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EDITORIAL
Tal com vam comentar a l’últim núme-
ro de la Revista, ens agradaria que els 
pares de totes les escoles públiques 
de l’eixample poguessin manifestar la 
seva opinió sobre les qüestions més 
diverses de l’educació, ja sigui parlant 
d’activitats extraescolars, ja sigui par-
lant de polítiques educatives.

Una de les notícies publicades al bloc 
correspon a l’última vaga dels mes-
tres, document extret de Vilaweb. Les 
vagues que es fan a l’escola ens afec-
ten per molts motius. D’una banda, 
podem estar d’acord o no amb el que 
es demana, però d’una altra podem 
tenir problemes a l’hora d’organitzar-
nos amb els nens un dia que no hi ha 
escola. Per descomptat que una vaga 
és un dret constitucional que pot exer-
cir qualsevol treballador com a me-
sura de pressió per demanar alguna 
millora o per manifestar que s’està en 
contra d’alguna cosa, però què ens 
sembla, als pares, aquesta vaga? Sa-
bem quin és el problema de la nova 
llei d’educació? Com afecta la vaga 
a la dinàmica diària familiar? Tenim 
problemes per deixar el nostre fill amb 
algú? Estem contents amb l’actual sis-
tema d’educació dels nostres fills?
Aquest és un tema força interessant 
perquè hi diguis la teva. Si tens al-
gun comentari, alguna opinió, alguna 
proposta, alguna idea que vulguis 
compartir, entra al Bloc de la Revista 
Eixample Escolar a l’adreça
http://eixampleescolar.org
T’esperem.
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El dia 18 de maig vam tenir l’oportu-
nitat de fer feliços un grup de nens 
i nenes que, per circumstàncies di-
verses, es troben momentàniament 
lluny dels pares. Estan allotjats a 
“Aldees  Infantils” de Sant Feliu de 
Codines.

Feia temps que la nostra tutora, 
Carmen Fonseca, ens havia propo-
sat fer alguna cosa per als altres. I 
aquesta cosa es va convertir en una 
visita a les “Aldees Infantils”. Amb 
aquest propòsit, havíem preparat 
uns tallerets per als nens i les ne-
nes d’allà. En David R. va proposar 
un taller de còmic; en David A. els 
reptava a recompondre el cub de 
Rubick; la Paula els ensenyaria una 
coreografi a molt “guai” per ballar; 
la Laia i l’Ariadna tenien preparat 
un taller de maquillatge; en Marcel 
–expert en diàbolo– i en Lucas –en 
maces– s’encarregaven dels mala-
bars; l’Òscar va portar la guitarra, 
i tota la resta vam col·laborar amb 
ells.

Visita a les
Aldees 
infantils
SOS

Vam agafar un autobús a les nou 
del matí i, en arribar a Sant Feliu 
de Codines, van venir uns monitors 
a recollir-nos a l’estació d’autobu-
sos i ens van portar fi ns al centre 
d’acollida. 

Ens van rebre molt bé i de seguida 
ens hi vam avenir. Vam fer de tot 
una mica i van mostrar interès per 
les coses que els vam ensenyar. 
Ens van acomiadar amb un aperi-
tiu molt bo. Des d’aquí us enviem 
una abraçada a tots.

L’experiència ha estat increïble. Els 
nois i les noies es van sentir molt 
acollits, però va arribar l’hora de 
marxar. Teníem exàmens per pre-
parar per al dilluns, som a primer 
de batxillerat i, en aquest  nivell, 
ja toca esforçar-se. Volem repetir 
l’experiència i, probablement, ho 
farem després dels exàmens. Fins 
aviat, “col·leguis”!

Alumnes de 1r de Batxillerat A 

IES Ernest Lluch



Durant el mes de novembre i desembre a tots 

els centres d’ensenyament de Catalunya tor-

nen a haver-hi eleccions al Consell Escolar. 

Tots els membres de la nostra comunitat edu-

cativa participen en aquest procés electoral 

des de l’any 1985, una manera de fer més 

democràtica la gestió i el control de les es-

coles on s’assenten les bases de l’educació i 

del coneixement dels nostres infants i joves. 

