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Diuen els experts en economia, que el crei-
xement és sempre cíclic i les causes dels 
cicles són inherents a la naturalesa del sis-
tema econòmic. Tot període de benastru-
gança ve, irremeiablement, seguit d’un de 
crisi. I el de crisi, per un de benestar a les 
butxaques.

Diuen els estudiosos de la meteorologia, 
que els fenòmens climàtics responen tam-
bé a  períodes cíclics. Així, l’increment en 
el nombre de ciclons  de gran intensitat, 
per exemple, no està directament relacio-
nat amb l’elevació global de la tempera-
tura de les aigües, sinó amb els canvis en 
llur salinitat, factor que incideix en el des-
envolupament d’aquest mecanisme, i que 
és cíclic. 

Diuen (diem) els entesos en Torrentero-
logia….que els temps canvien, els ànims 
també, i que això nostre, a falta d’un mi-
llor diagnòstic, també és degut a un canvi 
cíclic. 

Benvolguda lectora i benvolgut lector,

L’editorial d’aquest número de revista és 
singular. I ho és perquè no conté una re-
flexió	o	un	comentari	sobre	un	tema	acadè-
mic, social o educatiu que tingui relació 
amb l’objecte de La Torrentera, sinó perquè 
esdevé un comiat. Tanquem la paradeta. 

Les renovacions sempre han estat bo-
nes i aconsellables. Fins avui, la revis-
ta ha estat fruit de les diferents aporta-
cions que l’han feta viva en cada etapa, 
però	ara	mateix	no	hi	ha	ni	relleu,	ni	sufi-
cient suport per garantir-ne la continuació.  

L’esforç esmerçat en l’edició en paper, la 
preocupació i el treball tenaç per a què La 
Torrentera reunís els requisits d’una revista 
motivadora i de qualitat educativa, un enllaç 
entre famílies i mestres, han estat des de 
l’inici els seus objectius. Ara, en fer balanç, 
amb les nostres carències i la nostra humi-
litat, ens en sentim plenament orgullosos, 
no sense un punt de tristor rebel i rabiüda.

Han estat 13 anys gaudint-la (i patint-
la), pensant-la, sopant-la, escrivint-la i 
editant-la. Alguns de nosaltres hi hem 
col·laborat durant més de 10 anys. Més de 
25 edicions on, algun cop,  vam disfressar 
de reunió de feina, les trobades d’amics. 
Amics amb il·lusió i ganes de tirar enda-
vant un projecte de cohesió que arribés a 
fora, des de ben endins.

Als de dintre: A tots aquells que, des del 
vostre anonimat i el vostre temps perso-
nal us heu ocupat del consell de redac-
ció, de la confecció, de la correcció, de la 
revisió de textos, de les entrevistes, dels 
reportatges o d’altres tasques pertocant a 
l’edició...doble sensació: sou mereixedo-
res i mereixedors de la més gran felicita-
ció per la vostra tasca. Sense vosaltres, 
aquesta experiència amb nom de revista 
que  guardarem sempre a la nostra mo-
txilla, mai no hagués existit. I també un 
enorme GRÀCIES. De tot cor. Sempre ens 
quedarà el “Torrenter/-a per sempre”.

Als de fora: Gràcies enormes a totes les 
lectores	i	lectors	fidels	que	heu	apreciat	i	
valorat la nostra dedicació.  Hem copsat 
molt la vostra espontaneïtat demanant-
nos pel carrer: Quan surt la revista? I tam-
bé els vostres comentaris d’agraïment i de 
satisfacció. No sabeu l’empenta que ens 
heu	donat	!	Ho	aprofitem	per	saludar-vos	
amb totes les nostres forces.

Avui, us deixem amb un recull d’alguns 
moments de la Torrentera.

Qui sap si, d’aquí a uns anys, o potser demà, 
una nova remesa de pares i mares i mes-
tres emprenedors, lluitadors i il·lusionats es 
veurà amb cor de fer-la renéixer. Amb el seu 
permís, la sentirem, segur, una mica nostra. 
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La participació de les famílies
 a l’escola (Juny 2009)

Aquesta vegada volem parlar-vos de les 
diferents maneres en què les famílies par-
ticipen a lanostra escola. El fet que en una 
escola hi hagi participació de les famílies 
és una dada molt important,perquè vol dir 
això que és una escola oberta, on tots se-
gurament hi tenim alguna cosa a dir o a
aportar	 en	 l’educació	 dels	 nostres	 fills.

Al Torrent de Can Carabassa la participa-
ció és molt àmplia, des dels pares i mares 
d’enllaç de cada classe i que tots conei-
xem, passant per l’AMPA o bé pel Con-
sell Escolar, que són autèntics òrgans de 
representacióde les famílies al centre. 
Les persones que en formen part con-
tribueixen posant el seu granet de sorra 
per aque l’escola sigui una veritable co-
munitat educativa i per això els donem 
les gràcies per endavant pel temps,a de-
dicació i les ganes de fer que hi posen.

El ventall és molt ampli, la participació es 
pot fer des de l’AMPA, des del Consell Es-
colar o des d’altres formes alternatives no 
reglades, amb implicació i durada molt di-
versa, a petició de l’AMPA o de l’escola...

Què fan les comissions fixes de 
l’AMPA?, de què s’ocupen?
Les	fixes	són	les	que	s’encarreguen	de
l’organització i seguiment de les extraes-
colars, dels serveis i menjador, del casal 
d’estiu, de comunicació i de revista i ho
fan d’una manera periòdica..

El Consell Escolar (format per la repre-
sentació dels diferents col·lectius del cen-
tre i per un representant de l’Ajuntament) 
recull la veu dels diferents sectors. Dins 
del Consell les famílies estan representa-
des mitjançant un membre designat direc-
tament per l’AMPA i quatre pares, mares o 
tutors que han estat escollits per votació
de tot el col·lectiu de famílies de l’escola.

La funció del Consell Escolar és la de per-
metre la participació dels diferents sectors 
de la comunitat educativa en el projecte 
educatiu de centre. 

Es revisen els documents de centre, com 
el projecte educatiu, el projecte
curricular, el pla anual de centre, la me-
mòria anual, es mostra també l’estat dels 
comptes en el tancament de
l’any comptable...

Naturalment, es tracten tots els temes que 
afecten d’una manera o altra la vida esco-
lar (implantació de
canvis impulsats des del Departament, 
com va ser la sisena hora lectiva, qües-
tions de disciplina, proposta
de canvis organitzatius etc.) qüestions que 
el Consell ha de conèixer, discutir, consen-
suar i aprovar. 

Hi ha d’altres formes de participació a 
l’escola?
Doncs sí, totes aquelles a les quals podríem 
dir «no reglades», és adir, per a la qual no 
hi ha norme legals que regulin el seu fun-
cionament, especialment el que anome-
nem a la nostra escola els pares i mares 
d’enllaç i les famílies col·laboradores. 

