
l’hortnº11l’hortl’hortde l’arenal

Avis i àvies en acció!

But l l e t í  de  l ’Ampa  de  l ’A rena l  de  L l evant

Juny 2012

Pàgina 1 juny 2012.indd   1 15/06/12   03:04



 

Editorial. Carta de la Presidenta                         3
Se’n van els grans de l’escola      4
II Cursa Solidària                         9
Un casal d’estiu per a cada edat     10
Noves extraescolars per al curs vinent    11
Les xerrades de l’any        12
A més retallades, menys escola inclusiva    13
Entrevista José Rodríguez, cuiner de l’escola   14
Taller d’enquadernació      16 
Vaig caminant sol a l’escola     17
Avis que ho són per devoció     18
Sortides de les Classes      20
Paella de germanor       22

Índex

Pàgina 2 Juny 2012.indd   2 15/06/12   03:05



Benvolgudes famílies de L’Arenal de Llevant,

U
n curs més que finalitza i en aquesta ocasió ens acomiadem de 
la primera generació que ha cursat tots els seus estudis d’Infantil 
i Primària a la nostra escola. Tres classes de Sisè que surten i que 
ens deixen sense el famós “bolet” que totes les escoles del barri 
hem arrossegat en un moment o altre. És possible que amb la 

nova política de retallades del govern i l’augment de la ràtio d’alumnes per 
classe, els “bolets” restin com quelcom del passat que acabarem enyorant.

Acaba un curs reivindicatiu, en el que ens hem mobilitzat contra les tisorades, 
donant suport a diferents vagues, penjant a la façana de la nostra escola una 
pancarta que era comú a tots els centres educatius del barri, repartint tríptics, 
promocionant xerrades i fent-nos ressò a través d’articles de com ens afecten 
i afectaran. És possible que des de dalt no ens escoltin, però no ens sembla 
aquest un motiu suficient per a restar callats.

També hem tirat endavant activitats més lúdiques, com l’organització, conjunta-
ment amb l’escola, de la segona edició de la Cursa Solidària, un esdeveniment 
que ens fa sentir particularment orgullosos i del que agraïm molt el suport mos-
trat. Així mateix, toca lloar l’entusiasme d’uns pares de Cinquè que es van atrevir 
a organitzar   una paella de germanor que només pot qualificar-se d’èxit rotund. 
Des d’aquí els demanem que no decaiguin els ànims: en volem més! 

Tot i això, hem volgut dedicar la nostra portada a una figura que creiem molt 
important i a la qual, inexplicablement, no havíem donat encara veu en aquestes 
pàgines: la dels avis i àvies. Els nostres ens han parlat amb entusiasme d’aquesta 
faceta de la seva vida. Nosaltres volem, a més, agrair-los l’ajuda que ens propor-
cionen tot sovint fent-se càrrec dels nostres fills i filles quan nosaltres no hi som.

També trobareu, com és habitual, un repàs a les diferents tasques portades a 
terme per les diverses comissions de l’Ampa. Que tingueu un molt bon estiu!

Irene Capdevila
Presidenta de l’Ampa
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Marxen els més 
grans de l‘escola
Van ser, entre d’altres:els pops, els cavalls, els tigres, els cavallers, els ali-
ments, la Prehistòria, els arqueòlegs, els invents, les mines, l’Imperi Romà... 
Ara són els insectes, la mitologia i la publicitat i els ha arribat el moment de 
deixar l’escola per a fer el salt a l’institut. Aquí hem volgut que alguns d’ells 
ens expliquin en primera persona com ha estat la seva experiència a L’Are-
nal. També hem donat veu a alguns pares i mares...

4 - Juny - 2012 

B
uf! 
Fer només un petit escrit de L’Arenal, l’escola on hi estic des de P3 
és molt difícil! Hi ha tantes coses per explicar... Crec que l’Arenal 
no és una d’aquelles escoles que quan marxes la recordes i ja està, 
crec que L’Arenal és diferent i que no només jo sinó que tots els nens 

i nenes que hem passat per aquesta escola, la recordarem com una escola 
especial, on no només t’ensenyen a llegir, escriure, sumar, restar... t’ensenyen 
tot això, però moltes coses més, també molt importants a la vida. T’ensenyen a 
compartir, a estimar, a pensar, a descobrir, a fer les coses per nosaltres mateixos 
i podria continuar, la llista de coses que ens ensenyen és infinita, però això ja 
ho veureu vosaltres mateixos. Ara no ho crec sinó que sé que L’Arenal és una 
escola genial on t’ensenyen a fer-te gran d’una manera molt especial. - Anna 
Tuset 

Ara que hi penso, jo quan vaig entrar en aquesta escola era molt petita, tot ho 
veia gran i estava una mica desorientada, però mica en mica ja em sentia més 

Pàgines 4 i 5 i 6 i 7 juny 2012.indd   4 15/06/12   03:12



2012 - Juny - 05

segura, i m’anava acostumant a tot el que tenia al voltant. Per sort, tenia al meu costat a bons 
amics que sempre m’han ajudat i han estat amb mi quan els necesitava. Però abans d’això vaig 
anar als barracons perquè estaven acabant de preparar L’Arenal de Llevant, allà també hi havia 
molts companys de la mateixa edat que jo i tots junts ens ho passàvem molt bé.
Tampoc podré oblidar els mestres que he tingut durant tots aquests anys, m’han ensenyat moltíssi-
mes coses que no sabia i han fet tot el possible perquè em sentís còmoda i segura.
Ara aniré a l’institut i tornaré a ser la petita, em fa una mica de pena deixar aquesta escola, perquè 
en ella he viscut moltes aventures i tinc uns records fantàstics. Serà un canvi molt important, però 
tinc la sensació que tot anirà igual de bé de com m’ha anat aquí. - Mireia Urrutia

Jo a l‘escola m‘ho he passat molt bé, encara recordo quant estàvem als barracons i ens explicaven 
que aviat aníriem a l‘escola que estaven construint al costat. Jo he estat en aquesta escola des de 
P3 a 6è i m‘ho he passat molt bé i no hi ha cap curs que m‘hagi desagradat, al contrari, tots m‘han 
agradat molt. He après moltes coses, he fet amics i amigues.
També m‘ho he passat molt bé cuidant els animals, l‘hort, fent experiments, etc.
Aquesta estada a mi m‘ha servit de molt i suposo que a tothom li servirà per als estudis, la feina, 
etc. En breu passaré a l‘institut però això no significa que me‘n vaig de l‘escola i ja no me‘n re-
cordaré mai més, tot el contrari: que me‘n vagi de l‘escola no significa que ja no me‘n recordi 
mai més sinó que sempre estarà a la meva memòria i al meu cor. Al final tot són records que quan 
siguis gran t‘agradarà recordar i dir: Ostres mira! Doncs jo al cole feia això o allò...
L‘estada a l‘escola és una etapa a la vida, de la que mai me‘n penediré ni oblidaré. - Mar Pablo