Encara que l’ensenyament sempre és noti-

cia, atesa la seva importància, hi ha èpoques 

en què les informacions que ens arriben són 

constants, aquesta és una de elles: el baix 

nivell en l’educació dels nostres fills (Informe 

Pisa), les vagues dels mestres per totes les 

noves lleis i plans que s’han posat en mar-

xa, un índex elevat de conflictes a les escoles 

tant entre l’alumnat com en la relació alumne-

professor, la massificació a les aules, la inte-

gració dels alumnes nouvinguts, etc. fan que 

a l’actualitat siguem pessimistes i ens plante-

gem buscar solucions a tots aquests proble-

mes.
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Sempre he pensat que quan la gent tenim 

l’oportunitat de participar en aquelles decisi-

ons que ens afecten i no ho fem, estem poc 

legitimats per criticar les decisions dels al-

tres.

Per aquest motiu, animo tots els pares i les 

mares que formem part de les escoles del 

barri a participar en l’elecció dels membres 

d’aquests Consells Escolars (ja sigui en 

aquestes eleccions ja sigui en les properes), 

tant presentant-se com votant, perquè entre 

tots fem possible el bon funcionament d’ai-

xò que tant ens preocupa, que és l’educació 

dels nostres fills.

Sònia Urpí
CEIP Auró

Eleccions 
al Consell
Escolar
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Com sempre, CosmoCaixa 
ofereix activitats interessants 
per als grans i petits. Recent-
ment, ha inaugurat l’exposi-
ció “Tecnologia comparada: 
tresors inèdits de la ciència 
precolombina”, que ens ofe-
reix un recorregut molt entre-
tingut comparant les cultures 
de l’antic Perú amb la tec-
nologia més avançada de la 
nostra època.

L’exposició, a més d’instruir-
nos sobre els avenços tecno-
lògics que aquestes antigues 
cultures van aconseguir en 
el seu apogeu, fa uns 2.500 
anys, ofereix diverses activi-
tats gràcies a les quals els 
visitants poden experimen-
tar amb les possibilitats de 
la tecnologia actual: un robot 
que reconeix els colors, un 
instrument que permet crear 
música electrònica amb no-
més moure unes fitxes sobre 
un tauler, etc.

És particularment atractiva la 
demostració que tant els as-
soliments de la ciència com 
moltes característiques de la 
vida moderna són un reflex 
i perfeccionament del que 

buscaven aquestes cultures 
remotes i desaparegudes. 
L’exposició desenvolupa a-
questa idea mostrant diver-
sos aspectes de la civilització 
humana tals com l’agricultu-
ra i la pesca, la medicina, la 
metal·lúrgia, els diners o els 
teixits.

Així, podem assabentar-nos 
de la manera com els peruans 
de l’època precolombina re-
gistraven els esdeveniments 
més importants de cada dia, 
o portaven els comptes de 
la producció agrícola mitjan-
çant un instrument anomenat 
quipus, que és com un avant-
passat rudimentari de les cal-
culadores. També sabrem de 
quina manera transformaven 
cargols de mar i ossos, tant 
humans com d’animals, en 
instruments musicals, o com 
efectuaven cirurgies com-
plexes usant eines que no 
difereixen substancialment 
de moltes emprades avui en 
dia.

Després d’un recorregut 
sorprenent trobem les miste-
rioses figures de Nazca, que 
només poden ser vistes des 
del cel per la seva enorme 
mida, juntament amb un ví-
deo sobre el projecte d’as-
censor espacial anomenat 
Elevador 2010, en el qual 
està treballant la NASA amb 
l’objectiu de realitzar viatges 
espacials i transportar càrre-
gues fora de la Terra amb un 
cost molt menor que el que 
ofereixen els coets actuals.

No tinc cap dubte que, a 
part de fascinar els adults, 
aquests tresors seran de 
gran ajuda en el despertar 
de la curiositat intel·lectual 
dels nens, procés en el qual 
el museu de La Caixa desta-
ca des de fa temps, i gràci-
es al qual és un dels majors 
atractius de Barcelona.

