, sala  Lluís 
Companys.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Primer premi del +mates11, del 5è nivell de Primària:

L’escola va resultar guanyadora del primer premi 
del +mates11, del 5è nivell de Primària,organitzat per 
ADEMGI i APaMMs.

Enhorabona als guanyadors, els nostres alumnes de 
5è Beatles: LLuc M., Albert P. Joel P. i Deivid V.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Les classes de Farigola i Margalló han colaborat, rea-
litzant una versió de la Caputxeta Vermella i de Tom i 
Guida i interpretant els dos contes explicats pels nois i 
noies del Senegal, igual que altres anys, amb el projec-
te JUNTS  que pretén posar en contacte infants de reali-
tats diverses a partir d’un treball cooperatiu, en aquest 
cas el treball que es realitza entre escoles de Barcelona 
i Kedougou (Senegal).

El projecte JUNTS Barcelona-Kedougou ja ha publi-
cat quatre llibres amb els objectius de fer un intercanvi 
cultural i preservar i donar continuïtat a llengües d’ús 
oral, com el Mandinga i el Wolof.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Hem de dir “fins després” a la Dolors Valls (tutora de P5 
Cocodrils), Núria Buigas (tutora de 1r Àligues) i Roser 
Ylla (tutora de 4rt Farigola ) que comencen vacances 
indefinides d’aquelles que només et deixen fer a una 
certa edat. Gràcies pel vostre esperit i la vostra tasca.



Trobem la porta de sortida d’un llarg camí que ha passat 
molt de pressa. Vàrem començar de jovenetes, treballant sen-
se pors i amb objectius comuns. L’escola era nova, l’escola 
també era jove i volia recuperar, igual que tota la societat 
catalana, la llibertat, la innovació, la confiança, la partici-
pació... 

Tot allò ens ho vam creure, i volíem que fos imprescindi-
ble a les nostres escoles, aquelles escoles que en dèiem “es-
cola activa”, i sí que ho era, d’activa. I tant que en vam fer 
d’accions! Accions que ens van ajudar a aconseguir que la 
nostra llengua vehicular fos el català, que l’escola fos laica, 
que els nens i les nenes tinguessin igualtat de drets, que tots 
junts actuéssim amb els valors de la llibertat i la democràcia, 
que poguéssim recuperar la nostra cultura i tradicions - que 
fins aleshores havíem d’amagar- i, el més important, l’escola 
era de tots i de totes, els pares, els mestres, l’alumnat, els 
monitors, les persones de la cuina i de consergeria, la gent 
de la neteja.... tots i totes còmplices d’un objectiu comú, la 
millor escola, la nostra, i totes les del barri i les de Catalunya, 
aquelles que en dèiem del CEPEPC, “Col·lectiu d’escoles per 
a una escola pública catalana” que volíem ser una escola 
pública de qualitat.

 I quina casualitat! la Núria, la Dolors i la Roser totes 
tres en escoles veïnes tant eren al carrer Font d’en Fargas, 
com al passeig de Maragall, com al carrer Llobregós, fixeu-
vos teníem les escoles distribuïdes en diferents edificis, i els 
dinars què? cap problema, els mestres traginaven per torns 
amb el seu cotxe les olles amunt i avall, amb el dinar dels 
més menuts, o les carpetes i els materials... 

Fins i tot érem atrevides: sortíem pel carrer amb la cana-
lla, agafàvem metros i autobusos, fèiem excursions, volíem 
implementar noves metodologies de la lectoescriptura, les 
matemàtiques allò de la matemàtica moderna... algú ens mi-
rava malament, molts pensaven ... “A veure si aquests nens 
i nenes no sabran escriure una carta en castellà als avis de 
l’Aragó?” “A més, s’emporten els nens i les nenes de cam-
paments, i encara sort que els petits van a uns llocs que en 

diuen cases de colònies, però això d’anar en tendes... “ Has 
vist? els nens i les nenes fan enquestes pel carrer!” “ Oh! i 
n’hi ha que també fan dibuixos!” ¿” Vols dir que aprenen 
res en aquestes escoles?” “Ah no, això d’anar a la piscina 
tant petits, no deu ser gens saludable” “Quins mestres més 
beneits, avui han sortit mig disfressats pel carrer amb tots els 
nens i nenes, oh! I s’han passejat per tot el barri! Què dius 
ara? ¿Són una cooperativa de pares i mestres? “Ai no ho sé, 
jo diria que són els mestres sols” “ Es veu que fan reunions 
fins a les tantes de la nit......”

Doncs bé. D’això només fa una mica més d’un terç de 
segle, i hem arribat fins la porta de sortida, d’una escola 
pública, que creiem i volem que continuï sent una escola 
pública de qualitat que segur que els que quedeu sabreu 
conservar.

Gràcies a tots vosaltres per haver compartit aquest llarg 
camí ric d’experiències i de coneixences. Hem gaudit de la 
nostra feina. Com us podeu imaginar no ha estat un camí de 
flors i violes però el día a día, els encerts i desencerts segur 
que ens han ajudat a crèixer i millorar. A reveure! 

 Núria Buigas - Dolors Valls - Roser Ylla
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explica’ns la teva

Núria, Dolors i Roser
Roser Ylla

Núria Buigas

Dolors Valls



trenca’t la closca
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1. Sabríeu lligar aquestes dites catalanes amb el seu significant?

1. El ciri és molt curt, i la processó molt llarga. 
2. Vés on canta la sardina!
3. Costar Poblet i Santes Creus
4. La llengua no té ossos, però en trenca de molt grossos
5. Amb bombo d’altre, bones maçades.

a. Una paraula dita amb mala intenció, fins i tot una mentida, pot fer més mal que la violència física. 
b. Cal estalviar, perquè ve una mala temporada.
c. Es diu a aquell qui no té por de fer malbé  les eines dels altres, o per extensió, de malgastar els 

diners que no són seus.
d. Es diu per ponderar un gran esforç per aconseguir algun intent.
e. Enviar algú a fer punyetes.

2. Observa bé aquesta balança: 

 – Una gerra pesa tant com una 
ampolla i un got.

 – Una ampolla pesa com un got i un 
biberó.

 – Dues gerres pesen igual que tres 
biberons

 – Quants gots necessitem per 
equilibrar una ampolla?

3. El tall de pastís:

 – Tenim aquest pastís i en volem fer vuit trossos amb només tres 
talls.

 – Com seran aquests talls?

4. Cercles màgics:

 – Col·loca els números 1, 2, 3, 4, 5, i 6 de tal 
manera que cada cercle sumi el mateix



temps de lleure
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Recomanacions de nens i nenes:
Pel·lícules

Prince of Persia  
+ 7 anys

La brúixola 
daurada

Coraline 
+ 5 anys

Tron Legasi 
+ 7 anys

El viatge de 
Chikiro   + 7anys

16 deseos Los protegidos 
+ 8 anys

Zack y Cody Astro Boy Rango

Bat Pat
El robot de 
l’abocador

Mi amigo  
el árbol

Llibres jocs de consolas

Solucions de... Trenca’t la closca:

Super  
Mario Bros  

Wii

Donkey  
kong country 

retourns

Crash  
bandicoot

1.  1 – b 2.  3.   4. 
 2 – e
 3 – d
 4 – a
 5 – c 




