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Aquest és el butlletí nº 58, o bé hauríem de dir el butlletí nº 2 de la generació digital? 

 

 Bé, en aquest moments no sabem la transcendència  

que tindran les transformacions que des d’inici 

d’aquest  curs ha anat tenint, o hem de dir patint? el 

butlletí de Pompeu. 

 

 Ja fa uns dies vàreu rebre un correu en el que el grup 

de periodistes del cicle dels grans us informava dels 

resultats de l’estudi  que havien fet sobre  l’impacte 

del butlletí  en la nostra  Comunitat Educativa: ben 

poques famílies havien llegit la revista.  

 

 No tenim dades de lectura de la mateixa amb suport  paper. Podria ser que, només pel fet de trobar-nos-la entre 

les mans, li féssim una ullada? Aniria a parar als lavabos de les cases i, com aquell qui res, ens entreteníem  

llegint algun article?... 

 

Sigui com sigui,  tornem a ser aquí. Aquest número també   presenta alguns canvis en el format i en les seccions 

respecte a l’anterior, estem de prova! Ja veurem com l’acabarem consolidant. El futur del butlletí està en mans 

de totes i tots nosaltres, tots tenim la paraula. 

 

Leonor Carbonell 

Directora 

  

  Editorial 



 

 

 
 
 
 
 

 
El primer trimestre, vam tenir a l’escola el Pio, un pollastre.  
Ara us informarem sobre l’experiència que ha tingut  el cuidador provisional durant les vacances                            
de Nadal: El Miquel Fernández de 5è. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ha fet les seves necessitats fora de la gàbia? 
- Sí. A l'estora, a la cuina, al microones, al marbre,                                                                                                                         
a l’habitació de la  meva mare  i una vegada a sobre meu. 
- Voldries explicar alguna anècdota? 
- Si, unes quantes. Com per exemple la nit de cap d'any que li vaig                                                                   
donar raïm i no va poder parar en tota la nit;  una altra que un dia            
  

 

- Has pogut dormir bé? 
- Sí, he dormit bé, però un dia no vaig poder. 
- Has jugat amb ell? 
- Sí, tots els dies. 
- L'hi ha agradat a la teva mare? 
- No, però després sí. 
- T'ha agradat? 
- Sí. 
- On el tenies? 
- A la cuina en una gàbia. 
- Ho tornaries a fer? 
- Sí. 

 

va venir a la meva habitació  i va posar la contrasenya a l’ 
ordinador amb el bec o quan va saltar de la galeria... 
- Gràcies per la teva col·laboració.  
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Després de les vacances de Nadal a casa del Miquel, el Pio ha marxat a  una granja.                                          
El Jordi ens ho explica: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- On has portat el Pio? 
- A un corral a Hostalric 
- Hi ha més pollastres? 
- Sí, a la granja tenien galls, gallines, ànecs, oques i conills. I la 
senyora Maria (que a canvi em va donar mitja dotzena d’ous 
boníssims ) va dir que com que hi ha més mascles,  el posaria 
separat durant uns dies.  
- Portaràs més pollastres? 
- Portaré ous fecundats d’on després  de dues setmanes naixeran 
pollets. 
- Què farem després dels pollets al taller d’éssers vius? 
- Després tindrem cucs de seda i  a continuació  insectes pal. 
- On vas aconseguir el Pio?  
- Al mercat de Tordera, que és un dels mercats més grans  d’Europa. 
A la primera part hi ha roba i a la segona animals i verdures. 
- Bé, això és tot. Gràcies  
- A vosaltres.  
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Phoebe  Soto                                                                                                          
Luis Avilés                                                                                                        

Ander  Parra  
Edu  Rodríguez                                                                                                             
Anna Machado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem fet una enquesta per a saber qui ha 
mirat el butlletí en el format nou, que està a 
l’ordinador. 
Els hem fet les següents preguntes:  
 

 Qui ha mirat el butlletí? 

 Els ha agradat? 

 Quina classe ha mirat més el butlletí? 

 Saps com s’hi entra? 

 Els vostres pares i mares l’han mirat? 

 Teniu algun suggeriment? 
 A P-3 l’han mirat 2 pares i 1 mestre. 

A P-4 l’han mirat 6 pares. 
A P-5 l’han mirat 3 pares. 
A 1r l’ha mirat 1 mestre. 
A 2n l’ha mirat 1 mestre. 
A 3r l’han mirat 4 persones i 2 mestres. 
A 4t l’han mirat 2 persones i 1 mestre. 
A 5è l’han mirat 6 persones i 1 mestre.  
A 6è l’han mirat 3 persones i 1 mestre. 
 

Els de P-4 són els que més han mirat el 
butlletí. 
 

Tots els que van donar-nos algun 
suggeriment van coincidir amb la mateixa 
resposta: que els agrada més en paper. 
 
De moment  hi ha  molt  poca gent que ho 
ha mirat. Així que hem decidit tornar a enviar 
un correu a totes les famílies amb el link del 
butlletí digital.   
 

