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Educar és trans-
formar. La llibertat no 
ens ve donada de nai-
xement, és a través de 
la raó que esdevenim 
lliures. Educar és trans-
metre aquesta raó i el 
progrés de la humanitat 
està lligat intrínsecament 
al progrés de l’educa-
ció. Hi ha qui defineix 

la història de la civilització com la lluita per una edu-
cació cada vegada més justa i universal.

De l’any 1977 ençà, aquest país on ens ha tocat 
viure ha anat teixint un sistema educatiu bàsic, gratuït, 
universal i obligatori, reprenent el que just va comen-
çar l’escola activa amb la república i que va haver 
d’abandonar per imperatiu major. 

Ara, al cap de vuitanta anys i trenta-cinc de demo-
cràcia, els nous governants – tan estatals com autonò-
mics – han decidit fer marxa enrere amb l’excusa de la 
crisi econòmica. Els mateixos que no creuen en aquest 
model educatiu ni en els seus valors i han decidit de-
construir-lo minvant-ne el seu finançament, entre d’altres 
formes, augmentant les ràtios alumnes/mestres. Sempre 
ens havien dit – fins i tot els que ara ens (des)governen 
– que invertir en educació era invertir en futur, però ara 
ens estan demostrant que l’únic que els preocupa és el 
present, el present dels mercats financers i del benefici 
a curt termini.

Aquest curs també ha estat marcat per la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant 
la petició de tres famílies que volen que els seus fills 
s’escolaritzin en castellà. Han qüestionat el model d’im-

mersió lingüística practicada des dels anys vuitanta 
a Catalunya, model d’escola avalat i aplaudit per 
la unió Europea i l’UNESCO amb tot tipus d’argu-
ments pedagògics, però aquests arguments no han 
estat prou per rivalitzar amb els arguments demagò-
gics i polítics d’aquestes tres famílies que l’únic que 
persegueixen és que el català (clarament en retrocés 
en l’ús social) es mantingui a penes i treballs com 
a llengua d’ús familiar, imposant el castellà com a 
única llengua vàlida en l’aprenentatge escolar.

També volem fer esment a la primera promoció 
de Torrent de Can Carabassa. És per això que el 
reportatge el dediquem a aquesta promoció que 
ja no sap què és jugar a Arrel contra Graziel·la.

Durant aquests nou anys de Can Carabassa 
hem vist progressar l’escola amb els valors de 
ser una escola pública, catalana i de qualitat. I 
malgrat aquest impuls i energia dedicada per 
part de tota la comunitat educativa, sentències 
com la del TSJC i la crisi són les excuses perfec-
tes per desmuntar aquest ideari. És per això que 
tots junts –mestres, alumnes i pares i mares– hem de 
continuar lluitant per aquells valors que han cos-
tat tant d’aconseguir: escola catalana (prou judi-
cis a la immersió lingüística), pública i de qualitat                                                  
4 Prou Retallades.
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el reportatge

1ª PROMOCIÓ COMPLETA DE L’ESCOLA
TOTA UNA VIDA AL  TORRENT!

Fa poc més d’una dècada, l’espai que ocupa la 
nostra escola era un solar on aparcaven els cotxes 
del barri. Un terreny poc uniforme, que s’enfanga-
va sovint i poc il·luminat, però una opció a la tris-
tament patida manca d’aparcament. Un dia, van 
aparèixer unes excavadores, un munt de maquinà-
ria i un rumor: aquell espai s’havia de convertir en 
la nova escola que servís per unificar les antigues 
Arrel i Graziel·la, escoles que necessitaven alguna 
cosa més que una simple reforma. I el rumor es va 
convertir en edifici, pati, escola,  vida…

Corria el setembre de 2003 quan les portes del  
llavors, CEIP Miquel Batllori, van obrir-se per primera 
vegada a fi d’acollir els mestres i alumnes vinguts 
d’aquelles escoles-mare, contemporàniament als vai-
lets que estrenaven les aules de cargols i tortugues 
de l’edifici que avui coneixem com a Torrent de Can 
Carabassa. En aquest cas, sense sospitar que ha-
via existit una Graziel·la ni una Arrel, fonaments de 
l’actual escola, amb noms prou premonitoris. I sense 
adonar-se’n, aquells petits passants van començar a 
fer créixer les seves pròpies arrels amb tanta força 
que els van portar d’aula en aula, de passadís en 
passadís, de planta en planta, de curs en curs,  fins a 
dur-los fins allà on són ara.

El curs escolar que acabem acull la primera pro-
moció de nens i nenes que  han desenvolupat tot el 
seu ensenyament infantil i primari a la nostra escola. 
I ara que hauran de canviar aquell centre acabat 
d’estrenar per un institut, potser massa gran, segura-
ment desconcertant,   els volem retre un homenatge 
en forma de petita entrevista , amb el desig que con-
tinuïn un bon aprenentatge de la vida allà on vagin. 
I amb el mateix esperit enviem una picada d’ullet a 
les mestres que els van acollir i acompanyar durant 
aquell primer any, la Dolors Valls i la Maite Dieste, 

ENTREVISTA ALS MACEDÒNIA I POP CORN

- Una imatge que us recordi a P3...

- A mi em ve al cap d’estar  tots junts jugant a prin-
cipis de trimestre. M’agrada perquè en poc temps ja 
començàvem a fer amics.
- Asseguts en rotllana a la pista del pati perquè ens 
volien explicar alguna cosa.
- I també tots jugant a la terrasseta. Era una alegria 
jugar a la terrasseta.
- Divertir-se amb els amics.
- Jo recordo l’arribada del primer dia, amb tot de 

nens i nenes que abans no coneixia.
- I la mestra saludant-nos amb un somriure, el primer 
dia d’escola.
- Jo recordo que em feia por anar a l’escola dels grans i 
plorava.
- Sí, però les mestres eren simpàtiques i amables.
- I aquelles finestres de  tan altes i grans!?
- Jo recordo la Maite Dieste ensenyant-nos a baixar 
per l’escala, perquè no la baixàvem bé.
- I la plastilina? A mi m’agradava molt fer formes!
- A mi em ve la primera vegada que em van felicitar 
per haver fet bé un treball.
- Recordeu tota la classe asseguts al vestíbul escoltant 
les ordres de la Curcubita?
- Sí! I el dia de carnaval, tots disfressats a classe.- I 
com celebràvem els aniversaris, amb aquella corona 
tan xula...
- Jo recordo uns arbres de fang que vam fer.
- I jo quan vaig tenir la meva primera pistola d’aigua.
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-Definiu amb una paraula l’ Escola?

