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L’EDITORIAL EL TAFANER

Hola, som la classe de P3!  
Fa molt poquet que hem decidit el 
nom per a la classe, i som els Pingüins!!

Ara estem aprenent la seva 
cançoneta, i és aquesta: 
 
QUIN VESTIT QUE PORTA, 
SI QUE VA MUDAT, 
SEMPRE BLANC I NEGRE, 
I ENCARCARAT. 
 
EL PINGÜÍ CAMINA, 
MOLT A POC A POC, 
SORT QUE NO TÉ PRESSA 
PER ARRIBAR A LLOC.

Quan ens la sapiguem molt bé,  
us l’anirem a cantar! 
 
La classe de P3.

Sabeu perquè vam escollir ser conills i 
conilles?

Perquè són animals suaus, carinyosos, 
tendres, simpàtics, juganers i curiosos... 
Igual que som nosaltres, els nens i 
nenes de P4. 
 
La classe de P4.

LA PAPALLONA 
SI VE UNA PAPALLONA 
JO NO L’AGAFARÉ 
QUE VOLI, QUE VOLI!

AL CEL HI ESTÀ MÉS BÉ. 
LES FLORS, COM CADA DIA, 
VOLDRAN FER-LI UN PETÓ; 
QUE HI VAGI, QUE HI VAGI, 
QUE L’OMPLIRAN D’OLOR! 
 
La classe de P5.

Els noms dE  
lEs classEs

Benvingudes i benvinguts de nou a la lectura del butlletí de l’escola! 
 
Ara ja fa sis mesos de l’últim butlletí. Del mes de juny quan ens arriba el darrer 
butlletí d’un curs, al mes de desembre que ens arriba el primer del següent 
curs passa molt de temps i immersos com estem en el món accelerat en el 
que vivim també passen moltes coses. 
 
Ens vam acomiadar del curs 2008-2009 molt animades i animats després de 
l’èxit de la celebració del 50 è aniversari de l’escola. Tothom ens mereixíem 
un descans després de l’esforç fet per aconseguir que tot arribés a bon port.  
 
La comissió de butlletí es va tornar a reunir a finals de setembre per tal de 
posar en solfa  la feina del nou curs. Vàrem constatar que manteníem els 
ànims guanyats durant el curs anterior. Però se’ns ha girat feina. Com us 
diem sempre aquesta és una comissió que necessitat d’un gran nombre 
de col·laboradors i col·laboradores, hi ha feina per tothom. Quantes més 
persones participem, més oberta serà la revista, més opinions es recolliran  
i ens podrem sentir identificats en un o un altre article. 
 
Ja som conscients  que encara ens trobem dins d’una crisi econòmica que  
ens està ofegant per totes bandes. A nivell familiar cadascú coneix 
perfectament la seva situació. A nivell escolar hem començat amb una 
plantilla més ajustada que els darrers cursos, amb una reducció d’activitats  
de dinamització, amb un control acurat dels pressupostos de sortides 
i activitats complementàries i amb altres reajustaments que potser 
externament no tenen cap visió però que internament ens donen forces 
maldecaps. 
 
En aquesta primera reunió de l’equip del butlletí vam decidir doncs que el 
tema de fons, de la secció ”A Fons” (abans “Retalls”), tractaria de la crisi. 
En la secció del “Tafaner”, com cada mes de desembre, trobareu un recull 
dels diferents noms de les classes. I cada una de les altres seccions s’han 
anat omplint amb articles interessants escrits per pares, mares, mestres, 
i membres de la nostra petita, però rica en experiències i coneixements 
comunitat educativa. 
 
Gaudiu doncs amb la seva lectura. 
 
Leonor Carbonell, directora de l’escola.

els pingüins

conills i  
conilles

papallones
P5

P4

P3
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Som els “I ja van nou tacos”, els nens 
i nenes de quart de primària. Hem 
triat aquest nom perquè és un joc de 
paraules entre que comencem a ser 
grans perquè ja tenim 9 anys i tots els 
significats que pot tenir: paraulotes, 
diners, punxes de les sabates de fulbol, 
menjar mexicà. És divertit i a tots i 
totes ens ha agradat de seguida (bé, 
a quasi tothom). Així ja podem tenir 
nom per sempre: i ja van deu, i ja van 
onze...! 
 
4rt. de primària.

4 54 5

EL TAFANER

Hola som un grup de vint-i-cinc nens 
i nenes molt divertits que ens agrada 
fer-nos pessigolles i que volíem que 
el nom de la nostra classe també fos 
divertit. 
 
Som una colla molt eixerida 
i ens passem rient tot el dia. 
 
Encara no has endevinat quina classe 
som? 
 
Passeja pel passadís verd, 
i ens trobaràs… 
a la porta enganxats! 
 
Si encara no ho has endevinat 
endreça aquestes lletres 
i ho sabràs! 
AL    LAOCL   ESIGSOALLP  !!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
1er de primària.

LA CANÇÓ DELS ROBOTS 
(cantar amb la música de la cançó 
 “Puff era un drac màgic”) 
 
Som 25 robots 
a la classe de 2n. 
Ens trobem a l’escola 
estudiant de sol a sol. 
 
Tots junts al llarg del curs 
de robots volem saber. 
Treballant i esforçant-nos molt 
tot estudiant el món. 
 
Tots som llestos i llestes 
i moltes coses aprenem, 
perquè ens ho passem molt bé 
i mai no ens avorrirem! 
 
2on.de primària.

Els de tercer ens diem DRACS i som: 
xerraires, moguts, treballadors,  
cridaners, inventors, despistats,  
amics, divertits, imaginatius i  
simpàtics.

No ens agrada que ens renyin, fer-nos 
mal, que ens repeteixin les coses, que 
ens cridin, que ens copiin, que ens 
insultin, fer deures i que ens culpin 
sense raó.

Ens agrada dibuixar, jugar, ser  
ordenats, fer els càrrecs, anar al pati, 
mirar pel·lícules, el pla de treball, fer 
tallers, anar a la piscina i fer esport. 
 
3er. de primària.

EL TAFANER

CINQUETENTERES 
És un nom “xulo” , original, graciós i 
divertit. És una paraula inventada i que 
ens agrada com sona. 
 
És un nom bilingüe, que significa 
“cinquè” (5è en català) i “tenteres” (te 
enteras en castellano). 
 
És com una broma o acudit. Fent 
el curs de cinquè una persona ens 
pregunta: quin curs feu? I nosaltres li 
contestem: Cinquè! “T’enteres”? 
 
Bé, també pot significar que no ens 
“enterem”  o assabentem de res!! 
 
Es pot dir fluixet, com un secret, com si 
no volguéssim dir el nom de la classe: 
sin que te enteres... i t’estic dient el 
nostre nom! 
 
