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Hi havia una vegada, no gaire lluny de la vila de 
Montblanc,	un	comitè	de	savis	es	reunia	a	l’edifici	
de nova construcció amb el ferm propòsit d’elaborar 
una publicació que arribés a  petits i grans, i que 
traslladés al poble, des del poble, tot allò que co-
rria pels passadissos del  centre, en forma de qui-
txalla, notícia, o batec.

L’escola s’acabava d’estrenar, però aquell grup 
emprenedor, conscient que en algun moment de 
la història es parlaria d’ell -en clau de llegenda, o 
d’Editorial-, va posar mans i mànigues en el pro-
jecte	en	què	confiaven,	perquè	hi	creien,	i	tenien	
força. Força a les mans i a la voluntat. 

I La Torrentera va néixer. 

Uns quants milions de segons després i un munt de 
pàgines i lletres més tard, qui vam agafar el relleu 
de	 la	fita	somiada,	potser	no	 fa	pas	tant,	s’atura	
al voltant d’una taula parada i ja desendreçada, 
i	reflexiona	entre	sorpresa	i	admirada.	Cofoia:	És	
impressionant la feina que fem! Ens deixem la pell 
i les hores de son en una tasca del tot altruista, 
només	 per	 un	 projecte	 en	 què	 confiem	 i	 perquè	
ens sentim part d’una comunitat educativa activa, 
ferma i lluitadora que es manté al peu del canó 
per molt que vinguin maldades. Tenim una escola 
exemplar feta de miquetes de tothom. De tothom?

Pares i mares que viviu l’escola des de fora, que 
penseu que tot el que tenim és normal, per habi-
tual, que hi ha estat sempre. Que només pel fet 
de tenir dret a disposar-ne, ja ho tenim a l’abast… 
Darrere de tot allò que hem aconseguit a la nostra 
escola, darrera del plus que ens ofereix el Torrent,  
hi ha les mans de moltes persones que creiem en 
el mateix projecte. De moltes famílies que un dia 
no vam estar d’acord en mirar-nos la pel·lícula des 
de la butaca i vam pensar que les nostres mans i 
el nostre esforç podien fer créixer aquesta casa. 
Alguns per nosaltres mateixos (pel goig de sentir 
que estàs col·laborant) i d’altres, per la resta, per-
què hi ha molta tasca a fer. Les persones que con-
formem les comissions i grups de treball, hem fet 
créixer aquesta casa cada dia. I aquestes persones 
tenim,	tenen,	noms	propis.	I	fills,	i	feines	que	els	
ocupen moltes hores, i estudis en curs, i bugades a 
fer, i potser problemes familiars i segurament falta 
d’hores de son, però allà continuen, treballant pels 
altres. 

“Jo… És que vaig a tope”,”És que no tinc temps”. 
No ens enganyem: Tenim el que tenim a còpia de 
treballar de valent, però sobretot ho tenim perquè 
qui hi ha al davant ho està fent (probablement ten-
int menys possibilitats que qui busca excuses).  

Volem un servei d’acollida al matí? Al darrere hi 
ha una comissió que se n’ocupa. Necessitem que 
els	nostres	fills	 i	 filles	dinin	a	escola	 i	 tinguin	un	
temps de migdia digne? Ídem. Mira que bé muntar 
un casal a l’estiu, on els infants puguin passar els 
primers	dies	de	vacances	fins	que	nosaltres	ence-
tem les nostres. Hi ha qui s’hi posa. Les extraes-
colars, a part de temps d’esbarjo, poden esdevenir 
una opció “obligatòria” mentre treballem. També 
hi ha algú al darrere. Necessitem que ens arribin 
les informacions: comissió; Que els pares i  ma-
res enllaç estiguin coordinats: comissió. Volem els 
beneficis	econòmics	de	la	venda	de	loteria;	escola	
de pares, atenció a famílies especials amb criatu-
res especials, piscina, colònies, gestió econòmica i 
gestió de la Junta… Comissions al darrere de tot. 
“Comissió”, quina polisèmia més desencertada! 
Us imagineu, per un moment, l’escola sense tots 
aquests regals? Noms propis al darrere de tot.

Lluny del tòpic “AMPA som tots”, missatge que 
potser a algú no arriba, recordeu les sigles: AMPA: 
Acosta’t Més Per Aportar.

I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i potser aquest 
escrit, t’ha fet pensar. 
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L´art de crear en paper: el dibuix i la narració
LA IMPORTÀNCIA DEL DIBUIX

Passat
    Dibuixar és mirar la vida amb ulls de llapis. 
Sovint pensem que el dibuix es limita a una etapa 
de la nostra infantesa, o a una assignatura més o 
menys reeixida del nostre expedient acadèmic, o 
fins	i	tot		a	la	plana	d’	un	llibre	que	fa	molt	temps	
ja vam tancar. Tots el nens i nenes dibuixen sense 
excepció. Per què? Perquè dibuixar és expressar-
se, comunicar-se i els nens abans de parlar (de 
comunicar-se plenament amb la parla) dibuixen.

Tothom, d’ una manera o altra, té la necessitat 
d’experimentar el fet artístic, de gaudir de l’Art. 

Quan som capaços d’expressar un fet artístic, anem 
més enllà del propi fet, perquè a diferència de ser-
ne espectadors (quan sentim música, contemplem 
un quadre o visitem una catedral)  quan expressem 
aquest fet artístic, és a dir, quan toquem un instru-
ment, pintem un quadre o construïm un senzill cas-
tell de sorra a la platja, ens projectem amb ell, bas-
tint ponts directes entre les emocions i l’ intel·lecte, 
entre el subconscient i el pensament racional. Com 
quan érem nens: ens comuniquem més enllà del 
llenguatge

Dibuixar és una pràctica i com tota pràctica se 
n’aprèn, justament portant-la a terme.

Però també és una manera de veure el món, d’ ob-
servar-lo. Aquesta educació de la mirada a través 
de l’ observació alimenta una de les millors eines 
dels humans, que no és altra que el seu esperit 
crític. Perquè el dibuix ens fa veure (i observar) 
les coses amb els ulls posats entre la curiositat i 
l’escepticisme. Quan has dibuixat quelcom ja no 
veus aquesta cosa de la mateixa manera, entre al-
tres coses perquè l’has feta teva, l’has (re)desco-
bert, l’has interioritzat, i a més, en fer-ho, també 
l’has contextualitzat amb el seu entorn, posant les 
parts en relació amb un tot.
Dibuixar	és	obrir	finestres	al	món	perquè	mirar	no	
és el mateix que observar.

Present i futur
Sovint la gent es pregunta perquè en l’era digital 
pot ser important el fet de dibuixar. Perquè dibuixar 
és, primer de tot, imaginar

En aquest moment, on l’ expressió artística està 
sent eradicada dels programes educatius de les 
nostres escoles,  és quan es fa més necessari fer 
arribar a nens i nenes les eines per conrear l’ espe-
rit	crític	i	la	capacitat	de	reflexió	que	la	pràctica	de	
l’Art és capaç de fer brollar.

Perquè	al	cap	i	a	la	fi,	dibuixar	és	com	xiular:	tothom	
en sap, millor o pitjor. Si xiulant fem música – a la 
nostra manera -, el dibuix ha de poder ésser l’ eina 
que ens  permeti fer art ,  - el nostre de propi -,  
entenent l’art, com un fet expressiu, diferenciat i 
necessari  que ens basteix com a persones. 

