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editorial

En  els  darrers  mesos  hem  conegut  notí-
cies  terribles  del  món  que  ens  han  deixat 
perplexes davant actituds humanes del tot 
incomprensibles. Les petites victòries que 
havíem aconseguit perillen pel retorn d’un 
discurs reaccionari que ens aboca al xoc de 
civilitzacions. I això passa justament quan 
Europa està vivint l’arribada de centenars 
de milers de persones que busquen asil 
i comprensió, a parts iguals,  fugint dels 
conflictes i de la violència que estan patint 
a casa seva, en països com Síria, Afganis-
tan, Ucraïna, Iraq,  Eritrea  o  Líbia,  entre  
d’altres.  La  crisi  més  gran  de  refugiats  
des  de  la  Segona Guerra Mundial. I la 
reacció de les democràcies europees quina 
és? Omplir-se la boca d’expressions  po-
pulistes  calma-consciències,  mentre  el  
que  fan és aixecar  tanques, ometre el 
salvament marítim, reprimir i dificultar el 
trànsit i limitar el dret d’asil, això sí,  tot  
ben  decorat  per  imatges  groguenques  
que  entendreixin  el  cor  de  l’espectador 
i despistin la seva intel·ligència.

I de sobte, un atemptat a París ens fa veure 
de ben a prop el mateix patiment que han 
sofert  no  fa  pas  gaire  Beirut,  Ankara,  
Tunis.  I  Molenbeek  esdevé  tristement  
famós,  i tornem a reviure Charlie Hebdo, i 
a mig-sentir el que pateixen milers de per-
sones cada dia  a  Síria,  Iraq,  Pakistan,  
Afganistan  i  Nigèria,  països  on es  con-
centren  el  80%  dels atemptats  terro-
ristes  comesos  durant  els  darrers  anys  
i,  on  bona  part  dels  nostres governs  i  
empreses  armamentístiques,  han  estat 
venent  armes  i  protegint  governs  no 
democràtics en defensa d’una suposada 
seguretat i estabilitat regional.  

I nosaltres, què podem fer? EDUCACIÓ. 

Rebutjar  radicalment  la  violència  en  to-
tes  les  seves  formes:  la  física,  per  
evident  i  la que ataca l’esperit, pel seu 
objectiu humiliant i  mesquí. Continuar en-
davant treballant per  educar  els  nens  
i  nenes  com  a  persones  lliures  amb  
competències  per  viure, respectant  la  
vida,  els  drets  humans,  la  diversitat,  el  
diàleg,  i la  convivència  al  món.   I defen-
sar l’educació sense cap mena de discrimi-
nació ni matís, sigui quin sigui el seu país 
d’origen, el sexe, les creences o l’ètnia. 

Són peces fonamentals d’una existència 
digna i en pau.
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el reportatge

“A  mi  m’agrada  llegir  per  explorar,  i  un  dia, cercant  informació  per  ajudar  el meu fill, que tenia 
dificultats amb la lectura, vaig trobar a l’apartat de novetats de la Biblioteca de Can Mariner una carpeta 
on explicava el projecte LECXIT. El vaig agafar en préstec i després de llegir-lo de dalt a baix, em va 
semblar tan interessant que vaig pensar que el projecte li aniria molt bé per apropar-lo una mica més a 
allò que li costava tant. Així és com  va néixer el  projecte  al  Torrent  de  Can  Carabassa,  per  ajudar 
aquests  nens que tenen  dificultats  i  necessitem  una  empenta  per  agafar  el  gust  per  la  lectura  i  
aix í millorar-ne la compressió”. 
Teresa Herranz Barbed, 
coordinadora del Projecte i mare de l’Ariadna Parise. 

PROJECTE LECXIT: Llegir per aprendre a Can Carabassa

Des del curs passat, Can Carabassa forma part de 
LECXIT. Aquest programa, promogut per  la  Fun-
dació la  Caixa,  la  Fundació  Jaume  Bofill  i  el  De-
partament  d’Ensenyament de  la  Generalitat  de  
Catalunya,  té  com  a  objectiu  incrementar l'èxit  
educatiu  dels infants a través delapràctica de  la  
lectura i  la comprensió lectora. D’aquesta manera 
els infants poden entendre millor el que llegeixen i 
progressar en totes les matèries. Elcurs passat deu 
nens de l’escola van formar part d’aquesta inicia-
tiva.  

Aconseguir  que  els  més  petits  obtinguin  un  hà-
bit  de  lectura no  és  tasca  fàcil.    En aquest sen-
tit, LECXIT és una iniciativa molt valorada tant pels 
mestres com pels pares. El  passat  mes  d’octubre  
les  entitats  organitzadores  van  presentar  un  
estudi  de resultats que assegura que des que es 
va posar en funcionament LECXIT ha aconseguit 
multiplicar per tres el nombre d’infants amb bona 
comprensió lectora a les escoles  d’arreu  de  Cata-
lunya.  Abans  d’entrar  al  programa,  el  26%  dels  
infants  es  trobava  en nivell  que  li  correspondria  
pel  seu  curs,  i  després  de  fer  l’activitat  du-
rant  3  cursos  el percentatge  d’alumnes  que  es  
troben  al  nivell  adequat  és  del  81%.  Aquest  
estudi també  assegura  que  el  88%  dels  infants  
creuen  que  tenir  una  persona  que  els acom-
panya en la lectura els ajuda a comprendre millor 
allò que llegeixen. 

La  iniciativa  LECXIT  es  duu  a  terme  gràcies  a  
la  participació  de  voluntaris  i  voluntàries que 
participen al programa.   En  les sessions setmanals 
que  duren una hora (en horari extraescolar),  cada  
voluntari  s’encarrega  d’acompanyar  en  la  lectu-
ra  un  infant.  D’aquesta  manera,  s’aconsegueix  
una  atenció  més  personalitzada,  i  un  lligam  
entre  elvoluntari i l’inf fant que afavoreix enorme-
ment l’ambient d’aprenentatge. 

Després  de  tres  anys  en  funcionament,  entre  el  
70%  i  el  75%  dels  mestres  de  les escoles  que  
participen  a  LECXIT  considera  que  els  alumnes  
tenen  més  interès  i motivació  per  la  lectura,  
i  que  han  millorat  en  comprensió  i  fluïdesa  
lectora.  D’altra banda,  el  92%  de  les  famílies  
que  han  participat  consideren  que  els  seus  fills  
i  filles llegeixen millor i tenen més interès per la 
lectura. 