Mar Estrada 
Estrella Enríquez 

Xènia Gisbert 
Nil Vera 

Miquel Fernández 
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ACTIVITATS DEL MIGDIA 
 
 
Aquest curs les classes de GAME OVER,BIG 25 i 
QUATRE QUADRATS QUADRILILATS estem  fent 
unes activitats, jocs i racons abans de dinar. 
 
Abans, quan no fèiem les activitats del mig dia, 
baixàvem al passadís del vestíbul, passàvem la llista 
i anàvem al pati a jugar.  
 
Els BIG 25 i els GAME OVER tenim un petit racó al 
menjador on hi hem exposat un muntatge de 
fotografies. 
 
Els BIG 25 també tenim un còmic basat en Harry 
Potter,on  els protagonistes som nosaltres mateixos. 
 
També els QUATRE QUADRATS QUADRILILATS 
els agrada molt jugar al mata conills a l’estona de 
migdia, el dia que disposen del gimnàs. 
 
 

  Ramon Mascaró                                                     
David Víctor                                                                    

Helena Villafranca. 

Els que ho organitzen són els monitors de menjador, però 
no tots, només els monitors del cicle dels grans que són 
el Marc Federico i la Cristina Macarron. Als altres cicles 
també fan activitats amb els seus monitors/es. 
 
El mig dia dura dues hores i trenta minuts. Entrem a dinar 
a les 13:45. 
Nosaltres opinem que és molt bona idea perquè ens ho 
passem millor fent coses diferents com per exemple el 
mata conills, “pitxi”, polseres de tot tipus, ganxet... en 
contes d’estar tota l’estona al pati. 
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LES CONSIGNES DE CARNAVAL 

Fa poc va ser Carnaval i durant la setmana ens vam anar preparant pel gran dia: divendres de 
Carnaval. 
Els nens i nenes de 6è van fer unes màscares per explicar les consignes del Rei Carnestoltes i 
què havíem de  portar cada dia de la setmana 

Dilluns: Mans decorades 
 
 

 
Dimecres: Cabells esbojarrats 

Dimarts: Barret, ulleres i bigoti 
 
 

 
Dimecres: Cabells esbojarrats 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem anat a preguntar a alguns alumnes quina consigna 
els havia agradat més. També els hi hem preguntat 
quin va ser el berenar que més els havia agradat. Les 
respostes han estat les següents: 
 
Berta  de P-3:El dia de barret, ulleres i bigoti. Un pastís 
en forma de peix. 
 
Conrad de 2n: El dia de les mans decorades. Uns 
mussols de xocolata. 
 
Clara de 3r: El dia del pijama. Els ratolins de xocolata. 
  
Sergi de 4rt: El dia del pijama. Un pastís de tres plantes 
que van fer uns nens/es de 6è. 
 
Núria de 5è: El dia del pijama. El vaixell de xocolata. 
 

Dimecres: Cabells esbojarrats Dijous: Pijama, sabatilles i peluix 
 
 
 
s: Cabells esbojarr

ats 
 
Dimecres: Cabells esbojarrats 

Divendres: Cadascú va 

portar la seva disfressa 

Leonela Avilès 
Mireia Casals 

Júlia Serra 
Star Soto 
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PROJECTE     DE     QUART 
 
Aquest segon trimestre (4t) treballem les comarques de Catalunya. Coneixerem els barris , 

les capitals, els menjars tradicionals de la comarca  i les festes que tenen. 

Cadascun dels nens i nenes de quart  ha  triat la seva  comarca per fer la conferència pel  

dilluns 31 de març. Després potser farem un altre cop la conferència, però  per als pares  i 

mares i acabarem fent  un pica-pica amb els menjars típics de cada comarca. Les 

conferències duren  entre cinc i deu  minuts cadascuna. 

 Nosaltres, de les 41 comarques de Catalunya que hi ha, en coneixerem 16. En el següent 
mapa podreu veure qui fa cada comarca; ho hem indicat amb unes fletxes amb el nom del 
nen o nena de la classe que la fa: 

Helena M. I Laura 

Ander 

Amira i Ruth 

Júlia 

Maria  
i Star 

Gerard i Júnia 

Ivonne 

Luís, Jason 
i Adrià Ga. 

Anna i Núria 

Àlex 

Helena V. 

 Galván i Sergi 

Clara i Violeta 

Adrià Gó. 

David 

Arnau 

Àlex Medina                            

Amira Ahmed                                      

Gerard Parent                                                           

Helena Martinez                     

Laura Lilan 
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Els Quatre Quadrats Quadrililats han buscat una recepta de la Garrotxa súper deliciosa:               
els FIDEUS AMB CONILL I CARRERETES.  
 
 

Ara us ensenyem com es fan :  
Deixeu les carreretes en remull durant mitja hora.  
Mentrestant, netegeu el conill i talleu-lo a trossets petits.                                                                                
Tireu sal i pebre i rostiu-lo en una  cassola de fang amb                                                              
una cullerada de llard. Un cop ros, retireu-lo i reserveu-lo.  
 