Sandra Uribe 
AMPA CEIP Els Llorers

Per no
perdre-se’l ...
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...
Des que va ser inaugurat, ara 
farà 25 anys –tota una vida pro-
fessional per a molts de nosal-
tres– l’edifici de l’IES Fort Pius 
ha estat objecte d’interès entre 
els especialistes en construc-
cions escolars. No és, evident-
ment, una construcció a l’ús. Les 
valoracions han estat moltes i 
molt discrepants. No hi ha hagut 
acord sobre la funcionalitat i l’es-
tètica de l’obra. Com a membre 
del primer claustre del llavors IB 
Fort Pius, que va acompanyar el 
Sr. Pep Romero Beltran, primer 
director, al carrer Sepúlveda, 
primera seu de la Direcció Ge-
neral d’Ensenyament de la Ge-
neralitat, on la Sra. Carme Laura 
Gil, el Sr. Alberto del Pozo i la 
Sra. Carme López, van lliurar les 
claus de l’edifici, recordo molt 
bé l’efecte que em va produir 
aquella construcció fosca, nova, 
plena de pols... Se’m va presen-
tar amb una certa aparença de 
decorat de cinema de catàstrofe 
postbèlica... Després, amb una 
partida especial de 20.000 pes-
setes vam encarregar la neteja 
inicial i amb els futurs alumnes 
(aquell any només vam tenir pri-
mer de BUP) fent d’estibadors 
improvisats vam descarregar el 
mobiliari...

Dues anècdotes. En començar 
els curs (1984-85) no teníem 
persianes. No existien els ordi-
nadors, fora dels “espectrums”, 
i vam haver d’aconseguir una 
màquina d’escriure pel procedi-
ment de treure-la de la Direcció 

L’IES Fort Pius 
estrena noves 

General del Departament d’En-
senyament embolicada amb la 
jaqueta.

Sense recursos, el Fort Pius va 
començar a viure. Per a nosal-
tres és un principi fonamental: la 
gent de la comunitat educativa 
és la base de l’èxit escolar... Els 
recursos materials només són 
un bon complement.

Després van arribar les reivin-
dicacions. El Sr. Felip Planes va 
insistir fins que vam poder uti-
litzar el pàrking. La Pilar Sesé, 
el Luis Ugedo, la Teresa Cuar-
tielles, la Tere Ventura, la Lluïsa 
Abad, l’Anna Reig van anar enri-
quint  els laboratoris...  La nostra 
amiga Maria Golobardes, l’An-
dreu Vidal, l’Hilari Arnau, l’Anna 
Jordana, la Montserrat Torner, 
la Montserrat Alegre van impul-
sar la biblioteca. I la María José 
Martínez va començar a dema-
nar el gimnàs... 

No va haver any ni director que 
no insistís davant les instituci-
ons de l’Administració: Xavier 
Biosca, Joan Aran, Carles Martí, 
Hilari Arnau, i Josep Maria Gre-
goles...

Ara, per fi, el gimnàs està fet; la 
vella cripta, plena de llegendes 
sinistres, que es feia servir per 
fer exàmens amb més de cent 
cinquanta alumnes (quan el Fort 
Pius era una petita universitat... 
potser un petit  Heidelberg o 
Oxford: són paraules que Car-

les Martí va dirigir a Mercè Nie-
to, Dolors Valls i Josep M. Martí) 
ha pres l’aparença d’un espai 
postmodern, càlid i lluminós, on 
podem gaudir d’una magnífica 
biblioteca i una sala d’actes i de 
reunions envejables.

També ha quedat enllestida la 
nova escala d’emergències i les 
infrastructures informàtiques, 
d’intercomunicació, de cuina i 
cafeteria.

El nou pati té una gran ampli-
tud i s’obre a l’exterior amb una 
lleugeresa que fa recordar amb 
esgarrifances el mur “modèlic” 
que tan malament s’adeia amb 
qualsevol somni de llibertat.

De l’antiga imatge només queda 
el ficus que vam plantar el dia 
de la Festa de l’arbre de 1985, i 
que aleshores no feia més de 80 
cm d’alçada. Sembla una metà-
fora del creixement de l’institut 
i de l’arribada dels nous temps 
i les noves pràctiques educati-
ves. El ficus ha quedat fora del 
recinte de l’institut.