Així doncs, no cal saber dibuixar per gaudir del di-
buix.

Està comprovat que quan dibuixem, potenciem el 
cervell	d’	una	manera	única.	És	la	part	dreta	del	cer-
vell la que allotja la vessant més onírica i imaginativa, 
la que entra en funcionament davant del fet artístic.
Sovint, els adults, quan dibuixem una taula, no 
dibuixem la taula que tenim al davant, dibui-
xem la taula que el nostre cervell té interioritza-
da com a taula i això passa perquè ja hem deixat 
de fer servir el costat dret del nostre cervell. La 
part racional (l’esquerra), li ha passat al davant. 
Això, sortosament, no passa amb els infants. 
Activar aquesta part del cervell és tan important 
com no deixar que l’altra domini tots els nos-
tres pensaments, entre altres coses, perquè la 
creativitat és una eina fonamental per la recep-
tivitat al canvi, i tot creixement, implica canvi.
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En un món on la competitivitat és la bandera dels 
mercats	 (laborals	 i	 	financers),	on	només	primen	
aquelles professions que tenen "sortida" (com si 
les persones fóssim autopistes) el pensament ho-
lístic, i l’ humanístic es fan, més que necessaris, 
imprescindibles.

I en els nens, encara més, en tant que són en una 
etapa d’aprenentatge continuat i en procés conti-
nuo d’ expansió. Així, l’Art es converteix en una 
eina imprescindible i útil per caminar (i saber cap 
a on) pel món.

La pràctica artística és,  per a l’infant, com la lec-
tura:	una	finestra	oberta	per	veure	i	interpretar	les	
diferents realitats que l’ envolten. Interpretar-les 
possibilita la seva transformació.

No perdem de vista que els períodes més foscos 
de la història de la humanitat  han coincidit amb 
aquelles etapes en què l’art i les humanitats s’ han 
separat i oblidat (de manera més que intenciona-
da) de l’aprenentatge de la societat.

Sembla que en ple S. XXI, en un món a cavall entre 
mòbils i internet, on qualsevol pot fer una foto i en 
qüestió de segons penjar-la a les xarxes, això no 
tingui sentit. Però sí que en té: d’ entrada, el plaer 
d’ observar el nostre entorn i seleccionar allò que 
ens sacseja. 

El dibuix ja té incorporat el retoc digital. Amb els 
meus ulls i el meu enteniment selecciono (dibuixo) 
allò que vull, el fet essencal. La foto tot ho mira 
perquè res no observa. Tot ho veu alhora. Recor-
deu: Res no es veu igual un cop ho has dibuixat.

Quan	apareix	la	fotografia	a	finals	del	segle	XIX,	els	
pintors exploren altres tècniques de representació, 
deixant de banda un realisme que els fotògrafs ja 
assolien. Llavors els artistes exploren la represen-
tació més enllà del que veuen i comencen a aparèi-
xer altres formes de representativitat alienes a  les 
que hem vist al llarg de dos mil·lennis: puntillis-
mes, impressionisme, expressionisme, cubisme, 
futurisme,..	 fins	 i	 tot	 l’hiperrealisme,	 tancant	 un	
cercle en continuo moviment els darrers cent anys.

Avui dia, cal poder cercar en el dibuix l’ ànima que 
s’ha perdut en tot aquest temps. I s’ ha perdut en 
la banalitat del segle de la imatge (el nostre, el 
XXI).	 Sens	menystenir	 l’art	 de	 la	 fotografia	 (que	
res	té	a	veure	amb	l’	actual	cultura	de	les	selfies),	
el dibuix ens fa viure aquest recorregut emocional 
que va des de l’elecció de l’on, la tria del què i 
l’expressió del com. 

Preguntes sovint sense respostes però que en la 
seva recerca han fet evolucionar la humanitat al 
llarg dels segles.

Bibliografia bàsica:

–  “EL DIBUIX” Montserrat Torres, Mar Morón, Gemma París i Montse Font.
–  “APRENDER A DIBUJAR CON EL LADO DERECHO EL CEREBRO” Betty Davis. 
–  “AMB ULLS DE NEN” Francesco Tonucci. 
–  “UNA MANERA D’ENSENYAR ARTS PLÀSTIQUES A L’ESCOLA” Roser Juanola i Montserrat Torres

El dibuix ens farà viure! : El fenomen del sketching

Dibuixar arreu és el millor recurs per recuperar aquesta pràctica. Ens els darrers anys s’ha produït el 
fenomen de l’ “sketching” (de l’anglès sketch = esbós). De fet, això s’ ha fet sempre: Sortir  i dibuixar, 
des que l’art és art i l’ ésser humà s’ ha interessat per ell. Miquel Àngel recollia les cares dels seus frescos 
agafant apunts del natural de mesons i places de Roma.
Aquest fenomen urbà que els últims anys ha envaït les ciutats del món en general, i Barcelona en parti-
cular, és l’urban sketching, dit d’aquells que combreguen de la cultura del dibuix al carrer. Lluny de sem-
blar una religió o societat oculta tenen un manifest adreçat a aquells  agosarats que dibuixen allà on van.

    Manifest dels urban sketching, o esquetxinadors:

     1. Dibuixem” in situ “, a cobert o a l’aire lliure, capturant   directament el que observem.
     2. Els nostres dibuixos expliquen la història del nostre entorn , dels llocs on vivim , on  viatgem.
     3. En dibuixar, documentem un lloc i un moment determinat
					4.	Som	fidels	a	les	escenes	que	vam	presenciar	.
     5. Celebrem la diversitat d’estils de dibuix i utilitzem qualsevol  tipus d’eines i suport . 
     6. Ens ajudem mútuament i dibuixem en grup.
     7. Compartim els nostres dibuixos a internet.
     8. Mostrem el món , dibuix a dibuix.

Aquest és el manifest que corre arreu i que
reconei com comú la gent que dibuixa (practi-
quen l’ sketching) al carrer.
S’hi podrien afegir moltes coses, però  sembla 
prou genèric per encabir tothom i engrescar 
qui vulgui sortir a provar-ho. SOM-HI, DONCS!
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UN ESCRIPTOR NOVELL FORMAT AL TORRENT DE CAN CARABASSA
Joan Aldavert i Pallerols (Barcelona, 1998) és un jove escriptor de divuit anys, estudiant de Batxillerat a 
l’Institut Josep Pla i exalumne de la nostra escola, el Torrent de Can Carabassa.
Des	de	ben	petit,	la	seva	afició	i	il·lusió	és	escriure;	és	per	això	que	s’ha	anat	formant	en	el	món	de	la	
literatura.
El 2014, va guanyar el primer premi en el “Concurso Juvenil de Relatos Cortos”, organizat per l’Ajuntament 
de	Castelló,	amb	el	seu	relat		Recuerdos	del	frente	(inclòs	en	el	seu	primer	llibre	Reflejos	del	Pasado).	
A	la	fira	del	llibre	de	l’escola,	en	Joan	ha	presentat	el	seu	llibre	i	n’ha	firmat	exemplars.	La	Torrentera	ho	
ha	aprofitat	per	mantenir	una	conversa	amb	ell.