També significa que ja som grans i que 
ja estem al pis lila; vaja, que el temps 
ha passat molt ràpid, que quasi sortim 
de l’escola i tot plegat ha passat... 
“cinquetenteres”!! 
 
5è de primària.

rOBOTS2n.
I JA VAN NOU TACOS

4rt.

5è.
CINqUENTErES

LA COLLA PESIGOLLA

1er.

3er.
drACS



La classe de 6è ens diem així perquè 
anem a l’últim curs de l’escola. També 
és perquè volem anar a l’ultima en 
informació, és a dir, volem estar molt 
ben informats.

Hem aprofitat que anar a l’ultima 
també es diu quan vas a la moda,  
per fer el disseny de la porta de la 
classe. Hem fet servir tres patrons 
de diferents peces de roba, primer 
hem enganxat una capa de diari, 
després hem enganxat una altra 
capa on havíem subratllat les notícies 
importants d’aquest estiu. Crec que 
ens quedarà molt bonic. 
 
Oriol Ribas, classe de 6è.

ANEM A L’ÚLTIMA 
Sí, anem a l’última! ja estem al final 
de la primària, els nens i nenes de 
6è, acabem una etapa de la nostra 
escolaritat. Falta poc per fer un pas 
cap a l’ESO i deixar la nostra escola, 
el Pompeu. Aquest curs estem ja a 
l’última classe.

Som els grans, fem pinya, anem a 
l’última amb els nostres gustos, 
aficions i jocs. Ens agrada sentir-
nos importants, saber que som 
realment els grans i per això tenim 
responsabilitats de més grans.

La porta de la nostra classe ens 
representa a tots, junts anem a la 
moda. Tres nens de la classe han 
demanat a les seves àvies i pares 
que fessin els patrons d’un vestit, 
una americana i uns pantalons que 
nosaltres hem omplert amb trossos 
de paper de diari, la nostra moda.

Aquest curs és una caixa de sorpreses 
i per això el “skyline” amb la caixa del 
nostre penjador ho simbolitza. Segur 
que tots plegats viurem un munt de 
sorpreses, algunes més divertides que 
d’altres, més o menys interessants... 
Ben segur que totes elles ens 
ajudaran a anar avançant al llarg 
d’aquest últim curs i acabar aquesta 
etapa, la primària.

“Anem a l’última” vol dir un munt de 
coses que viurem tots plegats aquest 
curs. 
 
Albert Sànchez, classe de 6è.

EL TAFANER A FONS

Recent estrenada la nova web de 
l’escola i el nou bloc de l’AMPA, el 
butlletí estava gairebé obligat, o 
diguem-ne compromès, a  parlar 
de les noves tecnologies. A la 
reunió preparatòria, proposant 
articles i definint continguts, va 
sortir l’expressió “nadius digitals”. 
Automàticament em va venir 
una imatge al cap, una d’aquelles 
associacions d’idees amb que de tant 
en tant es diverteix el nostre cervell. 
Vaig veure una dona (sí, era una 
dona), amb la indumentària adequada 
a l’època, parlant amb un d’aquells 
primers telèfons, amb expressió entre 
fascinada i espantada. I vaig pensar 
que, fet i fet, l’expressió d’aquells 
primers interlocutors telefònics, fent 
un salt immens en les possibilitats 
de comunicació, és potser la mateixa 
que fem molts de nosaltres (si més no 
els que tenim “una edat”, i no cal dir 
quina), a dalt del trampolí a punt de 
fer el nostre salt en la comunicació, 
el primer cop que ens apuntem a 
una xarxa social d’internet, o que 
volem fer-nos una pàgina web, o 
que decidim col·laborar amb l’AMPA 
escolar a través del seu nou blog. 
 
Està clar que les nostres pors davant 
d’aquestes novetats tecnològiques no 
són, afortunadament, les dels nostres 
fills. Sembla que ells s’hi maneguen 
molt millor. Ells són internautes de ple 
dret. Nosaltres dubtem, preguntem i 
ens assegurem abans de fer cada pas. 
Ells s’hi posen i endavant. I ja està bé 
que sigui així. 
Diuen que la generació nascuda a 
partir dels anys 80 i 90 és la dels 
nadius digitals, la generació dels 
qui han crescut i s’han format amb 

internet i les noves tecnologies. 
Talment com nosaltres vam créixer 
amb telèfon i televisió a cada casa com 
la cosa més normal del món, ells han 
nascut amb l’ordinador a casa. O molt 
a prop de casa,  sempre a l’abast. 
 
D’altra banda, però, un estudi de la 
Universitat Oberta de Catalunya va 
analitzar l’ús de les tecnologies en 
l’oci dels joves entre 12 i 18 anys. Els 
resultats contradiuen la teoria segons 
la qual les generacions que han 
nascut en un món digital vénen amb 
un “complement de sèrie”, que seria 
l’habilitat en la utilització de les TIC. 
Segons aquest estudi, la majoria dels 
adolescents fan un ús molt bàsic de la 
cultura digital, tot i que és la seva, i no 
exploten tot el potencial que tenen 
els nous recursos tecnològics. És cert 
que la major part dels adolescents 
coneixen el Facebook, el Messenger i 
el Fotolog, però para de comptar. Es 
fa un ús social de la tecnologia, però 
una destresa digital real, sembla que 
només la tenen una minoria. 
 
El que s’està evidenciant dia a dia és 
que les regles del joc -de relació social, 
de relació professional, d’accés a la 
informació...- estan canviant. Ara, 
aquesta generació pauta el ritme i, 
nosaltres, què hem de fer? O pugem 
al carro de les noves tecnologies o 
quedem fora de joc.  
 
 
 
Ester Hidalgo, mare P5 i P4.

nadius digitals?

6è.
ANEm A L’úLTImA

quins vestits!

6 7
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Ja s’acosta Nadal. Més enllà de les 
consideracions familiars i de tradició, 
ens trobarem aviat envaïts per les 
publicitats hipnòtiques dels grans 
centres comercials. Compri ara i pagui 
després! No pot passar sense això o 
allò altre! Compri, compri !!!.  
 
Fins aquí, res de nou. El que 
probablement us trobareu com a a 
novetat serà una nova andròmina 
electrònica que farà les delícies de 
grans i petits: el llibre electrònic 
o e-book. Aviat estarem tots fent 
tertúlia sobre els avantatges de 
tan meravellosa eina. Obrirem 
encesos debats a favor o en contra, 
parlant de conceptes abstractes que 
incorporarem a la nostra conversa com 
si sapiguem què volen dir. Parlarem 
de la gran interactivitat del dispositiu 
(interactivitat, gran paraula adaptada 
pels venedors de gadgets electrònics, 
que porta implícita una gran 
quantitat d’avantatges, encara que 
no entenguem ben bé quins ...) i dels 
enormes avantatges d’emmagatzemar 
molts llibres, de fer-hi anotacions, 
comentaris de text ... 
 