M’agradaria que la imatge bri-
llant de les noves instal·lacions 
no fes fora el tresor de temps i 
coneixements dels qui van plan-
tar i han crescut amb el ficus del 
Fort Pius.

Adolfo Silván
Director de l’IES Fort Pius

dependències



pel col·lectiu docent (mes-
tres i professorat) definint 
una carrera docent professio-
nal clara i relacionada amb 
l’avaluació. Com a pares i 
mares que hem escollit un 
centre públic, creiem ferma-
ment en les capacitats dels 
docents que hi treballen. Per 
aquest motiu estem a favor 
de l’establiment d’una carrera 
professional on puguin ser re-
coneguts els excel·lents pro-
fessionals amb que compten 
les nostres escoles i instituts 
públics. El col·lectiu docent 
necessita un reconeixement 
adequat a la seva feina, no 
sols de paraula sinó incen-
tivant la seva tasca, ja sigui 
per mitjans econòmics o bé 
per d’altres.

• Introdueix millores substan-
cials en la gestió del Centre 
Educatiu. Dóna eines per 
millorar la capacitat de ges-
tió dels equips directius en 
concordança amb el projecte 
educatiu del centre i rendint 
comptes al Consell Escolar. 
Per tant, representa un pas 
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Benvolguts pares, mares i tu-
tors d’alumnes i AMPA:

Des de la Junta de Catalunya 
de la Federació de Mares i Pa-
res d’Alumnes de Catalunya 
(FaPaC), que aplega a 1836 
AMPA (86 escoles bressol, 
1507 primària, 227 instituts i 
17 especials) us fem arribar 
les nostres reflexions sobre la 
proposta de Llei d’Educació 
que en breu iniciarà el tràmit 
parlamentari.

Encara que la llei no pot com-
portar canvis radicals imme-
diats, no podem ignorar que 
representa una oportunitat 
per avançar en la millora del 
nostre sistema educatiu, per 
tal de que els nostres fills i fi-
lles comptin amb les compe-
tències necessàries per a un 
desenvolupament personal 
ple. La llei ha de ser un marc 
de consens que permeti que 
els centres educatius públics 
treballin en la mateixa línia.

Aquest projecte de llei recull 
bona part de les propostes 

que hem reivindicat i defen-
sat en els debats previs, i 
presenta avenços respecte 
la normativa actual. També 
té mancances i aspectes 
amb els quals discrepem, i 
sobre els que presentarem 
les esmenes corresponents.

Aspectes positius que in-
trodueix la nova llei:

• Estableix que tots els 
centres educatius que re-
bin diners públics (privats 
concertats i públics) hau-
ran d’acomplir uns requisits 
mínims comuns. Com per 
exemple el de responsabi-
litzar-se dels alumnes que 
necessiten més atenció dels 
mestres i professors inde-
pendentment que el cen-
tre sigui públic o concertat. 
Així, els centres que no com-
pleixin aquestes obligacions 
no podran formar part del 
Servei d’Educació de Cata-
lunya.

• Potencia el reconeixement 
de la tasca desenvolupada 

Carta 
informativa
sobre la  Llei d’educació
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endavant en la bona gestió 
dels centres públics.

• Augmenta l’autonomia dels 
centres i estableix meca-
nismes d’avaluació externa. 
S’ha demostrat que l’augment 
d’autonomia del centre edu-
catiu és una bona estratègia 
que millorar la qualitat educa-
tiva i redueix el fracàs escolar. 
Però alhora la llei també pre-
veu mecanismes d’avaluació 
externa del funcionament del 
centre. D’aquesta manera 
es potencia el lliure desen-
volupament del centre se-

gons el criteri de l’equip do-
cent i s’estableix un sistema 
d’avaluació que en facilita el 
seu seguiment.

• Reconeix el caràcter edu-
catiu de l’educació en el lleu-
re (activitats extraescolars, 
sortides, casals, etc.) com a 
part integral del sistema edu-
catiu.

• Defineix més competències 
i responsabilitats dels Ajun-
taments respecte als centres 
educatius arrelats al seu te-
rritori.