El  gust  per  la  lectura  s’ha  de  fomentar  tant  
des  de  l’escola  -  i  per  això  existeixen iniciati-
ves  com  LECXIT-  com  des  de  casa.  Els  nens  
han  de  descobrir  que  es  llegeix  per aprendre,  
però  també  per  passar-ho  bé,  per  plaer  i  per  
distracció,  per  això  cal  que tingueu  a  casa  lli-
bres  que  els  interessin,  i  els  doneu  a  conèixer  
altres  maneres  de gaudir  de  la  lectura:  llibres  
digitals,  blogs,  etc.  
A  més,  recordeu  que  els  nens  són  com es-
ponges, per això una  de les maneres més eficaces 
d’aconseguir que s’interessin per la lectura és el 
contagi: heu d’intentar que us vegin llegir a casa.
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REFLEXIONS SOBRE L’APLICACIÓ 
DEL PROGRAMA LECXIT DES DE 
L’EXPERIÈNCIA D’UN VOLUNTARI

RECOMANACIONS PER  LLEGIR A CASA 
PROPOSADES DES DEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT:
1. Llegiu  en  veu  alta  als  vostres  fills  

quan  són  petits.  D’aquesta  manera  
l’infant associarà els llibres amb una ex-
periència de benestar i despertareu en ells 
l’emoció i l’interès cap als llibres. 

2. Practiqueu  la  lectura  de  deu  a  vint  
minuts  cada  dia  amb  ells. És  més  
beneficiós llegir  un  temps  curt  cada  dia  
que  no  pas  llegir  una  hora  seguida  un  
cop  a  la setmana.  A  més  d’ajudar-los  a  
desenvolupar  l’hàbit  lector,  els  vostres  
fills  us agrairan aquesta estona de dedica-
ció i acompanyament diari. 

3. Valoreu el vostre fill quan estigui lle-
gint, d’aquesta manera el motiveu perquè 
ho segueixi fent i consolideu el seu hàbit 
lector. 

4. És important que disposeu d’un lloc 
agradable per llegir amb llum adequada, 
amb tranquil·litat i sense sorolls que poden 
distreure la lectura. 

5. Ajudeu-los a planificar un temps per a 
la lectura i penseu que fora de casa també 
hi ha llocs i moments per llegir: a la biblio-
teca, a l’autobús, a la consulta mèdica...

6. Interesseu-vos   per   les   seves   lec-
tures   de   classe i   compartiu-les   amb   
tanta naturalitat com pugueu, sense con-
vertir-les únicament en un deure escolar. 

7. Feu   amb   ells   activitats   al   voltant   
dels   llibres, com   ara   dibuixar   sobre   
els personatges  dels  llibres  que  llegeix,  
anar  al  teatre  o  al  cinema  a  veure  
obres relacionades amb llibres. 

8. Mireu amb els vostres fills pel·lícules 
basades en llibres. Quan alguna pel·lícula 
els agradi molt, aprofiteu per explicar-los 
que està basada en un llibre que inclou 
moltes més coses que no apareixen en la 
pel·lícula per falta de temps. Podrà ser una 
motivació per a la lectura.

L’aplicació  del  programa  Lecxit  d’ajuda  a  la  
lectura  i  millora  de  la  comprensió  lectora, 
en nens i nenes que cursen els últims cursos 
d’educació primària, vist des de l’òptica d’un 
voluntari que, ha experimentat, un curs com-
plet amb un nen i l’inici d’un altre curs amb 
una nena (ambdós cursen 4t. De primària) 
porta a les següents reflexions: 
• Seria  molt  interessant  disposar  d’un  

espai  diferent  de  les  instal·lacions  de  
l’escola.  El  nen/a  se  sentiria  en  un  al-
tre  àmbit  i,  per  tant,  el  nivell  atenció 
milloraria. 

• Tant el calendari com l’horari, s’haurien 
d’escollir molt curosament. El nen/a ha 
d’estar el més descansat possible. Per 
exemple: fer el reforç el dia de menys cà-
rrega de feina a l’escola. O bé buscar ho-
res, junt amb els mestres, que no siguin les 
últimes del dia. 

• És  molt  important  que,  les  famílies  dels  
nens/-es  que  facin  el  programa, prioritzin  
la  pràctica  de  reforç  de  lectura,  enfront  
de  qualsevol  altra  activitat extraescolar. 

• Seria  molt  útil  que,  educadors  i  ex-
perts  en  docència,  avaluessin  el  nen/a 
candidat  a  fer  el  programa,  per  tal  de  
determinar  mancances,  a  través,  d’una 
diagnosi  de  qualitat  i,  així  poder  ajustar  
el  programa  a  cada  alumne.  El voluntari, 
només hauria de seguir instruccions pauta-
des pels experts. 

Si  es  poguessin  implementar  algunes  de  
les  reflexions  descrites,  de  ben  segur  que,  
tant  el  rendiment  en  la  fluïdesa  de  la  lec-
tura,  com    en  la  comprensió  lectora, millo-
rarien ostensiblement. 



el reportatge

JORNADA FEINERA DE LA COMISSIÓ MIXTA 
LA CURRELA I LES FAMÍLIES 

El curs passat va sorgir la necessitat de crear 
una comissió mixta de Mestres i famílies per 
dur a terme tasques de millora i manteniment 
a l’escola, més enllà de les feines que fa el 
Consorci, com a propietari de l’edifici. La vam 
anomenar Comissió “La Currela”. De les famí-
lies, s’hi van apuntar un parell de pares molt 
manetes i amb ganes d’ajudar, en Jordi Aguiló, 
pare de la Paula i el Sergi, i en Vània  Grau,  
pare  de  la  Jana  i  l’Aina.  A  la  comissió,  
s’hi  van  sumar  també algunes  mestres  de  
l’escola que s’havien  encarregat  de  recopilar  
les  tasques que  s’havien  de  fer,  i  que  van  
venir  també  el  dia  de  la  jornada  feinera 
a arremangar-se conjuntament amb les famí-
lies.

La llista de tasques era força llarga. Algunes 
d’elles s’havien pogut anar avançant,  de  di-
vendres  en  divendres,  de  la  mà  dels  pares  
col·laboradors,  però algunes  de les  aporta-
cions i  feines  que  necessitava  l’escola  no  
les  podien  fer tot sols, de manera que vam 
fer una crida per convocar les famílies a par-
ticipar en  una  jornada  de  treball  conjun-
ta,  que  seria,  finalment,  el  dissabte  18  
d’octubre i  que tindria l’al·licient d’anar acom-
panyada d’una botifarrada, al pati de l’escola.