Les maneres de participar de les famílies 
són diverses, cadascú ho pot fer segons 
les sevespossibilitats i totes són impor-
tants, tant si formem part del Consell Es-
colar, de l’AMPA, de la comissió econòmica, 
de la que posa tendals o de la que planta 
arbres, o si som pares o mares d’enllaç, o 
béquan col·laborem en les festes, o por-
tant allò que les mestres ens demanen. 
Quan tots aquests canals de participació 
es donen l’escola s’enriqueix.
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L´automedicació pot ser 
perillosa per als nostres fills? 

(febrer 2010)
Segons la Marta Ponce, infermera pe-
dià-
trica del CAP d’Horta, l’auto-medica-
ció és
perillosa, perquè un medicament és un 
producte químic que s’elimina princi-
palment a través del fetge, ronyons... 
i que si en prenem en dosis elevades 
o bé sense una pauta mèdica, pot ser 
tòxic a nivell hepàtic o provocar-nos 
al·lèrgies inesperades.

La Marta Ponce, infermera pediàtrica del 
CAP d’Horta, a qui hem entrevistat per par-
lar del tema de l’automedicació, ens posa 
com a exemple un medicament molt comú 
com és el paracetamol, que pres sense me-
sura pot arribar a produir-nos un grau de 
toxicitat en el nostre organisme. No hem 
de pensar que hi ha medicaments innocus.
Una simple aspirina que fa uns anys es 
donava als nens quan es trobaven ma-
lament, avui en dia està totalment con-
traindicada en menors de 18 anys.
La medecina ha avançat molt en la investi-
gació i ara es coneixen efectes secundaris 
d’alguns medicaments que abans es pre-
nien normalment sense cap mena de por. 

Segons els resultats obtinguts en la darre-
ra enquesta realitzada a Catalunya sobre 
salut infantil, el 97% dels nens catalans 
tenen bona salut. Malgrat això, aquest es-
tudi	també	ha	reflectit	un	excés	de	consum	
de medicaments en la població infantil.
En relació a Europa, Espanya es troba 
entre els països amb més automedicació 
amb antibiòtics i els nens són el grup de la 
població més exposat a rebre’n. La majo-
ria de processos patològics pediàtrics són 
d’origen infecciós i majoritàriament viral
i no susceptible, per tant, de rebre tracta-
ment antibiòtic. 
De totes maneres, la pressió exerci-
da pels pares, que sovint pensem que 
els antibiòtics són la manera més ràpi-
da de combatre processos vírics o infec-
ciosos, afavoreix l’excés de la prescripció
antibiòtica per part de pediatres i metges.

En	 definitiva,	 ens	 automediquem	 mas-
sa i ja no recordem els remeis naturals 
de les àvies que anaven tant bé, com 
ara prendre cítrics, mel i alguna infusió. 

Els medicaments i l’escola

Hem de pensar que l’escola no és el lloc 
adequat per atendre nens malalts. Això ho 
podem entendre molt bé si pensem en què 
ens passa a nosaltres, els grans, quan no ens 
trobem bé... Per tant, sempre que els nens 
es trobin en una fase aguda de febre i ma-
lestar és convenient que es quedin a casa.

Un cop el nen es troba bé i no te febre pot 
venir a l’escola encara que estigui prenent 
antibiòtic (els tractaments antibiòtics són 
més llargs i poden durar d’una setmana 
a 10 dies). Els antibiòtics tenen diferents 
pautes, n’hi ha que són d’una sola presa
cada 24 hores, d’altres cada 12 ho-
res, d’altres cada 8 hores. Tot i anar 
seguint els intervals pautats pel met-
ge, podem tenir un marge de 2 ho-
res més entre presa i presa. Per tant, 
es poden donar a casa totes les preses. 
Això té un sentit, perquè a l’escola la mes-
tra no té només un nen a la classe, sinó 
que en té molts i amb necessitats diferents.
Després de tot, qui millor que nosal-
tres mateixos per fer aquest seguiment?. 
D’aquesta manera evitarem portar el me-
dicament a l’escola, lliurarem als mestres 
de l’obligació d’estar pendent de donar
un medicament a un nen entre 25 que hi 
ha a  la classe, de l’horari, de que estigui a 
la temperatura adequada... etc.
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Biblioteques: 
Sacs de mots i d´emocions 

(juny 2014)
Els darrers anys, al nostre país, s’ha fet un
esforç important per construir biblioteques 
o rehabilitar les ja existents, a tots els dis-
trictes de la ciutat i apropar el coneixement 
a tots els grups d’edat que han de trobar 
materials adequats a les seves necessitats.

Biblioteques de Barcelona, un servei 
de proximitat
La xarxa de biblioteques facilita l’accés 
lliure de tota la ciutadania a la informa-
ció i el coneixement, i fomenta la lectu-
ra. Ho fa mitjançant la seva col·lecció i la 
seva programació, plural i oberta, con-
nectada amb altres agents culturals, so-
cials i educatius del territori. Les biblio-
teques són equipaments que miren al 
futur, amb una forta aposta per l’accés, la 
formació i l’ús de les noves tecnologies.

Des de la professionalitat, el personal de 
cada biblioteca fa una tasca d’orientació 
i selecció. Ofereix una atenció persona-
litzada en la recerca, per acompanyar els 
usuaris, quan no saben què busquen o no 
saben on buscar-ho.

La biblioteca pública dóna suport i asses-
sorament a la biblioteca escolar.

Accés al coneixement
Totes les biblioteques de la ciutat oferei-
xen un conjunt de serveis bàsics comuns. 
Aquest catàleg estandarditzat se suma 
a	 les	 especificitats	 de	 cada	 equipament.	
L’arrelament al territori i l’especialització
de	la	col·lecció	acaben	definint	la	persona-
litat de cada biblioteca.
Els recursos documentals en diver-
sos suports, tant físics com digitals, són 
una de les portes d’entrada a la cultura 
i l’aprenentatge que la biblioteca posa a 
l’abast dels usuaris.

Diversitat d’usuaris
La biblioteca és un servei intergeneracio-
nal, amb un gran impacte en el conjunt de 
la ciutadania

Lletrapetita
El plaer de llegir es pot descobrir de ben 
petit. Per això, les Biblioteques de Bar-
celona ofereixen un gran i variat ventall 
d’activitats infantils i per als pares. Us 
convidem a descobrir-les.

Activitats per adults
Les activitats per a adults que s’ofereixen 
s’integren dins de tres grans grups: 
L’aventura de llegir, L’aventura de conèi-
xer i Molt per aprendre.