Aspectes a millorar:

• Volem garanties de gratuïtat 
a tots els centres públics i pri-
vats concertats. Així com una 
normativa clara que exclogui 
del concert a aquells centres 
que la incompleixin. Volem 
que s’identifiquin correcta-
ment aquells alumnes que 
necessiten una major atenció 
educativa i es reparteixin en-
tre tots els centres educatius 
públics i privats d’una zona, 
per evitar que cap centre es 
converteixi en un “guetto”.

• Demanem que la llei reco-
negui i recolzi el paper de les 
AMPA i les famílies als cen-
tres educatius.

Volem que la nova llei:

• Consideri un factor d’ava-
luació el grau de participació 
dels pares i mares al centre.

• Asseguri recursos perquè 
ens podem formar en la nos-
tra tasca d’educació com 
a pares i mares, suport a la 
gestió i recursos dignes per 

a les AMPA, com ara infor-
màtica, material per activitats 
i espais adequat de reunió.

• Contempli un suport a les 
activitats educatives de tipus 
extraescolar i complemen-
tària a les classes ordinàries.

• Simplifiqui dràsticament els 
tràmits burocràtics que com-
porta la gestió de les AMPA, 
i especialment la gestió dels 
ajuts econòmics que poden 
sol·licitar les AMPA.

• Faciliti la participació de les 
famílies/AMPA en el procés 
d’avaluació dels centres.

• Estem a favor de més in-
tervenció dels ajuntaments, 
però volem que la Generalitat 
no defugi de la seva titulari-
tat respecte al sistema públic 
d’educació. En aquest sentit 
volem que es treballi inten-
sament perquè siguin un re-
ferent de qualitat educativa 
promogut i defensat des de 
l’administració pública com a 
titular.

Pensem que, tot i que a la 
nostra escola o institut tot això 
ens quedi una mica allunyat, 
és un moment important. 
Molts sectors voldran defen-
sar els seus interessos parti-
culars, però des de la FaPaC
continuarem treballant per 
aconseguir un marc legal 
que ens permeti avançar cap 
a un millor sistema educatiu.

FaPaC
Octubre de 2008



Dins la campanya per donar 
a conèixer la feina dels mú-
sics professionals a l’alumnat 
de secundària dels instituts 
catalans, el dia 24 de novem-
bre vam rebre a l’institut Fort 
Pius la reconeguda veu, tant 
a Catalunya com dins el pa-
norama internacional de la 
Nova Cançó, Maria del Mar 
Bonet.

Ella i el seu biògraf més fidel, 
Víctor Mansanet, van ser re-
buts a una aula del centre i 
van donar a conèixer la car-
rera musical de la cantant. 
Tot va anar acompanyat d’un 
petit joc de preguntes entre 
la Maria del Mar i el seu biò-
graf, que va constituir tota la 
xerrada com una entrevista, 
en què responia parts de la 
seva vida i que, fins i tot va 
derivar en la interpretació de 
tres cançons. Víctor Mansa-
net, com a personatge que a 
vegades donava a entendre 
que coneixia més la vida de 
la cantant que ella mateixa, 
va anar proposant-li pregun-
tes, que van permetre als es-
tudiants de segon de Batxille-
rat conèixer la carrera de la 
Maria del Mar.
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Maria del Mar Bonet va ser 
una cantant molt coneguda 
en el panorama musical cata-
là de protesta, en els temps 
del franquisme. Nascuda 
a Mallorca, ens va explicar 
que va tenir la seva prime-
ra guitarra als 17 anys. Tot i 
voler estudiar ceràmica, es 
va començar a ajuntar amb 
els membres de Setze Jut-
ges (grup pioner de la Nova 
Cançó, del qual també van 
formar part Lluís Llach, Joan 
Manuel Serrat i el seu ger-
mà Joan Ramon Bonet –que 
va ser qui la va integrar en la 
música– entre d’altres), i això 
la va fer acabar de decantar-
se cap al món musical. Tot i 
que, segons ens va dir, se-
gueix pintant quadres i mo-
delant l’argila.

