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EDITORIAL
I la conselleria i els centres què en pensen?

El tema central d’aquest número el dediquem a analitzar què
mengen els nostres fills a l’escola o l’institut. La situació general
és correcta, però hi ha moltes petites diferències entre centres,
tant en els preus com en els menús o en el model de gestió.
Vista la situació, trobem a faltar uns criteris generals per part de
la conselleria d’Ensenyament, criteris que haurien de donar res-
posta a preguntes com aquestes: ¿és aconsellable fer menús
especials per als nens i nenes de famílies musulmanes o per als
vegetarians, per posar els dos casos més comuns? ¿Què és
preferible en opinió de la conselleria, que la gestió vagi a càrrec
de les AMPA o de l’equip directiu? ¿Tant en un cas com en l’al-
tre, és millor subcontractar el servei a una empresa o contractar
un equip propi? Ens fa l’efecte que fins ara cadascú s’ha espa-
vilat com ha pogut o com bonament ha sabut. Més enllà dels
preceptius controls sanitaris, i sense encotillar l’autonomia dels
centres, l’administració hauria d’establir un protocol general
d’actuació. Al capdavall, el fet de menjar, des del moment que
es produeix al recinte escolar, ha de formar part també del pro-
cés educatiu.
Finalment hi ha la qüestió dels preus. El cost del menjador enca-
reix molt l’ensenyament dels nostres fills. Més que incrementar
les beques de menjador, certament massa escasses, hauríem
d’avançar cap a l’autèntica gratuïtat d’un ensenyament públic
que també inclogui els àpats de la canalla, com passa en alguns
països. Seria una manera indirecta de potenciar l’oferta pública,
que a Catalunya massa sovint pateix de pitjors condicions que
la concertada, la qual sovint precisament es fa forta en aquests
serveis laterals (menjador, extraescolars, etc) per atraure el
públic.
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Clàudia Cordero Valeta, qui va obtenir també
el segon lloc en relació a tots els instruments
presentats. 

Des de l’AMPA felicitem a professors i alum-
nes per tant bons resultats, i recolzem la feina
ben feta encoratjant-los a seguir en aquest
camí.

Aquest any el format de la jornada de por-
tes obertes (12 de març de 2005) ha canviat,
s’ha submergit en el món musical amb la
col·laboració de professors i alumnes per
donar a conèixer a tots els interessats els dife-
rents àmbits en què es treballa. 

Per als que esteu interessats en estudiar el
grau mitjà de música al CMMB, s’hi accedeix
mitjançant la superació de la prova d’accés.
El termini d’inscripció a aquesta prova el
marca el Departament d’Educació i sol ser
cap al mes de maig.  

Altres concerts previstos dins la temporada
del CMMB són les actuacions que es porta-
ran a terme cada dijous a les 20 hores durant
els mesos de març, abril i maig. I, especial-
ment, el concert del 14 d’abril del Cor de
Noies del CMMB.

Des de l’AMPA us animem a participar en
aquestes activitats i, si ho feu, esperem que
en gaudiu. S’ho val!!

AMPA del Conservatori Municipal de
Música de Barcelona.

Com totes les AMPA intentem col·laborar, tant
com sigui possible, amb el centre i el seu pro-
jecte. 

El CMMB està enclavat a la Dreta de
l’Eixample i cobreix, dins l’àmbit musical, l’en-
senyament reglat de grau mitjà. Aquest
ensenyament, com ja sabeu, no està dins dels
estudis obligatoris que ha de realitzar l’alum-
ne, però té una gran importància de cara a la
formació musical i a l’impuls de la música dins
de la franja d’edat dels 12 als 20 anys. Si bé
la nostra societat, en conjunt i musicalment
parlant, està ben lluny d’altres d’Europa, no
es pot menysprear en cap cas la tasca que
realitza el CMMB posant els seus alumnes a
un nivell professional reconegut arreu. 

En aquest sentit cal esmentar que en el “3er
Certamen Nacional de Interpretación
Intercentros” convocat per la revista
Melómano, la Fundació Orfeo i Real Musical,
amb el recolzament del Ministeri d’Educació,
van quedar finalistes, en la fase autonòmica,
les alumnes Claudia Cordero Valeta de 6è
curs de piano, que estudia amb el catedràtic
Sr. Antoni Besses, i Estela Benita Bernés de
6è curs de violí, alumna del professor Àlex
Vidal. En la fase final, realitzada a Madrid, amb
la participació dels alumnes de tots els con-
servatoris d’Espanya que havien superat les
fases autonòmiques, el primer lloc com a
intèrpret de piano va ser per a l’alumna
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Som l’AMPA del Conservatori
Municipal de Música de Barcelona
(CMMB)  i en aquesta edició de la
revista ens volem presentar.
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Després d’haver fet una petita incur-
sió en aquesta revista, just quan l’es-
cola obria les seves portes, ara, ens
presentem com l’AMPA del CEIP
Ferran Sunyer, l’escola del Barri de
Sant Antoni, compromesa amb tot
allò que pugui afavorir als alumnes, a
la comunitat educativa i al nostre
entorn: barri, ciutat, etc.

Sempre que es posa en funciona-
ment una escola neix un Projecte,
acompanyat, és clar, d’un pressu-
post que, en el cas d’una escola
pública com és el CEIP Ferran
Sunyer, es caracteritza per la seva
rigidesa e insuficiència.

Tot i que després de quatre anys
de funcionament les prestacions poc
a poc van augmentant i les dotacions
s’incrementen, queden punts o
aspectes del dia a dia on s’encabeix
la intervenció de l’AMPA. Parlem d’a-
lleugerir les possibles mancances
que es donin, sempre dins de les
nostres possibilitats,  a les aules i al
centre.

En uns moments en què ens
queda lluny l’assoliment de l’estat del
benestar i en un barri de gent treba-
lladora, en bona mesura petits
comerciants, i gent que es desplaça
a altres zones de la ciutat, es fa
necessari establir a l’escola un servei
d’acollida matinal o inscriure, de
manera gairebé obligatòria els
nens/nenes a activitats extraescolars
perquè les jornades laborals s’ade-
qüin als horaris escolars.

Per aquesta raó elaborem anual-
ment un Projecte que engloba el
temps, més enllà de l’horari lectiu,
emmarcant les seves activitats dins
els objectius de tota la  Comunitat
Educativa, i donant un ampli contin-
gut a les activitats que es realitzen.
Gràcies a la gestió de l’AMPA, que
estudia dia a dia la seva acceptació i
millora, l’Escola disposa d’activitats
extraescolars, casals de vacances,
servei d’acollida matinal i una ludote-
ca de qualitat (i en breu també ludo-
étnia). En aquest sentit, volem desta-
car el taller multididàctic (cuina
sense foc, jardineria i reciclatge) que
ha estat un repte per l’associació
pels valors que en ell es treballen la
sostenibilitat, el reciclatge i l’apropa-
ment a la natura.