Aprendre , diversió, amistat, divertida, genial, 
pati, conèixer, emoció, deures, la millor, acolli-
dora, càstig, records, fantàstica, somriures, xula, 
inoblidable, meravellosa, amistat, entreteniment, 
estudi, vida..

Quin és el millor record que us endueu?

- Per mi el Carnaval, l’amistat, la diversió,...
 -Jo tinc molt bon record de les colònies de 4t.
- Jo la primera vegada que vaig anar de colònies.
- Sí, per mi les colònies de cada any.

 Jo que he fet  amics a les dues classes.
- Els amics, els mestres i tots els bons moments.
-
 Sí, les bones estones que hem passat en molts 
moments.
- L’amistat amb companys, mestres i monitors.
- Moments de felicitat.
- L’escola ha estat gran part de la meva vida. He 
tingut uns amics genials.
- Jo enyoraré quan tots estem junts, com un grup.
- Els treballs en grup per mi són un bon record.
- A mi em fa gràcia recordar el dia que a P4 la 
Castanyera ens va cantar i ballar.
- La festa de carnaval, les xanques, els capgrossos, 
els gegants,...
- Les activitats que fem a l’escola.
- La mestra que vaig tenir a primer 
- La plastilina!!!

De poder, que us emportaríeu ara que marxeu? (pot 
ser un sentiment, un objecte  físic, un/a mestre/a, 
un amic o amiga,…)

- Una cistella de bàsquet !
- Jo un portàtil !
- La pissarra tàctil !!!
- I jo un capgròs i un arbre.
- Que bèsties que sou! Jo m’enduria tots els bons 
records i amics.
- Sí, jo alguns amics que sempre han estat amb mi, 
fent-me companyia.
- Els amics i els mestres en tots els moments diver-
tits.
- Jo m’emportaria a tots els que m’estimo.
- La meva  millor amiga (Aquesta resposta l’han dit 
força vegades i  els sentiments són recíprocs).
- Si jo pogués m’ho emportaria tot, però sobretot, 
seguir amb els meus millors amics.
- Els sentiments que he tingut durant tots aquests 
anys.
- La felicitat de la Primària.
- Totes les ganes de treballar i estudiar. Poder-m’ho 
endur a l’Institut.
- Què pilota! Jo agafaria tots els dibuixos que hem 
fet a l’escola.
- M’emportaria un àlbum amb tots les records o 
moments divertits que he passat amb les meus com-
panys.
- La saviesa.
- La felicitat d’haver estat aquí.
- Hem dit tantes coses que potser ens enduríem l’es-
cola sencera!

Els/Les alumnes d’aquesta promoció tan especial 
per a la nostra escola, han estat: Albert, Ana, Andrea 
C., Andrea F., Andrés, Andreu, Biel, Bilal, Deybid, Edgar, 
Ester, Gerard, Helena, Iván, Jéssica, Joel, Judit, Júlia, Laia 
C., Laia E., Lluc, Lúa, Marta, Mar, Marc, Marcel, Mª José, 
Mª del Mar, Marta P., Marta S., Martí C., Martí G., Mi-
quel, Mireia, Míriam, Nil, Núria, Pau, Paula, Pol, Sandra, 
Sofia, Unai, Vicky, Xana, Xènia.
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- Com recordes el dia que es van obrir les portes 
d'una nova escola i van començar a entrar nens/
es que estrenaven mestra, classe i vida escolar?

Dolors: Recordo que estàvem molt contentes. Per fi 
vindrien els nens! Feia molts dies que només tragi-
nàvem caixes, netejàvem i fèiem moltes reunions 
sense tenir temps de preparar la classe perquè es-
tigués molt bonica, i amb totes les joguines a punt. 
Molt abans que s’obrissin les portes ja estàvem a 
les classes posant les joguines. Ja coneixíem quasi 
tots els nens (havien vingut a jugar, berenar i co-
nèixer l'escola uns dies abans). I havíem vist que 
els agradava molt jugar i que eren molt espavilats. 
Començàvem un curs nou i una escola nova, i per 
fi tindríem una classe gran! Jo ja no pensaria, pre-
pararia i programaria les activitats sola: A  partir 
d’ara érem dues mestres a P-3. Coneixia molt poc 
la Maite. Era molt més jove que jo però havíem 
tingut molta empatia des del primer moment i ja 
anàvem molt a la una. Ja rèiem i ens ho passàvem 
molt bé en aquell moment del curs.  Això era un 
repte, i em feia molta il·lusió.
També tenia un altre repte: feia 6 anys que no feia 
de mestra de P-3 i a P-5 els nens són bastant dife-
rents. Hauria d’adaptar el llenguatge perquè m’en-
tenguessin.  
Aquell primer dia, els pares entraven a deixar els 
nens a la classe. Això era nou per mi. Jo no ho 
tenia gaire clar i em feia moltes preguntes: “S’es-
taran molta estona. Això farà que els nens plorin 
més?”, “els costarà més desenganxar-se dels pa-
res?” ...No recordo que els nens ploressin molt,  
segur que alguns sí, però això s’oblida aviat. 

Recordo que vam jugar, vam cantar i vam explicar 
el conte del Cargol i la flor de poniol i que ens vam 
fer unes banyes de cargol per donar una sorpresa 
als pares. 
Maite: El primer dia que es van obrir les portes de 
l’escola per els nens i nenes també va ser el meu 
primer dia com a mestra. Recordo el carinyo i el 
recolzament de la Dolors (la mestra dels cargols) i 
l’ajuda de la Pepa Opazo. Jo estava molt nerviosa 
i per una estona em vaig quedar sense veu i la 
Pepa va explicar un conte d’unes formigues. 
Alguns dels nens i nenes entraven com si fos casa 
seva i algun es va fer un tip de plorar (però es va 
passar ràpid)                         
                 
- Enyoràveu alguna cosa de l'antiga escola?