No vull posar-me a favor o en contra 
de l’e-book. Com tota nova tecnologia, 
suposarà millores si en sabem fer un 
bon ús. El debat que vull encetar no 
té res a veure amb la tecnologia, sinó 
amb els canvis en la societat i en les 
relacions humanes, gràcies als nous 
canals que ofereixen internet i les 
noves eines digitals. 
 
Hem d’aplicar els mateixos criteris 
educatius que utilitzem habitualment. 
En lloc de parlar de l’e-book com 
a eina, hauríem de parlar del fet 
de la lectura com a hàbit, com a 

la paràbola dE l’E-book o    com Educar En El món digital

aprenentatge, com a plaer per a la 
persona, com a font inesgotable de 
coneixement, com a promotora de la 
imaginació... Realment llegim a casa? 
Fem ús dels centenars de llibres que 
tenim acumulats? Compartim l’hàbit 
de llegir amb els nostres fills? I, com ho 
fem? 
 
Pares, mares i mestres podem donar 
resposta a aquestes preguntes. El que 
ja ens costa més és aplicar aquestes 
lògiques quan parlem d’entorns 
digitals (xarxes socials, competències 
digitals, identitat a la xarxa ...). Ens 
fa por afrontar-ho, senzillament per 
desconeixement. 
 
Tot i que existex molta informació i 
debats al respecte, us posaré un parell 
d’exemples per il·lustrar el que està 
passant. Durant segles, la transmissió 
dels valors i dels coneixements ha 
tingut unes regles clares: tot passava 
de pares a fills, de grans a petits. 
Els joves adquirien la formació i els 
valors que els transmetien avis, pares 
i mestres. Nosaltres, com a fills, 
teníem clar quines eren les normes 
de convivència: no vagis per aquí, 
vigila amb allò altre, ves amb compte 
amb aquestes persones, tingues 
criteri per això... En aquest sentit, 
els adults representem per als joves 
un model de comportament i una 
referència clara per anar per la vida. 
Aquesta transmissió de coneixements 
basada en l’experiència es veu avui 
completament trastocada quan ens 
enfrontem al món digital d’internet. 
En molts casos, els papers han canviat: 
nosaltres ja no som un referent vàlid 
per ajudar els nostres fills a caminar 
en aquest nou mitjà. Ells són nadius 
digitals i nosaltres, immigrants. Ells 

tenen els coneixements i nosaltres 
ho desconeixem tot. Fins i tot, 
desconeixem les lògiques que mouen 
les relacions a internet i, sovint, hi 
veiem perills que no podem mesurar, 
perquè els mecanismes de comunicació 
ens són aliens i ens provoquen tot tipus 
de temors. Els nostres fills, per contra, 
tenen integrat aquest nou mitjà, on 
s’hi  mouen ràpids i segurs i viuen, com 
en el món real, les seves inquietuds, 
curiositats, reptes i pors. De nou, 
parlem de canvis d’hàbits socials, no de 
tecnologia. 
 
Cal que reflexionem sobre aquest 
fet: moltes vegades la nostra reacció 
automàtica és la de prohibir o limitar 
l’evolució dels nostres fills en el pla 
dels entorns digitals. Si fem això, 
perdem clarament credibilitat i 
difícilment podem participar del procés 
d’aprenentatge dels nostres fills. No 
oblidem que ens poden ensenyar 
moltes coses. Les nostres reaccions 
(almenys les meves, i això que no sóc 
pas tan gran i vaig de pare modern) són 
molt febles, pedagògicament parlant: 
- Et passes tot el dia amb els amics a 
l’escola i ara a sobre voleu parlar pel 
Messenger, quina bestiesa !!!

* No fèiem nosaltres el mateix quan, en 
tornar de l’escola, baixàvem al carrer 
a jugar amb els amics i parlar de les 
nostres coses? 
 
L’àmbit de relació social ha canviat, les 
necessitats són les mateixes!!! Aquest 
és el tipus de reflexió que penso que 
val la pena fer. No podem negar la 
nova realitat digital. Defineix un nou 
espai on els nostres fills establiran 
relacions socials i d’aprenentage. Ens 
hem d’esforçar per entendre aquestes 

noves lògiques 
sense prejudicis. Hem d’acceptar 
que no en sabem i hem de compartir 
l’aprenentatge amb els nostres fills. En 
aquest sentit, hi ha coses que podem 
fer: ubicar l’ordinador a casa en un 
lloc comú; compartir estones amb els 
nostres fills; fer un seguiment conjunt 
del que fan a internet i de com ho fan; 
entendre que ells necessiten aquests 
nous espais de relació sense pors i amb 
el nostre suport; donar-los un cert grau 
de llibertat i confiança... Si hi penseu 
bé, la proposta que us faig passa per 
tornar a l’essència del que és educar i 
no té tant a veure amb la tecnologia. 
Si som capaços de transmetre valors 
de responsabilitat, de criteri i de 
solidaritat als nostres fills, no ens ha 
de fer por a què s’enfronten. Se’n 
sortiran, de segur. 
 
Un últim comentari: fem autocrítica 
amb nosaltres mateixos i canviem 
algunes coses, si volem tenir 
credibilitat digital. Quan presumim 
amb els amics d’estar tot el dia baixant 
pel·lícules pirates o escampem als 
quatre vents que hem descarregat 
milers de cançons que no escoltarem 
mai, no sembla que puguem ser uns 
bons referents de valors. Posem-hi 
remei: mirem una pel·lícula amb els 
nostres fills, escoltem plegats un 
disc, llegim un llibre junts o passem 
una estona amb ells, tot provant 
d’entendre com funcionen les xarxes 
socials. Serem molt més coherents 
amb els valors que volem que els 
nostres fills tinguin en qualsevol nou 
hàbitat. 
 
 
 
Toni, pare de la Mar de 5è i l’Aixa de 6è.

A FONSA FONS
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A FONS A FONS

En aquests darrers anys hem estat 
testimonis de com Internet deixava 
de ser una eina d’elits per instal·lar-
se a empreses, universitats, escoles, 
cibercafès i a moltes llars, fins i tot hi 
podem accedir des del nostre telèfon 
mòbil. 
 
La Netiqueta (l’etiqueta de la xarxa) o 
també conegut com Netiquette, està 
constituïda per un conjunt de regles 
o normes que intenten resoldre 
qualsevol problema comunicatiu i 
vetllen per una bona qualitat en les 
interaccions que es donen a Internet. 