A  les  11  del  matí  ens  vam  trobar  mares,  
pares,  mestres,...  i  fins  i  tot  alguna criatura 
amb  molta energia!, tots disposats a treballar  
en equip i  de valent. Un grup es va encarregar 
de pintar el terra de la terrasseta del parvulari, 
amb jocs per  les  criatures  i  aparcaments  
per  als  tricicles,  entre  altres  coses.  Uns  
altres van  equipar  les  aules  i  passadissos  
amb  cordes  d’acer  per  a  què  els  infants 
poguessin  penjar-hi  els  treballs  i  creacions  
que  fan.  També  es  va  habilitar  la paret  del 
pati  anglès,  pintant-la  de blanc  per  a  què  
serveixi  de  gran  mural  a l’espera  de re-
bre la creativitat dels nens i nenes de l’escola. 
Finalment un  altre grup va dedicar els seus 
esforços a millorar el reg de l’hort.Un cop aca-
bada la feina ens vàrem asseure tots plegats 
a taula, mestres, pares i mares i infants, per 
refer forces amb una botifarrada de germanor.

Va  ser  una  experiència  bonica  de  col·laboració  
i  participació  de  tota  la comunitat educativa 
que conformem el Torrent de Can Carabassa 
que de ben segur repetirem  en  altres  oca-
sions.  Moltes  gràcies  a  totes i a tots per la  
feina feta!!
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obrim l´aulaP3 sols i llunes

LA CLASSE DEL SOL I 
 LA CLASSE DE LA LLUNA 
  FEM PSICOMOTRICITAT... IN ENGLISH !!!!!!
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obrim l´aula           P3 sols i llunes       P4 astronautes i coets

Un viatge a Gualba
Sabeu què hem descobert els nens i nenes de P-4 de la classe dels astronautes i dels coets?

Que al parc de Gualba existeixen les fades de colors!!

El dia 5 de novembre vàrem fer una sortida a Gualba.
Anàvem per un camí una mica dificultós quan, de sobte,vàrem trobar unes fotos!! 
Eren d’unes fades encantades que viuen al parc de Gualba, dins del bosc, al costat del riu.
Hi havia fades de mooolts colors: vermell, groc, taronja, verd, rosa... 

Estàvem tan emocionats, que fins i tot ens va semblar veure’n una que s’amagava entre les branques.

Ens ho vàrem passar súper bé!!!

Ara, tenim les fotos d’aquestes fades a la classe i ens serveixen per recordar aquesta excursió tan diver-
tida  i alhora jugar a endevinar el nom dels colors.
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obrim l´aula                   P5 estrelles i galàxies

BENVINGUTS A LA FESTA MAJOR!
Tots  l’esperàvem amb alegria 
 i per fi ha arribat el gran dia!

A la terrassa estem preparats
 i els CAVALLS COTONERS  comencen a ballar.

També desfilen els CAPGROSSOS 
amb els seus petits cossos.

Els GEGANTS no poden faltar
 en aquesta festa genial.

Ui, ui, ai, ai... quins nervis! 
 Són  les nostres  COLLES CASTELLERES 

que amb molta emoció fan la seva actuació.

Ara és el DRAC  qui balla, corre i salta, 
 l’acompanyen els DIABLES i DIABLESSES   
omplint la terrassa  de foc i espurnes ...

I, amb molta gresca i xerinola  donem per acabada la  festa !!!
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obrim l´aula                        3r farigola i espígol

SORTIDA A LA VEREMA
Com cada any, els alumnes de tercer hem anat a veure com es fa la verema, però 
aquest any hem anat a Llinars del Vallès, un lloc nou que ens ha agradat moltíssim, 
tant… que l’any vinent... repetirem !!!
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obrim l´aula

A l’escola generem molts residus: paper, cartró, piles, tòners de tinta, restes de menjar,...  Dos cops 
a l’any ve a l’escola el Punt Verd Mòbil i tirem alguns d’aquests residus. També ve una empresa de 
l’ajuntament que recicla el paper. 

Però, què fem amb el que sobra de la cuina? Hi ha restes, les animals, que s’han de tirar al contenidor 
del carrer. Les vegetals les reciclem al nostre compostador per fer terra bona per l’hort.

Com ho fem? Les cuineres ens reserven totes les restes de les cebes, bledes, enciam, patates, pasta-
nagues,... i ens ho porten en una bossa. Els Bombetes Verdes agafem aquestes restes i les afegim al 
compostador que hi ha a l’hort. També ho barregem amb fulles seques i restes de troncs que vénen dels 
arbres del pati. El compost el removem cada dues o tres setmanes perquè els organismes que descom-
ponen respirin.

També hi hem posat un termòmetre per mirar la temperatura. Cada dia, a l’hora del pati, mirem la tem-
peratura del compost i la de l’ambient. Ho anotem a un document i mirem la gràfica. La setmana que 
estàvem a 6/7ºC el compost estava al voltant dels 30ºC. Per què? Els organismes que descomponen els 
vegetals desprenen calor en respirar i menjar i per tant, fan pujar la temperatura.

Aquest curs tenim tres compostadors. De moment, només hem pogut omplir el primer. Tot i que generem 
moltes restes, quan es descomponen queda menys quantitat. Ens hem preguntat el perquè i hem pensat 
que, segurament, és perquè perden l’aigua i l’aire que tenen, i quan s’acumula, ocupa menys espai.

Esperem que de tot aquest treball surti un bon compost per l’hort.

 

El compostador gran:

 

Ens pensàvem que això no serviria per res i 
hem vist que és divertit i ens serveix per 
veure canvis de temperatura, pes, alçada,... 

 Ens va agradar perquè és 
bo per mantenir la terra 
del nostre hort més fèrtil. 

 

 Hi ha coses que no ens han agradat: feia molta pudor, hi 

havia aranyes i moltes mosques, s’ha podrit perquè el 

nostre forat no deixava passar l’aigua,... 

 

 

Ha estat divertit 
perquè hem estat en 
contacte amb la 
natura. 

 

 Com a bombetes no ens 
va agradar molt tirar 
les restes del menjador 
al compost. 

 

 A alguns ens ha resultat divertit, 

a d’altres els ha fet fàstic. 

 

Aquest projecte ens 
ha agradat molt. RECICLEM!!!! 