Ara que et veig davant d’aquesta peixera, m’has  fet tornar al passat. Fent-me memòria d’aquell 
any que vam tenir ous de taurons, d’aquella escola tan especial. Ara sóc gran i sovint porto la 
manta a sobre, cada persona té la seva època, i quan ets petit, és el moment de construir records, 
perquè al llarg de la teva vida t’agradarà recordar tot allò...
Per a mi l’escola va ser el millor moment de la meva vida i és un lloc on sempre hi tindràs al-
guna cosa a dir. Ara aprofita el temps perquè d’aquí uns anys et passarà com a mi, que parlant i 
parlant... se t’escaparà aquella gamberrada que es va fer un any per carnaval, o quan a l’hora de 
menjador es tirava la safata plena d’un menjar repugnant. A tu també et passarà i...
_ És veritat, àvia! Els meus amics i jo posem sobrenoms a les professores, i ara que hi penso, 
també fem brometes.
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_ És normal i ho entenc, perquè quan érem petits estàvem com a cabres. Igual 
de boges que les cabres que teníem tancades en un galliner al costat de l’hort. I 
saps què? A l’hort també hi plantàvem maduixes, patates, pastanagues...I fèiem 
amanides tot plegats. 
_ Eeeeem... Àvia, crec que t’estàs emocionant una mica i que m’hauràs de dei-
xar un lloc de pensaments per a mi i les meves noves malifetes. I així ho podré 
explicar als meus néts. - Mariona Rovira

Tot va començar el dia que vaig entrar a l’escola. Aquesta era immensa com-
parada amb el meu esquifit cos. En aquell moment no sabia quin era l’objectiu 
dels meus pares, per què m’ho havien fet ? Per què m’havien deixat tancada en 
un gran edifici vigilada per més de vint ulls molt estrictes ? Jo em sentia insegu-
ra i la por va inundar el meu cos però amb l’ajuda de totes aquelles persones 
que portaven feia anys un projecte en ment que s’havia fet realitat vaig poder 
continuar.
He passat per nou cursos diferents i cadascun d’aquests amb una persona dife-
rent per davant meu. He viscut moltes experiències, més bones que dolentes, 
que amb bons consells he arribat a superar. He intentat agregar valors al meu 
interior com l’educació i la sinceritat i crec que ho he fet força bé, però ara 
que haig de marxar d’aquest lloc tan agradable me’n vaig amb una idea al cap:
aquí vaig arribar com una nena petita i me’n vaig com una persona, tot ho dec 
a l’escola. Gràcies ! - Inés Broto

Agraïments dels pares i mares a l‘escola
En moments tan difícils com els que a tots ens toca viure, és bonic poder mirar 
enrere i veure aquest projecte com s’ha consolidat, gràcies a un gran equip de 
mestres que durant aquests anys ha tingut la capacitat de tirar endavant aquesta 
empresa, encara que segurament pugueu pensar que en ocasions no heu tingut 
tot el recolzament, penseu que els nostres fills amb el temps tindran uns valors  
i una forma de veure les coses que farà que moltes coses que avui ens toca 
viure no tornin a passar.
Molta sort i molta força per continuar endavant amb aquesta gran tasca.
- Família Jaime
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Talment com si d’un hort es tractés, així heu tingut cura dels nostres fills i filles.
Com a brots tendres els vam posar a les vostres mans en començar l’escola, 
ara fa 9 anys. Tots i cadascú de vosaltres, mestres, monitors, cuiners..., heu 
posat el vostre granet de sorra en la seva educació, acompanyant-los en el seu 
camí.
Amb paciència, amor i dedicació els heu anat regant i junts hem anat veient 
com treien arrels, construint noves amistats, com el tronc començava a créixer 
fort i com li anaven sortint les primeres branques i anaven tirant enlaire.
Any rere any els han anat brotant les fulles i els hem hagut de podar algunes 
branques, perquè creixessin més forts.
Ara els nostres fills i filles ja són arbres, que comencen a florir i que trauran els 
seus fruits en els anys que vindran.
Aquells petits esqueixos han crescut i heu estat vosaltres l’adob que els ha fet 
forts i lliures. - Judith Pastrana
 
Ja fa 9 anys que us vam portar els nostres  fills a un col•le que no existia per 
a què els ensenyéssiu a llegir i a escriure, a sumar i a restar amb uns llibres 
que no teníeu, sobre unes taules i cadires que no hi eren en lloc. Per a què 
aprenguessin a jugar i a conviure en un pati que ens l’havíem d’imaginar, per a 
què els monitors i cuiners els donessin de menjar en un menjador i una cuina 
que no es veien …
Ara l’escola ja ho té tot això, però el que mai no li ha faltat a aquesta escola 
que ens deien que algun dia es construiria, ha estat  el més important: la vostra 
il•lusió,  les vostres ganes de fer la feina, la vostra implicació en tot el que 
fèieu i l’estimació pels nostres nens  que sempre ens heu demostrat . Gràcies a 
tots els mestres, a tots els monitors, als  cuiners, als conserges … a tothom per 
ajudar els nostres fills a créixer , a ser solidaris, a ser millors persones i a cons-
truir uns records d’una infantesa plàcida i agradable   que els acompanyaran 
la resta de les seves vides. -  Olga Silva

ENS FEM GRANS!

Deixem d’anar a l’escola,
deixem de ser petits,
anem a l’institut allà ens 
anem fent grans.
Deixem d’escriure amb 
llapis, deixem la goma a 
part perquè ara el boli 
tenim a la mà.
Ja no correm al pati,
perquè en un racó asse-
guts xarlem. 
A Educació Física, quan 
érem petits fèiem jocs a 
totes hores, ara que ja 
som grans esports anem 
practicant.
Tindrem nous profes, i 
també nous companys, 
però en això consisteix 
anar-nos fent grans.
Quan érem petits, deures 
pel cap de setmana, quan 
ens anem fent grans els 
deures van augmentant.
La ludoteca ja no visitem,
perquè a la classe estudi-
em!
Abans els llibres plens de 
dibuixos, ara que ja som 
grans, les lletres van per 
davant.
A l’escola, els més grans 
som, a l’institut per sota 
de tothom!
A mida que ens anem 
fent grans, el tamany de la 
cadira va augmentant.
De l’escola a l’institut un 
gran canvi farem, però 
tots junts el superarem!!!