La netiqueta conté alguns consells 
al voltant de la composició dels 
missatges. Es relacionen directament 
amb el Principi de cooperació de Grice 
(1975), entès com una mena d’acord 
implícit entre els parlants, i que els 
porta a participar en la conversa 
d’una manera adequada i pertinent 
per al seu desenvolupament: respon 
quan siguis preguntat, dóna les 
informacions que calguin i quan 
calguin, etc. 
 
El fet que aquestes normes no 
siguin compartides per altres 
modalitats comunicatives de la 
nostra quotidianitat ocasiona que 
sovint siguin desconegudes per molts 
usuaris, fins i tot per aquells que fa 
temps que s’han incorporat al món 
dels sistemes de comunicació propis 
d’Internet. 

utilització dEl llEnguatgE    Escrit a la xarxa

Principi 1: respecteu la imatge de 
l’interlocutor. 
 
- Eviteu els missatges que suposin 
un atac a la imatge de l’interlocutor 
o, dit amb altres paraules, estalvieu 
qualsevol enunciat ofensiu per a la 
resta de participants.

- Sigueu prudents amb el llenguatge, 
ja que en la comunicació no 
presencial els missatges es poden mal 
interpretar. Utilitzeu un llenguatge 
correcte. No utilitzeu el llenguatge 
que normalment s’utilitza en els 
missatges dels mòbils. La comunicació 
ha de ser clara i correcta 

- No oblideu mai que a l’altre costat 
del teclat hi ha altres persones; 
sigueu sempre correctes i seguiu les 
normes elementals de respecte quan 
expresseu les vostres idees. 

- No recrimineu ningú públicament; si 
cal recriminar algú perquè no segueix 
les normes, feu-ho per e-mail privat. 
 
Principi 2: no violeu l’espai dels altres 
usuaris. 
 
- Limiteu els costs de la comunicació, 
tant en recursos com en diners.

- No llegiu els missatges adreçats a 
d’altres usuaris. 
 
Principi 3: respecteu el temps dels 
altres. 
 
- Respecteu al màxim el temps que 
els altres usuaris necessitaran per 
llegir els missatges i que, per tant, el 
text que s’enviï sigui rellevant per als 
receptors. 

- És responsabilitat vostra assegurar 
que no malgasten el seu temps si 
llegeixen els vostres missatges. 
 
Principi 4: adeqüeu els enunciats al 
context.

- Tingueu present en quin lloc del 
ciberespai sou. La netiqueta varia 
d’un lloc a un altre. Allò que és 
perfectament acceptable en un àmbit 
pot ser espantosament groller en un 
altre. 
 
- En la majoria de fòrums i llistes 
de distribució es demana que els 
participants signin els correus amb el 
seu nom real mentre que, en canvi, 
en els xats cada participant usa un 
sobrenom o nickname. 
 
Principi 5: màxima de relació: sigueu 
pertinents. 
 
- No discutirem d’allò que sabem. 
Abans de proposar un tema o fer una 
pregunta, mireu que no existeixi o ja 
hagi estat contestada. 
 
- Feu servir les eines de cerca que ens 
proporcionen aquests espais. 

Principi 6: màxima de quantitat: 
sigueu breus. 
 
- Sigueu concisos en els missatges, 
molt sovint el receptor ha de llegir 
molts missatges diàriament i per tant 
és important saber concretar. Si es 
vol destacar alguna informació és 
millor utilitzar algun efecte ( negretes, 
cursives, color...). 
 
Principi 7: màxima de modalitat: 
sigueu clars. 
 
- Assegureu-vos que les vostres notes 
són clares i lògiques. Es pot escriure 
un paràgraf sense errors gramaticals 
o ortogràfics però que malgrat tot no 
tingui sentit. 
 
- Especifiqueu els punts a tractar si 
cal, enumereu-los. La persona que 
respon ho farà d’acord amb aquests 
punts. Si contesteu un missatge, molts 
cops cal citar textualment una part 
del paràgrafs de l’emissor que volíeu 
respondre. No copieu al complert les 
cites de missatges anterior, solament 
allò essencial , citar més del compte és 
repetitiu i avorrit. 
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Principi 8: Ús d’emoticones. 
 
- Amb el llenguatge escrit no és 
possible donar entonació, per això 
farem ús dels emoticones que ens 
ajuden a expressar  les nostres 
emocions :-) 
 
- La funció de les emoticones va més 
enllà de mostrar alegria o tristor a 
partir d’una simulació del gest facial 
amb signes del teclat. 

A FONS A FONS

Ara, que tant se sent parlar de les 
TIC (tecnologies de la informació i la 
comunicació), les TAC (tecnologies 
per a l’aprenentatge col·laboratiu), 
els ordinadors portàtils a l’escola, 
etc., els pares i mares ens hem 
d’anar posant les piles i parar molt 
l’orella a tot aquest nou ventall de 
possibilitats d’aprenentatge que 
tenen els nostres fills i que, poc a poc, 
es va desenvolupant ja a les escoles. 
Els nostres fills utilitzen també els 
ordinadors per aprendre! I de quina 
manera? 
 
les caceres de tresors 

Les caceres de tresors són una de les 
activitats TIC i TAC que es comencen a 
introduir a les programacions escolars. 
Es podrien definir com projectes de 
treball creats i pautats pels mestres, 
en què l’ordinador és una eina dels 
alumnes, tant de treball (cerca 
d’informació a través d’internet) com 
de col·laboració (treball en grups), 
edició i exposició de la recerca a 
través de programes de tractament de 
textos, presentacions multimèdia, etc. 
i autoavaluació. 
 
Una cacera de tresor (altrament 
anomenada treasure hunt, knowledge 
hunt, webquest)  fa primer una 
presentació del tema a investigar 
i dels passos a seguir. Tot seguit, 
es presenten unes preguntes 
(formulades amb un cert grau de 
complexitat per tal que no es pugui 
fer el “retalla i enganxa”) i una sèrie 
de pagines web que els mestres 
els han proposat, de les quals es 
poden extreure les respostes. Al 
final, s’acostuma a incloure la “gran 

pregunta”, la resposta de la qual  no 
apareix directament a les pàgines 
web visitades i que exigeix integrar i 
valorar tot allò que s’ha après durant 
la recerca. 
 
Les més elaborades plantegen als 
alumnes que treballin en grup i els 
adrecen a prendre diferents rols o 
funcions, tot coordinant-se entre ells. 
 