Maria del Mar sempre ha con-
servat un aire ètnic en les se-
ves cançons. Des dels seus 
principis, en què tocava te-
mes tradicionals mallorquins, 
fins ara, que s’ha dedicat 
sobretot a les cançons del 
nord de l’Àfrica, passant per 
col·laborar amb músics de 
renom com Gershwin o Bru-
ce Springsteen. La cantant 

mallorquina ha aconseguit 
fer-se un lloc finalment entre 
el panorama musical interna-
cional.

La visita al centre va ser re-
alment grata. A part, durant 
l’entrevista, els estudiants và-
rem poder escoltar un breu 
repertori. La cantautora ens 
va delectar amb “Cançó d’es 
collir olives” (una popular ma-
llorquina), el poema cantat 
“Em donaria a qui volgués” 
i, finalment, la més famosa i 
emotiva dins del seu reperto-
ri, “Que volen aquesta gent”, 
precedida de la història 
d’aquesta cançó.

Bernat Vidal
Alumne de 2n de Batxillerat A

IES Fort Pius

Maria 
del Mar Bonet 
visita el Fort Pius com a músic del 
mes
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En el desenvolupament psí-
quic i afectiu del nen és ne-
cessari l’establiment de límits 
que facilitin una bona con-
tenció tant internament com 
externament. Els límits que 
apareixen  en els primers 
mesos de vida són externs, 
és a dir, estan donats des 
de fora i els encarregats de 
posar-los en marxa són els 
pares i/o cuidadors. Si el nen 
és capaç d’interioritzar-los, 
amb el temps i l’experiència, 
aquests límits es convertiran 
en interns i l’ajudaran a auto-
regular-se davant els proces-
sos de creixement.

D’aquesta manera, l’infant 
n’incrementa l’autonomia, pot 
admetre una negativa, millo-
rar la tolerància a la frustració 
i és capaç d’interioritzar d’una 
millor manera situacions ad-
verses. Tot plegat també su-
posa un treball de desenvolu-
pament de la capacitat d’es-
pera; en certa manera, un 
límit no és més que un “ara 
no és el moment”.  Tot això 
suposa un procés inherent al 
creixement del nen i com a 
tal ho ha d’acceptar i se l’ha 
d’ajudar. 

Els límits en 
el nen
 i la seva significació

Un nen ha de començar des 
de petit a poder resoldre de-
terminades dificultats que va 
trobant en el seu desenvolu-
pament; els pares haurien de 
fomentar l’autonomia i no la 
dependència. Així, entenem 
els límits com una eina que 
afavoreix el procés de dife-
renciació i individuació nen-
adult, a més que és un instru-
ment necessari per estructu-
rar pensament i conducta. 

Els límits són necessa-
ris per determinats pro-
cessos de creixement:

Afavorir una bona con-•	
tenció interna i facilitar 
el control extern.
Millorar la tolerància •	
a la frustració davant 
situacions adverses; 
ajuden a poder ac-
ceptar una negativa.
Ajuden el nen a adap-•	
tar-se davant els can-
vis i el predisposen a 
acceptar les diferèn-
cies. 
Afavoreixen el procés •	
de separació-individu-
ació.
Ajuden a treballar la •	

capacitat d’espera. 
Per treballar els límits i el seu 
significat, podem indicar als 
pares que no s’anticipin als 
desitjos del nen, sinó que si-
gui ell qui prengui decisions i 
s’esforci per aconseguir allò 
que vol. En aquest sentit, és 
necessari donar-li temps i 
confiança per tal que se sen-
ti valorat i és important que el 
nivell d’allò que se li exigeix 
sigui adequat a la seva edat i 
a les seves capacitats. 

També podem suggerir que 
s’instaurin a casa rutines i 
hàbits diaris en què el nen 
participi activament, per tal 
d’ajudar-lo a ser més autò-
nom. 

A més, l’infant ha de trobar 
en l’adult una figura que pu-
gui posar límits externs si li 
fallen els interns; d’aquesta 
manera s’ofereix una bona 
contenció que l’ajudarà a es-
tructurar pensament i com-
portament. 