Amb el mateix greix, ofegueu  els alls i la ceba, picats ben fins. Seguidament, aboqueu –hi el 
tomàquet, prèviament pelat i capolat, i una mica de julivert picat. Deixeu que faci xup-xup fins 
que el tomàquet es concentri. Aleshores, torneu-hi a posar el conill i cobriu-lo amb brou  o amb 
aigua.  

  

Ivonne Meza                                                                                              
Ruth Pereira                                                                                                     

Júnia Taltavull 
 

Afegiu-hi els fideus, les carreretes, un pessic 
de safrà i rectifiqueu-ho de sal i pebre. Coeu 
el conjunt durant aproximadament 20 minuts, 
fins que els fideus estiguin al  punt. Si cal, 
afegiu-hi una mica més de brou calent (o 
aigua) durant la cocció, ja que els fideus han 
de quedar sucosos.   
 

I si heu seguit les indicacions us sortirà un 

menjar deliciós... 

 

 Tots cap a la cuina 



 
TANCADA REIVINDICATIVA I DEBAT 

 
 
Com ja sabeu el dia 28 de març es va fer una tancada a l’escola emmarcada dins  dels actes que cada mes ha 
anat organitzant la Coordinadora d’Ampes de Sant Andreu. 
  
La concentració a la Plaça d’Elx va ser molt minoritària, un cop vam tornar a Pompeu, vam assistir a l’Assemblea 
unes 20 persones.  
 
Es va plantejar el posicionament en contra de la Lomce des de tres àmbits: 
 

- Des de les escoles i instituts, demanant que els Consells Escolar es declarin insubmisos respecte a 

l’aplicació de la llei i aprovant la no renovació de llibres de text pel proper curs. 

- Des de la societat amb campanyes de sensibilització. 

- Des de les Institucions i l’Administració que són qui realment s’hauria de posicionar com a insubmises 

donat que les escoles i instituts no podran deixar de fer les programacions ni les revàlides que el 

Departament d’Ensenyament acabi assumint. 

També vam compartir el diferents actes que com a Coordinadora tenen ja organitzats pels propers mesos, una 
Festa a l’escola Pegaso el dia 27 d’abril amb la recollida de signatures en contra de la Lomce, una trobada amb 
els partits polítics del Districte el dia 29 d’abril per fer entrar les reivindicacions d’ensenyament a Ple Municipal i 
una cursa solidària a favor de l’Educació pública el dia 31 de maig organitzada des del Seminari d’Educació 
Física del Districte.  
 
Ja veieu que encara hi ha camí per 
recórrer, aneu pensant quin paper 
voleu tenir en aquestes lluites. 
 
Leonor Carbonell  

  Notícies 



 
 

 

El passat dilluns 17 de febrer, la Comissió de Solidaritat i Sostenibilitat de 
l’AMPA va organitzar una trobada amb la Cooperativa Som Energia que va 
aplegar una trentena de persones a la biblioteca de l’escola. 
 

Som Energia és una cooperativa sense ànim de lucre que es dedica a la 
producció i la comercialització d’energia neta amb l’objectiu de canviar el 

model energètic actual i assolir un model 100% renovable. 
 

Arnau Alarcón i Elisabet Badia, socis i membres del grup local de Barcelona, van començar la seva 
exposició explicant els múltiples punts foscos del negoci de l’energia elèctrica a l’Estat espanyol. 
L’estreta vinculació del sector amb la classe política, les traves al desenvolupament de les energies 
renovables, les factures inintel·ligibles, la manca d’ètica en temps de crisi i els constants canvis en la 
legislació són alguns dels ingredients d’una recepta que fa pudor d’oligopoli. 
 

Especialment gràfic és un dels canvis en la facturació introduïts en la darrera Reforma energètica: les 
noves tarifes elèctriques han incrementat el cost de la part fixa de la factura, la que és independent del 
consum, de manera que l’esforç per estalviar energia no s'hi veu reflectit. A banda d'això, en bona part 
dels domicilis la potència contractada està per sobre de les necessitats, fet que beneficia únicament les 
companyies elèctriques. 

Alarcón i Badia van dedicar la segona part de la xerrada a explicar què és i què ofereix Som Energia. El 

projecte de creació de la cooperativa va prendre forma durant la primavera del 2010 a Girona, quan un 

grup de persones varen veure la necessitat de reproduir experiències que havien tingut èxit en d'altres 

països europeus per promoure la participació de la ciutadania en un canvi de model energètic. 

 

A final de 2011, Som Energia va iniciar l'activitat de comercialització d'electricitat verda certificada i va 
començar a construir instal·lacions pròpies de producció 
d'energia renovable. 
 

Som Energia és una organització descentralitzada i horitzontal 
que aposta per la força de les persones com a agents de canvi 
i millora social. Us convidem a entrar al seu web, a aprofundir 
en aquest tema i a valorar la possibilitat d’unir-vos als prop de 
15.000 socis que actualment formen part de la cooperativa. 