Laia Piquer

Pàgines 4 i 5 i 6 i 7 juny 2012.indd   7 15/06/12   03:13



8 - Juny - 2012

Recordo quan va arribar el moment de buscar escola i ens vam assabentar que 
estava previst fer-ne una de nova al costat de casa. Vàrem estudiar totes les pos-
sibilitats del barri i ens vam decidir per aquesta nova proposta com a primera 
opció. Des del balcó de casa veiem el solar on aparcaven els autobusos urbans i 
dèiem: “Aquí és on anirà la nostra filla” amb una mica d’incertesa...
Després va arribar la primera reunió a Can Felipa amb el Saül com a cap visible 
i amb l’Eulàlia com a mà dreta…Va ser impressionant com ens van explicar el 
projecte que volien dur a terme (amb els anys d’experiència prèvia) i la seva 
capacitat de convèncer i de transmetre la seva filosofia.
Des de llavors que ens vam fer “fans” i nou anys després continuem sent-ho.
Amb l’inici als barracons, passant al nou edifici, la construcció del gimnàs, i 
fins i tot, veient créixer els fruits de l’hort, els conills, els galls i les gallines, les 
cabres... i el millor de tot, veure que els nens anaven molt contents i gaudien de 
tot el que aprenien com si estiguessin jugant a experimentar-ho tot.
En definitiva, crec que ara surten molt ben preparats i per la nostra part orgullo-
sos de tot el que han adquirit, a banda de l’aprenentatge, valors com la solidari-
tat, el companyerisme, el respecte i l’amistat.- Marta Clemente

“I si els records neixen aquí, més val 
que siguin bons. Són cinquanta mi-
lions de segons, passen ràpid, més 
val viure’ls a fons”

“És aquí on naixeran el records, és aquí on trobaràs els amics...” diu la Cantània 
que han corejat aquests dies totes les escoles de Catalunya. 
L’escola són les primeres migdiades compartides amb aquella olor de quina son 
que tinc, aquell primer llibre de Sant Jordi que vam fer entre tots i que mira, mare, 
aquesta és la pàgina que vaig fer jo. La primera rosa d’uns Jocs Florals que vull que 
duri per sempre perquè és el meu primer premi.  Les tardes preparant les disfresses 
que s’estripen en un no res. L’olla de grills del menjador que m’atabala però que 
no em perderia per res del món. Els “ja no vull ser amiga teva perquè no em fas 
cas” i els “perdona però no t’ho faré més”. El neguit de les primeres colònies que 
no em deixa dormir. La mirada de complicitat de la meva mestra preferida...
L’escola és vull compartir amb els companys les meves vacances de l’estiu, en-
senyar-los el meu nou estoig que m’han portat els reis, o explicar-te a tu, la meva 
millor amiga, un secret que no ho diguis a ningú, només vull que ho sàpigues 
tu. L’escola a vegades és una llauna, perquè ens fan treballar molt, però mola, i 
m’agrada, i ens ho passem bé. 
L’escola és memoritzar poemes, és àlgebra i naturals, però és ai, aquest no sé 
com dir-ho, i crec que m’he posat vermella quan m’ha mirat, sisplau, sisplau,  
que avui, quan em connecti al messenger ell també hi sigui, i si hi és què li diré...
“I si els records neixen aquí, més val que siguin bons. Són cinquanta milions de 
segons, passen ràpid, més val viure’ls a fons” - Anna Noëlle

ELS INSTITUTS

Els instituts escollits pels 
alumnes de Sisè per a con-
tinuar els seus estudis l’any 
vinent són els següents:

Front Marítim: 65 alumnes
Maristes o Front Marítim: 1
O. Martorell o F. Marítim: 1
Pere IV: 1
Montseny: 1
Escola Vedruna (Tona): 1
Institut del Teatre: 1
Escola Vida Montserrat: 1
Súnion: 1
IES Internacional (L’Ordal): 1
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M
atí de diumenge 
al bell mig de les 
Festes de Maig 
del Poblenou, la 
nostra escola obre 

les seves portes per a celebrar un 
d’aquells esdeveniments que ens 
fan sentir més orgullosos. Es tracta 
de la Cursa Solidària de L’Arenal 
de Llevant que en la seva segona 
edició es consolida i presenta un 
gens menyspreable nombre de 
participants (225 inscrits), malgrat 
el cap de setmana llarg.  

Tots a córrer per una bona causa
La jornada va començar d’hora 
per als voluntaris, però la il·lusió 
va suplir de sobres la falta de son. 
Mica en mica, van començar a dei-
xar-se caure els participants que 
havien de recollir els seus dorsals  
i els més grans de la casa (pares, 

mares, avis, àvies, germans grans, 
cosins...) van iniciar la tanda de 
curses. I s’ho van prendre seriosa-
ment! Més d’un corredor habitual 
va admetre que havia rebaixat la 
seva pròpia marca. Però l’impor-
tant no era guanyar, sinó ser par-
tícep d’una experiència magnífica 
que no només servia per a cele-
brar tots junts  el valor i la cultura 
de l’esport, sinó per a col·laborar 
amb una causa solidària. Aquest 
any, els diners recaptats es desti-
naran a l’entitat Apropem-nos.
Els mitjans i, fins i tot, els més pe-
tits, van participar també de la fes-
ta en les altres curses pensades se-
gons el rang d’edat. I van disfrutar 
tant que segur que la gran majo-
ria d’ells no faltaran a l’edició de 
l’any vinent. 

Comissió de Solidaritat i Cooperació

La Cursa Solidària 
es consolida
El passat 27 de maig va tenir lloc la II Edició de la Cursa Solidària de 
L‘Arenal de Llevant que, organitzada per l‘escola i l‘Ampa, va demostrar un 
cop més l‘estupenda forma física i solidària de les nostres famílies

Tots vam poder gaudir d‘una fantàstica jornada esportiva

APROPEM-NOS

Apropem-nos és un pro-
jecte que va néixer l’any 
2001 per iniciativa de 
veïns i veïnes del barri i 
tècnics dels Serveis Perso-
nals del Districte de Sant 
Martí, amb els objectius 
principals de conèixer la 
realitat convivencial del 
Poblenou entre ciutadans 
i ciutadanes de diverses 
procedències geogràfiques 
i culturals; apropar aques-
tes diferents cultures cre-
ant canals de comunicació
que fomentin el respecte 
i la solidaritat i propiciar 
el diàleg i la participació, 
contribuint així a prevenir 
l’aparició de conflictes i/o 
dinàmiques d’exclusió so-
cial.
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E
l casal d’estiu que es durà 
a terme aquest juliol com-
binarà dos projectes dife-
renciats que s’adreçaran 
per una banda a Educació 

Infantil i per altra a Educació Primà-
ria. Pel que fa al casal de setembre, 
ambdós nivells educatius treballa-
ran un mateix fil conductor i la dife-
rència estarà en la intensitat i nivell 
de les activitats proposades. 