Des de l’inici ens hem plantejat el
foment de l’hàbit de la lectura entre
els nens. En aquest sentit hem unit
esforços amb el centre per desenvo-
lupar activitats enfocades amb
aquesta finalitat. I, seguint aquesta
mateixa línia de treball, comencem a
posar en marxa el projecte de la
socialització dels llibres de text.

També volem afavorir la Intercul-
turalitat creant uns hàbits de con-
vivència ferms entre els nostres
fills/filles, entre els pares/mares i
entre els mestres, en definitiva entre
tots els membres de la comunitat
educativa.

En definitiva, les activitats i els pro-
jectes actuals i futurs depenen en
bona mesura de la participació,
suport i col·laboració, dels pares i
mares, que amb la seva desinteres-
sada col·laboració fan que sens
dubte, es contribueixi a la millora de
la qualitat de l’ensenyament públic
dels nostres fills.

I és precisament per això que no
volem ni podem tancar els ulls i limi-
tar l’àrea d’actuació a l’escola, per-
què forma part d’un tot, d’una reali-
tat social que ens envolta. Així,
col·laborem amb les altres AMPA de
les escoles del Districte i les diferents
associacions i entitats, participant
dels projectes que s’endeguen al
barri. 

Volem una escola amb la qualitat
que es mereixen els nostres fills i
hem triat bé, l’escola pública ha de
seguir sent la millor opció. 

AMPA del Ceip Ferran Sunyer.

L’AMPA del CEIP Ferran Sunyer. L’escola
Pública de Sant Antoni
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AMPA, tot i que no hauria de ser
necessàriament així. De fet, l’acte d’a-
limentar-se, amb tot el que comporta,
també forma part d’una educació
integral i els mestres hi tenen molt a
dir. Per això la direcció dels centres,
encara que no en controli la gestió, té
l’última paraula sobre el funcionament
dels menjadors escolars i del tipus
d’esmorzar que ha de portar la cana-
lla, un altre aspecte en què a vegades
els pares ens mostrem massa permis-
sius amb els capricis infantils.

L’alimentació sempre ha estat
important com a element educatiu,
però ara encara més a causa de l’e-
xistència d’una pressió publicitària
molt forta sobre els nois i noies, enca-
minada cap a un consum fast food
poc adequat, tal com també expli-
quem en aquestes pàgines. A banda
d’aquest apunt sobre els mals hàbits
publicitaris que porten a una alimenta-
ció deficient, i a més de l’exemple de
diferents escoles, també hem inclòs
un article del prestigiós cuiner Quim
Marquès, pare de l’escola Carlit, que
opina sobre l’alimentació infantil, així
com un comentari sobre les diverses
funcions que assumeix el menjador
escolar i la necessària implicació de
les famílies en els hàbits alimentaris a
casa. Esperem que tot plegat ens
ajudi a dotar-nos de criteris i informa-
ció per avançar cap a una millor ali-
mentació dels nostres fills. 

Ignasi Aragay

En conjunt, es pot dir que els nostres
fills s’alimenten prou bé a l’escola, tot
i que el menjar no és exactament
casolà. La dita cuina de l’àvia sembla
que ja no sigui possible: la figura
d’una cuinera o cuiner que comprava
els aliments al barri, es feia els menús
al seu aire i els cuinava cada dia ha
passat a la història. Només els CEIP
Joan Miró i el Tabor mantenen aques-
ta opció, i per cert amb molts bons
resultats i a un preu perfectament
competitiu: 76,5 euros al mes en el
primer cas.

La resta de centres, la majoria a tra-
vés de l’AMPA i en alguns casos des
de la mateixa direcció de l’escola, han
optat des de ja fa anys per subcon-
tractar el servei a empreses que s’en-
carreguen de confeccionar els
menús, de proporcionar els aliments i
de contractar el personal de cuina, el
qual, això sí, treballa a l’escola. Entre
els instituts el normal és el càtering,
que normalment presenta més pro-
blemes de qualitat i, paradoxalment,
un encariment del preu. A les escoles
amb cuina pròpia, les diferències
estan en la quantitat de plats precui-
nats que se serveixen –quants menys,
millor- i en el tipus d’oferta. L’opció
per la varietat en els primers plats
–evitar la solució fàcil de la pasta-, per

fer recular els fregits en els segons i
per potenciar la fruita als postres
sembla la més adequada.

L’assumpte dels menús especials
també està a l’ordre del dia. En gene-
ral s’atén la demanda diferencial per
motius religiosos i també hi ha menús
de règim i, tret d’alguna excepció, els
menús vegetarians no han acabat de
quallar. Sigui perquè l’oferta és prou
bona o pel tipus de vida que portem
els pares, a les escoles públiques de
l’Eixample són una majoria àmplia els
qui es queden a dinar, opció que
inclou el servei de monitoratge poste-
rior (en aquesta panoràmica només
ens hem centrat en les qüestions ali-
mentàries). Hi ha escoles on més del
90% dels alumnes usen regularment
el servei de menjador.

La gestió del menjador ha estat
assumida majoritàriament per les

Diversitat de preus,
d’empreses, de menús,
de models de gestió…
Aquesta és la realitat
de l’alimentació als cen-
tres escolars públics de
l’Eixample.Així es
desprèn de la radiogra-
fia que ens han propor-
cionat les AMPA d’una
mostra d’escoles del
barri.

Nyam, nyam…
Què mengen els nostres fills a l’escola?
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– L’equip directiu gestiona el servei de menjador
L’escola només fa quatre anys que va entrar en fun-

cionament i actualment disposa de dues línies escolars,
entre P3 i 3r curs de primària. Aquest curs el menjador
té 210 alumnes que fan ús d’aquest servei de forma fixa
i 5 d’esporàdics. El menjador es compartit pels alumnes
d’infantil i primària, i aquest any s’han hagut d’instaurar
dos torns per manca d’espai (un d’infantil i un de primà-
ria).

Els preus oscil·len entre els 90-100 euros mensuals,
en funció dels dies laborables de cada mes. Quan es fa
servir de forma esporàdica el preu és de 6,50 euros. La
gestió del menjador (cuina i monitors) recau de forma
exclusiva en l’equip directiu del centre. També hi partici-
pa la comissió de menjador del nostre Consell Escolar,
de la qual formen part dos membres de l’equip directiu
i un representant dels pares. Des de l’AMPA es va pro-
moure la redacció del reglament intern de funcionament
del menjador, es va presentar a la comissió de menjador
del Consell Escolar i va ser aprovat. 