Dolors: El pati, aquell curs ens tocaria jugar a la 
terrassa. També enyorava les antigues companyes 
de l’equip del parvulari de l’Arrel. Com que aques-
ta escola era gran quasi no ens vèiem i a la torre 
del passeig Maragall ens vèiem molt totes les mes-
tres i tots els nens.
Maite: Em vaig estrenar com a mestra al Torrent de 
Can Carabassa. Havia fet pràctiques a Arrel.

- Seríeu capaces de reconèixer els vostres alumnes 
de P3, ara que, en 4 dies, seran a l'institut?

Dolors: Segur que sí, per sort els he anat veient 
créixer.
Maite: Segur que sí malgrat que han passat molts anys. 

Entrevista a les llavors mestres de P3: 
Dolors Valls i Maite Dieste
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     Les Tortugues i els cargols apadrinem 
                   el Pi del pati.

Cada classe ha d’apadrinar i 
cuidar un arbre de l’escola. 
A nosaltres ens toca el  Pi.
Hem baixat al pati per observar-lo i 

conèixer-lo millor. Hem vist que necessitem 
dos nens per agafar-ne el tronc, perquè és 
molt gruixut. És el més alt i gros del pati. 
Hem tocat el tronc i hem comprovat que 
l’escorça és rugosa. Les fulles  són primes 
com agulles i punxen. Sabem que fa pi-
nyes, encara que ara són molt petitones.

Tenim un Pi petitet en un test a la ter-
rassa. També el cuidarem. Ha nascut d’un 
pinyó perquè n’és la llavor.

El  pi necessita sol i aigua, nosaltres el 
regarem cada dia.

Ha estat divertit!!!  Com que no teníem 
taules l’hem dibuixat  amb unes carpetes 
que ens ha deixat la Teresa.



obrim l’aula P4 dofins i pingüins
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Com ja sabeu, aquest  any es celebra el 200 aniversari de la pri-
mera publicació dels contes dels germans Grimm i al llarg d’aquests 
anys molts autors i il·lustradors han reescrit i dibuixat aquests contes.

A l’escola  aquests dies hem parlat dels germans Grimm: Hem 
explicat alguns dels seus contes, hem fet la casa de xocolata…

També hem anat al teatre a veure Les Set Cabretes i el Llop….

A nosaltres, els contes com la Caputxeta Vermella, la Blancaneu, els Tres Por-
quets, Hansel i Gretel,  la Bella Dorment del bosc...  ens agraden molt  i per això, 
hem decidit dibuixar els seus personatges, mireu, mireu…. Que els reconeixeu?
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LA GEOMETRIA A LES CLASSES DE LLEONS I COCODRILS!

A les classes de P-5 estem 

treballant la geometria. Aquest 

és un coneixement bàsic i indis-

pensable per moure’s a la vida 

quotidiana. Nosaltres hem fet 

d’arquitectes i hem construït ca-

ses pels nostres playmobils. Hem 

fet sevir cubs i piràmides, i amb 

pals curts i llargs hem aconseguit 

cases de diferents mides.

obrim l’aula P5 lleons i cocodrils
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obrim l’aula 1r coales i girafes

El mes de novembre es va celebrar la Setmana de la Ciència i a l’escola hi vam tenir una científica, 
l’Olga, la mare de l’Alba, i ens va explicar moltes coses d’una investigadora molt important que es deia: 
Marie Curie. També vam fer uns experiments amb sòlids, líquids i gasos i vam fer servir objectes que 
utilitzen els científics.
Vam aprendre moltes coses i ens ho vam pasar molt bé!

Els pares i les mares saben moltes coses!
Els Coales i les Girafes fem de científics!
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Aprenem coses de l’ofici de cuiner.
Durant el segon trimestre, els coales i les girafes hem treballat moltes coses de la cuina i sobretot dels 
pastissos. Per ensenyar-nos més coses de la cuina i de l’ofici de cuiner va venir a l’escola el Juan, el pare 
del Diego de primer. És cuiner i ens va explicar moltes coses de la cuina del restaurant on treballa.

També vam aprendre que hi ha aliments molt importants per a la nostra salut, com les verdures, els fruits 
secs, la llet, etc,…
Ens va agradar molt ja que vam aprendre moltes coses que no sabiem.

1r coales i girafes obrim l’aula



Un dia va aparèixer una maleta, amb rodes, per la classe... La vam obrir i veiérem molts objectes dife-
rents: una tele, un coixí, una xarxa, un mirall...

Cadascú de nosaltres va triar un objecte. Vàrem dir una paraula (concepte) o frase del que volia dir per 
nosaltres aquell objecte.
Començàrem a pensar com expressar la nostra paraula.
Estiguérem treballant molts dies i vam aconseguir expressar-nos de moltes formes diferents: pintura, es-
cultura, teatre, música...

obrim l’aula 4t ortigues i posidònia
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Expressart



També vam anar al MACBA per investigar sobre els nostres objectes....I aquest n’és el resultat:

4t ortigues i posidònia obrim l’aula
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Korfbal
El mes passat vam anar a jugar uns partits de korfbal 
contra unes altres escoles.

Però, què és el korfbal?

El korfbal és una esport que es va inventar als Països 
Baixos a principis del segle XX. És l’únic esport mixt 
que existeix. L’objectiu és encistellar la pilota al korf 
(“cistella” en holandès). Aquesta cistella no té taulell 
i està situada a 3 metres d’alçada.

Un equip està format per vuit jugadors, quatre nens 
i quatre nenes. Els equips es divideixen en atacants i 
defensors i no poden passar de mig camp.

Qui té la pilota no pot botar-la ni tampoc es pot mou-
re, però tampoc li poden prendre la pilota de la mà. 
O sigui, que és un esport on ens hem de desmarcar 
molt ràpid per a que ens puguin passar la pilota.

Una altra norma és que els nois només poden defen-
sar els nois i les noies les noies.

Si l’atacant té un defensor davant seu amb la mà ai-
xecada, no pot tirar a cistella. Per això és igual que 
siguis alt o baix, sempre pots defensar algú.
Cada dos punts, els defensors passen a ser atacants 
i els atacants passen a ser defensors.



Bé, el cas és que, després d’unes sessions practicant 
a l’escola,  el passat mes de maig  vam anar a jugar 
uns partits contra altres escoles. De cada classe es 
van fer  dos equips, per tant, el Torrent de Can Cara-
bassa vam anar a jugar amb quatre equips.