Recorda
El carnet de la Xarxa de Biblioteques Muni-
cipals de la Diputació de Barcelona t’obre 
moltes portes. Et permet gaudir dels ser-
veis de totes les biblioteques públiques de 
Catalunya i t’ofereix
descomptes en museus, teatres, cinemes  
llibreries de la província de Barcelona.
Si encara no reps el butlletí i vols estar 
sempre informat.
Si vols donar-te d’alta al Més Biblioteques,
entra al teu compte del catàleg de la Xarxa 
de Biblioteques Municipals i activa l’opció 
«Vols rebre informació de la biblioteca o 
d’interès ciutadà» i escriu el teu correu 
electrònic al botó «Mod. Info personal». 
Començaràs a rebre butlletins a partir del 
mes següent.

Us recomanem consultar les activitats 
de la vostra biblioteca de proximitat:
http://ajuntament.barcelona.cat/biblio
teques/
El catàleg infantil: http://genius.diba.
cat/inici

“Els moments viscuts a la biblioteca són inoblidable-
si m’han permès conèixer una vessantdiferent dels 
nens	i	nenes.	Compartir	vivències,aficions	i	conei-
xements i descobrir autèntics especialistes,potser 
no lectors de novel·les i històries, però amb molta 
il·lusió per saber-ne més.
Experts en còmics, boletaires experimentats, 
cuiners,animalers, titellaires i conte-contes 
excel·lents. Al vostre costat jo també he après mol-
tes coses.”

Us desitjo el millor i bones lectures lliures.
 Teresa Vinyals
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Horta vol Institut 
(febrer 2015)

Els fonaments d’un nou projecte edu-
catiu al barri, de la mà d’alguns pares 
i mares de l’escola.

Les famílies que normalment assistiu a les
reunions convocades mensualment 
per l’AMPA de l’escola segurament es-
tareu al cas del gran projecte educa-
tiu que s’està coent al nostre barri, un 
projecte que gràcies a la gent implica-
da, i als que s’hi acabaran implicant, ha 
de passar de simple lletra sobre paper 
a	 fonaments,	 murs,	 edifici,	 ...	 Institut.

A Horta es respira el desig i la necessi-
tat de crear un Institut públic, de quali-
tat, que segueixi la línia educativa i el 
tarannà de les escoles públiques del ba-
rri; un centre que asseguri la continuïtat 
escolar obligatòria en aquesta manera 
d’educar	i	ajudar	a	créixer	en	què	confiem	
i	 que	 desitgem	 pels	 nostres	 fills	 i	 filles.

Des de La Torrentera, com a espai de difu-
sió d’allò que implica, afecta i interessa a 
la comunitat educativa, us volem fer cinc 
cèntims (una mica menys del que costarà 
el projecte) d’aquest objectiu extraordinari 
que, de mica en mica, va prenent forma.

Com neix la Plataforma d’actuació
Arran de les trobades que les escoles del
barri fan per coordinar les accions con-
tra lesretallades en educació del De-
partament, el curs 2013-2014 es deci-
deix crear una comissió estable entre 
AMPA’s de les escoles del barri que de-
batin i coordinin les accions al respecte.
Aquest espai de trobada esdevé amb el 
temps un lloc de posta en comú d’ in-
quietuds i necessitats comunes, entre 
d’altres, la preocupació per la manca d’un 
institut ubicat al barri d’Horta, fet que 
comporta una manca important de pla-
ces de secundària respecte de primària. 
És així com, xerrada rere xerrada, es fa 
evident la necessitat de crear una plata-
forma explícita que treballi per aquest pro-
jecte. I neix la Plataforma:
HORTA VOL INSTITUT.

La nostra escola hi està representada grà-
cies a l’Esther Mariné (mare del Biel -exa-
lumne- i en Jaume -4t-), la Míriam Nico-
demus (mare de l’Aixa -4t-, el Noel -2n- i 
la Naia –P3-), la Xus López-Arenas (mare 
de la Irene -2n-) i l’Anaïs López (Mare del 
Dídac -2n- i la Xantal–P4-). 

També hi participa el col·lectiu de joves
del barri i l’associació de veïns, però el 
desig és que continuï creixent. S’estan 
fent tasques també per mirar d’establir 
col·laboració amb els equips docents i de 
direcció de les nostres escoles i ben aviat 
amb entitats polítiques que puguin i vul-
guin recollir aquesta demanda.

Entre d’altres associacions, a la Plataforma
estan representades les AMPA’S de les es-
coles Torrent de Can Carabassa, Heura, 
Àngels Garriga, Marenostrum, Font d’en 
Fargues, Pit Roig i Baloo.
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Extra escolars ... amb solera
(juny 2015)

Si us entreteniu a cercar al web de la nos-
tra AMPA, la comissió d’Extraescolars, tro-
bareu les tasques de les quals s’encarrega
i les activitats que proposa: escacs, teatre, 
futbol, volei, atletisme, patinatge, pre-es-
port, hip-hop, bollywood i experimentem.

N’hi ha per triar i remenar. Però, per què 
algunes perduren en el temps, convertint-
se en clàssics de les extraescolars al nostre
centre i d’altres passen com una exhalació, 
sense	pena	ni	glò-	ria,	fins	a	desaparèixer?
En aquesta edició, hem volgut dedicar el 
reportatge a allò que hem anomenat: Els 
clàssics de les extraescolars: el teatre,
de la mà de la Clara i els escacs, de la 
mà d’en Pep, que des dels orígens, formen 
part de la vida dels nens i nenes que han
volgut dedicar-s’hi, amb un interès espe-
cial, més enllà de tenir ocupada una tarda 
per setmana.

I al capdavant de l’organització 
d’extraescolars, en David Gràcia, membre 
de la comissió (unipersonal) que gestiona 
aquest servei. 

ENTREVISTA A DAVID GRÀCIA: 
COMISSIÓ (UNIPERSONAL) 
D’EXTRAESCOLARS

Si bé és cert que moltes activitats es fan 
mitjançant l’empresa Diver’s, la feinada 
de	 planificar,	 coordinar,	 negociar	 (horaris	
i preus), organitzar inscripcions i prepa-
rar	 la	 festa	de	final	de	curs	és	tasca	que	
desenvolupa completament sol, en David, 
pare de l’Iris, de 5è i del Biel, de 3r.

David, per què vas decidir d’implicar-
te en la comissió d’extraescolars del 
Torrent?
Només	 començar	 l’escola	 els	 meus	 fills,	
vaig venir a una reunió d’ Ampa. Vaig 
veure que hi havia molts pares implicats, 
cadascun en temes diferents... La comis-
sió	 necessitava	 relleu	 perquè	 els	 fills	 de	
les persones que portaven extraescolars, 
marxaven de l’escola i em va semblar una 
manera de posar el meu granet de sorra. 
És	una	activitat	que	té	feina	al	final	i	prin-
cipi de curs, la resta va sola.