L’escola disposa de cuina pròpia i tots els menjars
s’elaboren directament al centre. El servei de cuina,
ofert per l’empresa Àpats, disposa d’una cuinera i dos
ajudants. Els menús són dissenyats per la cuinera i s’o-
fereix la possibilitat de menús diferenciats per motius
religiosos i/o de salut. Cada mes els pares reben un full
que especifica els menús diaris. El servei de monitors
correspon a l’empresa Diverjoc, que cada mes també fa
arribar a les famílies un full amb una programació de les
activitats lúdico/educatives que es duen a terme a
cadascun dels grups d’edat.

Els informes sobre com han menjat els nens són dia-
ris per als alumnes de P3, setmanals per als de P4 i P5
(amb un informe trimestral) i mensuals per a la resta d’a-
lumnes, amb el compromís de si es dóna alguna
incidència es comunica als pares immediatament. El fet
que el servei de menjador sigui gestionat per l’equip
directiu suposa que l’AMPA no pot participar directa-
ment en la presa de decisions. Per exemple, actualment
una de les demandes de la nostra AMPA és que sigui la
mateixa empresa la que gestioni els monitors del men-
jador i les actitivitats extraescolars. Pensem que aques-
ta unificació permetria millorar el coneixement mutu d’a-
lumnes i monitors, i establir una línia pedagògica i d’ac-
tuació més coherent que abraci tot el temps no lectiu
dels nens. 

Respecte al menús, segueixen una pauta setmanal en
la qual estan representats els principals grups d’ali-
ments (pasta, llegums, verdura i arròs per als primers, i
pollastre, altres carns i peix per als segons). Per postres,
quatres dies a la setmana es menja fruita i l’altre iogurt
o, un cop al mes, galetes i formatge. Encara que sobre
el paper són menús dietèticament correctes, es troba a
faltar més variació en la preparació dels plats (¿per què
l’arròs sempre va amb tomàquet?), certa escassetat de
peix (en tot el mes de febrer només hi apareix tres vega-
des, i una d’elles en forma de varetes), i una presència
elevada d’aliments preparats, com croquetes, varetes
de peix, hamburgueses, mandonguilles i salsitxes (amb
un promig de dos cops per setmana). 

Mercè López i Fina Martínez

– Cinc varietats de menús cada dia
L’escola Auró compta amb servei de menjador

de cuina pròpia gestionat pel Consell Escolar.
Anualment es contracta una empresa de restaura-
ció que s’encarrega de dur a terme tot el que
comporta un servei de menjador: elaboració de
menús, manteniment d’instal·lacions, neteja, pro-
veïdors, controls sanitaris, contractació de perso-
nal, substitucions, cobrament de rebuts, assegu-
rances... Hi ha una comissió de seguiment del
Consell Escolar i reunions setmanals entre escola
i empresa.

Els menús són elaborats per l’escola i l’empresa
en cinc setmanes rotatives per al menú d’estiu i el
mateix per al menú d’hivern, i són menús equili-
brats, variats i on es controla des del gramatge
fins a la varietat per tal d’assegurar una bona dieta
equilibrada i un valor afegit educatiu pel que fa
referència a aprendre a menjar de tot. Aquests
menús són supervisats per la nostra dietista, per
la de l’empresa i per l’àrea de Salut Pública.

L’escola respecta la diversitat i ofereix cinc varie-
tats de menús: el “normal”, l’hipocalòric, el
musulmà, el vegetarià, el de règim, a més el menú
específic per a qualsevol tipus de dieta especial
per qüestions d’al·lèrgies. Enguany estem treba-
llant més a fons l’esmorzar dels alumnes a casa i
a l’hora del pati per tal de reconduir hàbits poc
saludables (enquestes, xerrades, informació a les
famílies...) 

Santi Puig

CEIP Ferran Sunyer CEIP Auró

Moltes vegades és al
menjador escolar on
s’han d’ensenyar els

hàbits que els alumnes
ja haurien d’haver asso-

lit de casa.
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La formació integral de la persona és
el principal objectiu encomanat a tots
els agents que intervenen en l’educa-
ció. Tradicionalment hi ha hagut una
gran claredat en els aspectes forma-
tius que corresponien a cadascún
dels tres agents principals: família,
entorn social i escola. Però, les coses
han canviat molt a la nostra societat:
la manca de temps és un problema
cada vegada més greu; gran part de
la càrrega pedagògica que abans
corresponia a la família, està sent
delegada en l’escola, que en molts
casos s’està convertint en gairebé l’ú-
nic agent capaç d’impartir una forma-
ció sistemàtica als nois i noies.

Els professionals de l’ensenyament
s’adonen que quan la societat detec-
ta mancances al món de l’adult, com
són l’augment dels problemes de
salut (obesitat, càries dental, drogo-
dependències...), problemàtiques
mediambientals, increment d’acci-
dents de trànsit, intolerància, hàbits
de consum inadequat, etc., hi ha una
tendència recurrent per part dels
poders públics a pensar en l’escola
com a institució miraculosa capaç
d’aplicar programes educatius
correctors. I el menjador no és aliè a
aquesta demanda. Moltes vegades
és al menjador escolar on s’han d’en-
senyar els hàbits que els alumnes ja
haurien d’haver assolit de casa.

La veritat és que ja s’està fent molt
a les escoles: seguretat vial, higiene
bucal i alimentària, prevenció de dro-
godependències, promoció de soli-
daritats diverses, respecte al medi
ambient i moltes coses més. Molt
sovint hem de lluitar també des de
l’escola contra els mitjans de comuni-
cació, moderns molins de vent con-
troladors de pensaments i desitjos.

Però, què es fa especialment als
menjadors escolars?

Des de la primigènia atenció a les
necessitats alimentàries dels infants,
els menjadors escolars s’han conver-
tit en uns espais educatius més de
l’escola, en coherència amb cada

entrepà a mig matí i no pastisseria
industrial, etc.

Hi ha famílies que creuen que el
temps del migdia hauria de servir per
continuar fent més activitats escolars,
a part de la jornada del matí, però això
impediria el necessari descans, amb
perjudici del rendiment de la tarda. És
un període molt important de temps
relativament lliure que facilita el
desenvolupament de les relacions de
grup, base de la socialització dels
infants. Sí que és convenient que els
alumnes més grans disposin d’un
temps després de dinar per acabar
feines endarrerides, repassar con-
trols, col·laborar en les tasques de
decoració de l’escola quan hi ha fes-
tes, etc., però tot sense la pressió de
l’obligatorietat.

En definitiva, el menjador escolar,
tot i ser important en l’educació dels
hàbits dels nois i noies, només acon-
seguirà els seus objectius educatius
amb la base que dóna la pròpia famí-
lia. Tots hem d’anar en el mateix sen-
tit si volem bons resultats. La família
ha d’acostumar als fills a acceptar
una alimentació equilibrada i variada a
casa i l’escola ha de mantenir els
mateixos criteris. Tot això anirà en
benefici d’una bona salut i també d’un
bon rendiment escolar. 