                                 5è estrofes i llegendes         5è estrofes i llegendes
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Esperem que aquest compost sigui molt 
bo per a les nostres plantes. 

 

 

No ens va agradar 
tallar la fruita i les 
restes de verdura, 
però quan vàrem 
fer les barreges va 
ser divertit. 



obrim l´aula

Per fer el seguiment del compost hem fet un experiment. Necessitem agafar una ampolla de 5 o 8 litres. 
Tallem l’ampolla, amb les tisores, per la meitat. Fem uns petits forats al tap de plàstic amb el punxó per-
què s’escoli l’aigua. Les dues parts de l’ampolla les ajuntem i segellem amb cinta.
Agafem el material verd i marró que teníem de casa i el tallem a trossets petits. Com més petits millor. 
Agafem un grapat del material i el fiquem a l’ampolla. Vigilem de no ajuntar-lo gaire. Cal que respiri.

Anotem una sèrie de mesures  a una taula i ho afegim a una gràfica. Aquestes mesures les repetirem 
cada setmana. Mesurem la temperatura, l’alçada i el pes.
També anotem el que creiem que passarà. Augmentaran les dades? Disminuiran?
Al cap de 8 setmanes hem buidat el compost al compostador gran.

El compostador petit:

 

Ens ha agradat tallar 
les restes de menjar, 
tot i que ens feia una 
mica de fàstic i pudor. 

 

 
Ens ha agradat prendre mesures i veure com evolucionava. 

 
 

He après molt del 

procés. 

A on van les 

diferències de pes 

i alçada? 

 

Hem après que hi ha descomponedors que 
es mengen la matèria orgànica i fan terra 
bona o compost.   

 Ens ho hem passat molt bé quan 
preníem la temperatura amb l’Ecodat. 

 
Volem que pel curs vinent tinguem 
molta terra bona per l’hort. 

 
Tot plegat ens 

ha semblat una 

passada! 

 

Ens ha 
agradat molt 
fer la gràfica. 

 

        5è estrofes i llegendes

14

 
Aquest compost 

ens servirà perquè 

quan plantem 

coses a sisè ens 

creixin millor. 

 



temps de migdia

Hi havia una vegada...
Hi  havia  una  vegada, una  escola  que  es  deia “Graziel·la”on  anava  una  nena que no 
sentia gaire bé i que portava audiòfons.
 

Anys  més tard, a una altra escola, de nom “Arrel”, va començar a anar un nen que també 
era sord. 

Van  anar  passant  els  anys  i  entre  amics  i  logopedes,  aquests  dos  nens  van marxar 
a l’institut i es van anar fent grans.
 
Aquestes  dues  escoles  es  van  convertir  en  el  Torrent  de  Can  Carabassa,  on cada any 
continuen venint nens i nenes que porten audiòfons per poder sentir bé. Juguen i conviuen 
amb els seus companys, i de tant en tant marxen a fer feines amb les seves logopedes. S’ho 
passen d’allò més bé! 

Apa!  Recordeu  la  nena  del  Graziel·la? Ara  ja  s’ha  fet  gran  i  és  una  de  les nostres 
monitores, la Gema.

Estem contents que en aquesta escola hi hagi nens i nenes  amb discapacitats auditives. Tots 
som iguals, tots ens ajudem i compartim els bons moments. 

Molts d’aquests súper nens i nenes amb audiòfons van començar a P3! Alguns han  crescut  
tant  que  ja  van  a  l’institut!  I  els  altres...  continuen  al  Torrent  fent camí. Aquí us dei-
xem unes fotografies d’algunes de nosaltres!          

Un petó ben gran per a tothom!

                Equip de monitors/es
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Primer dia de classe després de les vacances 
d’hivern i les converses entre els alumnes versen 
sobre  els  regals  que  han  rebut  .  Ninots,  jo-
guines,  patins....però  també  videojocs,tablets, 
ordinadors portàtils i sobretot,telèfons mòbils. 

L’edat  adient  perquè  la  canalla  tingui  el  primer  
telèfon mòbil  genera  debat  entre  els  experts  i 
dubtes entre els progenitors a parts iguals, el cert 
és que les criatures disposen de telèfon mòbil a 
unes edats cada cop més primerenques . 

Als 8 anys pocs en tenen, als 10 ja són una  quarta 
part de la classe, i als 12 qui no en té és l’excepció. 

La mitjana sembla situar-se als 12 anys, que  és 
l’edat que coincideix amb el pas de primària a se-
cundària, peròl’ estadístiques parlen que se’n ve-
nen força a nens més petits, d’entre 8 i 12 anys.  

Segons comenten alguns venedors/ers de mòbils   
“la canalla en volen per tenir WhatsApp i els pares 
hi accedeixen per tenir-los localitzats”. 

En paraules de la psicopedagoga Anna Pérez, no hi 
ha una edat ideal perquè la canalla tingui el  seu  
primer  mòbil  i “tot  depèn  de  les  necessitats  i  
el  nivell  maduratiu  del  nen  o  nena”.  Un debat 
que, segons Pérez, “apareix quan ens plantegem 
l’edat a partir de la qual l’infant pot tenir un  telèfon  
mòbil  en  propietat  però  que  no  ens  plantegem  
abans,  quan  trasteja  amb  l’smartphone del seu 
pare o mare des de ben petit i no ens sorgeix el 
dubte de si aquest temps és excessiu o no”. 

Segons  diu  Albert  Forn,  responsable  de  mSchools    
(El  programa mSchools  és  una  iniciativa mixta 
pública-privada, impulsada per la Fundació Mobi-
le World Capital Barcelona, amb la col·laboració 
de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i la 
GSMA -The Global Mobile Awards-): “És  recoma-
nable  que  eduquem  els  menors  en  l’ús  dels  
dispositius mòbils  molt  abans  que  en tinguin  un  
de  propi,  cosa  que  garantirà  que  aprenguin  a  
fer-ne  un  bon  ús  i  que  coneguin  la riquesa del 
mòbil com a eina d’exploració i aprenentatge”.

Noves tecnologies: El mòbil i els infants

També Forn apunta, que els dispositius mòbils “són 
una excel·lent eina de comunicació” que “permet 
estar en contacte amb els fills, així com incremen-
tar la seva seguretat si han d’anar sols pel carrer 
i que puguin ser localitzats en qualsevol moment”.
El factor principal que cal valorar és l’ús que es farà 
de l’aparell.