Un casal “la mar de divertit”
El mar serà el gran protagonista en el 
casal dels més petits i al voltant d’ell 
transcorreran un munt d’aventures. 
Tot començarà una nit en la que 
ens anirem a dormir i quan desper-
tem... Oh, sorpresa! On som? Unes 
petjades de tortuga marina? Un bar-
ret d’un pirata? Una ampolla amb 
un missatge? Tots aquests esdeveni-
ments els duran a gaudir de moltes 
aventures i a descobrir l’art de viure!

Els més grans, a tot ritme
El casal d’estiu esportiu  per als in-
fants d’Educació Primària combinarà 
diferents esports alternatius amb una 
proposta engrescadora de jocs tra-
dicionals d’arreu del món: ultimate, 
jocs i esports tradicionals, jocs coo-
peratius, ball de les bandes sonores 
originals  i curses d’orientació
El casal de setembre tractarà sobre 
el món del teatre. Donat el ventall 
de possibilitats que ens ofereix un 
centre d’interès com les arts escè-
niques, i per tal de que cada dia els 
nens tinguin experiències diferents 
i enriquidores hem escollit diversos 
aspectes de les arts escèniques, com 
per exemple: el musical, el teatre de 
text, els titelles, la performance... 
Les activitats aniran adaptades als 
diferents grups d’edats. Es realitzarà 
una sortida de matí a la piscina.

Comissió de Casals

Un casal d‘estiu 
per a cada edat
Un cop acabades les classes, cal cercar alternatives d‘oci per a que els 
nens i nenes comencin a gaudir de l‘estiu. El casal de l‘escola, de la mà de 
l‘empresa CET10, oferta un casal diferent en funció de l‘edat dels nens

L‘any passat els més petits van viatjar a l‘espai, enguany navegaran pel mar

10 - Juny - 2012
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* Taller d’instruments: La mú-
sica potencia les capacitats tant 
intel•lectuals com emocionals, l’ob-
jectiu d’aquesta activitat és apropar 
els nens i nenes al món de la música 
d’una manera entretinguda i atracti-
va, amb l’afinació i el joc amb el so, 
sense haver d’utilitzar el solfeig tradi-
cional. Inclou piano i guitarra.

Teclat: S’emprarà inicialment el mè-
tode Yamaha i progressivament s’in-
troduirà la lectura de partitures. 

Guitarra: S’empraran el Mètode Ale-
xander i el Qi Gong, molt útils per a 
grups i per a fomentar la relació amb 
l’instrument. Es podran llogar guitar-
res.

Segur que tothom trobarà l’activitat 
que més li escaigui!

Comissió d’Extraescolars

L
a Comissió d’Extraescolars 
de l’Ampa han estat treba-
llant per poder oferir noves 
activitats per al curs vinent, 
2012-2013. A la graella ha-

bitual, s’afegiran cinc noves opcions! 

* Vela: Amb aquesta activitat els nois 
i noies descobriran i aprendran a con-
trolar la navegació amb catamarà i 
amb caiac.  L’aprenentatge es farà de 
forma amena i dinàmica i sota mesu-
res de seguretat a bord. Es realitzarà a 
la Base Nàutica Municipal Marbella 
durant una setmana a inicis de curs.

* Taller de cuina:  Els objectius 
d’aquesta activitat seran ensenyar els 
nens i nenes a cuinar plats senzills i 
despertar el seu interès per una bona 
alimentació. A cada sessió es realitza-
rà una recepta, i els nens i nenes por-
taran una mostra a casa del que han 
realitzat aquell dia. També aprendran 
els diferents grups d’aliments, conei-
xeran els estris de cuina i les diferents 
tècniques culinàries. A cada final de 
trimestre portaran a casa un recull de 
les receptes fetes.  

* Fem llegenda: Aquest taller té com 
finalitat elaborar un llibre propi, des 
del concepte, el text, la maqueta-
ció, el disseny, la il•lustració, fins a 
l’enquadernació. Amb  aquesta ac-
tivitat es vol estimular la creativitat 
dels nens i de les nenes, acostar-los 
al món de la lectura i sobretot  pas-
sar-s’ho bé. S’oferirà només en el pri-
mer trimestre de curs. 

El curs vinent portarà 
noves extraescolars
Activitats artístiques com taller de piano i guitarra o taller de creació 
literària, i esportives com vela o futbol, passant per cuina

2012 - Juny - 11

FUTBOL A L‘ESCOLA

En el seu afany per oferir 
el màxim de possibilitats 
a les famílies aprofitant 
els espais que l’escola 
posa al nostre abast, la 
Comissió d’Extraescolars 
mirarà d’ofertar l’activitat 
de fútbol per als nens de 
Primària. La singularitat 
d’aquesta proposta és que 
l’hora de començament 
de l’activitat serà a les 
18,30 h, per la qual cosa 
es podria desmarcar de 
les extraescolars tradicio-
nals, que complementen 
l’horari posterior a l’esco-
lar. Està pensada amb una 
clara vocació de servei, 
com una opció més per a 
les famílies, més propera, 
davant les ofertes externes 
del barri, d’un esport amb 
una gran demanda entre 
els infants.
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T
anquem el curs molt satis-
fets per l’acollida que les 
xerrades que s’imparteixen 
a la nostra escola tenen en-
tre els pares i mares. Això 

ens anima a lluitar per a que l’any vi-
nent, malgrat les retallades que tam-
bé afecten en aquest terreny, puguem 
oferir-vos un programa de qualitat 
que   respongui al vostre interès en-
vers aquells temes que tenen a veure 
amb l’educació dels nostres infants.

Un ampli ventall de temes
A l’octubre vam convidar novament a 
Neus Sanmartí perquè ens parlés, en 
aquesta ocasió, com n’és d’important 
l’adquisició d’hàbits perquè els nens i 
nenes tinguin gust per aprendre. 
Un mes més tard, la Margi Gual va 
fer una mica de posada en comú de 
les experiències dels assistents, tot 
cercant unes bones pràctiques per a 
l’educació en família.
L’any l’encetàvem amb en Tomàs 
Moré que va tractar un tema que pre-

ocupa molt a un gran nombre de pro-
genitors: el de la seguretat a internet. 
En el mateix mes, en Carlos Giménez 
ens va parlar de l’adolescència  i en 
com establir un equilibri entre la lli-
bertat que atorguem als nostres fills i 
els límits que els imposem.