  
 

  Notícies 

El fosc negoci de la llum 
Xerrada amb Som 
Energia 
 

Enllaços 
 

Cooperativa Som Energia: 

http://www.somenergia.coop 

Campanya ¡Bájate la potencia!: 

http://www.bajatelapotencia.org 

Vídeo ¡Bájate la potencia!: http://ves.cat/jBHq 

Salvados "El juego de la energía": 

http://vimeo.com/53834344 

Salvados "Ciudadanos que no pueden pagar la 

energía": 

http://www.youtube.com/watch?v=LfdGM_JQjKo 

http://www.somenergia.coop/
http://www.bajatelapotencia.org/
http://ves.cat/jBHq
http://vimeo.com/53834344
http://www.youtube.com/watch?v=LfdGM_JQjKo


 
 

 
 
 

El dissabte 17 de 
maig, a les 6 de la 
tarda, la Coral de 
l’Escola Pompeu 
Fabra junt amb la 
Coral de l’Escola de 
Música Sant Gervasi i 
l’Orfeó de Tremp, 
totes tres sota la 
direcció d’en Jordi 
Sansa, actuarà a 
l’església de Sant 
Pius X, al carrer 
Cardenal Tedeschini, 
52.  
L’actuació s’emmarca 
dins la celebració dels 

60 anys del naixement del Barri del Congrés com un dels esdeveniments culturals més destacats. Serà segon 
cop que les tres corals s’uneixen per cantar plegades. L’any passat va ser a Tremp, i aquest any toca a 
Barcelona.   
  

Albert Batlle (pare d’una Tren i un Punt d’E 

  Notícies 

La  Coral del Pompeu… 

Fotografia: Jordi Coll 

 

L'Escola de Música Sant Gervasi s'inaugurà al setembre del 2000 i partir del 
2005 començà a fer els primers concerts dins i fora de l’escola. Ara fins i tot 
han fet falques musicals pel programa "EN CRISI" de Ràdio Web Macba.  En 
Jordi Sansa en porta la direcció des del 2010. 

L’ Orfeó de Tremp té 137 anys d’antiguitat. Hereu de la Societat Coral La Lira 
fundada el 1877, duu el nom d’Orfeó de Tremp des de 1924. L’Orfeó ha 
cantat tant a molts llocs dins idefora de Catalunya,… fins i tot al Parlament 
Europeu d’Estrasburg!. L’Orfeó és dirigit per Jordi Sansa des de 2006. 

 

Escola de Música de Sant 
Gervasi: 
http://www.escolademusicas
antgervasi.com                                                                        
Orfeó de Tremp: 
www.tremp.cat/index_web.p
hp?ap=czo3OiJwb3J0YWR
hIjs=&idw=czoyOiIyMSI7&idi
=czozOiJjYXQiOw 

La Coral de l’Escola Pompeu Fabra existeix des de fa ja més de 10 anys, exactament  des del 2003, quan 
l’escola va tenir el nou edifici on es troba actualment. Els seus components són pares, mares i mestres de 
l’escola, aficionats i apassionats a la música coral. Però és oberta i tothom hi pot participar. Ha fet concerts 
arreu de Catalunya.  El primer director va ser n’Antonio Velasco, i en Jordi Sansa porta la direcció des del 
2005. 

 

http://www.escolademusicasantgervasi.com/
http://www.escolademusicasantgervasi.com/
http://www.tremp.cat/index_web.php?ap=czo3OiJwb3J0YWRhIjs=&idw=czoyOiIyMSI7&idi=czozOiJjYXQiOw
http://www.tremp.cat/index_web.php?ap=czo3OiJwb3J0YWRhIjs=&idw=czoyOiIyMSI7&idi=czozOiJjYXQiOw
http://www.tremp.cat/index_web.php?ap=czo3OiJwb3J0YWRhIjs=&idw=czoyOiIyMSI7&idi=czozOiJjYXQiOw
http://www.tremp.cat/index_web.php?ap=czo3OiJwb3J0YWRhIjs=&idw=czoyOiIyMSI7&idi=czozOiJjYXQiOw


 

 
 
L’any 1953 va néixer un barri nou a Barcelona.  Es va dir 
Ciutat Jardí Vivendes del Congrés.  Es va crear arran d’una 
gran celebració de l’església catòlica, el Congrés 
Eucarístic, que era el primer esdeveniment de 
dimensió internacional que s’organitzava a Espanya 
d’ençà que acabà la guerra civil.   Va ser una 
promoció immobiliària que ocupà part dels antics 
camps de la masia de Can Ros (que també 
s’anomenava Can Armera, i que encara existeix) .   

 
El barri es 
va construir 
d'una manera molt 
diferent de la d’altres barris perifèrics d'aquella època: entre les 
cases, que tenien de 3 a 8 habitacions, i totes eren solejades i 
ventilades, hi havia moltes places i carrers amples amb força 
plantes i arbres, arreglats per passejar.  També hi havia molt 
espai verd, zones d’esbarjo com el camp de futbol.  
La primera entrega de vivendes es va fer el 1954 i l'última illa 
de cases als anys 1967-68. El barri ha anat evolucionant al llarg 
d'aquests anys, però ha mantingut la fesomia peculiar que el 
caracteritza i se n'ha respectat una bona part del paisatge urbà.  
L’any passat ja es va celebrar l’aniversari, i enguany es 

continua festejant amb múltiples activitats organitzades per la Coordinadora del Congrés Indians: concerts, 
xerrades i visites guiades pel barri amb historiadors i geògrafs, entre d’altres. El 14 de juny, com a cloenda de la 
celebració, se celebrarà la Primera Mostra d'Entitats Congrés-

Indians, on l’Escola Pompeu Fabra 
també serà representada.  
  