 “Cal saber quan utilitzar-lo i de quina manera, fer-
ho de manera racional, amb normes consensua-
des, seguir unes pautes que permetin fer-ne un ús 
adequat i evitar així les addiccions que es generen 
de la utilització excessiva o poc apropiada d’aquest 
tipus de dispositius”, explica Anna Pérez.
Que les tecnologies digitals han arribat per quedar-
se i que  han canviat radicalment la nostra societat 
i també el concepte d’infància no és nou.
 

La tecnologia forma part de la seva i de la nostra 
quotidianitat.
Una de les principals diferències que hi ha entre 
el nivell d’implementació, utilitat i implicació en el 
desenvolupament intel·lectual i social dels nostres 
fills i alumnes, és que la incorporació de les tec-
nologies digitals s’ha fet a un ritme vertiginós... el 
desenvolupament de l’escriptura va trigar segles, 
el desenvolupament i implementació de les tecno-
logies digitals s’ha produït en tan sols una genera-
ció. 

Titulars com “Finlàndia abandona l’ensenyament 
de la cal·ligrafia en els col·legis, i la substituirà, 
a principis de 2016, per l’aprenentatge de la me-
canografia i l’ús del teclat”, o “El regal estrella del 
Nadal és un pal per fer-se selfies 2“, són un clar 
exemple que el fet digital ha arribat, s’ha quedat i 
ha canviat l’evolució de la nostra societat.
 Els nens i les nens del s.XXI han nascut en l’era 
digital, però això no vol dir que sàpiguen fer un bon 
ús del fet digital.

 És responsabilitat de pares i educadors (que en la 
seva majoria, no vam néixer  sota el paraigua de la 
societat digital) facilitar que facin una incorporació 
positiva de la tecnologia i també un bon ús. 
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La família ha de ser l’entorn en què les bones pràctiques relacionades amb la incorporació de les tecnolo-
gies tinguin lloc, afegint-les com un element més de l’educació dels més petits. Família i entorn educatiu 
han de treballar alineats, per inculcar hàbits saludables en relació amb la tecnologia audiovisual,mòbils, 
IPad, Internet i els videojocs. 

Els experts recomanen una sèrie de consells perquè els nens usin amb seguretat els telèfons mòbils.

Control de les descàrregues     

A  l’hora  de  donar  un  telèfon mòbil  a  un  infant  és  fonamental  
que  els  progenitors  controlin les descàrregues que se’n realitzen. 
Per  facilitar  aquesta  tasca,  la  majoria  d’operadors  mòbils oferei-
xen  serveis  per  controlar  els continguts  que  es  descarreguen.  Hi  
ha  diferents  opcions  per  bloquejar  aquests  components  i evitar 
que els nens no caiguin en temptacions que poden ser perilloses per 
a la seva edat.

Filtres d'accessos

Un  altre  servei  imprescindible  són  els  filtres  d'accés.  D'aquesta  manera,  els  pares  podran controlar  
l'accés  dels  seus  fills  a  internet.  Amb  el  control  dels  filtres  d'accés  els  pares s'asseguraran que 
els nens no accedeixen a pàgines o continguts inadequats per a la seva edat. 

Encara que sembla que el que més preocupa al comprador/a   és que el mòbil es perdi, el robin o 
s’espatlli i per això es contracta una assegurança que cobreix el telèfon, poques vegades es demana a 
les  botigues  sobre  els  controls,  o  sobre  les  aplicacions  que  es  poden  instal·lar  als dispositius per 
controlar-ne l’ús.  

Pautes en l’ús del telèfon mòbil

Us imagineu deixar-vos el telèfon a casa o, encara pitjor, perdre’l? Patir aquesta fòbia irracional de sortir de 
casa sense el smartphone ja té nom: nomofòbia. La paraula ve de l’abreviatura en anglès de no-mobile-phone 
phobia.

• Referència bibliogràfica:
https://www.infermeravirtual.com/files/.../quadern-faros-2015-ca.pdf 
http://www.ara.cat/suplements/criatures/Infants-telefons-mobils-millor-moment_0_1295270482.html 
http://www.ara.cat/suplements/criatures/Creixer-mon-digital_0_1509449050.html 
http://www.ara.cat/suplements/criatures/EduHack-Experiencies-didactiques_0_1505249466.html#.VqHy_CEPnp8.email 

Els pares han de deixar molt clars els horaris i l’ús 
que han de donar els nens als seus telèfons mòbils.  
Per  a  això,  abans  de  lliurar  el  telèfon  mòbil 
al  nen  és  imprescindible  parlar  amb  el menor 
seriosament perquè li quedin clares les conseqüèn-
cies d’un mal ús d’aquest dispositiu. 

Albert Forn  també  suggereix firmar  un  contracte  
amb els  nostres  fills,  un  acord  que  determini 
quines coses es poden fer i quines no, i es firma 
quan es lliura el mòbil, com si es tractés d’un prés-
tec. “Cal  posar  regles  bàsiques  com  que  el  mòbil  
s’apagui  a  una  hora  determinada  cada vespre i 
no es torni a encendre fins al matí de l’endemà o 
que no es faci amb el mòbil cap cosa que no es faria 
en persona”, apunta el responsable de mSchools.  

Els  nens  han  de  tenir  uns  horaris  establerts  per  
poder  fer-ne ús.  És  recomanable també, que no 
utilitzi el telèfon mòbil sense supervisió adulta. Per 
això, es recomana que els nens no es quedin sols 
o es tanquin a la seva habitació amb un d’aquests 
aparells.  
D’altra banda, els nens han de conèixer com han 
d’actuar a l’hora de compartir dades o imatges amb  
els  seus  telèfons  mòbils.  Aquestes  tasques  sem-
pre  han  de  realitzar-se  amb  supervisió adulta. 

Cada  descoberta,  cada  exploració,  té  els  seus  
perills  (segur  que  en  el  descobriment  del  foc, 
algú es va cremar!!)  

Les potencialitats són infinites, els riscos evitables.  

Els nens i nenes d’avui ens ensenyaran a fer ser-
vir tecnologies que ara no podem imaginar, de la 
mateixa manera que els nostres pares no podien 
imaginar un GPS o un microones. 

El repte  i l’obligació és com acompanyar-los en 
l’etapa de prova i error que estan vivint i en el 
món que els ha tocat viure, que és el millor que 
l’anterior, ja que és el seu.  