Diferents visions sobre l’educació
Durant el mes de març, en una con-
trovertida xerrada  que va deixar a 
pocs assistents indiferents, Núria Fer-
rés ens va parlar sobre l’estimulació 
precoç en els infants amb l’objectiu 
de desenvolupar al màxim les seves 
capacitats.
A l’abril, es tractava un tema que 
acostuma a estar entre els més de-
mandats, el de la gelosia entre ger-
mans. L’Alba González ens va donar 
eines per  a gestionar aquests senti-
ments que és normal que apareguin, 
però que tot sovint generen molta an-
sietat en els pares.
 

Comissió de XJT

Aprenent a fer 
de pares i mares
Enguany la nostra comissió ha pogut oferir als pares i mares de l‘escola un 
bon nombre de xerrades que han tractat tota varietat de temes

Il·lustració: Lola Albiol
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plans de reduir el nombre de profes-
sors  que atenen aquests alumnes. El 
Departament d’Ensenyament preveu 
reduir de dos a un i mig el nombre 
de docents que integren les Uni-
tats de Suport a l’Educació Especial 
(USEE), un recurs que es va crear fa 
uns anys per fer possible la incorpo-
ració d’alumnes d’aquest tipus en els 
centres de secundària ordinaris.
Això suposarà, si es porta finalment 
a terme, que dels dos docents que 
formen part d’una USEE un d’ells 
veurà reduïda la seva jornada labo-
ral a la meitat. CCOO ha assegurat 
que aquesta mesura d’estalvi acabarà 
amb el 25% dels professors destinats 
a aquestes unitats en tota Catalunya, 
incrementarà la seva càrrega lectiva 
i reduirà les hores de preparació del 
material adaptat.

Comissió Escola Inclusiva

E
l que sí que es pot ja assegu-
rar és que hi ha un col•lectiu 
d’alumnes que sortirà espe-
cialment perjudicat: els nens 
amb discapacitats i amb ne-

cessitats educatives específiques. Si 
la seva integració en entorns escolars 
ordinaris ja fa anys que es porta a ter-
me amb certes dificultats, les últimes 
decisions preses pels executius de 
CiU i el PP fan dubtar ara sobre la 
viabilitat mateixa de l’escola inclusi-
va.  L’augment de les ràtios a Primà-
ria i Secundària dificultarà l’atenció a 
aquests alumnes, que troben més di-
ficultats en grups més nombrosos  ja 
que requereixen d’una atenció més 
personalitzada. A més a més, els pro-
fessors d’educació especial es veu-
ran obligats a cobrir les substitucions 
dels mestres que agafin la baixa fins 
que arribi un mestre substitut,   dei-
xant sense atenció individual als nens 
amb necessitats específiques.  Aques-
ta atenció, vital per aquest col•lectiu 
d’alumnes, quedarà doncs en un se-
gon terme.      
És clar que el model d’educació públi-
ca que a poc a poc s’ha anat construint 
i que té a veure també amb una escola 
més plural on hi caben tots els alum-
nes (amb independència de les seves 
condicions socials, culturals, físiques o 
psíquiques), retrocedirà molts anys.

Retallades també als instituts
Als instituts, on l’atenció a la diver-
sitat és encara més complicada, els 
sindicats també han denunciat  els 

A més retallades, 
menys escola inclusiva
La suma de les retallades aprovades pels governs català i espanyol farà 
endarrerir la qualitat de l’educació dels nostres fills fins a nivells que ara 
ningú no pot preveure

2012 - juny- 13
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“M’ho passo pipa 
a L’Arenal”
Ens ho ha dit el Jose Rodríguez, el nostre cuiner. Seguint les consignes d’en 
Pep Guardiola, s’aixeca cada dia molt i molt d’hora i abans de les vuit ja és 
a la cuina de l’escola. Si aquell dia toca pollastre, ha de fregir 400 cuixetes. 
Si hi ha amanida alemanya, són incomptables les patates per pelar i trosse-
jar. El Jose, el cuiner de l’Arenal de Llevant, no perd mai, però, el somriure. 
Té molt present que aquesta és una bona feina a la qual ha arribat després 
d’haver treballat com a peó i  d’haver passat per una fàbrica de muntatge de 
vehicles. En Jose sap aprofitar les oportunitats, fins i tot les que arriben quan 
ningú no les vol. De fet, va fer-se cuiner professional després de ser expulsat 
de la construcció arran de la crisi econòmica

Com i quan vas decidir fer-te cuiner?
He acabat fent de cuiner després de 
passar per Nissan i d’haver treballat 
a la construcció, però crec que ho 
he sabut sempre, que em dedicaria a 
això. Vinc d’una família que ha viscut 
sempre de la cuina. El meu pare, que 
és el cuiner de l’escola Costa Llobera 
de Barcelona, m’ensenyava de petit a 
remenar els fogons. Jo vaig estudiar 
per fer d’administratiu i els caps de 

setmana anava a ajudar al meu pare 
als banquets de boda.  Ja als 12 anys 
recordo haver ficat la mà dins de la 
panxa d’un pollastre per netejar-lo... 
i sense guants, eh?

Fa dos cursos que treballes a l’Arenal 
de Llevant. Quin balanç fas   d’aquest 
període?
M’encanta cuinar pels nens i pels 
d’aquesta escola, en especial. Són 
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molt macos, m’ho passo pipa amb 
ells. Sempre em diuen quin menjar 
els ha agradat més i donen les gràcies. 
Sobretot donen les gràcies quan toca 
menjar patates fregides... De vegades, 
fins i tot em suggereixen plats i jo, si 
puc, els hi faig. Hi ha algú que fins i 
tot vol gaspatxo.

Quins són els plats preferits dels 
nens? 
Els més petits sempre volen gelats. Es 
pensen que això és el Farggi. Hi ha 
una nena de P-5 que el dia del seu ani-
versari fins i tot va venir amb el menú 
escrit del que volia menjar aquell dia. 
Tret de les postres, els hi agraden les 
croquetes i la sopa de brou. Us pas-
saré la recepta! Per Nadal, els nens 
van bojos per menjar neules i jo me 
n’aprofito i poso en marxa una tècni-
ca: si volen repetir neules han de can-
tar cançons de Nadal. I ho fan.  