Laia Balasch

projecte de centre. Un menjador tipus
s’encarrega de:

·Donar una alimentació sana, equi-
librada i suficient, amb menús con-
trolats per experts oficials en nutri-
ció.
·Acostumar els nens i nenes a
menjar tot tipus d’aliments. Els
menjadors escolars són un dels
refugis més eficaços de la nostra
rica cuina tradicional mediterrània:
ensenyen a molts nens a descobrir
que, per exemple, els cigrons i les
bledes es mengen i no són ele-
ments decoratius dels prestatges
del supermercat. 
·Ensenyar els nens i nenes a men-
jar correctament i a comportar-se
de manera adequada a taula i en
les seves relacions.
·Practicar el respecte a la diversi-
tat, fent menús adaptats a les dife-
rents característiques i problemes
de l’alumnat: vegetarians, musul-
mans, intoleràncies d’alimentació,
malalties, inapetència, trastorns
del comportament, etc.

A més a més, la família hauria d’en-
senyar els seus fills a seguir els criteris
d’alimentació que normalment sugge-
reix el professorat: fer un bon esmor-
zar abans d’anar a  l’escola, menjar

Els menjadors escolars,
una forma sana d’educar



– Les cremes i llegums a la picota
Una visita ràpida al menjador de l’Institut Ernest

Lluch, durant una estada dels alumnes, a la hora del
dinar, és suficient per confirmar que la solució idònia
en aquesta matèria de l’alimentació escolar es difícil
de trobar. El càtering, el servei i les condicions higiè-
niques són força correctes. S’eviten les maioneses i
altres productes casolans que puguin transmetre
malalties i Sanitat fa les seves visites periòdiques. Els
menús són equilibrats, però...Però si parlem amb els
alumnes, ràpidament queda clar que les sopes i ver-
dures són altament rebutjades i alguns cops solen
acabar a les escombraries. ¿Com es pot evitar que
es volatilitzi, aquest suposat 30% de la esmentada
dieta? Els nois i noies voldrien un augment de salsit-
xes, hamburgueses, patates i pizzes, nuggets de
pollastre, tot el tipus d’aliments que els entren pels
ulls a través de la publicitat i que ells associen amb
l’oci i amb una falsa imatge de llibertat juvenil.

Per descomptat, els alumnes no fan cap menció
del fet que el peix només representa un un 3,5% del
total de la dieta. Ja se sap, una cosa és menjar
correctament i una altra ensenyar als nostres fills la
cultura de la cuina. De tota manera, una presentació
més atractiva dels aliments i utilitzar estris i plats ade-
quats en comptes de la trista safata metàl·lica, pot-
ser milloraria una mica la situació. Tenim una assig-
natura pendent! Potser es podrien organitzar unes
jornades sobre alimentació destinades als alumnes. 

Joan Espinosa
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IES Ernest Lluch

Sense empresa subcontractada
A l’escola Joan Miró, l’Adela és la persona a qui

l’AMPA, que és qui gestiona la mitja pensió, confia tot
el que té a veure amb el menjador. A la cuina de l’es-
cola hi treballen quatre persones: dues cuineres, una
ajudant de cuina i una auxiliar (fregar plats, etc...). És
personal qualificat i estable, amb bones relacions
laborals. Els menús els confecciona aquest equip i
després són supervisats per Sanitat i per la direcció
de l’escola. El criteri que segueixen és la varietat, que
cada setmana els nens i les nenes mengin aliments
de tots els grups nutricionals.

El menjar el compren a diferents proveïdors majo-
ristes, tret de la carn i la fruita, servides per minoris-
tes de confiança. L’Adela insisteix que a l’hora de
comprar, no miren els preus, sinó la qualitat. L’escola
ofereix menús especials per a aquells nens o nenes
que pateixen al·lèrgies, per als celíacs, per als obesos
i per als musulmans.

Des del començament, tret del primer curs, que es
va haver de contractar un servei de càtering perquè
encara no estava feta la cuina, la gestió de la mitja
pensió ha estat en mans de la pròpia escola mit-
jançant l’AMPA. Segons l’Adela, aquesta estructura
de funcionament és molt satisfactòria i dóna lloc a un
servei de confiança, que ofereix qualitat i que resulta
econòmicament sostenible, tal i com demostra el fet
que les quotes de menjador són comparativament
baixes (76,5 euros al mes 10 mesos l’any) i no cal
apujar-les cada any. Un altre motiu de gran satisfac-
ció per a l’Adela és que al llarg dels anys s’ha arribat
a aconseguir que la mitja pensió no sigui un espai on
simplement es menja i es juga al pati, sinó un espai
d’activitats i continguts que està veritablement inte-
grat dins el projecte educatiu del centre. De fet, els
pares i les mares podem donar fe de la presència de
la mitja pensió a les reunions de classe, on s’informa
dels objectius educatius del menjador per a cada
nivell. El menjador participa en les celebracions de
festivitats preparant dinars especials i el curs passat,
coincidint amb uns dies que tot el centre dedicava a
l’estudi de la Xina, es va organitzar un dinar xinès. De
fet, no era la primera vegada: fa un parell de cursos
es van celebrar unes jornades gastronòmiques en les
quals els nens i les nenes van poder tastar menjars
típics de diferents llocs del món. 

Irene Yúfera

CEIP Joan Miró



Segons dades d’estudis realitzats per
diferents entitats i publicades als mit-
jans de comunicació, els fabricants de
productes d’alimentació acaparen els
espais publicitaris a les franges infan-
tils. La campanya de prevenció de l’o-
besitat, engegada pels poder públics
té la competència, només a la televi-
sió, de gairebé 350 hores d’anuncis,
segons dades de l’any 2004. Això
representa una hora al dia de mitjana
d’exposició als missatges dels anun-
ciants per part dels més petits (entre 4
i 12 anys).

Entre el rànquing d’anunciants d’ali-
mentació, destaquen les conegudes
cadenes de menjar ràpid, amb els
seus menús i regalets. De fet, el sec-

tor alimentari és líder en inversió publi-
citària dirigida al públic infantil, pel
davant de les joguines.

Per categories de productes, els ali-
ments més anunciats són els làctics
(17%), les pastes i galetes (15%), el
fast-food (14%) i les llaminadures
(13%), segons dades publicades per
l’OCU (Organització de Consumidors i
Usuaris). Aquesta mateixa associació
assenyala que dels 25 principals
anunciants a la franja infantil, 13 són

8 L’EIXAMPLE ESCOLAR

empreses d’alimentació. Els produc-
tes més anunciats a la televisió són el
Happy Meal de McDonalds, el menú
infantil de Pizza Hut, els xiclets
Boomer i la Nocilla.