I una última reflexió, pares, mares, educadors i 
educadores ...que sembla que tenim una relació 
emocional i sentimental amb un aparell que ja 
sembla un apèndix, el mòbil:
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Què n’opinen els pares ?
Continuem  el Parlem-ne  exposant-vos  les  respostes  que  hem  
copsat  a  travès  de  l’enquesta que us hem proposat. Gràcies, com 
sempre als/ a les 100 mares i pares que hi heu participat. 

Tot i que el Departament d ́Ensenyament està valorant la possibili-
tat de fer servir el mòbil com a eina didàctica a les classes des de 
cicle mitjà, la majoria de vosaltres, un 79%, no hi esteu d ́acord, 
mentre que un curt 20% ho acceptaria. 
En general, no acabem de veure bé que el mòbil  pugui tenir una utilitat educativa important dins  l ́aula. 
Un  76.5  %  de  vosaltres  creu  que  hi  ha  altres  vies millors  o més  adequades  que  el mòbil  a  l 
́hora  de  facilitar  informació,  evidentment  pedagògica.  Tot  i així, a un  16.3%  li semblaria bé aquesta 
nova opció, i un 7.1% no ho té clar.

Al  mateix  temps,  un  71.4%  de  vosaltres  penseu  que  no  fer  ús  del  mòbil  a  l ́aula,  no  implica 
girar la cara  a les noves tecnologies. Quasi un 20% creu que sí seria anar en contra d ́aquests avenços 
i un 10.2% no ho té clar. 

El  que   ens  genera  una  controvèrsia  més  equilibrada,   és  l ́opinió  que  
tenim  sobre  els  efectes negatius  que  les  xarxes  Wifi  generen  als  nostres  
fills i  filles. Un  40.4%  considera exagerada la mesura que tenen alguns go-
verns de països veïns respecte a fer-les enretirar de les escoles, en canvi, a un 
59.6% li sembla bé.

En  el  que  estem  bastant  d ́acord,  tots  plegats,  és  en els  possibles  confrontaments  que  poden 
generar  la  presència  de  mòbils  a  l ́escola  entre  els  propis  nens  i  nenes.    Un  88%  hi  esteu 
totalment d ́acord, mentre que només un 10% diu que no seria problema. El 2% en té dubtes. 
De forma global, un 60% dels pares i mares creu que haurien de ser ells qui decidissin sobre l ́opció  de  
permetre  l ́ús  del  mòbil  a  l ́escola  mentre  que  un  33.3%  creu  que  no  és  tasca  seva aquesta 
decisió. La resta no ho té clar.

Pel que fa a quina edat seria convenient per a què els nostres fills/es tinguessin mòbil, l ́opinió general  
marca  una  edat  mitjana  entre  els  12  i  14  anys,  partint  de  la  base  que  dependria principalment 
de la necessitat del moment i maduresa del nen o nena. Quasi  tots  vosaltres  teniu  molt  clar  que  l 
́ús  del  mòbil  seria,  essencialment,  com  a  via  de comunicació  amb la  família i  per  una  qüestió  
de  seguretat.  Molts  de vosaltres  ho  associeu   al moment  en  que  ja  van  més  o  menys  sols  pel  
carrer.  Però  en  aquest  punt  es  crea  un buit informatiu.  Quan  comencen  a  anar  sols  pel  carrer?  
La  majoria  parleu  de  la  ESO  i  de  l ́Institut, però  la  realitat  és  que  molts  dels  nostres  fills  co-
mencen  a  sortir  sols  de l ́escola  des  de  5è  de primària.  Val  a  dir,  també,  que  hi  ha  opinions  a  
favor de  que mai  haurien  de  dur  mòbil,  o  bé, que ho haurien de fer a partir del moment en que ells 
mateixos poden fer-se càrrec del cost de tenir-ne. 

Si  estem  d ́acord  en  que  han  de  tenir  mòbil  per  un  tema  de  seguretat,  no  els  hauríem  de 
donar-ne un des del moment en què permetem que vagin sols per carrer? De fet, és quan més petits 
són i/o potser immadurs.
Només  un  18.2%  dels  nens  i  nenes  de  cicle  mitjà  i  superior  de  l ́escola  ja  tenen  mòbil.  En 
aquest cas, quasi un 72% té accés a internet, mentre  que al voltant del 30% només hi pot fer trucades.
D ́altra banda, acceptem millor que els nostres fills i filles tinguin un compte de correu electrònic.  Segons 
l ́enquesta, el 41.5% ja en tenen, i per contra un 58.5% no. 

La part final d’ aquesta noticia fa esgarrifar. Amb el negoci que mou la industria del mòbil ningú s’ ha 
parat a pensar amb els riscos que comporta. 

http://www.laxarxa.com/societat/actualitat/salut/noticia/un-estudi-de-la-unio-europea-alerta-contra-mobils-i-wi-fi

Quan  a  finals  del  segle  XIX  ,  Nikola  Tesla  va  idear un  sistema  de  transmissió  d’electricitat sense 
fils, la comunitat científica el va rebutjar pel risc que comportava per la salut pública. Bé, això i una mala 
publicitat pagada per les grans companyies elèctriques que haguessin perdut el gran negoci del transport 
i distribució de l’energia elèctrica. Avui sembla a l’inrevés, el negoci és negar que això comporta risc 
per a les persones, sobretot pels més petits de casa. La majoria, atrapats  per  la  joguina  tecnològica i  
per  l’snobisme  que  proporciona  la  modernitat malentesa, mirem a un altre costat, sense escoltar  els  
experts,  els científics. Ja sé sap “Ja pots xiular si l’ase no vol beure...”. 

Per això no val fer-se trampes al solitari. Com tot a la vida, dependrà de nosaltres, de ningú més i per 
això en serem responsables
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Englobant  els  comentaris  generals  que  ens  heu  aportant,  i  que  són  molts,  els  pares  i mares de 
l ́escola que han participat en l ́enquesta, creuen que les noves tecnologies a l ́aula poden ser profitoses, 
i potser també necessàries, per fer créixer als nostres fills i filles d ́una manera positiva tenint en compte 
els temps que corren. 

Queda força clar que el mòbil possiblement no sigui l ́aparell més indicat com a eina de consulta  infor-
mativa,  i  es  proposa  l ́ús  de  tabletes  o  portàtils.  El  primer  es  considera més  una  via  de  comu-
nicació  personal,  mentre  que  els  segons  podrien  ser  més adequats  per  l ́aprenentatge  (per  una  
qüestió  de  mides,  prestacions  i possibilitat  de que tots tinguessin el mateix model). 