En el teu dia a dia, com t’organitzes? 
Quins són els principals problemes 
que et trobes?
La principal dificultat de la meva fei-
na és estar pendent que estiguin pre-
parats tots els menús especials dels 
nens amb intoleràncies o al•lèrgies 
alimentàries. Cada cop són més i cal 
molta organització per no equivo-

car-se i donar a un nen un aliment 
que no li toca. Els monitors i el per-
sonal que tinc a la cuina m’ajuden 
molt, en això. És molt important i 
anem amb molta cura.  També cal 
ser molt endreçat amb les comandes 
als proveïdors.  La gestió dels prove-
ïdors és vital per garantir una bona 
alimentació de la canalla. Els dilluns 
faig les comandes per tota la setma-
na, tot i que hi ha coses que s’han 
de demanar gairebé a diari. L’equip  
de persones que treballa a la cuina 
està format per una noia que s’en-
carrega de  les dietes especials -20 
d’un col•lectiu de 350 alumnes- , 
una altra que prepara les amanides i 
el túnel del rentat, i una tercera que 
serveix les taules.     

Què trobes d’especial o destacable 
en aquesta escola?
La veritat és que trobo els nens espe-
cialment educats. També valoro l’in-
terès per la ciència. Més d’un cop ve-
nen els nens a la cuina a demanar-me 
ingredients per fer una vinagreta o per 
fer experiments amb el material que 
tenen a l’hort.  

Gràcies, Jose, per atendre’ns!

Maria Jesús Ezquerro

2012 - Juny - 15

BROU DE L‘ESCOLA

Ingredients: Os de pernil, 
de vedella i de porc, car-
canada de pollastre, naps, 
xiribia, col, api, pastana-
ga, porro i sal.
 
Elaboració: 4 hores a foc 
lent fent xup, xup. De tant 
en tant s’ha d’anar treient 
el greix que s’acumula a la 
superfície.
 
Punt final: bullir la pasta.

Pàgines 14 i 15  juny 2012.indd   9 15/06/12   03:13



V
am instal•lar dues tau-
les llargues sota l’om-
bra dels tendals de da-
vant del conillar i les 
vam omplir de tubs de 

cola, retoladors, llapis de colors, 
cordills d’embalatge i pintura amb 
purpurina. La vintena de nens i ne-
nes que hi van assistir, de tres a dot-
ze anys, van portar els seus dibui-
xos que tenien guardats per casa, 
l’embalum d’una capsa de cereals 
i complements decoratius com ara 
gomets, purpurina, cintes, teles, o 
el que volguéssim.

Treballant amb els nostres fills
El Taller d’enquadernació era adreçat 
a famílies, no als nens sols. És a dir 
que cada nen i nena va elaborar el 
seu àlbum amb l’ajut i la mà (fina o 
no tan fina) del seu pare o mare. Junts 
vam anivellar, retallar, doblegar, en-

ganxar, pintar, decorar... De tot! I és 
que a casa de vegades no trobes ni el 
moment, ni l’espai, ni la inspiració. 
Però si al costat de casa, en un lloc 
conegut com és el pati de l’escola, 
t’organitzen un taller així, fàcil, i que 
et permet estar prop del teu fill o filla, 
doncs s’ha d’aprofitar. A les mares (i 
algun pare) que hi vam assistir, el Ta-
ller ens va donar una oportunitat per 
a cooperar, pactar i crear relaxada-
ment amb els nostres fills i a més en 
el seu terreny, l’escola. 
La Manuela, una de les talleristes 
(i també mare de l’escola), ens va 
anar guiant pas a pas fins que vam 
acabar els nostres fabulosos àlbums 
amb tots els nostres dibuixos ben 
enquadernats i endreçats. No cal 
que us digui que vam passar un 
matí de primavera fenomenal, oi?

Laura Mencía, mare  de 1er.

Enquadernant dibuixos 
al pati de l‘escola
Unes quinze famílies de l’Arenal vam assistir el passat dissabte 5 de maig a 
un Taller d’enquadernació que es va organitzar al pati de l’escola. La iniciati-
va era nova i amb l’èxit que va tenir, s’haurà de repetir l’any que vé!

El taller ens va permetre passar una estona de qualitat amb els nostres fills

16 - Juny - 2012

TALLERISTES

Manuela Gerosa i 
Aina Puig
h t t p : / / f e m l l e g e n d a .
blogspot.com
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Parlen els protagonistes
En demanar-los a ells per la seva expe-
riència tots afirmen entusiasmats “ens 
agrada molt!”. Si els fem concretar 
una mica, el Pablo explica que “així 
no ens molesta ningú”, el Javi apunta 
la possibilitat d’anar més ràpid i l’Aitor 
assenyala que d’aquesta manera “ja no 
arribo mai tard”. El David, per la seva 
banda, li veu un encara un sentit més 
pràctic: “a la sortida em puc quedar ju-
gant al parc”. Tots destaquen com són 
de responsables i que vigilen molt els 
semàfors i el trànsit. El Pablo va acom-
panyat del seu germà petit, el Marc, 
que fa primer. “I no tinc por!” afirma 
rotund aquest. Mentre parlen, una 
nena, la Neus, s’apropa tímidament i 
demana si pot intervenir. “Només vull 
dir que jo faig tercer i encara vaig amb 
el meu germà gran al cole. Però l’any 
que ve ell anirà ja a l’institut i jo podré 
anar sola. En tinc moltes ganes!”

Maria Jesús Ezquerro

E
l  Pablo, el David, el Javi, el 
Guillem i l’Aitor són alguns 
dels nens que aquest curs han 
començat a anar sols a l’esco-
la. Tot just tenen 8 o 9 anys, 

però ja tenen ganes de demostrar que 
poden ser més autònoms i responsa-
bles del que molts es pensen. No vi-
uen lluny de l’escola i tenen après de 
memòria el camí de casa a l’Arenal. 
Surten sols de casa seva pocs minuts 
abans de les nou i recorren el trajecte 
que els separa del recinte escolar res-
pectant els semàfors i fixant-se en la 
circulació i en no despistar-se.   
Com ells, molts alumnes han decidit 
aquest curs i el passat respondre a la 
campanya engegada des de l’Ajunta-
ment de Barcelona, amb la compli-
citat de les entitats del barri  i la co-
munitat educativa, per incentivar que 
els nens comencin a fer sols, sense la 
companyia dels pares o dels adults, 
els seus trajectes cap a l’escola o de 
l’escola a casa.