Amb tota l’enrenou que ha provocat
la publicació de les dades sobre l’aug-
ment de l’obesitat infantil a Espanya,
per fi ara es comença a parlar de la
necessitat d’algun tipus de regulació
per a la publicitat dirigida als més
petits (per cert, amb una saturació
enorme) i de la necessitat que les
indústries alimentàries millorin l’eti-
quetatge dels seus productes. Més
val tard que mai. 

Rafa Expósito

– 120 alumnes de secundària usuaris del menjador
El menjador és de càtering i està subcontractat a

l’empresa Sky Chefs, que proporciona els monitors
(6) i el personal que serveix els dinars (2). No hi ha
cuina pròpia. El usuaris són 120 (1er, 2 i 3er. d’ESO),
xifra considerada alta per un IES. La clientela possi-
ble és de 270 alumnes. La mateixa empresa conces-
sionària s’encarrega de la gestió administrativa (fac-
turació, control d’impagats, beques, etc). Si hi ha
beneficis, es reinverteixen en el menjador.

El servei de menjador funciona 3 dies per setmana
(2 tardes no són lectives) i l’AMPA ha subvencionat,
amb aportacions anuals al centre, alguna millora,
com ara taules, cadires o mobles per a motxilles.

Els menús els confeccionen els responsables de
Sky Chefs i només hi ha canvis o adaptacions al
menú estàndard per qüestions mèdiques. Les famí-
lies reben mensualment un full amb els menús.
Sanitat fa els controls corresponents, però la infor-
mació que generen no arriba a les famílies.

El control del servei el fa la comissió de menjador
de l’AMPA i la comissió de menjador del Consell
Escolar. La problemàtica és la de sempre: qualitat i
equilibri nutricional dels menús, considerats bons per
part de l’empresa i qüestionables per part d’algunes
famílies. Tampoc hi ha “consens” en les percepcions
de la  comissió de menjador de l’AMPA i de la comis-
sió de menjador del Consell. Però els alumnes ho
tenen clar: és millor el Pans&Company. 

Rafa Expósito

El públic infantil es “menja” cada dia més 
d’una hora d’anuncis d’alimentació

Els productes “estrella”
a la televisió són els de
conegudes cadenes de
menjar ràpid

IES Jaume Balmes

– Menjar fresc del mercat del barri
El servei de menjador de l’escola Tabor, tot i tenir la

seva gestió encarregada a l’empresa Servitabor, està
totalment integrat al funcionamemt del centre.
L’elaboració del menjar es fa a la cuina del centre. El
personal consta de 4 cuineres i 3 ajudants de cuina,
a més de 17 monitors que s’encarreguen tant del
menjador, vetllant per tal que els alumnes adquireixin
uns bons hàbits alimentaris i de comportament, com
del temps de lleure.

Pel que fa a la matèria primera, una part es compra
a majoristes, la verdura i la fruita es compren al mer-
cat de la Sagrada Família, d’on som clients des de fa
molt de temps i el pa també es compra en un forn del
barri.

Dels aproximadament 450 alumnes del centre, es
queden a dinar fixos 332 i eventuals uns 8 o 10 cada
dia.

Els menús mensuals s’elaboren per trimestres i
s’entreguen a les famílies. Hi ha 4 menús diferents; al
general no hi manca ni verdura ni amanides, llegums,
peix o carn i fruita per postres quasi cada dia; hi ha el
menú de règim per a nens amb problemes de salut
puntuals, un menú sense carn de porc per als alum-
nes musulmans (aquest any són uns 8 nens) i un
menú vegetarià (aquest any per a 2 nens).

El seguiment de tot el que fa referència al servei de
menjador es fa des de la Comissió de menjador.

CEIP Tabor
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– Seitan i tofu, rebutjats
L’escola té cuina pròpia atesa per un cuiner i dos aju-

dants que, a banda del suport a cuina, són els encarre-
gats de servir el menjar i que són contractats per l’em-
presa COBISA. El menjar es cuina en la seva totalitat a
l’escola. La matèria primera la proporciona també l’em-
presa. Es queden a dinar 195 dels 225 alumnes del cen-
tre. El servei ha estat contractat i gestionat per l’AMPA
des de fa ja 8 anys. Els 11 monitors de migdia (de 12:30
a 15:00 hores) també són de la mateixa empresa i s’ocu-
pen de vetllar pels hàbits higiènics i de comportament:
rentar mans, rentar dents, dur tovallons de roba de casa,
tenir cura de l’espai... 

Per als més petits (cicle infantil), es fan fitxes diàries d’a-
valuació i per als grans, notes als pares quan es conside-
ra oportú, les quals  s’han de retornar signades. El preu
és de 83,00  mensuals per alumne (43,00  pels alumnes
amb beca del departament d’ensenyament). Totes les
famílies reben el menú en paper o mail a començaments
de mes, on consten els plats amb la indicació del nombre
de proteïnes, calories i hidrats de carboni. Els menús els
confeccionen els responsables de l’empresa COBISA
amb la supervisió i aprovació de la Comissió de Menjador
de l’AMPA. Només hi ha canvis o adaptacions del menú
per qüestions mèdiques (prèvia presentació de certificat
mèdic que ho acrediti) o de règim puntual (mitjançant una
nota dels pares).

Durant el curs 2003/2004 es va intentar la introducció
de productes específicament vegetarians al menú tradi-
cional (seitan i tofu, entre altres). Després d’un període de
prova van ser rebutjats per la majoria dels pares.
L’Assemblea de l’AMPA va acordar suprimir-los. Tot i així
el servei de menjador ofereix un menú vegetarià, que
suposa per a les famílies usuàries un suplement de 6,00
mensuals. 

Josep Melero i Carles Ferrer

– Menys plats precuinats
Els darrers anys han anat millorant els menús

gràcies a la feina conjunta de l’Empresa Scolarest,
personificada en el dietista Vicenç Sallés, de la cui-
nera Eloisa Peñalva –amb ella hi ha una ajudant i
dues auxiliars- i de la comissió de mares i pares
que l’Ampa ha creat per fer-ne el seguiment, tot
sota el vist-i-plau de la direcció de l’escola, que és
la que té l’última paraula. Scolarest fa 16 anys que
té adjudicat el servei, sempre amb la mateixa cui-
nera. La cuina rep gènere a diari (dos dies a la set-
mana verdura i fruita, un dia els làctics, tres dies la
carn i els pollastres, i cada vuit dies el peix i els pro-
ductes congelats). El menjar es cuina al dia. Hi ha
molts pocs plats precuinats. L’equip de cuina està
obligat a guardar mostres diàries dels menjars
durant una setmana per si hi ha problemes i cal fer-
ne anàlisis posteriors. També té l’obligació d’apun-
tar-se a una llibreta les temperatures diàries de les
càmeres i congeladors. Per seguretat, els ous han
de ser pasteuritzats. 