Les altres escoles eren Coves d’en Cimany (dos 
equips) i El Carmel (tres equips). 

En total nou equips que vam fer una lliga jugant vuit 
partits cadascun.

Vam quedar primers, segons, quarts i cinquens, però 
el més important és que ens ho vam passar molt bé.

Per acabar, volem dir que el korfbal és el primer es-
port on la selecció catalana és reconeguda interna-
cionalment. Aquest mes de novembre se’n jugaran 
els mundials a Barcelona, a la Vall d’Hebron. Espe-
rem que pugueu anar a animar la nostra selecció.

6è macedònia i popcorn obrim l’aula
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temps de migdia
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Quan els nens i les nenes de 6è marxen, l’equip de monitors sempre ens preguntem si se’n recordaran, 
de nosaltres.... De les estones de joc al pati, de les escridassades, de les bromes que els fèiem, de la 
complicitat… i sobretot si se’n recordaran de com han menjat de bé quan han menjat a l’escola. Cosa 
que sempre confirmem quan tornen de visita. Quan ens veuen, la primera frase que ens diuen sempre és : 
- que bé que mengeu aquí!
Com que som un equip força estable, es crea un vincle molt estret ja que al final de l’etapa tots els cursos 
han passat gairebé per tots els monitors. D’aquesta manera ens coneixem molt entre tots.
Després de llargues deliberacions, moltes hores de diàleg i molts intercanvis d’opinions... els nens i ne-
nes de 6è han opinat del menjador. Això és tot el que ens han dit:

Què en pensen els nens i nenes de 6è, 
del menjador?

Tot i ser una 
mica rondinaires, ens 

emportem un bon record, 
sabent que trobarem a fal-
tar les nostres cuineres i 

els nostres monitors.

Des que som pe-
tits i fins ara, a 6è, hi ha 

dues frases que sempre ens 
heu dit: “Mengeu, mengeu ….”  
i “Va, que queden 5 minuts, va 

que queden 5 minuts… o si 
no us en poso més!”

Com que som els 
grans ens toca treballar 

més: A part d’escurar les sa-
fates, ens toca netejar taules i 

escombrar… una feinada 
que ens treu estona de 

pati!

Estem una 
mica decebuts ja 

que aquest curs no 
hem pogut triar el 
menú de Nadal!

Ens agradava molt que 
quan érem els grans dinàvem a les 

classes, estàvem més tranquils, podíem 
parlar relaxadament i en definitiva ens agra-

dava. Ara dinant al menjador tot i que ja no es-
tem tan tranquils i no tenim aquest privilegi, també 
ens agrada perquè estem els dos cursos barrejats i 
podem gaudir de la decoració del menjador que 

sempre és molt divertida i original. Tot i que 
sembla que dinem dins una llauna de 

sardines… a l’hivern no tenim 
fred!

Quan veiem arri-
bar els monitors pensem: 

que bé ja s’han acabat les clas-
ses per una estona, tenim ganes 
de jugar al pati i fins i tot tenim 
gana, però si us plau que no to-

qui verdura!!!! I si és dilluns 
…Oh no!! El tovalló!!!
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COMPTEM XAIS?  O ELS TANQUEM A LA 
CAMBRA?

 Com si d’una tria de lliure elecció es tractés, 
sovint els nostres fills i filles es permeten opinar 
quan els enviem a dormir: “No vull”, “Encara és 
d’hora”, “No em ve de gust”….

Us imagineu que cada matí, en sonar-nos el 
despertador, decidíssim que no ens ve de gust lle-
var-nos perquè, per exemple “encara és d’hora?” 
Sí, nosaltres som els adults i se suposa que hem 
de donar exemple, però  potser aquesta reflexió 
ens ajuda a entendre els nostres fills i filles en la 
seva negativa d’anar al llit de manera tan imme-
diata com diu la dita: al primer crit.

Efectivament, posar a dormir la canalla, es 
converteix sovint en un estira i arronsa. Una di-
alèctica sense solta ni volta que només ha de 
portar-nos a un triple objectiu innegociable:  
ficar-los al llit, fer-los dormir i aconseguir que des-
cansin (i, de pas, no ens enganyem,  començar a 
descansar nosaltres també). 

De l’angoixa de quan teníem fills nadons, en 
que ens preguntàvem: quan dormirà tota la nit 
d’una tirada? -perquè sentíem que la nostra salut 
física i mental començava a trontollar-,  passem a 
preguntar-nos: quan arribarà el moment en què 
per si sol, es fiqui al llit sense excuses ni condici-
ons. 

Dormir és imprescindible. No descobrirem 
res de nou, en aquest article. Durant el son, l’or-
ganisme fabrica tot allò que gastarà l’endemà. 
Compleix una funció reguladora i reparadora de 
l’organisme i és essencial pel control de l’energia 
i la temperatura corporal. En el cas dels infants, 
durant el son, no només descansen si no que 
assimilen i organitzen allò que han vist i après. 

Maduren física i psíquicament i exerceixen la seva 
independència del món exterior i dels pares. Si no 
descansen prou, a curt termini, se sentiran irritats, 
nerviosos  i cansats -símptomes que comparteixen 
amb els adults, encara que en el nostre cas ha-
guem après a portar-ho amb més o menys digni-
tat-. A mig termini, dormir menys hores de les 
necessàries, nit darrera nit, comporta greus proble-
mes als nens en edat escolar, com ara fracàs en els 
estudis, inseguretat i/o timidesa. És el peix que es 
mossega la cua: com més segurs se sentin els nens, 
més fàcil serà adquirir l’hàbit d’anar a dormir, i 
com millor dormin, més segurs se sentiran. 

Les pors, falta de rutina, dificultat per a rela-
xar-se esdevenen obstacles importants a l’hora de 
portar-los a dormir. Per als adults, aquest moment 
del dia no implica més que un hàbit inqüestiona-
ble. Per als nens, qualsevol canvi en la seva vida 
quotidiana, qualsevol petita modificació o novetat, 
interferirà en les nits i en el procés d’afrontar-les.