Vaig sol caminant 
fins a l‘escola
Hem deixat que siguin els veritables protagonistes del Camí Escolar els qui 
parlin sobre aquesta iniciativa que valoren molt positivament

2012 - Juny - 17
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Fent d’avis per devoció, 
no pas per obligació
Com és fer d‘avis? Quins són els sentiments, les tasques, les responsabilitats que 
tenen els avis actualment? Alguns dels de la nostra escola ens ho expliquen

El Miquel i la Charo estan encantats de passar les tardes al parc amb la seva néta

T
ots sabem que a principis 
del segle passat era habi-
tual que tres generacions 
visquessin sota el mateix 
sostre i això feia que la 

relació entre avis i néts fos molt es-
treta. Darrerament, en temps de crisi, 
el percentatge de famílies que viuen 
amb els avis ha augmentat. Veurem si 
això en el futur fa que la relació entre 
avis i néts torni a ser com abans. 
Però aquí hem volgut parlar dels avis 
d’ara i per això  hem conversat amb 
alguns que vénen per la nostra es-
cola i que amablement han volgut 
col•laborar en aquest reportatge. Ens 
han explicat les seves experiències i 
opinions sobre el fet de fer d’avis. 

Canvi de prioritats
Ha estat un plaer parlar amb ells 
perquè tots ells estan molt satisfets 
de fer d’avis i ho viuen d’una mane-
ra molt positiva. Des que van saber 

que serien avis la seva vida va canvi-
ar i tot allò que havien planificat ho 
van aparcar per fer d’avis. Com per 
exemple, l’Angeliano Vaz, que quan 
es va jubilar es va comprar una moto 
(el somni de la seva vida), però que, 
en ser avi, la va deixar de banda per 
passar més temps amb les seus néts. 
Altres, com l’Armando Soler, van de-
cidir jubilar-se abans del que li tocava 
per fer d’avi, justament quan la seva 
primera néta començava a dir “iaio”. 
I de moment ha deixat de banda la 
idea de marxar a viure al seu poble 
natal, ja que no es vol perdre com 
creixen les seves nétes. 
La Joana Torres passa un dia a la set-
mana, com a mínim, amb el seu nét: 
tots els dijous el va a recollir a l’esco-
la, passen una estona al parc, sopen 
junts i es queda a dormir a casa seva, 
l’endemà el porta a l’escola. La Joana 
comenta que «tothom sap que tinc 
els dijous ocupats i no em puc com-
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La Lucía ensenya a la seva àvia la feina que ha estat fent a l‘escola

prometre a res».

No només per a ajudar
En preguntar-los com ha canviat la 
seva vida la Charo Montes i el Miquel 
Gil comenten que ara tenen més fei-
na, van més atrafegats, però que es-
tan encantats de fer-ho. Vénen des de 
Verdum al barri gairebé totes les tar-
des per passar una estona amb la seva 
néta i, de passada, li donen un cop de 
mà a la seva filla. 
La Teresa Vidal encara treballa i ha 
de compaginar la seva feina amb els 
seus néts. Comenta que les seves ta-
ques com a àvia són en primer lloc, 
aquelles que els pares dels seus néts 
necessitin, cosa amb la qual coinci-
deixen la resta d’avis, i en segon lloc, 
aquelles que ella mateixa es busca 
però que ja no són una necessitat dels 
pares. 

La transmissió de valors
Potser l’avi que més difícil ho té, 
però no menys gratificant, és el Jo-
sep Gordillo amb el qual viuen la 
seva filla i la seva néta. Tant ell com 
la resta d’avis coincideixen que els 
avis no han d’intervenir en la criança 
de la canalla, «això és tasca dels pa-
res». Però en el cas del Josep Maria, 
de vegades, es fa una mica difícil de 
no participar-hi ja que viuen sota el 

mateix sostre.  Pel que fa al tema de 
la criança, la Teresa creu que «avui 
en dia els pares esteu molt preparats, 
més que nosaltres, i podeu fer-ho 
millor». «Allò que és important», co-
menta la Joana, «són els valors que 
uns i altres transmetem als nostres 
nens i nenes», referint-se als pares i 
als avis, entre els quals ha d’haver-hi 
acord en aquest sentit i per tant, co-
municació. 
I són aquests mateixos valors els que 
s’han de compartir amb l’escola. Tots 
ells coincideixen que aquest és el pa-
per de l’escola, anar conjuntament 
amb els pares i mares alhora de trans-
metre aquests valors als infants. L’es-
cola tampoc no ha de ser qui criï els 
nostres nens i nenes, «això», repetei-
xen, «és tasca dels pares».
Tots ells coincideixen en que estimen 
els seu néts amb bogeria i, a més a 
més, ho fan sense la responsabilitat 
que abans van tenir com a pares, ara 
no tenen  tanta pressió i per ells no-
més queden les bones estones amb 
els néts, «les dolentes per als pares», 
diuen rient. Un últim missatge dels 
avis per a nosaltres, els pares: «Teniu 
cura dels vostres fills com nosaltres 
n’hem tingut de vosaltres».
Moltes gràcies per les vostres paraules!

Marta Soler
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AMOR D’AVI

Si hi ha alguna cosa que té 
clara l’Agustí Puig és que 
malgrat ser ell qui tingués 
cura de la seva néta, la Ra-
quel, quan la seva filla es 
va reincorporar a la feina 
després de la baixa per 
maternitat, o estar sempre 
a punt per a fer-se càrrec 
d’ella quan els seus pares 
no poden, és que no és ell 
el que ajuda, sino la seva 
néta la qui el va ajudar i 
ajuda cada dia. En que-
dar-se vidu, la Raquel es 
va convertir en la raó per 
la qual valia la pena sortir 
cada dia de casa. 
Per això no és estrany que 
moltes tardes les passi al 
parc encara que també 
estigui el seu gendre i la 
seva presència no sigui 
“necessària”. I és que, mal-
grat que la seva filla no vol 
abusar-ne, ell ho té molt 
clar: “l’apuntaran al casal 
perquè volen; perquè jo 
me la quedaria a casa i tan 
feliç que estaria”. No vol ni 
sentir a parlar d’obligació, 
el seu cas és d’absoluta 
devoció. I la seva néta li 
demostra constantment 
que el sentiment és mutu, 
doncs, a l’hora de marxar, 
“sempre li queden coses 
que explicar a l’avi, mal-
grat haguem passat tot el 
dia junts”. 
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Les famílies es mouen 
amb els delegats
Com tots sabem, a cada classe hi ha dos pares o mares delegats. Una de les seves funcions és 
la de dinamitzar elseu grup-classe i proposar trobades entre les famílies fora de l‘àmbit esco-
lar. Aquí podeu veure quines sortides s‘han realitzat aquest any a tots els cursos i com s‘ho han 
passat de bé tots: pares, mares, nens, nenes... Està clar que a les famílies de l‘Arenal ens agrada 
divertir-nos...