Amb les caceres de tresors es 
desenvolupa, per tant, una certa 
autonomia en la cerca i l’adquisició 
d’informació, al mateix temps que 
s’adquireixen les habilitats necessàries  
relacionades amb les tecnologies de 
la informació i la comunicació. Amb 
aquestes activitats els alumnes poden  
treballar al seu propi ritme i aprenen 
a col·laborar amb els companys,  a 
ser autònoms i responsables amb el 
seu aprenentatge i a reflexionar, tant 
sobre el seu propi treball com el dels 
altres. 
 
Els quaderns digitals 
 
A la pàgina de Xtec se’ls defineix 
com: “El quadern digital és un entorn 
d’aprenentatge digital que neix i 
es desenvolupa al Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya amb la voluntat de portar 
a la xarxa els quaderns d’exercicis 
tradicionals. El projecte està format 
per un conjunt d’aplicacions de 
programari lliure que faciliten al 
professorat de qualsevol nivell 
i àrea educatius la creació de 
recursos didàctics multimèdia per tal 
d’avaluar el progrés i el rendiment de 
l’alumnat.” 

lEs tic a l’Escola

Principi 10: tema del correu electrònic 
o subject. 
 
- El tema o subject d’un correu indica 
amb poques paraules el contingut del 
missatge als receptors. 
 
- Indiqueu el tema del missatge o 
debat, ha de respondre el màxim 
possible al contingut del missatge. 
 
Les normes que hem vist són un 
conjunt de consells perquè la 
comunicació entre els usuaris tingui 
èxit. L’acompliment és voluntari, ara 
bé, cal assumir que la transgressió de 
les regles pot comportar l’expulsió 
d’un xat, d’un fòrum o d’una llista de 
distribució.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principi 9: Estalvi de recursos 
tipogràfics. 
 
- RECORDEU QUE ELS MISSATGES 
EN MAJÚSCULES SÓN MÉS CANSATS 
DE LLEGUIR QUE AQUELLS ON 
MAJÚSCULES I MINÚSCULES 
S’UTILITZEN CORRECTAMENT. 
 
- El tex en majúscules normalment 
s’utilitza per indicar que l’emissor està 
cridant i, per tant, no es considera que 
sigui correcte utilitzar-lo. 
 
- No fer un abús excessiu o sistemàtic 
dels colors a l’hora d’escriure. 
 

Sílvia Benito Nenesich, mare de P4, 3r i 5è.



14 15

En definitiva, són recursos web similars a las caceres de tresor, amb un format 
diferent que permet que l’alumne pugui escriure allí mateix les respostes, 
i fins i tot, si aquest quadern està enllaçat a una plataforma digital com ara 
Moodle, mitjançant l’enregistrament de l’alumne a la mateixa, el mestre pot fer 
comentaris, enregistrar les respostes i avaluar directament online. 
 
Podeu veure un exemple de quadern digital extret precisament d’una webquest 
o cacera de tresor prèvia:  “El nen del pijama de ratlles” (hi podeu accedir des de 
l’edició del Butlletí en pdf que trobareu al blog de l’AMPA). 
 
Si voleu tafanejar una mica per la xarxa, veure exemples i saber-ne més... 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanwalabonso/wqyct/wq_astronomia/
index.htm 

http://www.xtec.net/~prifa/volcans/volcans.htm 

  

Rosa M Navinés, mare de 5è.

A FONS NOTÍCIES

Un blog és un tipus de web dissenyat per a facilitar la lectura i el manteniment 
en ordre cronològic de textos i articles no gaire llargs anomenats “Entrades” 
o “continguts”. Hi ha un ventall d’eines que permeten realitzar fàcilment 
l’edició i l’administració d’aquests continguts sense necessitat de gaire 
coneixements. Necessitem tan sols una connexió a internet i un navegador. 
En aquest article ens ocuparem d’explicar el funcionament bàsic de 
wordpress.com, ja que és el servei escollit per a la publicació del blog de 
l’AMPA de l’escola, i està basat en programari lliure.  
 
Per començar a “treballar” amb els serveis de wordpress.com és necessari 
primer de tot tenir una adreça de correu electrònic i enregistrar-s’hi. Un usuari 
de wordpress.com pot crear múltiples blogs propis i col·laborar en molts 
altres blogs que no li siguin propis. Hi ha, per tant, dues opcions:  
 
1) Crear un nou usuari “des de zero”: per a això tan sols cal connectar-se a 
l’adreça http://ca.wordpress.com, clicar l’opció “Registra’t” i omplir les dades 
del formulari amb un nom d’usuari nou, una contrasenya i la vostra adreça de 
correu electrònic.  
 
2) Ser convidats a participar en un blog ja existent: per això tan sols cal que 
l’administrador del blog introdueixi la vostra adreça de correu i rebreu un 
missatge amb una invitació a través d’un enllaç que us portarà a un formulari 
per tal de que us hi registreu.  
 
Un cop enregistrats ja podreu començar a crear els vostres propis blogs o 
participar en els que us hagin convidat a través de la creació i l’edició de les 
seves entrades. En clicar l’opció de crear o editar una entrada apareix en 
el navegador un quadre on es pot editar el cos del text i un camp a la part 
superior, on posar-hi un títol breu. Un cop omplerts aquests camps haurem de 
“publicar” l’entrada perquè sigui visible per a la resta d’internautes. Es poden 
crear entrades per a fer proves sense por, ja que posteriorment poden tornar 
a ser editades o fins i tot esborrades.  
 
Animeu-vos a crear el vostre propi blog i veureu com n’és de fàcil, col·laborar 
ara amb el blog de l’AMPA. Ja no us queden excuses!  
 
Pels que sigueu més mandrosos i vulgueu tan sols estar a l’aguait de les 
novetats que es vagin publicant en el blog, només cal que utilitzeu un  
“agregador de noticies” per subscriure-us-hi (vegeu http://ca.wikipedia.org/
wiki/Agregador per a més informació). 

   

Eduard Pagès Casas, pare de la Mar Arnau, de 4t, i de la Neus, de 1r. 

EscriurE un blog  
amb wordprEss.com
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SALUT

Quants de nosaltres  pensem que els 
nostres fills es passen massa hores 
asseguts davant d’una pantalla, ja 
sigui l’ordinador (que en alguns casos, 
tot s’ha de dir, dominen més que 
nosaltres), en les videoconsoles, la 
tele........ 
 
Us heu fitxat com estant asseguts?, en 
quina posició tenen el coll, els braços i 
les cames? 
 
Ja sabem que en un futur immediat 
la major part del temps el passarem 
asseguts i davant de l’ordinador, 
ja sigui per feina, per estudis, per 
relacionar-nos amb amics, per resoldre 
qualsevol tràmit administratiu..., 
fins i tot per fer la compra. Moltes 
d’aquestes activitats ja les podem fer 
ara. Per aquesta raó és molt important 
tenir uns bons hàbits posturals, i com a 
pares els hi hem d’ensenyar per evitar 
lesions de més o menys importància. 
 