 Abans d’avançar, però, convé parar atenció 
a un aspecte: de vegades la negativa a anar a 
dormir és només una manca de bons hàbits que 
tenen fàcil solució si seguim unes pautes concre-
tes. D’altres, quan arriba el moment d’anar al llit, 
i el nen s’hi resisteix i intenta de totes les for-
mes possibles endarrerir-ho (protesta perquè vol 
veure més la televisió o quedar-se despert igual 
que fan els germans grans) podem estar davant 
d’un cas d’inseguretat en que el subjecte està ma-
nifestant els seus sentiments d’enveja i gelo-
sia envers les relacions que els seus pares man-
tenen entre ells, per exemple, o envers els seus 
germans, relacions de les quals, se sent exclòs.

Pel que fa a les contraindicacions per manca 
de descans, a llarg termini, poden ser molt  més 
complexes que tot el que hem exposat fins ara. Se-
gons investigacions dels darrers anys, s’ha deter-
minat que tenir horaris desorganitzats del son afa-
voreixen el sobrepès i augmenten, per exemple, el 
risc de diabetis. Aquestes investigacions mostren 
que el metabolisme del cos humà s’altera enorme-
ment en no dormir suficient o en fer-ho de forma que 
alteri la freqüència del cicle del son (com ho fan les 
persones que treballen de nit o en torns rotatoris). 
En aquests casos el cos experimenta canvis que 
el porten a tenir més gana o a desitjar aliments, 
per exemple, més calòrics, que els fan acumular 
greixos i per tant, els comporta problemes d’obe-
sitat. Tanmateix es redueix la secreció d’insulina al 
pàncrees i en conseqüència la capacitat d’aquesta 
hormona de controlar el nivell de sucre en el con-
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junt de l’organis-
me,  elevant així 
el risc de diabetis. 

En el cas dels 
infants, els darrers 
estudis presentats 
a la revista British 
Medical Journal 
el 2011 i realit-
zats a 244 nens 
de Nova Zelanda 
per Orfeu Bux-
ton, neurobiòleg 
de l’Escola de Me-
dicina de Harvard 
(E.E.U.U) - líder 
mundial en aquesta àrea d’investigació-, demos-
tren que, per cada hora de menys de son diari 
entre els 3 i els 5 anys d’edat, el risc de sobrepès, 
als 7 anys, augmentarà en un 64%.

Però no cal anar tan lluny per fer-nos una idea 
de la realitat que tenim. En el nostre país hi ha 
una exagerada tendència a anar a dormir 
molt tard, tant en els adults com en els nens. 
La majoria d’infants no realitzen els períodes de 
descans desitjables per l’estil de vida, veure la TV, 
permissivitat dels pares a l’hora d’anar a dormir 
o per excés de deures escolars. Però aquest hàbit 
inadequat d’anar a dormir tard, no és l’únic. Per 
raons poc conegudes, l’horari habitual dels quatre 
àpats està molt retardat respecte a altres països eu-
ropeus. Menjar a les 12-13 hores i sopar a les 20-
21 hores és excepcional en els adults. Com que els 
pares arriben tard a casa, freqüentment els nens 
sopen amb ells cap a les 22 hores i fins a l’hora 
d’anar a dormir encara pot passar una  estona.    
No hi ha una regla exacta del temps que ha de 
dormir un nen, ja que cadascú té unes necessitats 
diferents. El son, igual que les constants vitals  va-
rien d’una persona a una altra. També varien la 
quantitat d’aigua o menjar que s’ingereixen al dia. 
Segons els estudis del son, un nounat sol dormir 
unes 16 hores al dia; mentre que els nens entre 1 
i 3 anys necessiten dormir entre 10-13 hores. Un 
nen de 6 anys requereix entre 11 i 12 hores, els 
adolescents (entre 11-18 anys) unes 9 hores i els 
adults entre 7-9 hores.

Però no n’hi ha prou amb dormir un número 
concret d’hores. La qualitat és tant o més important 
que la quantitat. Com exposa el Dr.Eduard Es-
tivill (ja trigàvem  a anomenar aquesta celebritat, 
estudiós del son), pediatra i neuro-fisiòleg clínic,i 

director des de 
1989 de la Clí-
nica del Son de 
l’Institut Universi-
tari USP Dexeus 
de Barcelona - 
des d’on s’investi-
guen i tracten di-
ferents alteracions 
del son-:  De la 
mateixa manera 
que no és el ma-
teix menjar, que 
menjar bé, no és 
el mateix dormir 
que dormir bé. En 

aquest sentit, és evident que el vostre fill dorm unes 
quantes hores al dia (…) Una altra cosa és que ho 
faci correctament durant totes les hores recomana-
bles a l’edat que té.

 
Vist això, i sense entrar en detall de mètodes 

com el del Dr. Estivill, lloat i criticat a parts iguals, 
és molt important establir unes estratègies clau 
per ajudar-los a dormir. Quan són petits, perquè 
n’han d’aprendre, i de més grans perquè possi-
blement continuïn pensant que dormir és perdre el 
temps però, si els serveix per agafar forces i conti-
nuar donant guerra l’endemà, ja els està bé!

Recomanacions:
> Establir una rutina que inclogui un temps de    

tranquil·litat abans de l’hora de dormir. 
> Evitar o reduir al màxim l’accés a la TV o 

videojocs abans d’anar a dormir. 
> Establir un horari per dormir tots els dies. 
>Tenir rituals per dormir.
> Buscar elements externs que s’associïn a l’hà-

bit d’anar a dormir (raspall de dents, llibre, …) 
> Permetre que s’emporti un nino o una man-

ta al llit –encara que el nen sigui gran-, així com 
consentir deixar un llum encès o la porta oberta... 

> Escoltar i entendre les seves pors i treure’n 
ferro.

>Controlar que la temperatura de l’habitació 
sigui agradable i que la roba sigui còmoda (el 
factor ambiental és molt important. Pensem a com 
comencem a descansar malament, els grans, així 
que arriba la calor).

> Evitar adormir-se amb el nen cada cop que 
hi ha problemes.

>Donar-li seguretat per fer-lo sentir còmode en 
aquest impàs dia-nit.
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Què n’opinen els pares?

 El tema, per interès o per preocupació rela-
tiva, interessa. Aquesta és la primera conclusió 
a la que arribem davant l’èxit de resposta de 
l’enquesta, que es demostra en números: prop de 
110 respostes.