Silvia Ardanuy Subías  
Psicòloga Col.: 11.834   CDIAP - 

Aspanias



“Sí, sí! –van contestar, ge-
nerosos.” Després de posar 
cadascú una moneda de 5 
pessetes i estar els tres age-
nollats davant el Crist, en Pol 
va dir: “No funciona?”. Van 
sortir precipitadament de 
l’església, ja que, tot i que els 
nens no entenien res, al pare 
li va agafar un atac de riure 

Recordo quan encara no tenia el meu fill i sentia a altres mares queixar-se 
dels problemes que suposava tenir-ne (falta de temps, no dormir, l’educa-
ció...), però aquestes mares, després de desfogar-se explicant petites difi-
cultats, et miraven i deien... “però compensa”. Ara que en tinc un he pogut 
comprovar que sí que compensa, i molt, malgrat la falta de son, la falta de 
temps, l’esforç per educar-lo, el desgast d’energia... A part de l’amor que 
ens donen els nostres fills i del que aprenem amb ells, aquests petits ens 
ofereixen un tresor meravellós: riure. I és que ens ocupem dels nostres fills, 
però bàsicament els gaudim. Aquí teniu unes quantes anècdotes divertides 
protagonitzades per ells. 
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Riure amb els 
nostres fills

Si ens vols explicar la teva, 
envia un correu a revista@
eixampleescolar.org amb el 
nom del teu fill, l’edat i l’es-
cola.

Un nen que estava a l’escola 
bressol va veure que la mes-
tra estava embarassada i li 
va preguntar què tenia a la 
panxa que estava tan gros-
sa. La mestra li va contestar 
la veritat: “Tinc un nen”. Ell 
amb uns ulls desorbitats va 
preguntar: Te l’has menjat???

Víctor, 2 anys i mig, 
EBM Barrufets

Fa deu anys, en Marc i en Pol 
van entrar amb el seu pare a 
l’església de Sant Francesc 
de Sales perquè la veiessin. 
A un lateral hi havia un Crist 
a la creu. El pare els va pre-
guntar: “Voleu que hi posem 
una moneda a la capsa?”, 

que encara dura.
Marc i Pol, 3 i 5 anys, 

CEIP Concepció

Un dia la Mar va agafar la ra-
queta de tenis i li va preguntar 
al seu pare: “Papa, juguem a 
penis?”

Mar, 4 anys, CEIP Auró



EIXAMPLE ESCOLAR 11

Cada vegada que pregunta-
ven al Pau on vivia, ell deia: 
“a Catalunyarradiu!”... i ja us 
podeu imaginar quina era la 
música de l’himne nacional.

Pau, 6 anys, CEIP Concepció

Al Telenotícies expliquen que 
dos polítics s’han reunit du-
rant una hora i mitja i han es-
tat parlant de diversos temes 
força importants. A les imat-
ges es veuen els dos polítics 
asseguts en dues butaques 
situades en angle, amb la tí-
pica tauleta entre mig. Parlen 
distesament i al final tots dos 
diuen que la trobada ha estat 
molt positiva. La nena pre-
gunta: “I no prenen apunts? 
Com se’n recorden de tot el 
que han parlat?”

C., 13 anys, IES Balmes

Un dia l’Hèctor, tot seriós, 
va dir que no li va agradar 
gens estar dins la panxa de 
la seva mare. La mare li va 

preguntar perquè i l’Hèctor 
va respondre: “Si m’hagués 
agradat, m’hi hauria quedat!”

Hèctor, 4 anys, CEIP Diputació

El Diego i la seva mare 
miraven un llibre molt bonic 
sobre animals marins, en 
el qual s’anomenaven i es 
descrivien les parts més 
característiques. Li va cridar 
molt l’atenció el gegantí doll 
d’aigua que estava emetent 
una balena i la mare li va 
explicar que l’orifici per on 
expulsava l’aigua es deia 
espiracle. Com que estava tan 
entretingut i no tenia ganes 
d’interrompre la lectura, se li 
va oblidar anar al bany, així 
que una estona més tard la 
seva mare se’n va adonar 
que el pantaló estava mullat 
i li va dir: “Fill, què ha estat 
això?” i ell va contestar: “Ha 
estat l’espiracle, mama!”