  Notícies 

…al 60è Aniversari del Barri del Congrés 
 

Coordinadora d’entitats del Congrés Indians 
http://coordinadoraentitatscongresindians.or
g/  
Exel·lent explicació sobre la formació del 
Barri del Congrés, de Ricard Fernández 
Valentí, geògraf 
60 anys de la formació del barri del 
Congrés (I) 
http://eltranvia48.blogspot.com.es/2013/10/60-

anos-del-barrio-del-congres-i-breve.html       60 
anys de la formació del barri del Congrés 
(II) 
http://eltranvia48.blogspot.com.es/2013/10/60-
anos-del-barrio-del-congres-ii-un.html 
 Mencía Prieto (mare d’un Gats i Gates) 

http://coordinadoraentitatscongresindians.org/
http://coordinadoraentitatscongresindians.org/
http://eltranvia48.blogspot.com.es/2013/10/60-anos-del-barrio-del-congres-i-breve.html
http://eltranvia48.blogspot.com.es/2013/10/60-anos-del-barrio-del-congres-i-breve.html
http://eltranvia48.blogspot.com.es/2013/10/60-anos-del-barrio-del-congres-ii-un.html
http://eltranvia48.blogspot.com.es/2013/10/60-anos-del-barrio-del-congres-ii-un.html


 

Què ha passat amb la vacuna de la Varicel·la? 
 

Des del mes de setembre no es pot trobar la vacuna de la Varicel·la a les farmàcies. El laboratori, a 
mitjans del mes de juliol, va rebre una resolució oficial de l’Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios bloquejant la distribució al canal farmacèutic. 
 

El govern central la va retirar de la venta al públic al·legant que 
s’estava fen un abús en la seva l’administració i que era millor que 
els infants passessin la malaltia. Però no en totes les comunitats 
espanyoles ha estat així, ja que a Madrid, Navarra, Ceuta i Melilla 
la segueixin comercialitzant. 
 

Com és possible? És que era una vacuna gratuïta i per això ho han 
fet? Per les retallades?...... 
 

Doncs NO, justament en les comunitats que encara es pot trobar és on l’estat 
cobreix la seva administració  de manera sistemàtica i gratuïta des de l’any 2006 i 2007, a 
partir de l’any de vida del infant en dues dosis. 
 

A Catalunya només està coberta als dotze anys. La vacuna és administrada en els centres escolars, 
llevat que hagin patit la malaltia abans o hagin estat prèviament vacunats, i en aquells infants a partir de 
12 mesos que pertanyen a determinats grups de risc. 
 

Quants infants hi ha que ja no l’hagin passat? Pocs, molt pocs, un 20%. 
 

L'European Medicines Agency (EMA) les manté autoritzades i recomanades i per descomptat no s'ha 
produït cap alerta al nostre país ni en cap altre, ni problemes de seguretat o qualitat de la vacuna, ni 
canvi en la fitxa tècnica. 
 

Davant el desproveïment, diferents societats científiques relacionades amb les vacunes, així com la 
Societat Catalana de Pediatria i l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP), han demanat a l'Agència 
Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) que informi pels canals oficials del perquè de 
la mesura i a dia d'avui segueix sense fer-ho. L'AEMPS ha pres aquesta decisió, de gran impacte en la 
salut infantil, sense informar a la població ni als professionals sanitaris implicats. 
 

La vacunació enfront de la varicel·la en la primera infància ha demostrat ser beneficiosa en nombrosos 
estudis i països amb vacunació universal com els Estats Units (des de 1995). A Europa uns països la 
tenen en el seu calendari oficial, com Alemanya, i als que no la tenen com a vacuna sistemàtica es 
troba disponible a les oficines de farmàcia per a la seva prescripció lliure.  

 Salut 



 
 
 

Fem una mica de memòria 
 

La varicel·la és una malaltia infecciosa contagiosa de distribució 
mundial causada pel virus de la varicelozóster (VVZ). 
Aquesta malaltia és molt transmissible i pot passar molt fàcilment 
d'una persona a una altra. La probabilitat de transmissió supera el 
90%. 
 
La vacuna de la varicel·la es va incorporar al calendari de 
vacunacions sistemàtiques 2001-2002 de l'Associació Espanyola de 
Pediatria 
 
Contra el virus no hi ha tractament específic. S'aplica tractament 
simptomàtic. 
 