Dins la franja compresa entre les 9 i les 10 de 
la nit és quan es tanquen més llums a les habitaci-
ons dels vostres filles i filles, independentment de 
l’edat. En tots els casos (cicle infantil, inicial, mitjà 
i superior) ha estat la resposta majoritària. Cal 
destacar que en el cicle mitjà és on la diferència 
ha estat més àmplia, amb un 76 % davant el 24 
%, que posa a dormir els fills/es més tard de les 
10.  Pel que fa al cicle superior, un 58 % asse-
gura que els fa dormir entre 9 i 10, davant el 42 
% que ho fa més tard d’aquesta hora. En aquests 
dos cicles ningú no ha contestat l’opció d’abans 
de les 9, que sí ha estat l’elegida pel 32 % amb 
fills en cicle infantil i pel 22 % en el cicle inicial. 
En resum, una combinació de números i percen-
tatges difícil de resumir en poques paraules, sen-

se risc d’emboli-
car-nos i fer-vos 
venir son.

Són ho-
raris que 
varien una 
mica el cap 
de setmana. 
Així ho ma-
nifesta el 65 
% de pares 
i mares, da-
vant el 21 % 
que el varia 
molt i el 14 % que no el varia gens. És important 
destacar que un 78% dels enquestats no han de fer 
ús del servei de guarderia de matí, fet que, sens 
dubte, influeix en l’hora d’anar a dormir.

Parlem de dificultats: Costa molt posar a dormir 
els nostres fills i filles? Hi ha una majoria d’afortu-
nats, un 51 %, que no ha de mantenir una lluita 
diària a l’hora de posar a dormir els més petits de 
la casa i només un 8 % assegura que sí, que els 
costa molt. La resta (41%) reconeix que de vega-
des, depenent del dia.Els resultats menys ajustats 
s’han donat respecte de les pautes i la necessitat o 
no d’un programa per orientar el son dels nostres 
fills/es. El 91 % assegura que, a casa, segueixen 
una pauta abans de posar a dormir les criatures, 
i el 93 % respon que mai no ha hagut de requerir 
d’algun programa per ajudar-los a establir deter-
minades pautes en el son dels seus fills o filles

 
Relacionat amb les pautes, hi ha un 33 % de 

famílies que reconeix tenir un recurs infal·lible que 
els ajuda en la difícil tasca de posar-los a dormir. 
Per si no els teniu i us pot ajudar, aquests són 
alguns dels recursos: una mica de companyia o 
bé explicar un conte (un 14 % opta per aquestes 
dues), un got de llet, agafar el son al llit dels pa-
res... Hi ha qui fins i tot fa un petit massatge al 
seu fill/a (quants adults estareu pensant, i a mi per 
què no?) i algú molt culer assegura que la següent 
frase sempre és infalible: “Si no aneu a dormir, el 
cap de setmana no aneu al Barça”. Desconeixem 
si funciona o no.

La televisió pot ser una bona aliada però tam-
bé una gran enemiga. És en aquesta resposta on 
s’han donat els resultats més ajustats i necessitem 
dels decimals per mostrar cap a on es decanta. 
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El 50,46 % respon que el seus fills/es miren la 
televisió abans dormir, enfront el 49,53 % que 
respon que no. Molt més clara és la següent res-
posta; el 96 % considera que els seus fills/es tenen 
el descans necessari. Finalment, el 60 % perceben 
irritabilitat o mal humor quan els seus fills o filles no 
dormen prou, davant el 37 % que  no ho veu així.

Deixem pel final l’apartat de les excuses dels 
nostres fills i filles per prolongar el moment abans 
d’anar al llit. Entre les que poden ser més típiques 
hi ha la de les pors i/o malsons (lladres i monstres 
són els protagonistes de l’imaginari dels més pe-
tits). No fallen tampoc els mals diversos (des de la 
punta del cabell fins al taló: tot fa mal si del que 
es tracta és de no anar a dormir) i un altra excusa 
que no falla és quan diuen: “Però si encara és de 
dia!”, una excusa que es repeteix a mesura que 

ens acostem a l’estiu. No tinc son, vull aigua, tinc 
pipí, només un moment, demà és festa, vull menjar 
les postres, no vull estar sol, els nens de la classe 
van a dormir més tard o vull veure més dibuixos, 
són algunes de les excuses típiques. Entre les més 
divertides i/o sorprenents ens quedem amb aques-
tes:

- “Aniré a dormir quan hi vagis tu, perquè si jo 
estic cansat, tu també” (Nil)

- “No puc dormir perquè el veí està fent soroll 
amb una escopeta” (Gemma)

- “Hi ha partit del Barça i tiraran petards”
- “El nino no té son”

- “Em fa mal el peu, el dit, la punta del nas... i 
em pica el cul” (Montse)

-“El meu cos no vol dormir” i “Dormir és avorrit”. 

Aquests són alguns dels comentaris que hem 
rebut:

“La clau ha estat la rutina abans d’anar a dor-
mir i l’ambient de tranquil·litat entorn aquest mo-
ment. El got de llet posa punt i final al dia, no hi ha 
opció de negociació, com durant el dia”

“Llegir un conte o explicar-los una història per-
sonal viscuda quan eres petit és un remei que a 
casa mai no falla per relaxar-nos abans d’anar a 
dormir”

“Intento que anar a dormir sigui divertit. Fem 
el tren fins al lavabo; quan estem al llit, llegim un 
conte o fem una partida de l’oca o el domino...” 
(Marisa Camacho)

“Els nostres fills ja estan dormint i nosaltres es-
tem omplint aquesta enquesta. Per què ningú no 
ens obliga a nosaltres a anar a dormir?” (Família 
Moya i López.
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les bugaderes

Un centrifugat a consciència per les notícies 
breus del Torrent de Can Carabassa
A requeriment d’alguns pares, us detallem com funciona el 
repartiment de planes de l’Obrim l’Aula: Disposem de 9 pla-
nes per a tots els cursos. Donat que alguns en necessiten més, 
optem per oferir-los-en 2, ocupant-ne d’aquesta forma la d’un 
altre curs. Així, en el següent número, el curs que no hagi 
aparegut, ocuparà 2 planes, de manera que tots els cursos 
hi apareixeran, al menys, un cop l’any.