Tot  i  així,  es  remarca  molt  el  fet  imprescindible  d ́una  educacióprèvia en  l ́ús  de  les noves tecno-
logies.   En general, que  fos desenvolupada per professionals educatius de l ́escola, però també a casa 
també. Tinguem en compte que som l ́exemple més proper que els infants acostumen a tenir, i per tant, 
a seguir. 

I  per  acabar,  molts  de  vosaltres  remarqueu  la  necessitat  de  no  oblidar  que  els  nens  i nenes  
han  de  créixer  sempre  jugant  per  sí  mateixos,  i  que  les  noves  tecnologies, tinguin  la  forma  que  
tinguin,  mai  no han  de  substituir  la  forma  ni  el  temps  de  joc tradicional. 

Us fem a mans un breu recull dels vostres comentaris, que han estat molts aquest cop. Malauradament,  
per qüestions d’espai no en  podem publicar més, per la  qual cosa us demanem disculpes. 

• Es pot fer us d’internet amb altres dispositius 
que estiguin a disposició de tots els nens per 
igual. L’us de mobils propis fomentarà   diferèn-
cies entre els nens, ja que hi haurà families que 
no els podran comprar i els nens es sentiran 
discriminats. Això és intolerable a l’escola públi-
ca. No fomenta l’igualtat i l’integració, raons per 
les quals vam escollir aquesta escola.

• Crec en els efectes negatius del Wifi, alhora que 
crec en que es important aprofitar els recursos i 
noves tecnologies. Es un test complicat.... 

• No és  que  cregui  que  no  utilitzar  el  mòbil  
a  classe  és girar  l’esquena  als  avenços,  sinó  
que considero  que  és  una  oportunitat  per  a  
treballar  amb  ells  el  seu  ús  responsable  en  
tots  els sentits.

• A l’escola preparem als infants per a desenvolu-
par-se correctament en el dia a dia, per tant, és 
necessari acompanyar-los en el descobriment 
de les “noves tecnologies” que tindran al seu 
abast.

• Crec que el mobil no és una eina de ensenya-
ment sinó de comunicacio. 

• A Ciclà mitja mobil??? I perque no desde P3? 
A quin món vivim? Una cosa és fer ús de les 
tecnologies i l’altre és fer-ne esclaus des de 
ben petits,així tots ben enganxats i les opera-
dores de comunicació generant incomunicació.  
I un altre tema: Si el meu fill s’oblida la jaque-
ta dia sí dia també, no vull imaginar-me’l amb 
mòbil.

• L’ús d’ internet avui dia és fonamental, però se-
ria molt més convenient que les escoles tingue-
sin  projectors a les aules o tablets per fer les 
consultes pertinents. 

• El centre ha de fer una reflexió sobre el tema 
i adoptar una posició basada en criteris peda-
gògics. Els pares l’hem d’assumir i col·laborar 
amb l’escola on hem pogut decidir lliurement 
de portar-hi els nostres fills. 

• Obviament que hi haurà polèmica pels dife-
rents mòbils A l’escola millor desconnectar-se 
del mòbil.. Lo del mal que fan les xarxes wifi no 
està demostrat.. 

• A casa i a l’escola....LLIBRES!!! 

• Molt interessant parlar d’aquest tema a la re-
vista! Felicitats!
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Un centrifugat a conciència per les 
notícies breus del Torrent de Can Carabassa

       
Després de moltes conver-
ses i negociacions, l’AMPA 
ha arribat a l’acord amb di-
recció de recuperar les co-
lònies a P4, sota la gestió 
de l’escola, de forma per-
manent. Les colònies de 1r, 
3r i 5è les organitzarà enguany l’AMPA. Els infants 
marxaran plegats, acompanyats per monitors, del 
12 al 14 de maig. De cara al curs vinent conti-
nuaran les converses en torn a aquest assumpte. 

L’escola va participar a la rua de Carnaval del Cor 
d’Horta del passat 6 de febrer. L’AMPA va escollir 
el tema RÚSSIA per participar-hi i va confeccionar 
disfresses de Matrioskas, nines tradicionals russes, 
creades fa més d’un segle. Les tasques d’elaboració 
de les disfresses es van dur a terme en tallers al 
menjador de l’escola els dijous 
21 i 28 de gener i 4 de febrer. 
A totes les famílies que hi heu 
participat i a les que ho heu or-
ganitzat, gràcies per fer escola 
i barri ! 

El projecte “Horta vol Institut” tira endavant! Des-
prés de l’aparició de la Plataforma en diferents mit-
jans de comunicació, com ara BTV, l’equip que està 
conduint el projecte s’ha reunit amb els responsa-
bles del Consorci d’Educació i del Districte d’Horta-
Guinardó per presentar-los-el. La idea va convèn-
cer i avança a bon ritme. 

Pel que fa al projecte de camins escolars, som co-
neixedors que l’Ajuntament de Barcelona n’ha in-
augurat uns quants darrerament, però sembla que 
el camí escolar de la nostra escola no 
avança, en tant que la Urbana no ha 
elaborat encara el pla d’actuació res-
pecte a les incidències presentades. 
Els alumnes de 5è faran una activitat 
escolar pròximament per tal de triar i 
informar els comerços amics. L’equip 
de treball implicat no es tornarà a reu-
nir fins al març.

Ens honora fer-vos partícips de la publicació, del 
primer llibre d’un exalumne de l’escola, en Joan Al-
davert. “Reflejos del pasado” és un recull de relats 
ambientats en l’època contemporània on uns per-
sonatges molt condicionats per esdeveniments del 
passat es troben davant d’una història canviant de 
la qual, inevitablement, en formaran part. El llibre 
ha estat publicat per l’editorial Tempore el passat 
mes d’agost i ja ha guanyat el 1r premi del Concur-
so Juvenil de Relatos Cortos de Castelló. Enhorabo-
na, Joan. 

Per contra, quant a la futura Escola de Música Mu-
nicipal del barri, sí que podem explicar avenços: 
L’edifici de Can Fargues estarà a punt per l’inici del 
curs vinent (2016-2017). El concurs per a la gestió 
d’aquesta escola s’obrirà a finals de febrer, primers 
de març. En un termini d’uns 30 dies, les empreses 
que s’hi presentin  hauran de bastir un projecte de 
gestió on caldrà recollir la vessant pedagògica, mu-
sical i  econòmica, alhora que  integradora amb els 
Barris , però sense deixar de banda que és oberta 
a la ciutat. Segons els webs de les quatre escoles 
de música municipals, les preinscripcions s’inicien 
a finals d’abril i les inscripcions definitives es tan-
quen al maig. Les matrícules es formalitzen al juny. 
Si la demanda supera l’oferta, les places s’hauran 
d’assignar per sorteig. L’escola anirà destinada a 
alumnes de 5 a 18 anys, però també disposarà 
d’escola d’adults i oferirà tallers que poden anar de 
0 a 5 anys. Som-hi, que ja la tenim “a tocar”!