La idea principal és que el menú és sigui molt
variat, de manera que dels cinc dies de la setma-
na n’hi hagi un de pasta, un d’arròs, un de llegum,
un de verdura i un de sopa o crema. Amb els
segons plats, el mateix: vedella, porc, peix, pollas-
tre (gall dindi) i l’últim dia fregit o ou. Abans hi havia
molts fregits. De postres, tres dies de fruita, un de
làctic i un de postres dolços. Les úniques excep-
cions consisteixen en la supressió del porc (o tota
la carn) per a la canalla musulmana, amb l’alterna-
tiva de peix o altres carns o ou. Es va intentar crear
un menú vegetarià, però va ser descartat per
qüestions econòmiques (hauria calgut incorporar
un cuiner més) i per poca demanda.

Des d’aquest curs, els alumnes de 1er a 6è que
ho volen tenen la possibilitat de rentar-se les dents
després de dinar. Dels 225 alumnes del Carlit, se’n
queden a dinar 175 més 5 o 6 d’eventuals. A prin-
cipis de mes tots els alumnes reben un menú del
mes editat per Scolarest. El preu del menjador és
de 102 euros al mes i 6 euros per un dia eventual.
L’empresa de monitoratge és Taula i Oci. 

Núria Morera

CEIP Concepció CEIP Carlit

...els menjadors esco-
lars s’han convertit en

uns espais educatius
més de l’escola, en

coherència amb cada
projecte de centre...
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– Un sol menú per a tothom
L’escola té un cuiner propi de l’empresa Sky Chef,

que elabora els menús i que és l’empresa proveïdo-
ra. Hi ha una Comissió de Menjador del Consell
Escolar, amb representants de l’AMPA, el director i
dos mestres. Més de la meitat dels 600 alumnes del
centre es queden a dinar.

Els problemes més greus són les exigències inac-
ceptables per part d’alguns pares que reclamen
menús especials per motius religiosos, ideològics o
de preferències gastronòmiques. Aquestes individua-
litats no són ateses ja que cap ideologia, fe religiosa
o preferència gastronòmica minoritària és exigible
davant una majoria que pensa o actua diferent. El
menjador és un lloc que ha de ser per la convivència.
Menjar és un acte social i educatiu. Un pas en la inte-
gració. La nostra eina per integrar és el nostre res-
pecte per fomentar el laïcisme, el lliurepensament i el
comportament democràtic. Cal un tracte igual, no
discriminatori per a ningú. Cal tenir en compte els
interessos generals per damunt dels individuals. 

Gerard Alcázar

– No té cuina pròpia ni edifici
A l’escola es menja força equilibrat, dins de les limi-

tacions que suposa tenir càtering, ja que el centre no
té cuina pròpia ni, de fet, edifici! L’empresa que té el
servei adjudicat és Endermar i n’estem contents. Hi
ha una comissió de l’AMPA que vetlla per la qualitat
dels menús i en proposa alguna rectificació. De totes
maneres, el càtering comporta moltes limitacions,
com la impossibilitat de servir aliments a la planxa.
Tot ha de ser fregit o guisat.

Ateses aquestes limitacions cal que des de casa
fem un esforç per equilibrar l’alimentació dels nostres
fills i filles per tal d’aportar a la dieta global allò que el
càtering no pot oferir. 

Saül Dalmau

CEIP Glòries CEIP Llorers

Cada vegada tenim més informació
de l’important que és la nostra ali-
mentació i crec que hi hauríem de
parar més atenció. D´un temps cap
aquí és veritat que la gent se’n preo-
cupa una mica més, sigui per l’excés
d’informació que rebem o per les
noves malalties. I ben segur que val la
pena invertir una mica de temps a
l’assumpte, per nosaltres mateixos i
pels nostres fills, que són com espon-
ges i aprenen imitant els grans, també
a l’hora de menjar, d’acceptar nous
menús o de fer fàstics a certs produc-
tes. Els pares som el seu model culi-
nari i som nosaltres els que més
podem contrarestar determinada
publicitat banalitzadora del fet de
menjar.

Val la pena dedicar una mica de
temps, arrencant-lo d’on sigui, per
superar la moda de menjar de qualse-
vol manera i a qualsevol lloc. El nostre
organisme s´habitua a quasi tot, però
quan, després d’una època de desor-
dre nutricional fem bondat i intentem

menjar equilibradament, es produeix
un equilibri que fa que ens sentim
millor. Una pràctica molt interessant,
educativa i divertida és dedicar dues
hores setmanals a anar al mercat, si
pot ser en família millor. És un espai
ple de colors, olors i formes molt
atractiu. Proveu-ho, aprendreu a
menjar millor i tindreu sempre una
nevera plena de productes frescos i
sans. Fins allí on el pressupost us ho
permeti, val la pena comprar verdures
fresques, peixos frescos –també n’hi
ha de barats-, carns sanes i variades,
diferents tipus d´aus i no oblidar els

llegums. Tot això ens permetrà no
abusar tant de la pasta i, quan la fem,
anar una mica més enllà dels macar-
rons amb tomàquet de pot.
D´enciams bons n´hi ha tot l´any, els
iogurts ecològics són fàcils de trobar,
el pa de forner és una delícia... En fi,
proveu d’anar al mercat amb els vos-
tres fills, entusiasmeu-los, cultiveu-los
el gust i les ganes: s’ho passaran
pipa.

I després caldrà invertir una mica de
temps, tampoc tant, a la cuina, sense
complicar-nos massa la vida però
posant-hi un xic de carinyo, i un pes-
sic de sal i una mica de pebre, si cal.
D´aquesta manera estarem sans i
equilibrats, amb els ulls vius, la pell
brillant i un humor i vitalitat nous. Els
nostres fills sabran menjar i aquesta
serà una herència que no oblidaran
mai. El luxe de la vida podria
començar per aquí, i després ja vindrà
la resta. A menjar bé i a gaudir de la
vida!

Quim Marquès, 
cuiner i pare del Carlit

Una herència per als fills



RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2004, que dóna
instruccions per a l’organització i el funcionament
dels centres docents públics d’educació secundà-
ria de Catalunya per al curs 2004-2005.
Per tal d’establir els aspectes d’organització i funciona-
ment i les orientacions generals per a l’aplicació pràcti-
ca de la normativa vigent en els aspectes didacticope-
dagògics, participatius i de gestió dels centres docents
d’educació secundària, i sens perjudici de les normati-
ves específiques que regulen situacions particulars, en
virtut de les atribucions conferides per l’article 16 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, pro-
cediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, Resolc:
Aprovar les instruccions d’organització i funcionament
dels centres docents públics d’ensenyament secunda-
ri de Catalunya per al curs escolar 2004-2005, en els
termes establerts en l’annex 1 d’aquesta Resolució. Els
directors i directores donaran a conèixer els continguts
de les instruccions a tots els sectors de la comunitat
educativa.