Quants anys portes amb la Comissió ?
Ja en porto 7.

De quan vas arribar a ara, què en 
destacaries? Ha canviat molt
el que demanaven els nens i nenes 
en relació al que demanen
ara?
Totes les activitats són destacables, se-
gons els interessos dels nens. Els nens 
i les nenes es mouen per grups d’amics, 
un nen en porta un altre a l’activitat. Pas-
sa un grup de nens i vindran de nous a 
qui potser no els interessarà aquella acti-
vitat, llavors l’activitat perdrà interès.

Què creus que hauríem d’esperar 
d’una extraescolar de l’escola?
Les activitats són per passar una estona 
divertida. No són per fer professionals. 
Cal tenir-ho present. Tampoc no podem 
pensar que una hora d’extraescolar a la 
setmana pot forjar un futur professional, 
però sí que és veritat que pot servir al 
nen, per anar tastant allò que li agrada i 
descartant allò que no.

Sempre hi ha hagut el debat de si 
potser hi ha un abús en l’horari dels 
nostres fills a l’escola (massa hores a 
dins). Per què creus que pot ser bona 
l’existència d’extraescolars?
Perquè és un espai d’esbarjo amb uns te-
maris especialitzats per a cada activitat. 
Hi ha molt per triar 

Què diries als Pares i Mares de 
l’escola?
Que està molt bé ajudar en aquesta AMPA 
tan completa i dedicada, i que necessito 
ajud urgent pel relleu de la comissió,
perquè	 els	 meus	 fills	 es	 fan	 grans,	 jo	
marxaré i seria una llàstima perdre les 
extraescolars. M’agradaria poder fer un 
relleu tranquil, podent coincidir amb algú 
que ho pogués portar més endavant. De 
fet així hauria de ser en tot. No trobes?
I tant, David! I és que, pares com aquest 
ens recorden que l’educació també està 
fora de les aules i el compromís i la dedi-
cació amb els que ens envolten és quel-
com que tots podem transmetre, d’una 
manera	natural,	com	la	pluja	fina,	que	va	
calant	fins	al	moll	de	l’os.
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Passat
 Dibuixar és mirar la vida amb ulls de lla-
pis. Sovint pensem que el dibuix es limi-
ta 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 ex-
pressarse, comunicar-se i els nens abans 
de parlar (de comunicar-se plenament 
amb la parla) dibuixen.

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

Quan som capaços d’expressar un fet ar-
tístic, 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 instrument, pintem un quadre o cons-
truïm un senzill castell de sorra a la pla-
tja, ens projectem amb ell, bastint ponts 
directes entre les emocions i l’ intel·lecte,
entre el subconscient i el pensament ra-
cional. Com quan érem nens: ens comuni-
quem 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’ observar-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. 
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 artís-
tica 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’ esperit 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	xiu-
lar: tothom en sap, millor o pitjor. Si xiu-
lant 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, dife-
renciat i necessari que ens basteix com a 
persones. 

Així doncs, no cal saber dibuixar per gau-
dir del dibuix.

Està comprovat que quan dibuixem, po-
tenciem el cervell d’ una manera única. És 
la part dreta del cervell la que allotja la 
vessant més onírica i imaginativa, la que 
entra en funcionament davant del fet ar-
tístic.
Sovint, els adults, quan dibuixem una 
taula, no dibuixem la taula que tenim al 
davant, dibuixem la taula que el nostre 
cervell té interioritzada com a taula i això 
passa perquè ja hem deixat de fer servir el 
costat dret del nostre cervell. La part ra-
cional (l’esquerra), li ha passat al davant.
Això, sortosament, no passa amb els in-
fants.
Activar aquesta part del cervell és tan im-
portant com no deixar que l’altra domini 
tots els nostres pensaments, entre altres 
coses, perquè la creativitat és una eina fo-
namental per la receptivitat al canvi, i tot 
creixement, implica canvi.
I en els nens, encara més, en tant que són 
en una etapa d’aprenentatge continuat i 
en procés continuo d’ expansió. Així, l’Art 
es converteix en una eina imprescindible 
i útil per caminar (i saber cap a on) pel 
món. 

L´art de crear en paper:  el dibuix i la narració. 
LA IMPORTÀNCIA DEL DIBUIX (juny 2016)
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EL MAKING-OF DE LA REPRESENTACIÓ DELS PAÏSOS GEOMÈTRICS 
 
Tot va començar un dimarts… Els dimarts a la tarda els Llops, Llobes i els Mussols compartim un 
espai… compartim una estona… compartim companys/es... compartim un conte: és el dia de “El 
conte compartit” a P3. 
Aquest cop no era un conte popular; es tractava d’un conte ple de geometria, que explicava la 
història d’uns països especials… era un conte anomenat: “Els Països Geomètrics”, una adaptació 
del llibre: “El País dels Quadrats” de Francesco Tonucci. 
 

                             
 

        
 

Aquest curs tota l’escola treballem l’Art de la Geometria i totes les classes d’Educació Infantil  vàrem 
decidir representar juntes, a les nostres famílies i companys/es de l’escola, aquesta història tan 
geomètrica.  Els Llops i les Llobes formarien el país dels Quadrats i els Mussols el país dels Triangles. 

 
Per això hem treballat de valent fent els decorats per la representació: 
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P3 LLOPS I LLOBES I P3 MUSSOLS  
 

  
 

        
 

                    
 
Hem fet molts assajos de la representació perquè sortís el millor possible… Estem fets uns artistes. 
Mireu, mireu… 
 

      
 

   
 
I conte contat ja s’ha acabat 
 
PS: Això, només és un tastet de l’espectacle, ja que els nens i nenes de P4 i P5 també han format 
part d’ell. 

P3 Llops, Llobes i Mussols
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GIMCANA GEOMÈTRICA AMB L’ESCOLA EL CARMEL
El dia 15 de març, durant la Setmana de la Geometria que vam celebrar totes les es-
coles d’Horta-Guinardó, ens van venir a visitar les Caputxetes i les Ratetes de l’Escola 
El Carmel.
Els vam preparar una Gimcana amb jocs geomètrics. També vam jugar al pati i vam 
esmorzar junts. Va ser molt divertit i ens va agradar molt fer noves amistats.
Com a comiat ens van fer un regal que havien preparat especialment per nosaltres. 
Moltes gràcies Ratetes i Caputxetes!!! Esperem que ens puguem tornar a veure un altre 
dia.
Aquí podeu veure algun dels moments d’aquell matí compartit.

JOCS DE LA GIMCANA:
•			El	mocador	geomètric
•			“Memory”	geomètric
•			Blocs	lògics
•			Tangram

•			Els	cercles
•			Circuit	geomètric	psicomotriu
•			El	“tragaboles”

11
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P5 Formigues i Trencalós

CADENATS     

       Aconseguirem treure tots els cadenats?          Sembla que aquesta clau no va bé!