Diego, 5 anys, CEIP Els Llorers

El Gerard i la família havien 
anat al Teatre Nacional a 
veure La Marató de Contes. 
Després d’unes quantes 
actuacions d’artistes del 
món del teatre i del circ, 
va sortir a llegir un conte 
Joan Clos, que acabava 
de ser nomenat alcalde de 
Barcelona. El Gerard el va 
escoltar una estona i al cap 
de poc va fer una ganyota i 
va dir en veu molt, però que 
molt alta: “Aquest pallasso 
no m’agrada!”. El públic del 
voltant es va fer un fart de 
riure...

Gerard, 4 anys, CEIP Tabor

Carme Prats

CEIP Diputació



Sí, podem!
El passat dia 6 de novembre, 
l’AMPA de l’IES Jaume Balmes 
va celebrar l’assemblea de socis 
que, entre altres coses, va acor-
dar encomanar-ne la gestió a un 
nou equip directiu. Aprofitant l’avi-
nentesa, una estona abans, i en 
presència de la regidora del dis-
tricte, la Sra. Assumpta Escarp, es 
va inaugurar formalment el xamfrà 
que hi ha davant l’institut. A l’acte, 
la regidora i els membres de l’anti-
ga junta directiva varen comentar 
alguns aspectes de la negociació 
amb l’Ajuntament, que en deter-
minats moments va ser dura. Al 
final, però, la il·lusió, el rigor i la 
constància d’un grup de pares i 
mares va permetre millorar subs-
tancialment la mobilitat d’aquesta 
zona tan transitada.

A tots els qui hi vareu col·laborar, 
moltes gràcies de part dels qui 
ara l’estem gaudint!

Josep Barderi
IES J. Balmes
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Benvinguda 
a P3
El passat 25 d’octubre, l’AMPA 
del CEIP Ramon Llull va organit-
zar una festa per donar la benvin-
guda als nens i a les nenes que 
aquest curs han començat P3. 
A la festa no podia faltar la músi-
ca; un animador, que va fer que 
tota la quitxalla i alguns grans 
s’ho passessin d’allò més bé, i un 
taller de “carioca”, que va tenir 
com a monitores dues exalum-
nes de l’escola, la Cora, que ara 
fa 3r d’ESO, i la Laia, que cursa 
1r de batxillerat, i amb dosis de 
paciència i il·lusió van fer que tots 
els nens i les nenes tinguessin la 
seva manualitat. Com a plat fort 
del dia... un tast d’un munt de 
plats d’aquí i d’allà: escalivada 
(Catalunya), empanada galega 
(Galícia), croquetas de batata y 
naranja (Màlaga), mandonguilles 
(València), empanada del Bier-
zo (León), pascualina (Uruguai), 
mrinabun (Armènia), cus cus 
(Marroc), habichuelas con dulce 
(República Dominicana), dulce 
de Guayaba (Colòmbia), quiche 
lorraine (França),  nanaimo bars 
(Canadà), oatmeal raisin cooki-
es (EEUU), congri (Cuba), pflau-
menkuchen (Alemanya), pain au 
légumes (Algèria), yapingachos 
(Equador), causa limeña (Perú), 
pan de queso (Brasil), i així fins a 
més de quaranta suculents plats 
diferents.
Tot això va ser possible gràcies 
a uns pares i unes mares que 
van voler compartir amb tots uns 
àpats fets, sobretot, amb molta 
estimació.

Gemma Garcia
CEIP Ramon Llull

Eleccions 
al CEIP 
DIPUTACIÓ
Les eleccions al Consell Escolar 
efectuades al CEIP Diputació es 
van dur a terme el dijous 20 de 
novembre i afortunadament la 
participació va ser força bona, un 
27,70 %.

Cal felicitar les dues persones que 
han sortit escollides i també tots 
els pares que han exercit el seu 
dret democràtic, tot i que cal tenir 
en compte que hi ha pares que, 
per qüestions laborals o altres 
motius justificats, no han pogut 
votar. Així mateix, cal donar les 
gràcies a les persones que han 
dedicat el seu temps a romandre 
a les taules electorals i fer el 
recompte de vots posteriorment, 
i que tan amablement han donat 
permís (tot i que no formalment) 
per deixar-se fer les fotografies 
que han sortit en aquest número 
de la Revista Eixample Escolar.

Carme Prats
CEIP Diputació

Vell

Nou