Barcelona, 18 de juny de 2004
Ramon Martínez i Deu Secretari general

Projecte lingüístic
La llengua catalana, com a llengua pròpia de
Catalunya, s’ha d’utilitzar normalment com a llengua
vehicular i d’aprenentatge. Els directors i directores han
de fer del català el vehicle d’expressió normal en les
activitats docents i administratives, tant internes com
externes. A excepció de la llengua castellana i de les
llengües estrangeres, la resta d’àrees s’impartiran en
llengua catalana. Les activitats orals i escrites, l’exposi-
ció del professorat, el material didàctic, els llibres de
text i les activitats d’avaluació han d’ésser en llengua
catalana. Així mateix, les reunions, els informes, les
comunicacions... han d’ésser en llengua catalana. A la
Vall d’Aran, l’aranès serà normalment la llengua vehi
cular i d’aprenentatge i la llengua de les activitats inter-
nes i externes dels centres de la Vall.
El projecte lingüístic del centre, inclòs al projecte edu-
catiu, ha d’explicitar el tractament del català com a llen-
gua vehicular i d’aprenentatge i, alhora, articular el trac-
tament de les llengües en el currículum.
L’enfocament metodològic de l’ensenyament i l’apre-
nentatge de les llengües catalana i castellana ha d’és-
ser diferent segons la realitat sociolingüística en què es
trobi el centre. En tot cas, en acabar l’educació obli-
gatòria l’alumnat de Catalunya, independentment de
quina sigui la llengua habitual, ha de poder utilitzar nor-
malment i correctament les dues llengües oficials.
La programació de l’àrea de llengua ha de reflectir el
treball conjunt en llengua catalana i en llengua castella-
na de continguts, objectius, aspectes metodològics i
criteris d’avaluació. La programació general del centre
ha de concretar quines accions es duen a terme per tal
de potenciar l’ús de la llengua catalana en les activitats
de centre.
Coordinador lingüístic, d’interculturalitat i de cohesió
social Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del pro-
jecte lingüístic de centre i coordinar-lo amb el pla d’a-
collida i d’integració de l’alumnat nouvingut, que anual-
ment es concretarà en la programació general anual, es
considera prioritari el nomenament del coordinador o
coordinadora lingüístic, que s’encarregui també de l’e-
ducació intercultural i de la cohesió social, el qual ha de
desenvolupar les tasques següents:
— Assessorar l’equip directiu en l’elaboració o en l’ac-
tualització del projecte lingüístic i del pla d’acollida i
d’integració.
— Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars
de caire lingüístic i intercultural que el centre duu a
terme per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut.
— Assessorar l’equip directiu en la programació de les
actuacions de la programació general que concreten el
projecte lingüístic i el pla d’acollida i d’integració.
— Coordinar les activitats, incloses en la programació
general, que promouen l’ús de la llengua catalana, i el
respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultu-
ral.
— Coordinar-se amb els assessors de llengua, intercul-
turalitat i cohesió social dels serveis territorials.
— Crear, coordinar i actualitzar un fons de documenta-
ció (metodologies, materials didàctics, TIC…) que faci-
liti la potenciació de l’ús de la llengua catalana, la millo-
ra de la didàctica de l’ensenyament de la llengua i dels
aspectes lingüístics de les altres àrees, l’acollida lin-
güística i social de l’alumnat nouvingut i l’educació
intercultural.
— Coordinar-se amb les institucions i les entitats de
l’entorn per tal de treballar conjuntament en la promo-
ció de l’ús social de la llengua i en l’acollida lingüística i
social de l’alumnat nouvingut.

És difícil encetar un tema que és de
debat mediàtic, polític i personal. No és
pas feina nostra, però si ho és reflexionar
i vetllar pel compliment del marc legal i
mostrar algunes de les contradiccions
entre llei i pràctica, entre política institu-
cional i mitjans per a portar a terme les
mesures consensuades, etc. sobretot
quan afecta la nostra responsabilitat
sobre l’educació dels i de les adoles-
cents.

Hem constatat aquestes situacions de
contradicció en els nostres IES entre
legalitat i pràctica, i aquest article només
pretén posar sobre la taula la conse-
qüència d’aquesta situació des d’aques-
ta perspectiva sense entrar en les refle-
xions sobre què representa l’ús d’una
llengua. Reflexions com el fet que el llen-
guatge col·labora en la interpretació de
la realitat i l’elaboració d’un model cultu-
ral; o com el llenguatge afecta el pensa-
ment en la mesura que els conceptes
que són peculiars d’una cultura determi-
nada són codificats mitjançant una llen-
gua concreta, etc.

Segons les consultes efectuades al
Departament d’Educació, en els centres
docents públics d’educació secundària
la llengua catalana s’ha d’utilitzar com a
llengua vehicular i d’aprenentatge en
totes les àrees, exceptuant les llengües
castellana i estrangeres.  Això queda
reflectit en la resolució de 18 de Juny de
2004 publicada pel Departament
d’Educació en el Núm. 1013, any XXII,
juliol 2004 del FULL DE DISPOSICIONS I
ACTES ADMINISTRATIUS DEL DEPAR-
TAMENT D’EDUCACIÓ.

A la pràctica ens trobem amb una
situació de permissivitat o consens implí-
cit en l’impartició de classes d’un 20%
d’ús de la llengua castellana per part del
professorat. El mètode per establir qui-
nes són les llengües d’ús dins l’aula a la
secundària es basa en una
consulta/cens individual i pactant la
majoria de vegades en els departaments
el repartiment de la llengua d’ús a cada
assignatura. Sense filar prim podríem dir
que el problema comença quan aquest
20% arriba a superar el 50% en alguns
casos, segons curs i casuística conjun-
tural. 

Cal recordar que per poder ser part
cos del professorat d’un IES, tant com a
titular o  com interí o substitut/a a més
dels requisits habituals de contingut
intel·lectuals específics, cal estar en pos-
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sessió (...)  del certificat d’aptitud
pedagògica o d’altres equivalents, d’a-
cord amb la disposició addicional pri-
mera del Reial decret 118/2004, de 23
de gener i acreditar el coneixement ade-
quat, oral i escrit, de la llengua catalana,
d’acord amb el que estableix el Decret
244/1991, de 28 d’octubre (...). Això en
realitat no passa en alguns casos, tant
pel fet  de ser nouvinguts a la cerca d’o-
portunitats de treball que no troben a
les seves comunitats, com pel rebuig a
unes lleis de política lingüística que no
es comparteixen, o per comoditat en la
facilitat d’expressió.