Informem de la creació de la comissió mixta “10 anys d’es-
cola” amb motiu del 10è aniversari de la inauguració del 
Torrent de Can Carabassa (Setembre 2.003). La comissió vol 
engrescar tothom a participar d’aquest esdeveniment festiu 
tan especial que tindrà lloc al llarg del proper any i per això 
fa una crida a les vostres propostes, idees i col·laboracions 
encara que no formeu part “oficialment” de la comissió. Po-
deu posar-vos en contacte amb la Mercè Civit (merceciga@
gmail.com) o amb la Pepa Carbonell (jcarbo23@xtec.cat).

El passat 8 de març, dia de la dona treballadora, va néixer 
la Irene, futura col·laboradora de la revista de l’escola, i fi-
lla de la Marta Jiménez -imprescindible en aquesta aventura 
que fem sortir 2 cops l’any-. Donem l’enhorabona als pares i 
fem saber a la Marta que esperem la seva tornada amb mol-
tes ganes. Aprofitem també aquest espai per presentar-vos la 
Maria Cobles, que està substituint la Marta, a la classe dels 
Cocodrils, durant la seva baixa maternal. 
Tanmateix, el passat 22 de Maig va néixer en Marc, fill de la 
Vanesa Merino, tutora de 5è Camagrocs. Us el presentem i 
aprofitem per donar l’enhorabona als seus pares.

I com que la cosa va de naixements, per aquells que no ho 
sàpiguen, aquest curs 2011-2012 ha nascut la Mulassa de 
Can Carabassa, per donar suport i companyia a la Curcubi-
ta i a en Pepo. La mulassa l’han dissenyat i portat a la realitat 
els alumnes de 6è.

Per fi s’està començant a materialitzar el “projecte pati”. El 
cap de setmana del 14-15 d’abril es va començar amb la 
pintura de la pista, és a dir, repassar les ratlles antigues i 
crear nous camps. Al tancament d’aquesta edició queden 
pendents les xarranques i els circuits per a cotxes, entre d’al-
tres coses. També s’hi instal·larà, properament, una construc-

ció de fusta per a 
què els nens/nenes 
hi puguin jugar. 
Tot plegat per fer 
un pati alegre i en-
grescador. Agraïm 
la col·laboració 
dels pares i mares 
que ho estan fent 
possible i ens alegrem de veure materialitzades aquestes ide-
es, ja que la comissió pertinent va posar fil a l’agulla fa molt 
de temps.

Èxit de participació en la 5a edició de la fira de llibres de 2a 
mà que vam celebrar el 22 d’abril, tot i el dia gris i tapadot. 
Els diferents actes (signatura de l’autora Marta Carnicero i 
la il·lustradora Roser Calafell, venda de llibres, concurs de 
truites, quina, sorteig,...) van ser acollits amb ganes i il·lusió. 
Com sempre, l’agraïment a tots els qui el fem possible.

Recollim i traslladem les felicitacions del públic (alumnes) als 
actors i actrius (mestres i direcció) per la seva representació 
del dia de Sant Jordi 
en què van oferir-los 
tastets de contes dels 
germans Grimm amb 
motiu del bicentenari 
de la publicació del 
primer volum de con-
tes infantils d’en Jacob 
i Wilhelm Grimm. Ens 
consta que es van po-
sar en la pell de llops 
i Caputxetes, nans i 
Blancaneus,  amb la 
mateixa dedicació 
amb què treballen 
cada dia. Per a tots 
ells, el premi Gaudí 
d’Interpretació 2.012. 
(Ep! Mares i Pares en 
demanen gravació!)

La Laia Vilademunt (1r Girafes) ha guanyat el primer premi 
de narració als Jocs Florals Escolars del Districte d’Horta –
Guinardó. Felicitats, “Fada Juganera”.

La Lara Alonso, la Paula Sánchez, la Laia Sama i la Duna 
Ametller de tercer han participat als Jocs Florals del Jeronimo 
Stilton i han aconseguit un accèssit premiat amb un lot de 
llibres per l’escola. L’enhorabona a totes quatre! 
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explica’ns la teva

La FIA FAIA.  La festa de foc de Bagà
L’anècdota que us explicaré no és escolar, però 

és significativa de com són els nens.
El Nadal passat va ser molt especial per a l’ 

Abril, la meva filla, i per a mi. El 24 de Desembre 
vam anar a la casa que el meu germà té a Bagà 
perquè ens havia convidat a la festa del Foc. A les 
18:00h hores vam sortir de casa, amb roba espe-
cial, cap a la plaça del poble. Jo li vaig explicar la 
festa una miqueta a l’ Abril, i ella, naturalment, es-
tava morta de por!! Vam veure com baixava gent 
de les muntanyes amb torxes de foc. Ja començava 
la màgia! Semblaven formiguetes de foc…..Quan 
van arribar al poble, l’ Abril cridava com tota la 
resta de nens que no coneixia la festa perquè pen-
saven que els vindrien a cremar.

Tothom portava torxes fetes al poble per a la 
festa de la FIA FAIA, incloses nosaltres, però no les 
portàvem enceses. Llavors vam començar a encen-
dre-les. La meva filla s’hi va animar, amb el seus 
cosins. La torxa era molt més alta que ella….

Va ser una festa plena d’encant. Vèiem tot el 
foc, tot ple de fum… Era un ambient purificador i a 
l’hora molt màgic.

L’ Abril es va passar molta estona saltant socs 
encesos al terra. Va ser de pel·lícula !!!!!!!

Des d’aleshores no para de preguntar-me que 
és el Nadal. Jo li vaig explicant el poc que sé, per-
què no sóc catòlica!

El més divertit va ser quan em va preguntar 
on era el Nen Jesús i jo li vaig contestar que al 
cor de tots. I ella em va dir: I com hi ha entrat? Hi 
cap?????

També em va preguntar com va ser que la Ver-
ge Maria havia tingut al nen Jesús i quan li vaig dir 
que per una BLANCA PALOMA, ella em va contes-
tar que potser era rosa, el colom.

 Que no perdin mai la innocència ni la màgia, 
els nens 

Marisa Camacho (mare de l’Abril Sayas)

Recordo aquell dia en què estava ensenyant a 
“picar l’ullet” al meu fill, quan tenia 2 anys. Jo li 
deia: “Pica’m l’ullet, vinga, pica’m l’ullet”. LLavors 
ell, amb la seva petita mà, em va donar un cop a 
l’ull.