Encara que en la majoria dels casos la malaltia té un curs clínic 

benigne, les complicacions poden ser greus fins i tot en nens sense patologies prèvies: des de la 
sobreinfecció de les lesions, afectació ocular, pneumònies, encefalitis, etc. Sense oblidar la gravetat de 
l'afectació del fetus, si es produeix la malaltia materna abans de la 20 setmanes de gestació, o del nadó 
si la mare pateix la malaltia en els 5 dies previs al part o en els 2 dies següents a aquest. 
 
Un dels nostres fills,  a de pertànyer en aquest grup?  Per què ha de passar una malaltia si es pot 
prevenir?... 
 
 

Silvia Benito Nenesich (mare d’un somiatruites) 
  

 Salut 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Malaltia_infecciosa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Virus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Variceloz%C3%B3ster
http://ca.wikipedia.org/wiki/VVZ
http://ca.wikipedia.org/wiki/Malaltia


 

 

FAMÍLIES COMPROMESES AMB LA LECTURA 

 

Aquest és un tema recorrent a la secció del Racó de la Tàsia.  Aquelles famílies que teniu fills o 

filles de  8 anys o més, ja recordareu haver llegit un article similar en algun butlletí anterior. Com 

a rata de biblioteca que sóc, em mostraré  insistent i persistent amb la qüestió:  a casa teniu un 

paper molt  important respecte a la lectura dels vostres infants.  

 

Aquí teniu un decàleg per valorar si sou o no una família compromesa amb la lectura: 

 

1- Una família compromesa amb la lectura és aquella que anima a llegir fins i tot abans que el 

seu fill o filla sàpiga llegir. Proporcionar als nens i nenes llibres ben il·lustrats per a que 

fullegin i gaudeixin mirant les imatges és una bona manera de començar a estimar la 

lectura. 

2- És aquella que conta contes als seus fills i filles, recita poemes en veu alta i omple les 

seves oïdes  de musicalitat i de màgia. 

3- És aquella que  serveix d’exemple i llegeix llibres, diaris, revistes de manera que és 

habitual que els nens i les nenes els vegin llegint. 

4- És aquella que acompanya els seus fills i filles a visitar exposicions i assisteix a funcions 

de teatre,... per tal d’anar afinant la seva sensibilitat i imaginació 

  Racó de la Tàsia 



 

5- És aquella que comparteix i comenta lectures dels seus fills i filles. 

6- És aquella que acompanya als seus fills i filles als llocs on viuen els llibres: llibreries, 

biblioteques, ... per mirar i triar plegats. 

7- És aquella  que fomenta i té cura de la biblioteca personal i familiar i li dedica un espai 

adequat a casa. 

8- És aquella que comprèn que la compra d’un llibre no és un fet excepcional, sinó que ho 

considera part de les despeses d’educació dels seus fills i filles. 

9- És aquella que es preocupa per veure alguns programes de televisió, pel·lícules, DVD, 

jocs i apps de qualsevol aparell electrònic,...amb els seus fills i filles i que, conjuntament, 

els comenten i comparteixen. 

10- És aquella que valora i llegeix, juntament amb els seus fills i filles, els treballs 

escolars. 

Comencen les vacances de Setmana Santa, totes i tots els  i les nostres alumnes han arribat a 

casa  seva  amb els treballs fets durant aquest trimestre,  també  heu rebut l’enllaç al butlletí i, si 

esteu llegint aquest article és que heu arribat fins aquí, ja tenim molt de guanyat! Just tornant de 

vacances celebrarem Sant Jordi, la festa de la lectura per excel·lència. Aprofitem tots els 

moment que el dia a dia ens brinda per llegir amb i pels nostres fills i filles. 

 

 

  Racó de la Tàsia 



 

 

  

 
 Sac de Cultura 

El 1983 es va publicar a Espanya Con ojos de niño. Es tractava 

d'un llibre de vinyetes de Frato/Tonucci, responsable del 

projecte internacional “La ciutat dels infants”, amb títol en 

masculí però que parlava indistintament de nens i nenes, 

donant-los la paraula davant del món dels adults.  

Trenta anys després, Amb ulls de nena parla específicament de 

nenes, de les seves dificultats, dels seus somnis, dels seus 

privilegis... Escrit amb Amparo Tomé, pedagoga experta en 

temes de gènere i educació, cadascuna de les vinyetes i 

cadascun dels textos pretenen ser preguntes obertes, 

despertar la reflexió i crear debat a l’escola i a casa. 

 A tall d’exemple, un parell de frases de persones cèlebres recollides en el llibre:       

 “El cos se m’arruga, és inevitable, però no el cervell” (Rita Levi-Montalcini, neuròloga  italiana, 

 Premi Nobel de Medicina)                                                          

 “Les dones són nenes petites” (Emmanuel Kant, filòsof) 

O bé, una vinyeta on una nena s’adreça a un nen:        

 - Mira, fem com si tu fossis la meva dona, a casa netejant, cuinant, fent els deures amb els 

 nens... Jo, a la nit, arribo del bar amb un regalet per a tu i molts petonets...   

 - No, aquest joc no m’agrada. 