Molts us preguntareu, però què és 
l’ergonomia? 
 
L’ergonomia és una disciplina científica 
que analitza tot allò que té relació 
amb l’entorn artificial construït per  
l’home, relacionat directament amb 
els actes i gestos implicats en tota  la 
seva activitat. Està present a qualsevol 
cosa que implica a gent( els sistemes 
de treball, esports i lleure o salut i 
seguretat). 
 
L’objectiu és adequar els productes, les 
funcions, les eines; els espais i l’entorn 
en general a la capacitat i necessitats 
de les persones, de manera que millori 

l’eficiència, la seguretat i el benestar 
dels consumidors, dels usuaris o dels 
treballadors. 
 
Com que són els nens els que cada 
cop  passen més  temps davant 
de l’ordinador, és important que 
aprenguin els hàbits correctes. Un 
consell de salut essencial és utilitzar 
l’ergonomia apropiada. En aquest 
cas, l’ergonomia es refereix a la 
configuració física de l’equip: l’alçada 
del monitor, l’angle del teclat, i la 
col·locació de la cadira; de tot plegat 
depèn el confort. L’ergonomia 
deficient pot conduir a  molts 
problemes de salut, produïts per  una 
mala postura repetitiva durant molt 
de temps: fatiga ocular, problemes 
d’esquena, lesions en articulacions  
per esforç repetitiu i altres malalties. 
 
 
Aquests són alguns consells: 
 
la cadira  
 
La bona ergonomia s’inicia amb la 
cadira. Els nens necessiten una cadira 
adequada per treballar a l’ordinador. 
Els seus peus han d’estar ben 
recolzats.  
 
Hem de fer servir una cadira ajustable, 
que proporcioni un bon suport. Si no 
la tenim, es pot afegir un coixí a la 
cadira per proporcionar més suport a 
l’esquena del nen i l’ús d’una caixa o 
un tamboret per descansar els peus.  
La cadira ha d’estar el més a prop 
possible del teclat, per evitar que els 
nens  s’aboquin cap endavant. 
 
 

El monitor de l’ordinador 
 
Presta atenció a l’alçada del monitor 
de l’ordinador. S’ha de col·locar 
de manera que els ulls del nen/-na 
estiguin al voltant d’uns quaranta 
centímetres de distància. La part 
superior de la pantalla ha de quedar al 
mateix nivells dels ulls, i s’ha de mirar 
de front. Alguns experts consideren 
que el monitor ha de quedar per sota 
del nivell dels ulls. 
 
La brillantor i reflexes del monitor 
dificulten la lectura exigint als ulls un 
esforç addicional. Els problemes en 
general provenen d’una il·luminació 
deficient de l’entorn o de la 
acumulació de pols i brutícia de la 
pantalla. L’ideal és treballar amb una 
il·luminació general o utilitzar una 
làmpada addicional d’escriptori. Mai a 
les fosques. 

l’Ergonomia davant l’ordinador

SALUTEl teclat i el ratolí  
 
Quan es tracta d’utilitzar el teclat, els 
braços i les mans han d’estar en una 
posició còmoda; això significa que 
els seus colzes han d’estar relaxats al 
seu costat i no pas estirats. Tant els 
canells com els avantbraços s’han de 
recolzar en línia recta i han d’estar 
alineats respecte al teclat, amb el 
colze flexionat uns 90º.  Mai treballeu 
amb el teclat als genolls. 
 
El ratolí ha d’estar a prop, per poder 
mantenir el braç relaxat i el canell 
dret. Cal evitar exercir una pressió 
excessiva. 
 
Tots sabem que estar-se moltes 
hores davant de l’ordinador no és 
recomanable i a la llarga ens pot 
ocasionar diverses molèsties. Per 
aquesta raó ens hem d’acostumar a 
mantenir postures adequades i a fer 
pauses per relaxar el cos i la ment.

 
 
 

 
 

Ergonomia adequada

Sílvia Benito Nenesich,  
mare d’un conill, un drac  

i una cinquetenteres.
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Hola! Ja torno a ser aquí! 

Ha començat un nou curs i amb ell noves aventures i experiències. Espero 
que els més petits de l’escola, els Pingüins, que m’acaben de conèixer vagin 
adquirint la suficient confiança per deixar-se portar pel món dels contes que 
tenim a les prestatgeries de la nostra biblioteca. 

De la meva cistella, durant aquest trimestre, han anat sortint un munt 
d’animalons: Els Tres Porquets molt entremaliats i un Llop afamat, una Rateta 
molt presumida amb una pila de pretendents amb ganes de casament, i fins i 
tot en Tabalet que ha après una bona lliçó. També ha sortit  El gegant del Pi per 
barallar-se amb el de la Ciutat i per una Sopa de Carabassa un gran conflicte 
s’ha creat. 

M’agrada molt tenir companyia a l’hora del pati, sobretot quan m’acaricieu 
i m’expliqueu a cau d’orella els contes que us han impressionant o agradat 
més. Però tot això no ha fet més que començar perquè encara ens queden 2 
trimestres plens de fantasia i d’emocions, de trobades amb nous personatges 
a la biblioteca... prepareu-vos per viatjar a països desconeguts a través dels 
contes. Us espero impacient per compartir moltes més històries amb vosaltres.  

Tàsia, la rata de biblioteca

EL RACÓ DE 
LA TÀSIA L’AMPA PARLA

Aquest any s’inicia una nova etapa!!! Per dues raons: la primera és que des  
d’El Butlletí ens han ofert un espai als membres de la comissió d’Escola de 
Pares. La segona és la creació del bloc de l’AMPA, que apropa la junta a tots 
els pares que en formem part. 

I aquesta nova etapa ens ofereix una manera d’englobar-nos a tots i totes per 
poder-hi dir la nostra, sempre amb l’esperit de canviar, si fa falta, i millorar!!! 

M’agradaria fer cinc cèntims de la feina que fem a la comissió. D’una 
banda, ens plantegem quins són els temes que més interessen, preocupen, 
agraden…als papis. Després, entre nosaltres fem una tria de les xerrades que 
ens semblen més interessants, demanem dates i les programem. 

La idea és oferir un espai on els dubtes, tant de la criança com de l’educació 
dels nostres fills/es, tinguin resposta. 

Les xerrades són d’una hora i mitja aproximadament, i en acabat es poden 
formular preguntes al/la ponent. 