Aquest fet no sols perjudica l’apre-
nentatge als estudiants catalanopar-
lants sinó que també ho fa de forma
més greu als estudiants estrangers, que
assisteixen a l’Aula d’Acollida (TAE) per
fer immersió en llengua catalana i des-
prés es troben que els fan classes en
llengua castellana. 

Segons estudis estadístics consultats
podríem afegir que tenim el privilegi
d’estar en el segon barri de Barcelona
en el qual la llengua catalana és d’ús
habitual com a llengua pròpia i com a
llengua materna i paterna i el primer
quant a coneixements de la llengua
catalana. Això hauria de representar un
guany tant en la integració de l’alumnat
estranger com en la identificació cultural
de tota la comunitat educativa. 

Resumint: ens trobem amb unes lleis
que no s’acompleixen; una pràctica que
no complau a ningú; la superació d’uns
marges permissius per conjuntures còs-
miques; uns projectes d’integració a
una realitat que potser no existeix, amb
una voluntat de solucionar aquestes
situacions per part dels centres i amb
una incapacitat de solucionar-los per
part de l’administració per manca de
recursos humans; un munt de voluntats
per totes bandes i una mala resolució
en la pràctica real.

Junta de l’APA. 
IES Maragall

El català als IES:
un ús en desús?
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El CEIP Les Glòries està ubi-
cada entre el carrer Lepant,
sota el pont de Marina, a l’es-
pera de la construcció de l’e-
difici definitiu a l’illa d’equipa-
ments del Fort Pius.

Els motius del perquè
aquest edifici no es va cons-
truir alhora que s’edificava la
biblioteca, el centre cívic, la
llar d’avis, el mercat i la
residència d’estudiants és
encara per a molts un misteri
i potser caldria trobar respos-
tes de caire polític tot veient
en quin any es van construir
els edificis esmentats (elec-
cions municipals) i de qui
depenia la construcció de l’e-
difici que falta.

Per situar el problema
comencem per dir que ins-
tal.lacions provisionals del
CEIP Les Glòries es van fer
per acollir els alumnes matri-
culats per al curs 2003/4 tot i
sabent per endavant que
aquesta situació es perllon-
garia com a mínim dos cur-
sos escolars més.

Haurem d’afegir, doncs, a
la manca de previsió de les
construccions escolars defini-
tives l’agreujant de manca de
previsió també en les provi-
sionals (ja diuen que els
humans som els únics que
ensopeguem dues vegades
amb la mateixa pedra!).

Tota aquesta situació pro-
voca molts problemes: difi-

cultats en les distribucions
dels espais per poder dur a
terme el Projecte Educatiu de
l’Equip docent (racons,
tallers…); manca de magat-
zems, despatx per a l’AMPA i
sales de reunions; cuina provi-
sional (càtering); problemes
de neteja d’exteriors; i un llarg
etcètera que ja us podeu ima-
ginar.

Avui volem fer esment
especial a un dels problemes:
la organització del Casal
d’Estiu.

El curs passat no el vam
poder organitzar ja que des
de les diferents Administra-
cions no se’ns concedí el per-
mís atès que les instal.lacions
escolars estaven pendents
d’ampliació per donar cabuda
als nous cursos i no semblava
prudent fer coincidir les activi-
tats del casal amb les obres
d’ampliació.

Per tot això es va haver de
negociar amb el Districte a fi i
efecte que els nostres fills i
filles poguessin tenir plaça
assegurada al Casal que
organitzava el Centre Cívic del
Fort Pius.

A més, es va haver d’acon-
seguir que s’ampliés l’oferta
de Casal als alumnes de P3 ja
que com haureu pogut com-
provar no hi ha pràcticament
cap mena d’oferta de Casal
d’Estiu per als alumnes de P3
fora de les organitzades per

les AMPA de les diferents
escoles.

La nostra sorpresa  va ser
que les obres de l’esmentada
ampliació no van començar
fins el 25 de juliol cosa que
implica que els torns majorita-
ris de Casal (juny i juliol) es
podrien haver fet  a l’escola.

Com ja haureu pogut deduir
(no és tan difícil com als res-
ponsables d’equipaments
escolars els sembla) aquesta
situació es tornarà a repetir
aquest estiu, ja que l’escola
està pendent d’una nova
ampliació per allotjar els nous
cursos que s’obriran.

Per acabar-ho d’adobar,
aquesta història ja ens la
veiem repetida algun estiu
més, ja que les obres del nou
edifici encara no han
començat i cada estiu caldrà
anar ampliant les instal.lacions
provisionals. 

Des de l’AMPA de l’escola
estem treballant per aconse-
guir el compromís que les
ampliacions es facin sempre
durant el mes d’agost i poder
així organitzar el casal de juny,
juliol i setembre que són els
mesos de més demanda. 

De com acaba tot això, ja
us n’anirem informant.

Saül Dalmau
CEIP Les Glòries

l’hora d’esmorzar

Se suposa que els catalans, o
si més no els que vivim a
Catalunya, tenim una certa
fama de complidors, de serio-
sos en la feina i en les respon-
sabilitats que corresponguin.
Segurament és una de les
poques visions sobre nosaltres
que compartim, en major o
menor mesura, amb els qui no
viuen aquí.
Doncs serà que no, parafrase-
jant i traduint una frase de
moda. Resulta que som tan
xulos i estem tan pagats de
nosaltres mateixos que ens
dotem de lleis que després no
ens atrevim a dur a terme. Això
si, quan les legislem ens enca-
rreguem de publicitar-les, d’e-
xaltar-ne l’avenç que represen-
ten, els avantatges que ens
reportaran, etc.
Mireu, ara, l’article sobre el
compliment de la llei sobre l’o-
bligació d’usar el català com a
llengua vehicular al nostre
ensenyament. Quantes espe-
rances. Finalment, després de
segles podem gaudir, més
encara, tenim dret a rebre l’en-
senyament en la llengua del
país (no de manera total esclar,
que no som un país normal del
tot). Gràcies democràcia, grà-
cies transició, gràcies món
polític, gràcies societat
esforçada i desperta. Gràcies
per no res. A l’hora de la veritat
tot aquests presumptes tre-
balls no serveixen per a res.
Aquí, a aquest país covard,
temorenc i deixat, sobre els
drets reconeguts legalment
predominen el fes-ho com vul-
guis, ja sigui per comoditat o
per mala fe, que també n’hi ha.
Sobretot no ens compliquem la
vida. Hipocresia pura. Ja és
trist, ja, que això pugui passar,
també, al món de l’ensenya-
ment. És més fàcil fer enques-
tes de coneixement i ús de la
llengua que després desmen-
teix la pròpia realitat. El català
és una llengua de futur. D’un
futur enregistrat en cintes per
passar-les en un no massa
llunyà Fòrum a l’apartat de llen-
gües mortes. Això és lu que hi
ha.

Els problemes 
de la provisionalitat 
al CEIP Les Glòries