La Torrentera: Bon dia Joan, com estem?
Joan Aldavert i Pallerols:  Bé, molt bé.
LT: Què se sent en ser escriptor?
JAP: De moment bé... estic content amb el meu 
primer llibre i ara per la Diada molt més, amb els 
nervis de passar el meu primer Sant Jordi.
LT: Què et va decidir a començar a escriure?
JAP: Cap fet en concret; és una cosa que em ve 
de	petit;	sempre	m’ha	agradat	molt	escriure	i	fins	
i tot, quan no en sabia, d’ escriure... tinc un re-
cord de mi amb un llapis i una llibreta, estirat al 
meu llit i intentant escriure. El que feia eren unes 
línies i després anava recitant la història. Qui volia 
llegir la meva història, evidentment no podia. Més 
endavant, a l’escola, n’he après, i he pogut anar 
plasmant el que és la meva fantasia en un camp 
com és l’escriptura. 
LT: Per ser escriptor també has hagut de llegir 
molt; quins creus que és el teu gènere preferit o 
aquell que no en vols sentir ni a parlar?

JAP: Quan vaig llegir més va ser a primària i era 
Gerónimo Stilton, és a dir, res a veure amb el que 
faig ara. M’agrada bastant llegir llibres relacionats 
amb la història, que és sobre el que a mi m’agrada 
escriure, i també els que són d’intriga.
LT: Per tant, has anat agafant idees d’altres autors 
o coses puntuals...
JAP: Em baso bastant també en el cinema, amb 
l’aspecte visual, i per això, a l’hora d’escriure és 
com si fos una pel·lícula que jo imagino dins la 
ment, per dir-ho d’alguna manera.
LT: A l’escola se’t veia amb la llibreta i el llapis per 
si et venia alguna idea per escriure. Ara fas el ma-
teix per si sorgeixen idees quan vas pel carrer o en 
altres moments?
JAP: Mmmmm... de vegades sí que ho apunto en 
una llibreta, però la majoria de vegades les idees 
es perden. 
Quan més de gust em ve d’escriure, o quan més 
idees em vénen -és curiós-, és quan vaig en co-
txe;	quan	vaig	veient	el	paisatge	que	desfila	per	la	
finestreta,	i	també	quan	me’n	vaig	a	dormir,	i	aquí	
és quan he de decidir si descanso o bé començo a 
escriure, sabent que l’endemà estaràs grogui.

Un últim apunt, per cert:  No s'hi val menystenir el dibuix 
com un art menor, no comparable, per exemple, a la pin-
tura.  Que  preguntin, si no, al col·leccionista d'art que va 
pagar 36,6 milions d'euros per aquest dibuix al carbó  de 
Rafael, "Cap d' apòstol jove," de 30 x 22 cm (un Din A3) en 
una subhasta a Sotheby's , a Londres,  el 7 de desembre 
de 2012.
Això sí, no confongueu mai “valor” amb “preu”, si us plau. 
El dibuix més preuat és, se’ns dubte,  aquell que pugueu 
fer amb el cor, per a algun ésser estimat.
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LT: Molt bé, així doncs ja tens les idees, has copsat 
moments,... on ho cuines? Com t’agrada trobar-te 
per poder treballar-ho?
JAP: Necessito un ambient silenciós, perquè si no, 
costa bastant concentrar-se en la feina; també ha 
de ser un moment en què estigui inspirat, que tin-
gui ganes d’escriure i vulgui fer una cosa que esti-
gui bé. Escriure per escriure... Normalment el que 
passa és que no surt un contingut de gaire qualitat. 
Has de tenir aquest desig de fer alguna cosa que a 
tu mateix et sorprengui.
LT: A tu t’agrada la història i en el teu primer llibre 
escrius relats sobretot de la primera i segona gue-
rra	mundial.	És	un	tema	que	has	escollit	per	què	sí?
JAP: No; jo, a l’ESO i al Batxillerat, he trobat font 
d’inspiració amb el que ens expliquen els profes-
sors. Per exemple, a 2n d’ESO escrivia relats sobre 
l’Edat Mitjana perquè estàvem estudiant aquesta 
època. Ara estem estudiant l’Edat Contemporània i, 
per tant, la Primera i Segona Guerra Mundial.
LT: Estàs fent 2n de Batxillerat Humanístic. I en el 
futur?
JAP: La idea és fer Comunicació i Indústries Cul-
turals,	una	barreja	de	Filosofia,	Literatura,	Econo-
mia,... bàsicament perquè té més sortida; Estudis 
Literaris no en té tanta, de sortida. 
També estic a l’Escola d’escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès. Una mestra de l’escola li va comentar 
aquesta possibilitat a la meva mare. Ho vam anar 
a mirar i m’hi vaig poder apuntar. 
Paral·lelament, i com que m’agrada el cinema, vaig 
fer un curs de guions, però estic convençut que, a 
l’hora d’escriure, m’agrada molt més escriure lite-
ratura narrativa. 
LT: Trobes que els cursos de l’Ateneu et serveixen 
per...
JAP: Cada any millores més. Els primers anys, en 
el grup de joves escriptors, bàsicament llegies els 
teus textos i hi havia una certa valoració. Actual-
ment,	escrius	ja	amb	unes	pautes	molt	fixades	per	
a la bona transmissió de les idees dels teus relats.
LT: Quant de temps vas trigar a escriure el llibre?
JAP:	És	curiós	perquè	el	llibre	el	vaig	escriure	quan	
feia 4t d’ESO, justament quan feia atletisme cinc 
dies per setmana i, per tant, no tenia gaire temps. 
Vaig	aprofitar	per	setmana	santa	per	escriure	en	
forma de relat totes aquelles idees, apunts i anota-
cions que tenia a la llibreta. En concret, tres relats.
LT: Com vas decidir presentar-te al Premi de Cas-
telló?
JAP: Això dels premis... M’havia presentat en al-
guns, però estava una mica frustrat perquè mai 
no passava del primer tall. Més tard em vaig assa-
bentar	que	em	desqualificaven	sempre	perquè	no	
sabia ben bé què volia dir doble espai, i ho feia 
malament; sempre clicava dues vegades l’enter i 
es veu que no és així.
Una amiga de la meva mare m’ho va explicar i va 
ser així com vaig presentar-me en aquest concurs. 
Fins ara no me n’he presentat en cap més.
LT: Abans parlàvem de Sant Jordi. Creus que els 
escriptors consagrats aclaparen el mercat?
JAP: Jo tot just començo; viuré el Sant Jordi com 
a novell i no sé gaire què respondre.