IMANTS                    

         Tot s´enganxa?             Són tots els imants iguals?        

        

        Alguns tenen més       
         força que altres ?          
 

Podem moure  i aixecar 
objectes sense tocar-los ?

ESPAIS  DE  CIÈNCIA                                 
Aquest curs, a parvulari, hem començat  a treballar el tema dels espais de ciència. Es tracta 
de posar a l’abast dels nens/es diferents espais d’investigació, amb materials naturals, amb 
propostes de treball,  amb un ambient relaxat per aprendre, on poden accedir lliurement, on  
pensen i discuteixen junts les seves idees, …on actuen per veure què passa i interpreten el que 
va succeint.
Aquests espais tenen com a objectiu l’estimulació de la seva curiositat, posant llenguatge a 
les idees que genera el contacte amb els materials. Compartint aquestes idees amb els altres, 
amb les mestres... generant noves idees, contrastant opinions, introduint preguntes, canvis...  
aconseguirem que els infants, a poc a poc, vagin evolucionant i ampliant els seus coneixements.  

BIBLIOTECA CIENTÍFICA

       Busquem informació

Comentem amb els companys

MINERALS

 Podem ordenar tots                 Els mirem amb la                         Què són?
  aquests objectes?                    lupa binocular?                    Consultem els llibres...

13



obrim l´aulaP5 Formigues i Trencalós

LLAVORS

      Omplim els bols amb                  Podem aconseguir-lo
          llavors diferents.                  fent servir els coladors?

Sembla fàcil, però no hi ha manera, 
   les llavors se’ns barregen! RAMPES

TRAJECIÒRIA

Podem aconseguir que la 
bola entri en la porteria?

I utilitzant les peces de fustes?

Podem  aconseguir-lo fent 
servir menys peces?

Podem preveure i  dibuixar 
la trajectòria que farà la bola?

TOTS
 FEM 

CIÈNCIA
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Sortida a l’Aquarium de Barcelona

El 24 de gener les classes de 1r, ELS CONILLS I ELS TAURONS, vam anar a l’Aquarium.

Allà vam veure molts tipus de peixos: el peix pallasso, la morena, el peix globus, el peix 
manta, el peix escorpí i molts més.

            Vam descobrir que els peixos d’aigües  
                    redes són de color gris i els que viuen  
             a aigües més càlides són de colors 
             més vius.

Ens van explicar que  els cavallets 
de mar mascles són els que porten
els ous i no les femelles!

15
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També vam veure ous de tauró!

  

PERÒ EL MÉS IMPRESSIONANT VA SER VEURE 
ELS TAURONS PASSANT TAN A PROP NOSTRE!

16
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PESQUEM POLÍGONS!!

El dijous, 23 de març els nens i nenes de 2n. de l’escola Mare Nostrum van venir a jugar 
amb nosaltres. Els vam preparar el joc de pescar polígons. 

Primer els vam fer una conferència sobre els polígons i després, com que en van apren-
dre	molt,	van	jugar	a	pescar	les	figures	que	deien	les	targes.	

Ens va agradar molt fer el joc de la pesca, ja que és molt divertit pescar amb un imant.
Després del joc  vam anar tots junts al pati a esmorzar i a conèixe’ns una miqueta 
més!!!

Hem fet pescar als pares i mares, als nens i nenes de quart i ara també als alumnes de 
l’escola Mare Nostrum.

També ens ha agradat posar les medalles a tots el que han participat en el joc. Ho van 
fer molt bé i tots van tenir medalla. Tots junts ens vam divertir molt!!!
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ELS NENS I NENES DE TERCER US CONVIDEM A VIATJAR AMB NOSALTRES .

 Fem tot tipus de figures geomètriques  
amb  el geoplà 

 
 

 Fem rectangles amb PENTOMINOS, 
fitxes de cinc quadrats de diferents 
formes. 

 

 Construim  formes amb volum 
segons  les targetes amb cubs en 
blanc i negre:CUBIFORMES.

 

 Juguem amb el BLOKUS  omplint el 
taulell  amb pentominos i sense deixar 
espais buits.

 

 Muntem figures geomètriques  
Amb volum, amb el POLYDRON. 
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Hem	après	que		vivim	envoltats	de	figures	geomètriques.	I	hem	gaudit	molt	en	aquest	
viatge al voltant de la geometria.   

3er Card Blau i Nenúfar

 Omplim la graella amb formes 
geomètriques segons les pistes del 
LOGIX.

 

 Confeccionem un memori Geomètric  

 

 Ens inventem endivinalles Geomètriques  

 

 Amb el Tangram ens vam imaginar 
paisatges  

 

 Expliquem les nostres obres plàstiques 
(Inspirats en Sonia Delaunay) 
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ELS ROMANS CONEIXIEN BÉ LA GEOMETRIA 
 
 Als nens i nenes de 4t ens encanten els 
reptes! Per què conformar-se a fer 
alguna cosa fàcil quan som capaços 
d'anar més enllà?  
Quan vam iniciar el tema d’ "Història 
Romana" a Medi Social, molts dels 
alumnes van mostrar un irrefrenable: 
"Història... Quin rotllo...". Tot i que vam 
poder gaudir d'una fantàstica visita al 
Museu d'Història de Barcelona, els 
mestres de 4t vam coincidir que calia acompanyar aquests continguts 
teòrics amb una veritable experiència d'aprenentatge vivencial, 
competencial, però sobretot significativa.  
 
 
Per què no fer la nostra pròpia Ciutat Romana? Òbviament, la reacció dels 
nens va ser immediata. Molts ulls es van obrir de cop! Tot i que la idea era 
engrescadora, calia saber com i de quina manera emprendre aquest ambiciós 
projecte. Calia organitzar-nos bé. La idea era fer un treball per equips 
d'unes 4 persones. Cada equip hauria d'ocupar-se de fer un edifici en 
concret. 

 
 
 
Podia ser un Amfiteatre, una Domus, 
una Insulae, les Termes, un 
Aqüeducte... No obstant això, abans 
de posar-nos a la feina, els alumnes 
van dissenyar, per escrit, un pla 
d'actuació. 
 
 

 I així ho van fer. Com si fossin arquitectes, 
ells solets van elaborar un document amb 
material necessari i procediment a seguir. 
Detallat, seqüenciat i sobretot aclaridor.  
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El nostre objectiu, com a mestres, era que els alumnes fossin els 
protagonistes del seu aprenentatge. 
 
Per això, els vam donar l'oportunitat de ser responsables i d'elaborar 
lliurement el seu projecte amb els materials que ells consideressin adients. 
L'única premissa era que fessin servir, a la mesura del possible, materials 
reciclats. 
 