 

Tothom es podrà reconèixer fàcilment en la diversitat de situacions que presenta el llibre: dificultats i 

trampes en els vincles amorosos, anècdotes del món publicitari, frases de pensadores i pensadores 

famoses, dones premi Nobel, el preu que paguen moltes nenes pel fet d'haver nascut dones... 

Amb ulls de nena és un cant d’amor, de respecte i de llibertat al futur esperançador de totes les 

nenes que un dia o un altre seran dones. Encara que adreçat aparentment a les nenes, resulta ideal 

per regalar a qualsevol infant, independentment del seu sexe, potser fins i tot més recomanable per a 

nens que no pas per a nenes... 

Disponible tant en català com en castellà a Editorial Graó. 

 

 

Toni López (pare d’una quatre quadrats 

quadrililats) 

 



i pebre. Coeu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  brou calent (o aigua)        durant la cocció, ja que els 
fideus han de quedar       

 
 Sac de Cultura 

Palau Robert              

Pg. de Gràcia, 107 

93 238 80 91          

www.gencat.cat/probert 

 

El Palau Robert presenta una exposició amb obra inèdita 
de Roser Capdevila, una de les grans figures de la 
il·lustració a Catalunya. “LLAPIS I...ACCIÓ!                                            

“Roser Capdevila dibuixa” explora els contes més 
populars de la seva trajectòria i proposa un viatge per la 
seva biografia. La mostra es pot visitar fins el 27 d’abril 
del 2014, a la primera planta del Palau Robert. 

La seva bibliografia comprèn mes de tres-cents títols 
publicats a diferents països. La seva obra ha estat 
traduïda del català a totes les llengües majoritàries i ha 
escrit i dibuixat per a editorials de França, Alemanya, 
Àustria, Itàlia, Canadà, Bèlgica i el Japó. 

Un dels títols seleccionats és la sèrie de dibuixos de “Les 
Tres Bessones”, per la qual és internacionalment 
coneguda. Però hi ha molt més: La mostra presenta una 
selecció de contes, alguns dels quals no s’han publicat a 
casa nostra.  

 

http://www.gencat.cat/probert


 

 

 
 
 

 Punta al llapis 

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA  
 

 

Defensem un model de convivència, de solidaritat i de cohesió social                                                                           

a les nostres aules, educant els nostres alumnes en aquests valors. 

 Extret del Comunicat de l’AMPA de l’Escola Pia Sarrià - Calassanç en referència a la Interlocutòria del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya que va rebre l’escola i que obliga la Generalitat a fixar el 25% de l’horari lectiu en llengua castellana. 

 

Si us fixeu amb el cognom de qui signa aquest article, no és pas català. I és des d’aquesta perspectiva, 
de persona d’origen clarament castellà, que vull dir que no ho entenc.  

No entenc el que volen fer creure que està passant a les aules catalanes. De debò hi ha cap problema 
d’idioma? Entre la mainada? Segur? Perquè més aviat sembla que s’adapten com esponges a un i altre 
idioma, aprenent-los i compartint-los sense més, jugant a buscar el millor amagatall del tot indiferents a 
si ara en diuen ”fet i amagar” i després “escondite”. Comprovat: tots saben a què juguen i s’ho passen 
pipa. Tant de bo s’hi pogués incloure una tercera llengua amb la mateixa facilitat. 

No entenc l’angoixa pel desconeixement del castellà per part dels nostres alumnes (tot i que agraeixo 
l’interès), quan els resultats mostren que les millors notes en llengua castellana a nivell estatal, 
s’obtenen a Catalunya. 

 

 

 

 

 

No entenc que la veu d’una persona, una, s’alci sobre la veu de 
la majoria. Ves a saber quins enrevessats recomptes porten a 
aquesta mena de democràcia. Potser els mateixos que troben 
que milió i mig de persones manifestant-se no són una mostra 
significativa (i no he dit representativa) a tenir en compte. Però 
una sí. Amb aquest embolic numèric serà difícil explicar als 
nostres fills el valor de la democràcia. Clar que, de seguir així, 
ens quedarà ben poca credibilitat moral per a fer-ho.  

No entenc que ser bilingüe sigui menys que ser monolingüe 
(sense entrar ja en altres idiomes necessaris). Dos és menys que 
ú?. Un altre enigma matemàtic difícil de copsar. 

 

 



  
 

  

No entenc que algú es pugui arribar a creure que els catalans, que 
han donat sobrades mostres de societat avançada i civilitzada, 
tinguin cap interès en menystenir la importància de dominar 
(lingüísticament, s’entén) la tercera llengua més usada al món 
(després del xinès i l’anglès).  

En ple segle XXI, prohibir el català seria políticament incorrecte. 
Encara sort!. Però inventar subterfugis per anar tocant... el català, 
això es veu que no està mal vist. 

I a partir d’ara?                                                                                                                                                                                 
Tan de bo cap criatura hagi de renunciar a l’aprenentatge idiomes.                                                                               
Tan de bo cap criatura hagi de renunciar a aprendre.  

I per acabar, voldria afegir un aclariment: si fos el cas que la llengua 
castellana estigues en perill a casa nostra, jo seria dels qui 
advocaria per la seva defensa. Si fos el cas. 