LT: En aquest Sant Jordi també hi trobaràs mol-
ta gent fent cua al que se’n diuen escriptors me-
diàtics; què en penses d’aquests personatges tele-
visius que treuen el seu llibre?
JAP: Jo, mentre en vengui algun, ja estic content.
LT: Per cert, on se’t podrà veure? 
JAP: Seré a l’estand de l’Ateneu. També seré al 
barri i després aniré a Girona, on hi ha dues llibre-
ries que venen el meu llibre.
LT: Com has arribat a la publicació d’aquest llibre?
JAP: La història és curiosa. Era amb mon pare en 
un supermercat i ens vam trobar el pare d’un amic 
meu, que és comptable d’un editor, i ens va dir 
que n’hi parlaria; i així va ser. Tot plegat, gràcies al 
paquet de gambes que es va descuidar de comprar 
el pare d’un amic meu, comptable d’un editor!!!
LT: En el llibre parles molt de sentiments, en com 
es poden sentir les persones en una situació de-
terminada com és al front bèl·lic, i més a l’edat en 
què vas escriure aquests relats (16 anys) però... hi 
ha alguna cosa de tu?
JAP: Doncs,... no m’ho havia plantejat mai. Cons-
cientment, segur que no.  Jo, quan escric, no em 
veig a mi mateix sinó que intento veure els perso-
natges amb uns altres ulls. Són personatges com-
pletament	de	ficció.
LT: Estàs donant voltes a algun altre llibre?
JAP: Tot i que tinc algun altre relat de tema lliure 
embastat, i que més endavant els acabaré de polir, 
ara	vull	aprofitar	el	treball	de	recerca	que	vaig	fer	
sobre la Guerra Civil Espanyola, on vaig entrevis-
tar més de trenta persones que la van viure. Els 
vaig prometre que ho escriuria i, actualment, els 
estic donant forma de relats curts, amb l’ajuda de 
l’Ateneu Barcelonès.
El que voldré fer, potser l’any vinent,  serà el pro-
jecte d’una novel·la i he pensat agafar un testimoni 
concret d’aquests que vaig entrevistar.
LT: Com et veus d’aquí a uns anys, com un gran 
escriptor reconegut?
JAP: Reconegut o no, el que a mi m’agrada és es-
criure i tinc molts projectes; és per això que cada 
any vull fer alguna cosa: reculls de relats, novel·les 
per començar, novel·les que tinc però que s’han 
d’acabar d’arranjar, acabar  alguna novel·la que 
tinc a mitges,...
Voldria, com a objectiu, continuar tenint material.
LT: Molt bé Joan, moltes gràcies per aquests  mi-
nuts molt agradables; en el món del teatre es diu 
“molta merda!” per desitjar molt d’èxit; en el món 
literari no en tenim ni idea, però a tu en concret, et 
desitgem “moltes gambes!”.
JAP: Moltes gràcies a vosaltres.
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SOLS, LLUNES,   
ASTRONAUTES, COETS, 
ESTRELLES I GALÀXIES 

FEM TALLERS 
 
 
                                            

 
 
 
 
 
 
                              
 
  

 
Per primera vegada a la 

nostra escola, els alumnes de 
Parvulari hem triat el nom de 

la classe. 
 

Aquest any el tema ha estat 
L'UNIVERS. Després de 
converses, propostes, 

argumentacions, discussions 
i votacions vam decidir els 
diferents noms.  Llavors 

tocava investigar, descobrir, 
llegir...per aprendre moltes 

coses del nostre nom. 
 

Tots junts en els diferents 
tallers hem treballat per 
aconseguir que el nostre 

passadís sigui  L'UNIVERS 
DEL TORRENT!!! 

P4 astronautes i coets  P5 estrelles i galàxies
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•   Galàxies (amb diferents materials)
•   Astres (amb paper maixé)
•   Columnes llunàtiques (decoració de les columnes       
    amb pintura)
•   Cuina galàctica (creació d’universos amb aliments, 
    després... NYAM!)
•   Foto-espai (per convertir-nos en astronautes, 
    estrelles, coets i ... FOTO!)

P3 sols i llunes P4 astronautes i coets  P5 estrelles i galàxies
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•   Constel·lacions i estrelles (amb diferents 
    materials)
•   Sons de l’Univers (endevinar sons)
•   Planetes (creació dels 9 planetes del nostre 
    sistema solar amb boletes de paper de seda)
•   Danses interestelars (ritme, ritme!!!)

P3 sols i llunes P4 astronautes i coets  P5 estrelles i galàxies
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Els Coales i Falcons de 1r hem elaborar uns 
contes. 
Primer vam pensar una història i per grups la 
vam continuar. Després entre tots els del grup 
vam anar elaborant uns contes molt divertits. 
Uns vam escriure, uns altres vam pintar, altres 
vam dibuixar... 
També ens vam preparar la lectura d’aquests 
contes per a llegir-los davant de les famílies. 
Ara els tenim a la classe i ens agrada molt llegir-
los i mirar els dibuixos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

                                                     
 Coales i Falcons 
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   2on  camaleons i mussols
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Tutifruti d'històries 
Hi havia una vegada unes nenes i uns nens que cada dia estaven molt contents perquè anaven a 
l'escola on feien coses divertides, descobrien emocions i aprenien molt.  
Ara us contarem algunes d'aquestes coses que feien... 

 

 

Vam anar al Museu Molí Paperer de Capellades, que abans era una fàbrica de paper que 
funcionava amb un molí d'aigua i feien el paper artesanalment. Primer vam veure tot el museu 
i després vam fer paper de color blanc, verd i reciclat. 

      

    

Amb dos cartrons per les tapes, el llom de cartolina ondulada  i  el paper reciclat per les 
guardes vam fer el nostre llibre . El títol el vam posar retallant lletres de revistes i l'editorial 
amb el tampó del nom de les nostres  classes: Rosella  i Menta , que ens va portar l'Helena 
Batet, mare del nostre company Joan Sabaté.  

 Les històries les vam inventar en petits grups a partir de contes clàssics i nosaltres els vam 
canviar i van fer més actual. 

 

                                    4rt rosella i menta
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L'Helena, que és dissenyadora de llibres, va venir a la nostra escola amb un powerpoint animat 
i molt divertit, per explicar-nos com es fa un llibre. Després ens va ajudar a fer el nostre llibre i 
ens va quedar molt bé, així que vam anar per totes les classes de l'escola amb el mateix 
powerpoint a explicar tot el que havíem après i a llegir els nostres contes. 

  

Per la Setmana Cultural vam preparar  un teatre  pels pares i nens i nenes de P-5. Es titula "La 
llegenda cobra vida al Torrent". La història era com la llegenda de Sant Jordi però més 
moderna com per exemple  la princesa o el cavaller que en comptes d'armes portava llibres i al 
final no mata el drac. Vam participar els 44 alumnes de 4t, vam assajar i ens vam  esforçar 
molt. Va ser molt divertit! 

Vam anar a Ràdio Nacional d'Espanya i vam veure les guionistes 
i la redacció de notícies. Vam gravar una part d'un programa 
fent de locutors/es i vam participar en directe al programa 
Metròpoli . 

 

Un altre dia va venir la contecontes, Conxi Ramírez,  a explicar-
nos dos contes :"El peixet Albert" i "El pa no camina però fa 
caminar" que ens van agradar molt.  

 

 

Ara ha vingut la Montserrat Rivero, científica que ens està 
ensenyant  què es la ciència, què fa un/a científic/a, la 
importància d'un bon equilibri a l'alimentació,  que són els 
bacteris  i encara no hem acabat...  
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        6è estilogràfics i manga shogi

Racons de l´escola
Per	fi	ja	hem	arribat	a	sisè.	A	poc	a	poc,	sense	presses,	gaudint	de	cada	instant.	Durant	aquest	període,	
els records sempre aconsegueixen treure un somriure. 
Hem reviscut aquests dolços moments i, ara que ja arriba el nostre comiat, ens ha agradat poder pensar 
quins són els racons de l’escola que més enyorarem, aquells que ens agradarà reviure’ls amb un somriu-
re als llavis, aquells que ens han donat moments inoblidables, aquells racons que guardarem per sempre 
en un racó del nostre cor.