      Susana Inac - Conserge

Sílvia Català-P3 Sols        Imma Zaraton - Tutora P3 Sols      Olga Caminal-P4 coets

Victoria Pijoan-1er coales      Rafa Simó-2on mussols         Cristina Clotet-3er espígol

        Laura Prat                       Lluïsa Montana E.E.                  Mònica Barberà
  Audició i llenguatge           Educació Física

Donem la benvinguda al Leo, fill 
de la Tere Cabello, monitora de 
menjador de l’escola, que va néi-
xer el passat 23 de desembre. 
Enhorabona,Tere, et desitgem mol-
ta felicitat en aquesta nova etapa

I per acabar, com ja és habi-
tual en la primera edició de la 
Torrentera de cada curs, us 
presentem els mestres nous 
que s’han afegit al projecte de 
la nostra escola des del passat 
setembre. Benvinguts sigueu!
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racó de l´Ampa

Una nova etapa, una nova Junta 
Abans de res, volem agrair a l’antiga Junta tota la feina que ha fet en aquests últims anys: Moltes gràcies 
per tot el temps que hi heu dedicat i per l’esforç invertit. 

La nova Junta està formada per: 

• Presidenta: Anais López López mare de: 
   Dídac  Moya de 3r (Farigola) i Xantal Moya de P5 (Galaxies) 

• Sotspresidenta: Silvia Buyé Azuaga mare de: 
   Sergi  Aguiló de 5è (Estrofes) i Paula Aguiló de 1r (Coales) 

• Secretària: Judith Viñas Muñoz mare de: 
   Paula Moreno de 5è (Llegendes)i Xavi Moreno de 1r (Falcons) 

• Tresorer: Miquel Villalba Rodríguez pare de: 
   Bet Villalba de 2n (Camaleons) i Ona Villalba de 2n (Mussols) 
   Roc Villalba de P4 (Astronautes) i Lluc Villalba de P4 (Coets) 

• Vocal1: Silvia Tello Mendiguchia mare de: 
   Itziar de Pablo de 2n (Mussols)

• Vocal 2: Berta Canosa Trillo mare de: 
   Jian Martínez de 4t (Roselles) i Marc Martínez de 3r (Farigola) 

• Vocal 3: Silvia Colás Rubio mare de: 
   Marc Triguero de 2n (Camaleons) i Pau Triguero de 2n (Mussols) 

Com a nova Junta intentarem seguir fent una bona feina perquè els nostres fills i les nostres filles puguin 
tenir l’escola que tots volem i seguirem lluitant per aconseguir-ho, de forma que  pateixin el  menys  
possible les  males gestions  (retallades) que estem  vivint  durant  els  últims  anys  en  tot  el  sistema  
públic,  i  especialment  en  l’àmbit  de l’educació.  Les  famílies  hem  de  lluitar  per  un  sistema  edu-
catiu  ple  d’igualtats  i  d’oportunitats per  a tothom. 

Quant  a  la  forma  de  funcionament,  us proposem  un  canvi:  continuar fent  reunions mensuals  però  
alternant-ne  l’horari:  una  a  les  16:45h  (amb  servei  d’acollida)  i  la següent a les 21h . Creiem que, 
d’aquesta manera, tots i totes tindrem l’oportunitat de poder assistir-hi. Us avancem les dates que hem 
reservat: 

• 23 de febrer a les 16:45 h. 
• 31 de març a les 21:00 h. 
• 26 d’abril a les 16:45 h. 
• 14 de juny pendent de confirmar 

Us convidem a tots a venir a les reunions, a participar en les comissions,  i a presentar noves propostes 
de funcionament de la nostra AMPA i de la nostra escola. Tot plegat, per a seguir treballant conjuntament. 

LA NOSTRALLUITA D’ARA ÉS EL FUTUR DELS NOSTRES FILLS/-ES !!! 
Endavant !!! 

Junta de l’Ampa. 

SOLUCIONS, Trenca´t la closca:

1-F / 2-E / 3-D / 4-B / 5-C / 6-A
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trenca´t la closca

Treballem la llengua
Torrenteres i Torrenters, heu pensat mai la quantitat de barbarismes que fem servir, habitualment, en les 
nostres converses del dia a dia? Paraules que agafem del castellà, per comoditat, i que acabem emprant 
de forma habitual.
Avui abandonem els refranys per treballar els barbarismes.
Lligueu l’expressió correcta amb aquests que us presentem. Au va, que és molt fàcil, però el mèrit avui 
no està en encertar les respostes, sinó en utilizar les expressions correctament després, en el vostre 
llenguatge habitual.

1.“Què tal?“ 

2.“Si mal no recordo…”

3.“Ser gafe” o “tenir gafe“

4.“A aquestes alçades...“

5.“Per suposat !” 

6.“Ni fu ni fa”

A. Ni fred ni calor

B. A hores d’ara (Quan porta un complement, podem fer servir, 
per exemple, en aquesta època o en aquest punt)

C. Per descomptat !

D. Portar mala sort, portar malastrugança 

E. Si no ho recordo malament, si no m’equivoco, si no m’erro, 
si no vaig errat. 

F.  Com va? Com anem? (Quan l’expressió introdueix una 
frase, podem utilitzar senzillament “Com”. Com t’has trobat 
aquest matí? i no pas Què tal t’has trobat aquest matí?)

Per ser fidels a aquesta secció, 
avui us regalem aquests Palíndroms

 (Llegibles a l’inrevés.)

• Anul·la la lluna
• Apa! Cal a la capa? 
• Salta l’airós nen sorià l’atlas.
• S’és o no s’és.

I com a premi, 
per a relaxar-vos, 

aquest embarbussament:

Qui roba una arrova de roba no roba l' arrova, 
que roba la roba.

Tots aquests nombres i signes matemàtics estan 
desordenats. Sabríeu ordenar-los i aconseguir unes 
operacions correctes?

Desplaçant només 4 escuradents heu d’aconseguir 
dibuixar 3 quadrats.
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