 

Ester Hidalgo (Quatre Quadrats Quadrililats –Somiatruites) 

 Punta al llapis 



 

  

 
L’Ampa parla 

Festa de la Primavera 
 
 
 

 
Es tradició a l´escola, 
una escola amb molta trempera, 
celebrar any rere any 
la Festa de la Primavera. 
 
Des de l´AMPA ens ocupem 
d´organitzar la celebració. 
I tots esperem, sobretot els nens, 
aquest dia amb il·lusió. 
 
La Comissió de Cultura i Festes 
fa tots els preparatius 
per a que la Festa tingui 
alegria, diversió i caliu 
 
I què passa si com a pare 
també vull participar jo? 
Doncs que amb els braços oberts 
esperem la teva col·laboració! 
 
Però no només pares i mares... 
Avis, iaies i qui vulgui també 
pot participar de manera activa 
amb tot allò que sàpiga fer. 
 
Si teniu alguna idea 
que creieu pot agradar 
només cal que ho feu saber 
i la Comissió ho valorarà. 
 
Música, balls, jocs, 
tot hi pot tenir cabuda. 
Si l´activitat és interessant, 
sempre serà ben rebuda. 

 
 
 

 
 
Entre altres coses es fan 
actuacions, tallers i teatre. 
Si no tens temps per a tot, 
pots triar una activitat o una altra 
 
El dia és llarg i fa calor 
potser teniu la boca seca, 
és el moment d´anar al bar de Sisè 
on tenen beure i teca. 
 
No et pots perdre la Festa de l´escuma 
activitat estrella abans de dinar, 
i com segur que fa bon temps 
tots plegats ens podrem remullar 
 
I quan arriba la nit, si estàs cansat, 
no cal que facis el sopar, 
t´oferirem boníssims entrepans 
per a que aquí puguis menjar 
 
La Festa gairebé acaba 
però el Correfoc ha de començar: 
guarda una mica d´energia 
que tot començarà a petar! 
 
En fi… no ho podem explicar tot, 
ja tenim prou amb el que fem. 
Et tocarà moure el cul i venir a veure-ho 
Per què… el 14 de juny:  T´esperem!!! 
 

 
 

Comissió de Cultura i Festes 
(Pares dels “Big 25”) 

 



 

Biblioteca 

Ens encarreguem de posar al dia la biblioteca de l’escola perquè els nostres infants tinguin al seu 
abast tot allò que necessiten per satisfer la seva curiositat i ajudar-los en el seu  desenvolupament. 
Hi ha un munt de llibres que estan a punt per ser gaudits pels nostres fills. 
Comissió mixta de mestres , pares i mares. 

Butlletí 

Treballem per informar-vos de tots els esdeveniments que succeeixen en la nostra comunitat 
escolar, així com de temes que creiem que puguin ser d’interès... 
Gràcies a la participació d’alumnes, mestres i pares i mares. 
Comissió mixta de mestres , pares i mares. 

Casal 
Organitzem el casal d’estiu i el de Nadal per cobrir els períodes de vacances dels infants. 
També coordinem els esplais d’acollida de matí i tarda. 

Coordinadora 
Espai de trobada amb la resta d’AMPA del districte per treballar conjuntament. Ens reunim amb 
l’Administració i la FAPAC. 
Estem representats en el Consell Escolar de Districte i en el de Barcelona. 

Cultura i Festes 
Organitzem sortides i col·laborem amb l’escola en la celebració del calendari festiu. 
El nostra plat fort és la Festa de la Primavera. 

Economia 
Gestionem les quotes que paguen les famílies i vetllem perquè, amb la mínima despesa possible, 
els nostres infants rebin el millor servei.   

Escola de Pares 
Proposem xerrades, col·loquis i tallers sobre temes relacionats amb l’educació dels nostres fills i 
filles. 
També organitzem sortides en família. 

Escola Inclusiva 
A partir de l’atenció a la diversitat, vetllem per garantir un model educatiu de qualitat per a tots els 
infants, independentment de les seves condicions i capacitats. 
Comissió mixta de mestres , pares i mares. 

Extraescolars 
Planifiquem i oferim propostes lúdiques i esportives, dins de l’escola i fora de l’horari escolar, en 
funció dels interessos de les famílies. 

Fotografia 
Realitzem els reportatges fotogràfics de les principals activitats escolars: Concert de Nadal, 
Carnestoltes, Jocs Florals... 

Manteniment 
Ens encarreguem de fer millores, petites reparacions i solucionar alguns desperfectes perquè 
l’escola estigui sempre a punt. 

Solidaritat i 
Sostenibilitat  

Promovem iniciatives de caire socioambiental.  
Tenim un grup de consum ecològic en marxa! 
Comissió mixta de mestres , pares i mares. 

 
L’Ampa parla 

.... i tot el que vulguem fer entre tots per seguir creixent. 
 

Qualsevol col·laboració sempre serà benvinguda, t’ hi esperem!!! 
 

Comissions 



 

 