Aquest curs es faran un mínim de 3 propostes, totes durant el mes de març. 
Casualment, la primera té molt a veure amb el tema d’aquest butlletí i porta 
com a títol: «Per a una infància protegida. Com fer un bon ús de les noves 
tecnologies de la informació». És sense dubte una xerrada molt interessant, 
que ens pot donar un cop de mà a l’hora de buscar l’equilibri entre dues 
realitats. És a dir, ningú posa en dubte els beneficis de les noves tecnologies 
i la seva utilitat, però tenint les eines que ens assegurin la protecció dels 
nostres fills/es. Les altres dues xerrades, estan encara per decidir. I és aquí, 
on tots/es tenim molt a dir. La proposta és la següent: Per una banda, a través 
del bloc, oferirem diverses propostes i els que vulgueu podreu votar les que 
més us interessin. Per altra banda, si algú vol, a més a més, proposar algun 
tema, o coneix algú que tingui molt a dir, o fins i tot ell/a mateix té ganes 
d’oferir una xerrada, o un taller…Perfecte!!! Via bloc en podem parlar!!! 

Així doncs, us animo a fer entre tots/es una escola encara més dinàmica i 
activa, recordant sempre que els nostres peques, i no tan peques s’hi estan 
una part important del dia…Volem compartir amb ells/es aquest espai??? 

Jo, decididament SÍ!!! 

  

Nur, mare de la Merlés de P4. Comissió Escola de Pares.

una Escola pEr a tots i totEs!!!

la sopa de 

carabassa!
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L’AMPA PARLA

Molt bé! Ens ho hem passat molt bé! 
 
Aquest any hem estat a l’Escola de Camp Ramió, situada al Parc Natural del 
Montnegre i Corredor. La casa estava prou bé; el tracte amb els propietaris, 
molt agradable, i el joc de nit, molt divertit.

Aquest any els pirates van haver de trobar el tresor sota el lema: 
 
“Portem calaveres, trepitgem el peu, 
  som els pirates de l’illa Pompeu” 
i ho van aconseguir!!! 
 
Des d’aquí, i perquè quedi constància per escrit, m’agradaria agrair a tothom 
la vostra col·laboració i, especialment als pirates adults, l’esforç que hi vau 
esmerçar… Amb gent com vosaltres és molt fàcil que les coses surtin bé. 
 
Per acabar, lamentem moltíssim les baixes d’última hora i esperem que l’any 
que ve us hi torneu a animar.

Gràcies Pompeus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glòria Abellán, mare de 1er i P4.

SAC DE 
CULTURA

El passat mes d’octubre van iniciar-
se les tertúlies del Club de lectura de 
la Biblioteca Garcilaso. Cada primer 
dimecres de cada mes els membres del 
club ens reunim per parlar sobre els 
llibres que la conductora proposa. La 
primera tertúlia va tractar sobre una 
novel.la de Carme Riera, guanyadora 
del Premi Sant Jordi l’any 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Carme Riera és una de les 
escriptores més rellevants en llengua 
catalana. Autora d’obres com Te deix, 
amor, la mar com a penyora, Dins 
del barrer blau o L’estiu de l’anglès 
és capaç de tractar diversos temes 
i registres amb una prosa sempre 
elegant i acurada. 
 
La meitat de l’ànima constitueix una 
excepcional novel·la sobre la identitat 
i l’origen. En una entrevista al diari 
El Mundo la seva autora la definia 
com un novel·la d’intriga interactiva 
que tracta de recuperar la memòria 
històrica de la postguerra.  
 

sortida dE la tardor 2009

D’intriga, perquè la narradora 
intenta descobrir el passat ocult de 
la seva mare, desapareguda a Port 
Bou el 1960 durant un viatge en què 
suposadament anava a visitar el seu 
pare exiliat a Paris, antic diputat 
republicà al Parlament de Catalunya. 
Interactiva, perquè com poques 
vegades la narradora de la novel·la 
interpel·la directament el lector 
perquè li ajudi a desvetllar els misteris 
que envolten a la figura de la seva 
mare i li demana un paper actiu en la 
investigació que ha endegat.

A la narradora (una mena de doble de 
l’autora) li fan arribar una carpeta amb 
cartes de la seva mare Cecília Balaguer 
adreçades a un amant desconegut. 
La narradora inicia una investigació 
que li portarà a recuperar records de 
la seva infantesa i a entrevistar-se 
amb familiars, amics i desconeguts. A 
mesura que la narradora avança en la 
seva investigació, descobreix el paper 
que ha jugat la seva mare en el passat 
més recent del seu país.  
 
Un dels personatges de la novel·la, la 
cunyada argentina de la narradora, 
víctima de la brutal  repressió militar, 
parla de la necessitat d’oblidar, però 
la narradora necessita saber qui 
és i per això necessita recuperar el 
passat: sense passat, no som ningú (la 
memòria és l’ànima de les persones… 
és per això que jo seguesc cercant la 
meitat de l’ànima). 
 
 
 
 
 

la mEitat dE l’ànima
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Malgrat la senzillesa de l’argument, 
la narradora sorprèn contínuament 
al lector amb cops d’efectes i girs 
inesperats. L’argument de la novel.la 
pot arribar a semblar inversemblant, 
però l’autora aconsegueix donar-li 
una gran verosimilitud en trencar 
la convenció bàsica en literatura: 
quan seiem a llegir un llibre estem 
disposats a deixar-nos enganyar per 
l’autor, sabem que el que ens explica 
és mentida, però li concedim tota la 
credibilitat. La narradora en aquesta 
novel.la ens sorprèn des de les primers 
línies quan s’adreça directament al 
lector per justificar la seva obra. Ens 
necessita per aclarir la misteriosa 
desaparició de la seva mare i implica 
al lector de tal manera que ens fa 
creure realment que el que escriu és la 
realitat i no una aproximació. 
 
En resum, una esplèndida novel.la 
sobre memòria històrica, però sota 
l’aparença d’una novel.la d’intriga. 
Francament, una lectura apassionant, 
molt recomanable. 
 
Les properes lectures previstes en el 
Club de la Biblioteca Garcilaso són les 
següents: 
 
- Thomas Mann, Mort a Venècia 
 
- Manuel Vázquez Montalbán,  
La soledad del manager

SAC DE 
CULTURA

Aquest estiu vaig tenir l’oportunitat 
de veure l’última estrena distribuïda 
per Disney : Up. La pel·lícula ha vingut 
precedida de tot tipus de comentaris 
afalagadors i fent un cop d’ull per 
internet resulta molt difícil (jo encara 
no ho he aconseguit) trobar-ne alguna 
crítica negativa. Certament, va ser 
un gran plaer perdre’m juntament 
amb el Carl i el Russell per les selves 
amazòniques i viatjar pel cel dins de 
l’atrotinada casa d’en Carl impulsat 
per la força de milers de globus de 
colors (per cert, quina imatge més 
meravellosa quan el vell protagonista 
aconsegueix enlairar-se i inicia el 
seu viatge a les remotes Cataractes 
Paradís!). 
 