 
 
Ampolles de plàstic, 
caixes de sabates, 
pintures, plastilina, 
purpurina...  
Tècniques i materials 
diversos per obtenir 
un resultat molt més 
brillant del que havíem 
esperat. 
 
 
 
 
No només hem decorat l'entrada de l'escola, sinó que l'activitat també ha 
contribuït en el projecte anual de Geometria. Creiem que els Romans la 
coneixien molt bé! Com podeu veure, una imatge val més que mil paraules.  
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LES NOTÍCIES DE CINQUÈ 

ELS NENS ES PREPAREN PER TORNAR A L’ESCOLA
El dia 11 de setembre, els nens i les nenes es preparen per tornar a l’escola.

Tots els nens i nenes de l’escola Torrent de Can Carabassa es preparen per tornar a l’escola després 
d’unes llargues vacances.
Aquest any serà l’any de la geometria i també es posaran pissarres digitals a les classes que no en tenen.
Els nens estan molt contents de poder tornar a veure els seus amics. Els pares tristos perquè han de 
tornar	a	treballar	i	no	podran	veure	els	seus	fills.	
A les portes de l’escola els esperarà la directora, i a les classes, els mestres. Però aquest any no serà 
fàcil per als nens i nenes de cinquè perquè és any de barreja de grups i tothom resa per a que li toqui 
amb els seus amics.
Tornaran a la rutina, aprendran i s’ho passaran molt bé.

Setembre de 2016

JA SOM A CICLE SUPERIOR
Hem descobert que som més llestos.

Els nens i nenes de 4t A i 4t B han passat a cicle superior.
El 12 de setembre, a l’escola Torrent de Can Carabassa a les 9 del matí, els alumnes de 4t han descobert 
que són més llestos perquè han passat a un nou curs.
Tothom intentava fer les feines i els exàmens el més bé possible per poder passar de curs. Tot això va 
donar un resultat excel·lent: tots van passar de curs!!!
Tots els pares i mares esperen que continuï així per tal de passar a 6è i després a l’institut. Per això, 
tothom està treballant moltíssim per tornar a passar de curs.

Setembre de 2016

ENSURT A L’ESCOLA
Un nen de P3 perd el coneixement per una baixada de sucre.

Les mestres, en veure les cares de preocupació dels alumnes de 5è,  els van tranquil·litzar i els van dir 
que el nen estava bé i que només se l’enduien per vigilar aquesta baixada de sucre.

Novembre de 2016

Lipotímia: pèrdua incompleta i fugaç del coneixement amb debilitació de 
les funcions cardíaca i respiratòria.
Al novembre d’aquest curs, els nens i nenes d 5è es van quedar esma-
perduts i preocupats davant una baixada de sucre d’un nen de P3 i la 
consegüent pèrdua de coneixement.
De seguida va arribar una ambulància a l’escola Torrent de Can Cara-
bassa i van entrar dos sanitaris i un metge a la classe de P3. Van estar 
força estona explorant i reanimant el nen.
Passada aquesta estona, els sanitaris van sortir amb el nen a coll i se’l 
van endur a l’hospital de la Vall d’Hebró per estar en observació.

5è Pitàgores i Poliedres
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NOU TALLER DE STOP-MOTION
Substitueixen robòtica per stop-motion.

            Gener de 2017

SUSPESA LA RUA DE CARNAVAL
Més de 400 nens i nenes es queden sense la rua de Carnaval.

El divendres 24 de febrer, s’havia de celebrar la tradicional rua d Carnaval de les escoles Torrent de Can 
Carabassa, Heura i Àngels Garriga.

TREBALL DE L’EDAT MITJANA
Els nens i nenes de 5è fan el seu primer treball a l’ordinador

S’han fet  grups de 2 o 3 persones i han tingut un mes per respondre les preguntes plantejades de cada 
tema.  Aquestes preguntes estaven en un word i cada grup ha presentat el seu treball en aquest docu-
ment.

Els nens i nenes de 5è de l’escola Torrent de Can Carabassa han hagut de canviar 
el taller de robòtica per un de nou: stop-motion. Aquest canvi ha estat degut al fet 
que la Pepa s’ha trencat el braç i està fent repòs.
Ara, la Maria, la substituta de la Pepa, està ensenyant a fer stop-motion.
L’stop-motion es basa a crear una història fent una seqüència de moltes fotogra-
fies,	i	a	cada	foto	fer	un	petit	moviment	dels	objectes.	Així	es	crea	una	pel·lícula	
amb moviment.
Als alumnes els està agradant molt el taller d’stop-motion però troben a faltar la 
Pepa i la robòtica.

Un cop han respost les preguntes, han hagut de preparar una conferència per explicar la seva part a la 
resta de la classe, per tant, també han hagut de fer una presentació de la seva part de l’Edat Mitjana 
en un power point.

Febrer de 2017

Els alumnes de 5è han hagut de dividir-se en petits grups per fer un tre-
ball de l’Edat Mitjana. Per a ells ha estat una sorpresa, ja que ha estat 
el seu primer treball que han hagut de fer a l’ordinador. Cada grup ha 
treballat un tema de l’Edat Mitjana, com per exemple: la societat me-
dieval, els castells, els monestirs, la vida al camp, la vida a les ciutats, 
la Barcelona gremial, el Call jueu, l’art romànic i l’art gòtic.

La sortida era prevista a les 10 del matí, però la 
pluja que havia estat caient des de la matinada no 
va parar. Les direccions de les escoles van decidir 
posposar la rua, tot esperant que la pluja s’aturés. 
Van sol·licitar el canvi a la guàrdia urbana i van 
obtenir el permís per fer-la a la tarda. Però no va 
poder ser, ja que la pluja va persistir i van haver 
d’anul·lar	la	festa	definitivament.

En tots els anys d’història del Torrent , ha estat la 
primera vegada que s’ha hagut de suspendre la rua. 
Altres anys havia plogut una mica, però no s’havia 
hagut d’anul·lar mai.
S’està valorant la possibilitat de fer una festa amb 
la participació dels gegants, capgrossos, xanquers 
i músics.
Molta sort.
     Febrer de 2017

5è Pitàgores i Poliedres
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"DEIXEM DE SER ELS GRANS PER A SER ELS MÉS PETITS” 
PAS DE L’ESCOLA D’INFANTIL I PRIMÀRIA A L’INSTITUT DE SECUNDÀRIA 

 
ACTUACIONS PER AFAVORIR EL PAS A L’INSTITUT DE SECUNDÀRIA 
 

 Dimecres 15 de febrer: Reunió famílies de 6è i els instituts 
d'itinerari (Ferran Tallada i Josep Pla) a l'escola.  