La Biblioteca
Des	de	P3	fins	ara	hem	estat	allà.	
A	P3	i	P4	ens	feien	obres	de	titelles	i	a	P5,	per	fi,	
ens van començar a agradar els llibres i la lectura.
A 1r, 2n i 3r vam començar a explicar nosaltres les 
històries. 
A 4t ens va fer molta pena quan se’n va anar la 
Teresa perquè la biblioteca no té la mateixa màgia 
que tenia quan ella hi era.
A 5è, quan vam arribar el primer dia, hi havia una 
nova bibliotecària que es deia Mar.
A 6è, com aquest és el nostre darrer any volem 
passar molta estona a la biblioteca, ja que tenim 
grans records d’aquest racó. Abril, Aina i Núria.

La rampa de Parvulari
La  rampa de parvulari la recordem amb molt de 
“carinyo”. Recordem el primer dia d’escola quan 
vam entrar plorant a les classes amb  els nos-
tres pares, quan arribàvem tard i corrents rampa 
amunt. Les millores de la rampa han estat espec-
taculars, ja que quan érem petites, era tota grisa. I 
a poc a poc ha anat millorant. La nostra companya 
Alexandra no recorda la rampa de parvulari com 
nosaltres, però li recorda a la seva antiga escola 
de Sevilla “Las Portadas”, allà ella també tenia una 
rampa per on va entrar el seu primer dia d’escola.
LA NOSTRA ESCOLARITAT VA COMENÇAR ALLÀ I 
SEMPRE HO RECORDAREM COM UNA BONA EXPE-
RIÈNCIA. Alexandra, Claudia, Duna i Laura.

Les Escales
Hem passat milers de vegades per damunt d’elles; 
de fet és la zona on hem estat més. 
Nosaltres som com les escales, cada any creixent 
junt	amb		elles,	des	de	P3	fins	6è.
A	P3	eren	infinites	i	per	no	avorrir-nos	jugàvem	en-
tre tots, a poc a poc, baixant-les i pujant-les. 
A 1r ja érem més grans i jugàvem a veure qui sal-
tava més escales d’un sol salt.
Cada	esglaó	és	com	una	etapa	de	la	vida	on	al	final	
ja són com un record ple de sentiments que ens 
acompanyaran tota la vida. Iris i Júlia.

El pati de Parvulari (La Terrasseta)
Des	de	P3	fins	a	P5	ha	estat	el	nostre	primer	pati;	
hem conegut molts bons amics allà. Recordem que 
al pati hi havia l’hort, moltes joguines i una caseta 
de plàstic. La Maria Teresa ens ensenyava com con-
rear plantes i com regar-les.
Els animals que vivien en ell ens agradaven molt 
perquè ens agradava torcar-los. 
Tot i que estiguem a sisè, encara tenim contacte 
amb el pati de parvulari.
Ara juguem al pati de parvulari amb els nostres 
fillols		i	ens	ho	passem	molt	bé.
Estem segurs que l’enyorarem .  Joseph i Luís.
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        6è estilogràfics i manga shogi

La font del pati
El nostre record de l’antiga font és: quan érem petits 
ens passàvem molt de temps fent cua per veure aigua. 
Hi havia vegades que sortia molta aigua i n’hi havia 
d’altres vegades que en sortia molt poca.
Quan ens tocava a nosaltres, moltes vegades sonava el 
timbre i els mestres ens obligaven anar a classe. Hi ha-
via vegades que sonava el timbre i tothom se n’anava 
corrents	i	aprofitàvem	per	veure	aigua,	però	els	profes-
sos	ens	enxampaven,	i	ens	deien	que	anéssim	a	la	fila	
per pujar a classe. Aquella font ha estat uns dels mi-
llors records nostres des que estem en aquesta escola.
La font era: negra, se semblava a les fonts  del carrer, 
i a vegades feia mala olor per culpa de les clavegueres.   
Alejandro, Alex, Dani i Jan.

L’aula de P5
L’aula de P5 és com una caixa plena de records, senti-
ments, emocions i moments divertits. 
En	aquells	temps	nosaltres	érem	els	fillols/es	 i	els	de	
6è els padrins/es.
A P5 pensàvem en passar a 6è i fer-nos grans i que 
encara quedàvem molts i molts anys.... però ara re-
cordem amb nostàlgia aquells moments tan divertits 
i ens agradaria tornar a ser petits per tornar a passar 
aquella etapa inoblidable. Pau F, Jan I, Oriol, Pau G, 
Virginia, Pamela, Montse, Maria i Cesc.

La ela 
Juguem allà des que érem petits i ara serà l’últim any 
que la veurem. De petits jugàvem a fet i amagar i ara 
ens amaguem per jugar a futbol i hi anem per parlar 
amb	els	amics.	És	com	un	llac	d’emocions:	un	dia	es	
plora i un altre es riu.El dimarts amb la música i el di-
lluns i el dimecres mig buit.  Damià, Mireia, Marc F, 
Omar, Marc C, Erik ,Martí ,Quim i Arnau.

L’ aula de psicomotricitat
El nostre racó d’escola és aquesta aula. A l’aula de 
psicomotricitat ens ho hem passat molt bé, vam co-
mençar amb els blocs pujant,  baixant, saltant... tot 
era diversió amb el Jordi, que era el mestre de psico-
motricitat. Després, a cicle superior, hi hem fet teatre 
amb la Maite i danses amb la Mireia.
Anderson, Kike, Pau i  Guillem G.

La classe de P3
La classe de P3 ens porta molts records perquè va ser 
la primera vegada que vam trepitjar el  Torrent. 
A P3 vam fer nous amics, vam començar a aprendre: 
els colors, l’abecedari, a parlar...
Va ser la millor època de la vida perquè no paràvem 
de jugar. Fèiem la migdiada, teníem la nostra foto en-
ganxada a la taula, el nostre nom.....
Tot, amb aquestes cadires i taules verdes... que ara 
ens semblen tan petites. Pol, Marc, Noel i Mario.

Aula de plàstica
Pintant, dibuixant i construint . ..
L’aula de plàstica ens ha acompanyat durant aquests 
darrers anys.Hi hem fet  fang, pintura, aquarel·la...  
ens hem tacat la pell permanentment, com el record 
que ens enduem tacat dins nostre... amb alegria i sen-
timent. Aleix,Dennis, Emma i Guillem M.
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Dinamitzem el pati
Feia temps que pensàvem que calien alternatives al futbol durant l’estona del pati.

Així que vam muntar el “nostre carro d’activitats”… o com diuen els petits el “pati divertit”: Amb raquetes 
de tenis, mooooltes pilotes i unes xarxes ben xules. Que tremolin en Nadal i companyia! A Can Carabassa 
hi	ha	molta	afició	pel	tenis!	

A més, ens agrada moure l’esquelet al ritme de la música, crear els nostres jocs de rol, sentir-nos es-
portistes, i fer les nostres lligues. Però sobretot ens  agrada mostrar i ensenyar els nostres talents ocults 
als nostres companys!

No ens oblidem mai de  jugar al parxís i a l’oca …. Però gegants! I si ets de mena més tranquil·la i vols 
jugar	relaxadament,	o	et	sents	artista,	tenim	les	nostres	sales	de	jocs	i	treballs	manuals.	És	en	aquest	
espai on vam fer el taller de punts de llibre i de roses solidàries per a la campanya de les colònies.

També podeu veure que bé 
ens ho vam passar a les 

colònies de l’AMPA!
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Revista impresa o digital?