Quan, abans de l’estiu, vàrem fer la inscripció 
per començar P3 al setembre, havíem d’anar cada 
dia fins a l’escola nova i mirar-la i “saludar-la” des 
de la reixa.

Silvia (mare de l’ Àlex Aibar Farràs 5è Gelats)

Recordo un dia que vaig recollir l’Elisa a l’es-
cola bressol, i la seva mestra va venir tota contenta 
amb un paper. Hi havia una circumferència amb 
dues boles a dins i una ratlla horitzontal. Havia 
dibuixat la seva primera cara!!! Vaig quedar molt 
impressionada.

A P3 els nens de la classe van fer la represen-
tació de la llegenda de Sant Jordi. L’Elisa feia de 
reina i estava asseguda a una cadira, al costat 
del rei. Com que li feia molta vergonya, va tancar 
els ulls, de manera que es va quedar adormida al 
mig de la representació. La MªJosé, la mestra, la 
va despertar ventant-la amb uns papers. Quin fart 
de riure!  

Lidia (mare de l’Elisa Villaécija Marín)

Hi va haver un temps quan la meva filla Mar-
tina anava a P-3, que cada vegada que a casa 
fèiem molt soroll ens deia: “silenci amb suc”. Quan 
li vam preguntar d’on havia tret aquella frase,  va 
contestar: “la mestra ho diu contínuament.” Des-
prés de donar-hi voltes i voltes i preguntar a la mes-
tra ho vam entendre: SILENCI ABSOLUT!!!

Anna (mare de la Martina Torrent Aixalà)

Aquesta secció vol ser un anecdotari de la vida escolar de pares, mares, fills, filles,mestres, 
monitors, monitores i en general de tota la comunitat educativa que formem el Torrent de Can 
Carabassa. Una frase, un record, una anècdota que tingueu de la vostra vida escolar o dels qui 
us envolten i que vulgueu compartir amb els lectors. Qualsevol aportació, en qualsevol mo-
ment, serà benvinguda i agraïda. Avui us en proposem aquestes:



Primera trobada de 
l’equip directiu de l’escola 

amb una representació de la 
nova junta directiva de l’AMPA.
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En canvi, la majoria de mares i pares de l’esco-
la som  immigrants digitals  o “nascuts abans de la 
popularització de les tecnologies de la informació i 
la comunicació”. A diferència dels analfabets digitals 
(com serien la majoria dels nostres pares i mares), som 
usuaris d’aquestes tecnologies perquè ens hi hem anat 
acostumant.

 Us animem, doncs, i si no ho heu fet ja, a aproxi-
mar-vos al món de les xarxes socials i a conèixer aques-
ta manera de relacionar-nos que, sense excloure les ja 
existents, és molt probable que sigui la que usin habitu-
alment els nostres fills.

Això no vol dir que deixem d’utilitzar els canals 
habituals de comunicació que ja tenim, com les notes 
via motxilla, els mails o el web (ampacarabassa.word-
press.com), sinó més aviat que en funció del tipus d’in-
formació i dels temps que tinguem per a fer-ho decidi-
rem quin o quins mitjans podem usar.

Esperem que feu un “m’agrada” al facebook 
i un “seguir” al twitter. I us convidem a crear els 
hashtags que vulgueu per a les ocasions especials! 
#bonalectura!

Tal i com us vam informar a la darrera reunió, hem 
decidit ampliar els canals de comunicació amb les famí-
lies de l’AMPA i endinsar-nos al món de les xarxes soci-
als. Volem que les notícies i els esdeveniments relacionats 
amb la nostra escola i amb l’associació tinguin una major 
difusió entre la nostra comunitat educativa. Per aquesta 
raó hem creat una pàgina de Facebook (AMPA Escola 
Torrent de Can Carabassa) i un compte de Twitter (@
Ampa_carabassa) per poder arribar a totes i tots d’una 
manera més ràpida i àgil.

En la societat actual la popularitat de les xarxes soci-
als és un fet consolidat. S’estima que més del 80% de la 
població mundial connectada a Internet té un compte en 
alguna xarxa social. I la cosa va en augment! 

Els nostres fills i filles són nadius digitals, terme que 
es defineix com a “aquell qui ha nascut amb un entorn 
tecnològic i digital normalitzat”. Dit en altres paraules, 
pel qui Internet sempre ha estat allà. Com ho va ser el 
televisor per la generació anterior. 

 

L’Ampa  a la xarxa  
racó de l’ampa temps de lleure

  Temps de lleure
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1. “A la millor filadora, li cau el fus”

2. “El ciri és molt curt, i la processó molt llarga”

3. “Fer-ne una com un cove”

4. “Traginer de vi no ha de ser borratxo”

5. “Rialles per Carnaval, ploralles per Tot Sants”

2. Enigmes matemàtics

Podràs omplir correctament les caselles buides?
En fer aquest dibuix de henna a les mans s’han 
comés 6 errades. Les sabràs trobar?

a. Encara que tot apunti a una conseqüència 
lògica, no té per què ser així. 
b. Fer-la molt grossa.
c. Frase emprada antigament, fent referència als 9 
mesos aproximats entre la disbauxa de Carnaval 
que pot donar fruits per Tot Sants.
d. Per molta experiència que es tingui, sempre hi 
ha un marge d’error.  Tothom pot equivocar-se.
e. Cal estalviar, o ésser prudent perquè mai se sap 
si vindran maldades.

1. Sabríeu lligar aquestes dites catalanes amb el seu significat?

SOLUCIONS:6 errades Enigmes matemàtics
Dites catalanes: 1-D / 2-E / 3-B / 4-A / 5-C

I, per ser fidels a aquesta secció, avui us regalem aquests 
Palíndroms (llegibles al revés):

Català ara a l’atac
El ball és no car, aconsellable

Ai, distint nits i dia!
I ara calla carai

- Que bé! aquest curs ens han tret la sisena hora
- Sí, pleguem abans d’hora i també tenim més 
temps d’esbarjo

- Al meu pare a la feina també li han tret hores...
però el que no entenc és perquè no està content

- Deu ser que allà no tenen pati per jugar...
- És clar! deu ser per això.



(frase extreta de la cantata d'Educació Infantil "La rebel·lió a la cuina")

PER FER-LOS LA PUNYETA, TENIM LA SOLUCIÓ: REBEL·LIÓ !!!!