 Dilluns 20 de febrer: Visita de l'alumnat a l’Institut Ferran 
Tallada. 

 Divendres 10 de març: Visita de l’alumnat a l’Institut Josep 
Pla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Divendres 17 de març: Xerrada d'ex-alumnes explicant les seves experiències en el pas 
a la Secundària. 

 

 

 

 

6è Tridimensionals i Esferes
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IMPRESSIONS, NEGUITS I DESITJOS CARA EL CURS VINENT 

- Em sento entristit i a la vegada encuriosit. Estic trist perquè deixaré els meus companys 
de gairebé tota la vida, i encuriosit per conèixer noves persones i gaudir de noves 
experiències. 
 

- Em fa molta pena deixar enrere tots/es els/les mestres, monitors/es i gent coneguda de 
l’escola. A la vegada, em fa una mica d’angoixa que a l’institut hi haurà nous mestres, 
noves assignatures, diferent horari, deures, llibres, ... 
 

- Em sento trista i alegre a la vegada i una mica insegura. Penso que és un canvi 
interessant. Penso que podré conèixer molta gent nova, però que seguiré guardant els 
amics/amigues i companys/es. Desitjo que tots ens tornem a trobar d’aquí un temps i 
parlem dels canvis i les noves experiències viscudes. 
 

- Segurament serà molt difícil aquest pas. Em sento de moltes maneres: trist, curiós, amb 
ganes d’anar a l’institut, amb por, ... Serà molt dur acomiadar-me dels meus amics, de 
les mestres, de les monitores, de l’escola on he estat tota la meva vida i on he passat 
tants bons moments. Però això és el que hauré de fer al dir adéu: recordar tots els bons 
moments i totes les persones que m’han acompanyat. 
 

- Estic contenta perquè penso que farem un pas endavant i crec que m’agradarà. Però em 
preocupa pensar que ens haurem de separar dels amics i les amigues, i haver de deixar 
l’escola que venim des de P3!! 
 

- Quan he anat a l’institut i he vist els noi i noies tan grans, penso: “és que jo no em veig 
aquí!”. 
 

- El canvi de primària a secundària em fa por i a la vegada tinc moltes ganes de fer aquest 
canvi en la meva vida! Em fa por tota la feina que hauré de fer, diferents i molts 
mestres, deures, controls... També penso que això és fer-se gran i això m’agrada. Tinc 
molt clar que faré nous amics i amigues sense deixar d’oblidar els de primària. 
 

- Jo estic tranquil·la i amb una mica de por. Crec que serà un canvi amb diferència, però 
no molta. També sé que a l’institut no estaran tan a sobre nostre. Tinc una mica de 
tristor perquè les amigues ens separarem. 
 

- Diuen que l’ESO és més difícil perquè tens més deures i exàmens. Ara mateix 
m’agradaria que aquest “cole” seguís fins a batxillerat. Els mestres ja no estaran tan a 
sobre nostre dient-nos el que hem de fer, ja serem més grans. Sento una mica de pena 
pels amics però també alegria per fer un pas endavant! 
 

- M’agrada molt l’escola. Per una part no vull marxar perquè hi estic molt bé però per 
l’altra part, vull marxar perquè coneixeré gent nova. Tinc la sensació que hi hauran 
molts deures. Serà estrany tenir tants mestres. Serà una altra etapa de la vida. 
 

- Sento tristesa perquè em separaré d’alguns amics però també alegria perquè serà una 
nova etapa i coneixeré a més persones i faré nous amics. Penso que m’espantaré una 
mica perquè passem de ser els més grans a ser els més petits!  
 

- Estic una mica content i una mica trist. Estic content perquè tindré nous amics, però 
estic trist perquè me n’aniré de l’escola que sempre hi he estat. Desitjo passar-m’ho 
“pipa” com a l’escola. Estic impressionat del GRAN CANVI que faré i també una mica 
nerviós per a l’institut que aniré. 
 

6è Tridimensionals i Esferes
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temps de migdia

Des del moment que vam saber quin seria el tema de la setmana cultural, i per 
tant, del Carnestoltes: ho vam tenir clar Nintendo....Game boy .... Partida de 
tetris .... Per què? Doncs per què som tots i totes  diferents.... baixem de 
diferents formes però al final encaixem i formem un bon equip. I quan arribem 
al Game Over.... carreguem amb més ganes de jugar. 

 

… Com un tetris sempre hem buscat la manera d’encaixar totes les nostres 
fitxes. Per una banda  encaixem al menjador amb hàbits d’alimentació, higiene i 
tastant aliments nous. Per un a altra, al pati jugant i aprenent maneres noves 
de passar-ho bé ... I tot i tenir limitacions, intentem encaixar de la millor manera 
els recursos que tenim, i si no en tenim, ens els busquem. Cada curs comença 
una nova partida, un nou repte que afrontem amb les nostres millors fitxes!  

 

De vegades tenim fitxes noves, però generalment sempre juguem les mateixes, 
i el més important: amb la il·lusió que cada partida ens surti millor que 
l’anterior... així any rere any anem sumant partides, i en mirar enrere, veiem 
que les anteriors estant força bé, que ens en sortim i per això volem apostar 
cada any per poder carregar una nova partida. 

 

Ens veiem a la propera pantalla! 
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Recull dels editorials més significatius i/o carismàtics
 de la història de la revista.
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les bugaderes

Camí escolar,  espai amic 

(+ més info :http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/camins-escolars).

Pre-inscripció P3:
Enguany la nostra escola ha rebut un gran nombre de preinscripcions de cara al curs 
vinent. Moltes famílies han triat la nostra opció per a infantil, en concret, 63 per a una 
oferta total de 50 places (incloent-hi les NEE), de manera que s’ha hagut d’anar a sor-
teig i 13 nens o nenes romandran en llista d’espera. Per a l’educació primària també 
hem rebut un total d’11 preinscripcions.

Aquest és un projecte que pretén facili-
tar l’autonomia dels nostres infants en els 
seus desplaçaments cap a l’escola, fent 
cohesió de barri, tot implicant les botigues 
amigues en el projecte.

El divendres 12 de maig, les escoles i 
AMPA’s d’Heura i Can Carabassa vam ce-
lebrar la inauguració del CAMÍ ESCOLAR, 
tot preparant una gimcana per a donar a 
conèixer	el	projecte,	amb	un	fi	de	festa	es-
pectacular a la Plaça Eivissa. 