L’argument de la pel·lícula ja és prou 
conegut: Carl és un venedor de globus 
retirat que no vol abandonar casa seva 
per anar a una residència. Un dia lliga 
milers de globus al teulat de casa seva 
i inicia un vol en direcció a l’Amèrica 
del Sud. Quan ja ha començat el vol 
es troba amb un polissó a bord, el 
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minyó escolta Russell, un noi amb 
coneixements teòrics d’explorador 
que mai no ha portat a la pràctica. 
 
Resumit així ens podem imaginar una 
altra tòpica cinta d’aventures per a 
tots els públics, emmarcades en uns 
paisatges reproduïts amb una precisió 
i una qualitat  tècnicament envejables 
amanit tot plegat amb digestives 
dosis d’humor. Carl i Russell hauran 
de superar diversos obstacles per 
aconseguir el seu somni, coneixeran 
personatges entranyables (un gos que 
parla, un ocell multicolor) i d’altres de 
més sinistres fins arribar a un happy 
end més que previsible. Si heu tingut 
l’oportunitat de veure’n algun trailer 
copsareu fonamentalment aquest 
plantejament més convencional de la 
pel·lícula. 
 
Ara bé, el gran encert del film, el que 
el converteix en una experiència 
meravellosa durant els 95 minuts del 
metratge, resideix en el to que es fa 
servir i en el seu missatge. L’inici de la 
pel·lícula és simplement extraordinari 
amb una contenció i una elegància 
extremes, sense caure en cap 
moment en el sentimentalisme més 
ridícul, assistim a tota la vida de Carl 
Fredricksen des de la seva infantesa, 
quan era un noi tímid i reservat, el 
moment que coneix l’Ellie una petita 
esbojarrada fanàtica, com el Carl, de 
les aventures, passant pel prometatge 
i el casament, la vida en parella, el 
desig frustrat de tenir un fill, el pas 
lent dels anys, l’envelliment plegats, la 
postergació dels somnis, els sacrificis, 
la malaltia i, finalment, la mort de la 
parella. 
 

 
 
 
Antoni López, pare de Mar Haibo de 4t i Laura Lilan de P5.
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A partir de la soledat que viu el Carl i el dol profund que experimenta arrenca 
la trama d’aventures i la pel·lícula cobra un sentit ple de transcendència. 
L’autèntica aventura que viuran els personatges no són les peripècies que 
passen des del moment que s’enlairen amb la casa dels globus (quina imatge 
més surrealista!), sinó el procés que experimenten durant el seu viatge plegats: 
en Carl elaborarà el seu dol complint el vell somni de la seva dona, i descobrirà 
que no es pot viure indefinidament lligat  als records o als objectes compartits en 
el passat amb la persona estimada. En Russell, fill de pares separats, trobarà en 
el vell Carl la figura del pare que s’ha allunyat traumàticament de la seva vida.  
Poques vegades en una pel·lícula de 
dibuixos animats es toquen tants 
temes vinculats amb el sentit més 
pregon de les nostres existències. 
La pel·lícula té una força i una 
humanitats que la converteixen 
pràcticament (com ja han dit alguns 
crítics) en un clàssic del cinema. 
Potser, (si teniu oportunitat de 
veure-la,  no us la perdeu) la frueixin 
més els adults que no pròpiament 
els infants als que aparentment 
va adreçada: els manca encara 
la perspectiva del que suposa 
l’experiència i el sentit de tota una 
vida en parella. 
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Antoni López, pare de Mar Haibo de 4t i Laura Lilan de P-5.

Up es pot veure en les sales de cinema tant en català, com en castellà, i també en 
3-D.

Altres pel.lícules produïdes per Pixar Animation Studios:
• “WALL·E (Batallón de limpieza)” 
• “Ratatouille” 
• “Cars” 
• “Los Increíbles” 
• “Buscando a Nemo” 
• “Monstruos, S.A.” 
• “Toy story” i “Toy story 2”
• “Bichos” 
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Eloi Sánchez-Vizcaino, pare de l’Agnès de 3r.

TOTS CAP A 
LA CUINA

ingredients:
40  galetes maria processades
150gr. de xocolata de reposteria
200 gr. de mantega
3 ous

1 tassa de sucre
1 cdta. de vainilla
100 gr. de nous -opcional-

turró dE xocolata  amb maduixEs

preparació:
Es fon la xocolata amb la mantega al bany maria. S’hi afegeixen els ous, el 

sucre i la vainilla (si es desitja, també es poden afegir les nous). Es barreja 

de manera envoltant amb una espàtula. 
 

Es folra un motlle amb paper film i s’hi aboca el contingut. 

 
Cal deixar-ho refredar un parell d’hores. 
 

Després de desmotllar, ers pot decorar amb un bany de xocolata (50 

gr. de cobertura de xocolata amb 50 gr. de mantega). Es fica un minut 

al microones a mitja potència. Es retira i es mou. Es torna a ficar un 

altre minut més (cal repetir l’operació fins que la xocolata s’hagi fos per 

complet). 
 

Es decora amb maduixes.  
Nadiana Altuve, mare de P5.

ummm!! maduixes!!!
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 avui és dilluns dia 3. 
són les 9:03 h.

 Fes que aquests nens portin 
alguna cosa a la mà.

aquests entreteniments estan extrets del llibre 
GARGOTS. Un llibre per dibuixar, pintar i crear! 

de taro gomi · Editorial coco books ·  
68 pàgines · infantil i Juvenil · català ·  

isbn 978-84-935127-1-2

To
ts

 e
ls 

dr
et

s r
es

er
va

ts

To
ts

 e
ls 

dr
et

s r
es

er
va

ts



l’Editorial 

El taFanEr

Els noms de les classes 

a Fons
Nadius digitals?

La paràbola de l’e-book o com educar en el món digital 

Utilització del llenguatge escrit a la xarxa 

Les TIC a l’escola 

Ecriure un blog amb wordpress.com 

salut 
L’ergonomia davant de l’ordinador

El racó dE la tàsia 

l’ampa parla Escolar 

Una escola per a tots i totes!!!

Sortida de la tardor 2009

sac dE cultura

LA MEITAT DE L’ÀNIMA 
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tots cap a la cuina

Turró de xocolata amb maduixes 
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recordeu que podeu veure  

el Bu t l le t í en format Pd F  

a la web de l ’escola .
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Us desi tgem unes 

mOLT BONES 
FESTES!! 

 això és un laberint.  
si tens temps... fes-lo!
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Gemma Sánchez, mare de l’Andrea Llibre de 4rt.