Popular Science va ser la primera revista per iPad. 
La va donar a conèixer Steve Jobs quan va presen-
tar la primera generació de l'iPad.

En aquells moments, el magnat dels mitjans audio-
visuals, Rupert Murdoch, va dir en una entrevista 
que aquest aparell obriria una nova via per al futur 
dels mitjans i que els diaris i revistes en paper te-
nien els dies comptats. 

El 2014, Murdoch va llançar al mercat The Daily, una revista digital diària que intentava convertir-se en el 
primer gran diari sota una plataforma digital com és iPad. The Daily va haver de tancar un any més tard, 
després de no haver aconseguit convèncer els lectors amb un mitjà "només en tablet".

Pel que fa a Popular Science, té més d’1.300.000 subscriptors en paper, i amb prou feines 100.000 en 
tauleta (8%). The New Yorker, 1.000.000, davant 78.000  (7%), National Geographic, 4.000.000, enfront 
180.000 (4%)....

Tot i això, les revistes impreses deixaran d'existir algun dia?

La tendència pot indicar que sí, que en uns anys la premsa escrita i difosa en paper pot acabar desaparei-
xent, i tots llegirem en format digital, però les estadístiques i dades recopilades recentment indiquen que 
actualment es llegeix més, més estona, i que hi ha més subscripcions a revistes impreses que digitals.  
Sorprèn?

No vulguem anar més de pressa que la societat; les revistes digitals poden ser una tendència, però ac-
tualment no estan tan implementades a la societat com les revistes impreses.

Aquestes	afirmacions	provenen	d’una	enquesta	informal	que	va	dur	a	terme	l’	empresa	Freeportpress	a	
diversos centenars dels seus lectors. Les preguntes es van centrar en: 

1. El nombre de revistes que van llegir l’últim mes 
2. Quin tipus / temàtica de revistes eren 
3. Si van comprar aquestes revistes o simplement van arribar a ells 
4. Si hi estaven subscrits 

Els resultats van ser clars: Els lectors estan més compromesos amb les revistes impreses que amb 
les seves versions digitals i, per tant, segueixen preferint-les, mantenint-se així, un xic al marge de 
l’anomenada “Revolució Tecnològica”. 

Tots els enquestats tenien, almenys, un dispositiu (smartphone, tablet o ordinador) en el qual podrien 
llegir revistes digitals, de manera que l’accés a les revistes digitals no és, pel que sembla, un problema 
en determinar les preferències.

La realitat és que s'està demostrant que l’iPad i, 
per	definició,	qualsevol	tablet,	no	està	funcionant	
com format per al futur dels diaris i revistes. Segu-
rament les tauletes són el futur. Sens dubte. Però 
avui encara estan lluny de ser una opció a gran 
escala

Gràcies al desenvolupament de la tecnologia, 
s’han implementat a les publicacions digitals 
noves eines com: dispositius mòbils, multi-
mèdia,	tipografies	especials,	etc.
Tot i això, no és un impediment per a què 
les revistes impreses se segueixinproduint i la 
seva demanda es mantingui.

Si encara existeixen les revistes en paper, quan tothom pot accedir a un mòbil amb connexió a Internet, 
és perquè hi ha gent que valora el seu format (paper), igual que prefereix veure i tocar fotos físicament, i 
no pas davant d’una pantalla. Potser no ens és tan imprescindible tenir a l’abast la notícia en temps real, i 
ja	ens	està	bé	llegir-la	fins	i	tot	l’endemà,	per	estrany	que	soni	avui	dia.	La	comoditat	i	immediatesa	que	
internet ens dóna, en estat informats, per exemple, és una cosa que no a tothom sembla interessant o 
imprescindible.
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Què n´opinen les famílies ?
25 números després de la primera edició de La To-
rrentera, i després de diferents etapes i renovacions, 
aquest equip ha volgut fer-ne balanç. I que millor 
que consultar els mateixos lectors, vosaltres, mares, 
pares,	filles,	fills,	avis?,	àvies?,	per	tal	de	copsar	les	
vostres sensacions, i a partir d’aquí, seguir treba-
llant en aquesta publicació.

En primer lloc, agraïm les 115 respostes obtingu-
des. De totes elles s´ en desprenen dades molt in-
teressants. 

D´entrada, es fa evident que l´existència de la Torrentera agrada a la gran majoria de vosaltres, tant 
pares	com	fills,	i	que	esdevé	tant	un	vincle	intern,	en	l’àmbit	familiar,	com	entre	l´escola	i	les	famílies.	
És	interessant	saber	que	quasi	un	63%		de	vosaltres	les	aneu	guardant,	mentre	que	un	37%	no	ho	fa.	
També hi ha qui la llença, tot just acabada de rebre. Bravo! (Ja t’hem citat).  

El	que	ha	quedat	molt	clar,	és	que	els	vostres	fills	i	filles	sempre	esperen	sortir	en	alguna	foto	publicada.	
En prenem nota !!! (Però som una bona colla al Torrent per poder fer-los sortir tots!)

Quan us preguntem què en penseu, del contingut, 
es fa palès que en general us agrada força, tot i que 
també heu fet aportacions enriquidores proposant 
més	informació	referent	al	que	fan	els	vostres	filles	
i	filles	a	l´escola	en	el	seu	dia	a	dia:	aprenentatges	
concrets, les colònies i sortides, les extraescolars, 
un resum d’allò que s´ha treballat durant el curs i 
sobretot...més fotos seves i fotos amb els mestres. 
També molts de vosaltres proposeu una clara parti-
cipació dels nens i nenes a l´hora de preparar la re-
vista, com si fos una activitat més dins de la classe.
Proposeu una revista on els infants siguin els pro-
tagonistes i que sempre s´hi vegin representats 
tots els cursos, on els mestres puguin aportar in-
formació sobre temes transversals de l´escola i 
també temes actuals en el món educatiu. També 
altres apartats com cartes d´opinió o d´idees, in-
formació de les altres comissions, informacions del 
barri, receptes de cuina i altres recursos... Caram, 
necessitarem una revista amb el triple de pàgines, 
o bé fer-ne sortir una cada primer de mes,      .

Pel que fa al disseny, en general, també us agrada, 
i a la majoria de vosaltres us sembla prou atracti-
va. Alguns dels enquestats, però,  manifesteu que 
de vegades el contingut  es fa llarg o dens i el ma-
teix disseny no en facilita la lectura. Ens dieu que 
el disseny necessita un aire més proper i actual. 
Proposeu també reduir costos amb un paper més 
senzill. Algú proposa que la revista estigui escrita 
per als nens, permetent una forma de lectura més 
adient als infants (resums, lletra de pal,..)

Una altra qüestió que us plantegem és si us agrada la versió impresa de la revista o bé, preferiríeu una 
versió només digital. Gairebé el 87% de vosaltres la voleu encara en paper i els que la voldríeu digital 
ho féu amb l’objectiu d’estalviar el cost que suposa la revista a l´AMPA. Estem realment preparats per 
abandonar el paper?
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Un 79% creieu que val la pena continuar fent la 
Torrentera. Tot i així, un 16% és del parer que seria 
millor prescindir-ne i un 5% no ho  té clar.  
El que no tenim clar és si amb dos exemplars 
per curs ja està bé, o potser seria interessant fer 
una revista més  curta però trimestral. Diversitat 
d’opinions, en aquest sentit.