Dies abans d’aquesta inauguració els alum-
nes de cinquè de la nostra escola, conjun-
tament amb alumnes de tercer de l’Escola 
Heura, van visitar diferents associacions 
de comerços del barri per informar-los i 
convidar-los a ser  Botiga amiga, és a dir, 
botiga on els infants poden demanar ajut 
en cas de necessitat. 
Les botigues amigues tindran un distintiu 
com aquest: 
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Un centrifugat a conciència 
per les notícies breus del 
Torrent de Can Carabassa

Fa 3 anys que les escoles Can Carabassa i Heura vam iniciar el projecte de Camí Escolar, 
on els respectius equips directius, les AMPAs, l’Ajuntament i l’IMEB hi han estat treba-
llant conjuntament durant tot aquest temp



les bugaderes

Mestres nous i noves 
Us deixem amb les imatges dels i de les Mestres que s’han incorporat a la nostra escola 
durant aquest curs 2016-2017. Benvinguts sigueu!

Ada Busquets
CS

Àngel Giménez
Cotutor 2on B

Anna Carlas
Anglès CM i CS

Blanca Ribes - Anglès 1er 
i Psicomotricitat P3-P5

Chelo González
Cotutora P3

Esther Rosseló
CI

Irene Mansilla
Suport Anglès

Jose Hernández
4rt B

Kilian Rodríguez
EF 1er-3er

Laia Armengol
Logopeda Creda

Maria Martínez
Subst. 6è A

Maribel Arcediano
Tutora 1er A

Mercè Vidal
Cotutora 1er B

Mònica Càceres
Mestra de NEE

Nelson Belmonte
Cotutor 4rt A

Oriol Giró
Subst. 5è A

Toni Bravo
Anglés i tutor 6è B

La cigonya tona a visitar l´escola
Us	presentem	l´Àlex,	fill	de	la	Roser	nascut	l´agost	passat,		i	la	Noa,	filla	d´en	Manel,	
nascuda	just	abans	de	finals	d´anys.	Enhorabona	i	benvingudes	criatures	!!!
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racó de l´Ampa

A la nostra Escola...

Projecte LECXIT: més que llibres.

Què és?
LECXIT és un programa que té per objectiu millorar  l'èxit educatiu dels infants a través 
del treball per la millora de la seva comprensió lectora de forma lúdica i amena .

Com funciona?

 

 

Experiència d'alguns voluntaris
"L'experiència, per mi, és molt enriquidora. Intento crear un vincle entre l'alumna i jo 
per motivar-la a voler llegir i interessar-se per la lectura i per les activitats proposades 
entre es dues. Això, em fa sortir de la sessió amb moltes ganes de tornar la propera 
setmana".
Voluntària des de l'inici del programa.

“Penso que el LECXIT està molt bé pels nens i nenes a qui costa més llegir i necessiten 
un reforç. També és un manera de fer la lectura més agradable, i mica en mica anar 
millorant sense pressió. Per la nostra part també va molt bé com a experiència. Jo, per-
sonalment, estic encantadíssima de poder-los ajudar i d’ estar amb ells i elles.”
Nova voluntària.

Funciona gràcies a la col·laboració dels 
voluntaris/àries, que acompanyen els 
nens en la lectura, amb una tutoria in-
dividual, un dia per  setmana. També és 
clau la participació de les escoles i de 
les famílies, que disposen de suport per 
incentivar la lectura a casa.

Nosaltres, els voluntaris, tenim l'oportunitat de gaudir d'una experiència única i de ser 
partíceps dels progressos dels infants amb la lectura. Tothom pot gaudir d'aquesta ex-
periència, ja que no es necessita cap preparació prèvia. Gent de totes les edats, sense 
cap	formació	específica,	pot	ser	voluntari.	

Per participar en aquest projecte, cal contactar amb la coordinadora del centre, via te-
lèfon o correu electrònic.

Què fem a l'escola?
Normalment, comencem amb activitats 
més lúdiques. Juguem al penjat, a paraules 
encadenes, ...
Quan acabem els jocs, iniciem la lectura es-
collida entre el mentor i l'infant. 
En acabar, recollim l'aula i donem per aca-
bada la sessió.
L'últim dimecres de cada mes ens ajuntem i 
fem una sessió tots plegats, per petició dels 
nens.
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racó de l´Ampa

Què en pensen els nens?

Una voluntària del Programa Lecxit.

En començar solen pensar que és "guai" però que llegir és avorrit. Després  de tres anys 
l'Uxue diu que per ella LECXIT és “diversió, aprendre a llegir i fer-ho molt bé." I està 
esperant tornar l'any que ve.
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trenca´t la closca

TREBALLEM LA LLENGUA

I us regalem aquest poema de la Joana Raspall:

Cada llibre té un secret
disfressat de blanc i negre;
tot allò que et diu a tu
un altre no ho pot entendre;
sent el tacte dels teus dits 
i creu que l'acaricies
i que el batec del teu pols
vol dir que, llegint, l'estimes.

Tot allò que te donarà,
que no ocupa lloc, ni pesa,
t'abrigarà contra el fred 
d'ignorància i de tristesa.

Amb els llibres per amics
no et faltarà companyia.
Cada pàgina pot ser 
un estel que et fa de guia.    
                        Joana Raspall
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Benvolguts, avui acomiadem aquesta sec-
ció amb frases per l’ocasió. Ens agradaria 
pensar que heu llegit els refranys i locu-
cions proposades amb interès, que heu 
aconseguit corregit alguns nyaps del vos-
tre llenguatge habitual i que, en un mo-
ment o altre, heu après i fet servir expres-
sions que desconeixíeu. 

Cuideu la llengua que és cultura!

No	hi	ha	camí	que	no	tingui	fi
No estem davant d'una època de canvis, 
estem davant d'un canvi d'època. 
-Leonardo Da Vinci-
Res	no	passa	fins	que	no	es	mou	alguna	
cosa. -A.Einstein-
Hi ha adéus que tenen més dignitat que 
qualsevol hola

Le petit chaperon rouge - Warja Lavater -



trenca´t la closca

MATEMÀTIQUES
1.   L’Albert és de vacances a Kenya i ha enviat una postal a uns companys d’escola, però en posar-les 
dins els sobres s’han barrejat totes i cap postal correspon al nom del sobre. Amb les pistes que et donem, 
pots ajudar-lo a ordenar-les?

EL TÍTOL DEL CONTES ÉS...
Els caràcters, els elements de la trama i l’escena estan representats i simbolitzats per punts de color o 
formes geomètriques
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2.   Busca dins aquesta taula els números que 
necessitis per completar les següents operacions. 
Només els pots fer servir una vegada.

a. Dins el sobre marró hi ha la postal d’un noi.
b. La postal de la Rosa està a l’últim sobre.
c. La postal de la Laura està a la dreta del sobre 
    blau.
d. La postal de la Victòria està en un extrem de 
				filera	i	no	es	toca	amb	el	de	la	Judit.
e. Entre la postal de la Laura i de l’Armand hi ha    
    la de la Leonor.
f. La postal de la Isabel està a la renglera de dalt.
g. La de l’Àngels ja saps on és.