Per sort, quasi un 75% acostuma a respondre sempre les enquestes que us proposem. Per nosaltres, és 
una manera de fer-vos participar en aquest projecte.

També us hem deixat sobre la taula la possibilitat de formar part d´aquesta comissió. Actualment la 
formem 5 persones de les quals 2 són mestres. Tenint en compte que un dels pares el curs vinent ja no 
serà a l´escola (tot i que no descarta seguir col·laborant-hi), es fa complicat.

Ara per ara, intentem reunir-nos un cop al mes: Fem un sopar compartit,  xerrem, riem... i treballem, 
és clar! Plegats, en equip, i de forma individual, si no la Torrentera no sortiria... Tot i així, sempre anem 
a corre-cuita i ens falten mans. Penseu que nosaltres també tenim feines, família, ocupacions mil i  poc 
temps!	És	així	de	“senzill”:	Debatem	i	triem	continguts,	repartim	tasques,	recollim	els	articles	que	ens	
passen els mestres dels diferents cursos, les informacions de l´AMPA, l’ aportació dels monitors,... Cer-
quem	notícies	de	l’interès	de	tots,	redactem,	triem	imatges,	fotografies,	fem	quadrar	el	volum	de	planes	
amb	el	contingut	...	ho	fiquem	tot	en	una	coctelera	i	revisem	el	resultat	per	poder-ho	dissenyar	correcta-
ment. Sempre hi ha retocs de darrera hora! Finalment, ho portem a l´impremta i...respirem!  Ja només 
quedarà	repartir-la	als	nostres	filles	i	filles.
A totes aquelles persones que heu mostrat interès a poder-hi participar, us demanem que contacteu amb 
nosaltres (gruptorrentera@gmail.com) per poder conèixe’ns. “Salario a convenir...”

Finalment,  animar-vos a seguir compartint la Torrentera. La comissió prendrà nota de totes les vostres 
aportacions i ens esforçarem en aconseguir una revista més propera a tothom.      
                                                                                                                                                                                     
Us mostrem un recull dels comentaris que ens heu  fet arribar amb l´enquesta i que ens engresquen a 
seguir endavant.

• Em sembla bé. M’ajuda a estar informat de les coses de l’escola.
• La revista, com les festes, les colònies, les extraescolars, l’hort, són baules de la cadena que configuren   
el projecte d’escola que volem. Cadascuna en la seva mesura lliga un tot que referma i dóna sentit al 
concepte ESCOLA.
• El paper és antiquat, tot i que potser caldria pensar a fer un nombre reduït d’exemplars en paper per a 
les famílies que no tenen encara un hàbit digital, però és una qüestió difícil...
• Agrair la feina que feu.... Encara que moltes persones no s’adonin, estic segur que representa moltes 
hores de dedicació de la vostra vida personal. Felicitats, Comissió !!!!
• Felicitar tot l’equip que la fa possible. És molta feina i s’agraeix molt! Gràcies
• Ànim, ho feu molt bé!
• Endavant. Feu una feina increïble. Sou les i els millors, seguiu així!
• No m’agradaria que desaparegués La Torrentera. És icona de l’escola. AMPA gràcies per la feina i en-
davant.
• M’encantaria! (col·laborar-hi). Estic esperant fer una mica de lloc en la meva organització diària, però 
us tinc molt presents (fins i tot encara que ja no us trobeu a la bodega!)
• M’agrada molt que aquesta sigui una comissió conjunta famílies-docents, només per aquest fet cal fer 
l’esforç de continuar editant la revista.
• És molt bonica, ens encanta veure-la junts i repassar noticies i fotos. Moltes felicitats a tots els que la 
feu possible!
• Gràcies per la feina que feu!
• Gràcies a tots i totes les persones que col·laboren i treballen perquè sigui possible la publicació d’aquesta 
revista a la que participen els nostres fills/es i que a més ens entreté i informa d’aspectes importants del 
nostre entorn social.
• Es molt bonica, ens encanta veure-la junts i repassar noticies i fotos. Moltes felicitats a tots els que la 
feu possible!
• Quina revista? No l’he vist mai. 
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Un centrifugat a conciència 
per les noticies breus del 

Torrent de  Can Carabassa
Els dies de portes obertes de la nostra escola, enguany, van ser el 9 i el 
10 de març. S’hi van presentar 60 sol·licituds per a P3. Es va a sorteig i 
en el moment del tancament d’aquesta edició, tenim 10 famílies en llista 
d’espera.

El passat 12 d’abril els nens i nenes de 2n van anar a ballar al Palau Sant Jordi, dins de l’activitat 
DANSA ARA.  Diferents escoles de la ciutat es troben un cop l’any per ballar conjuntament les danses 
que han estat preparat durant tot el curs escolar, amb els respectius mestres de música. Les famílies van 
poder assistir a un acte vistós, ple de llum i color. 
Tanmateix, el dia 1 de juny, els nois i les noies de 5è, també acompanyats per les famílies, van assistir 
a l’Auditori de Barcelona per participar en l’activitat CANTÀNIA, una representació musical que havien 
preparat al llarg de tot el  curs. El marc, la sonoritat de l’espai i la presència a l’escenari dels nostres nens 
i nenes van convertir la tarda en una vivència emocionalment inoblidable. Felicitem tots els participants 
i agraïm enormement la implicació de la Mireia en totes les experiències musicals en què acompanya els 
infants de l’escola. 

Per segon any consecutiu, els monitors de la nostra escola han acompanyat els infants de 1r, 3r i 5è de 
colònies, aquest cop, a Vilanova de Sau. Els nens i nenes hi han viscut històries màgiques i grans expe-
riències entre amics. Han fet samarretes, guerra de fang... Han vist personatges de contes, una nimfa 
d’aigua... i han trobat nous valors en el seu grup. Els infants han tornat emocionats i encantats, i els 
pares i mares volem agrair un cop més la tasca, implicació i carinyo de tot el nostre equip de monitors. 
Són un orgull per l’escola!

El cap de setmana del 21 i 22 de maig, durant el  matí, l’espai La Nau va desenvolupar, al pati de l’escola, 
una activitat plàstica dins d’un seguit d’actes en  suport als refugiats de la Mediterrània. Tothom que s’hi 
va	acostar,	va	poder	participar	d’una	classe	de	papiroflèxia	tot	aprenent	a	fer	cubs	de	paper.	Els	cubs	que	
aconsegueixin les diferents entitats que hi col·laboren estaran exposats al museu Marítim, formant una 
enorme gota d’aigua simbolitzant el mar, medi tan present en les vides d’aquestes persones que han de 
fugir del seu país.

La plataforma Horta Vol Institut, de la mà de la CUP i BCN en Comú, va presentar al plenari del Districte 
Horta-Guinardó	el	seu	projecte	de	crear	un	institut	innovador	al	Barri.	(Recordem	que	fins	a	30	alumnes	
d’escoles adscrites han quedat fora de la seva primera opció, l’institut Josep Pla). La proposta va ser 
aprovada per majoria, amb excepció del PP, que s’hi va abstenir. Es referma així la voluntat social i polí-
tica de fer realitat aquest projecte. Progressem adequadament.
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Ja tenim nou logo per l’escola, triat amb les votacions de tots nosaltres! La  Direcció ens el va presentar 
el primer de Juny i va agrair-nos la participació de tots els que hi han col·laborat. Ara cal seguir treballant 
per adaptar-lo a tot el nostre material (samarretes, documents,...)

El	Camí	Escolar	de	Can	Carabassa	i	Heura	ja	està	arribant	a	la	recta	final	del	projecte,	tot	i	que	encara	
estem rebent el retorn dels serveis tècnics de l’Ajuntament pel que fa a les nostres peticions. Algunes 
millores i actuacions ja s’estan realitzant, com ara l’arbrat de la vorera de l’escola, tan i tan reclamat, 
del que podem gaudir des del passat 24 de maig; el pas de vianants just davant de la porta principal, 
inaugurat l’1 de juny; o el gir de l’autobús a la cantonada de Passeig Maragall, que ja és una mica menys 
perillós. Ara és el torn dels nostres infants, que s’han de fer càrrec d’informar els comerços amics. Espe-
rem que el curs 16/17 comenci amb la inauguració del Camí.

El Torrent de  Can Carabassa guanya el torneig de futbol de la Lliga Verd-Play organitzat per DIVER’S 
i amb la participació de les 5 escoles entrenades pels seus monitors (2 equips al Torrent i 2 al Rius i 
Taulet). Recordem que el leitmotiv d’aquesta activitat és promoure el joc net. Per tant, doble triomf pels 
nostres nens, de gols i de valors.

Ens plau poder-vos anunciar, un cop més, que tornem a tenir guanyadores de premis literaris entre “les 
nostres	files”.	La	Maria	Veledo	Álvarez,	alumna	de	6è	estilogràfics,	ha	guanyat	el	Primer	Premi	de	Poesia	
de tercer Cicle de Primària del districte Horta-Guinardó amb la seva obra “Si jo fos”. Aquí us deixem el 
text. Tanmateix,  la Bruna Martínez Civit, exalumna de l’escola, ha guanyat el Primer Premi de Poesia de 
primer cicle d’ESO organitzat pel Districte amb la seva obra  “I mat”. L’enhorabona a totes dues, artistes. 
Hi ha nivell, al Torrent!

Des d’aquestes línies, l’equip de redacció, vol agrair la col·laboració d’en Jaume Moseguí, pare d’en 
Guillem de 6è, que ha participat en la revista amb idees, converses, suport i embotits durant els darrers 
anys. Lluny de sentir la mancança quan un company deixa la comissió, l’equip de La Torrentera sent que 
creix més i més, perquè d’aquesta família, no s’acaba de marxar mai. Seguim comptant amb la tira, 
Jaume!
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DARRERES NOVETATS 
DE LA NOSTRA AMPA
COLÒNIES PER A TOTHOM

Aquest any, l’Ampa ha organitzat una parada 
de venda de roses pel dia de Sant Jordi, per tal 
d’aconseguir ingressos extres per a què cap nen/a 
de la nostra escola es quedi sense colònies per mo-
tius econòmics. 
La parada es va situar a la cantonada del Pg. Mara-
gall amb el C. Tajo (davant del Pans & Company) i 
va ser una de les més vistoses del barri.

A més de les tradicionals roses també es van posar 
a la venda els treballs manuals que van fer els/les 
nostres	fills/es	amb	els	monitors	de	l’escola.	També	
vam comptar amb uns punts de llibre preciosos, 
fets per l’Emma (mare de l’Oriol Cassina de 6è). 
Tot aquest material va tenir molt d’èxit i va ser un 
bon reclam per a la venda.

Un grup de mares, pares, nens i nenes voluntaris 
va fer torns de dues hores per vendre a la parada, 
i tot i que hi havia molta competència, el dia va ser 
un èxit de vendes. Moltes famílies de l’escola s’hi 
van acostar per comprar les seves roses i detalls. 

Volem agrair a totes aquelles persones que hi van 
col·laborar, d’una manera o altra, per a què cap 
nen/a es quedés sense colònies.
L’any vinent més i millor...

PERSONES AMB 
MALALTIES MENTALS 

DE LA FUNDACIÓ 
ELS TRES TURONS 

ENS AJUDEN AMB LES 
JARDINERES PEL PATI 

D’INFANTIL

Recordeu el súper projecte que es va fer des de la 
Comissió Mixta dels Curreles? 
Que bonic va quedar el pati! 

Doncs ara, els usuaris del Servei de Rehabilitació 
Comunitària en Salut Mental de la Fundació Els 
Tres Turons, ens han donat un cop de mà cons-
truint amb pallets les set jardineres verticals que 
tots heu pogut veure al pati de parvulari. 

En Jordi Aguiló  (pare del Sergi i de la Paula) ens va 
tornar a ajudar penjant-les a la paret. 

La	 col·laboració	 ha	 estat	molt	 profitosa	 tant	 pels	
alumnes d’Educació infantil, que estan construint 
un jardí preciós, com per a les persones amb malal-
ties mentals que han col·laborat en la construcció, 
ja que la seva participació en aquest procés els aju-
da en  la seva recuperació i els fa sentir molt satis-
fets per la feina ben feta. 

A més, els usuaris de Tres Turons ens van fer una 
explicació a P5 sobre les emocions i què passa 
quan, precisament, les emocions es desordenen. 
També ens van explicar tot el procés de construcció 
de les jardineres. 

Aquí us deixem una foto del resultat. 
Mireu que maques!

SOLUCIONS:   
1-C / 2-A / 3-F / 4-E / 5-D / 6-B
Solució al text: Es tracta d’un text del matemàtic Toni Guillamon de tipus “alfagramàtic”, és a dir, totes les paraules que el compo-
sen estan fetes amb lletres disposades en ordre alfabètic.  Torneu al text i comproveu-ho ;-) 



trenca´t la closca

Treballem la llengua
Ens hem afeccionat als barbarismes! Expressions copiades del castellà i traduïdes literalment, de forma 
errònia, que utilitzem tan  habitualment que ens arribem a sorprendre quan algú ens corregeix. Fer servir 
molt una expressió incorrecta, la fa més habitual a l’oïda, però no la transforma en correcta. 
Va! Mirem de seguir els consells de l’Òscar Dalmau i intentem junts  destrossar una mica menys el català:

Us animeu a esbrinar on s’amaga l’enigma d’aquest text?

“L’accés	a	l’illot,	a	l’Agost,	és	bell.	Des	del	bot	nou,	filmo	els	ceps	del	clos	i	el	cim	de	l’est,	dens	de	flors,	
bens i llops. El bou és a l’ert hort, i el jou és al clot. A dins, l’Abel, en dejú, del got beu most de l’any, i 
em	diu:	«ahir,	l’amo	de	l’illot	hi	fou	mort	a	cops	del	giny	d’acer	de	l’àgil	fill	hippy.	El	cos	nu,	al	llot	és,	i	el	
cor	del	gos	bru	adéu	diu	a	l’amo	bo.	No	et	fiïs	dels	afins!»”

I per acabar: un embarbussament silvestre: 

Vaig al bosc i busco vesc 
i visc del vesc que busco al bosc.

Quin és el valor de les figures 
en cadascun dels quadres?

1. Quin follon!
2. No hi ha dret!
3. De tant en quant ...
4. Estar agobiat de feina 
5. Suar la gota gorda
6. Canviem d’assunto

A. No s’hi val!
B. Girem full, canviem de rosca
C. Quin enrenou, quin batibull!
D. Suar la carcanada, suar la cansalada, suar fel 
E. Tenir una feina de cal Déu, tenir una feinada de por
F. De tant en tant, de quan en quan
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