20 - Juny - 2012 

P3 Les classes de P3 d‘enguany han comen-
çat amb molta força. Una obra de teatre 

al desembre, una calçotada al mes de març - que 
ténen clar que ja instauraran-, un berenar al Parc 
del Fòrum a l‘abril i, com no podia ser d‘altra ma-
nera, la tradicional visita a la casa on van anar els 
petits de colònies: Can Solà. 

P4 Les famílies de P4 també han acom-
panyat a les de P3 a Can Solà. A més, 

van fer una visita al Museu Picasso, on els nens 
van poder participar en un interessant taller, i 
van fer una sortida al parc del Delta de Llobre-
gat al mes de març i allà van poder observar 
molts ocells i també uns quants avions.

P5 A més d’una visita al museu de la Xo-
colata, els delegats també van organit-

zar una visita a Cal Diable, la casa de colònies 
on els nens i nenes van anar el passat mes d’oc-
tubre amb l’escola. Així mateix es van propo-
sar, de manera informal, un cap de setmana a la 
neu i un altre al camping Cambrils Park.

Primer La casa de colònies de 
Can Rigol va ser el lloc 

escollit per a fer la primera sortida de l‘any. 
Els nens van estar contents d‘ensenyar les 
instal·lacions i van poder, fins i tot, fer una ac-
tivitat a la granja. També es va fer una sortida  a 
Collserola on els nens van poder jugar.
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Segon Al mes d‘abril, les famílies 
de Segon van fer una inte-

ressant visita a la Fundació Mona, un centre 
de recuperació de primats, a Riudellots de la 
Selva. Un cop allà, tots junts van poder visitar 
la fundació i posteriorment els nens i nenes 
van poder realitzar un taller sobre primats i 
més tard, totes les famílies juntes van dinar de  
picnic. 

Tercer Les famílies de Tercer van 
anar a patinar sobre gel a 

les instal·lacions del FCB i tothom va demo-
strar les seves habilitats sobre la pista. Recent-
ment també han visitat el Delta del Llobregat 
on, de la mà d‘un ornitòleg, van aprendre molt 
sobre la flora i fauna d‘aquest indret proper. 
Per dinar van fer picnic i la tarda la van passar 
jugant a la platja del Prat. 

Quart  L‘observatori Fabra va ser 
el lloc escollit per a re-

alitzar una sortida nocturna el passat mes de 
març. Es van fer dues visites guiades: una per 
a pares i mares, i l’altra per als nens. Seguint 
la tradició, es va fer una costellada a Can Mi-
ret per a celebrar alguns dels aniversaris de les 
classes. Així mateix, al maig, els nanos van pa-
ssar una estona ben divertida al Bosc Urbà.

Cinquè  El cap de setmana del 14 
i 15 d‘abril les famílies 

de Cinquè van realitzar la tradicional estada 
a Vilada, a peu del Serrat del Migdia i a tocar 
del pantà de la Baells. Els 52 aventurers que 
es van aplegar van realitzar diverses excur-
sions i activitats a l‘aire lliure gràcies al bon 
temps que els va acompanyar. L‘allotjament a 
Cal Candi tan acollidor com sempre.
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INGREDIENTS:
* Un pare amb una energia incansable i contagiosa
* Un delfí de Ferran Adrià amb grans dots per a la cuina 
experimental 
* Una llarga i entusiasta colla de sacrificats col•laboradors
* Una direcció d’escola i d’Ampa molt enrotllades 
* Un cuiner de l’escola irradiant predisposició
* I un que no sàpiga dir que no als seus amics

TEMPS: Uns tres mesos.
GRAU DE DIFICULTAT: Tota i més.
PREPARACIÓ: Es cerca una paella per a 500 (per si 
es presenta algú a taula a última hora). Aquesta és la 
part  fàcil perquè, qui no té una paella de 2,20 m de 
diàmetre a casa seva?  A continuació es fixa un lloc 
emblemàtic per a la venda de tiquets, com el famós 
banc del parc de les mares i pares de 5è, propera-
ment conegut com el de les mares i pares de 6è. 
Altre moment important és la llista de la compra. 
Què menja un nen? La iaia sempre deia que més 
val que sobri que no que falti. “Doncs posem al plat 
una costella, pollastre, salsitxa, conill, una gamba, 
algun musclo, una mica de sèpia i si els pèsols dei-
xen espai li afegim una mica d’arròs. I per beure? 
“Serà estiu, i farà calda”. “Doncs tirem llarg”.
Arribat el dia, cal transportar la paella fins al col•legi. 
Per aquest punt cal trobar un pare que no li faci ver-
gonya circular amb un plat volador damunt el cotxe. 
Com que amb la paella et deixen altres pesats estris 
de cuina, bombones de butà, taules i desenes de ca-
dires és important comptar amb bons amics solidaris 
perquè t’ajudin a descarregar-ho tot. 
Arribat el dia D, a primera hora del matí ja estàs a 
l’escola buidant el camió del Mercadona en la fres-
ca i neta despensa del racó del pati.
La seguretat dels nens és el primer, així que és im-
portant conèixer alguna mare encantadora que 
aconsegueixi unes tanques que delimitin la zona 
del foc i l’entrada al col•legi.
Després cal que una bona colla de voluntaris, per 
amor a l’art col•loquin i netegin més de 50 taules 
i 300 cadires a sota de de les Carpes de l’Arenal 
(no, no ! No es tracta d’un lloc de copes per a les 

nits d’estiu del Poblenou, sinó del pati dels petits 
de l’escola).També cal una bona colla d’ajudants 
de cuina que no els importi suportar la calor dels 4 
focs amb una selecció musical “xunda-xunda” que 
els amenitzi la cocció. 
CONSELLS  Per a servir-la, cal seguir la regla del 
8:  8 escumadores i 8 pinxes de cuina que omplin 
8 plats sostinguts per 8 cambrers o cambreres i que 
els entreguin a 8 pares que, en cadena, els facin ar-
ribar fins a 8 comensals diferents. Repetir tant com 
sigui necessari.
QUÈ FER AMB LES SOBRES  Què passa si fas arròs 
per a 300 i et surt per a més de 400? Doncs molt 
senzill, compres una muntanya de tuperwares per-
què tothom pugui endur-se a casa el que ha sobrat. 
Amb aquesta solució, la teva consciència es queda 
tranquil•la que no es llenci ni un sol gra d’arròs 
que, amb la que està caient, no estem per desapro-
fitar res de menjar. 
COMENTARI FINAL Just després de servir els ge-
lats, pot ser que alguns nens  se t’acostin i et pre-
guntin què hi ha de berenar... “Nen, menja arròs 
que encara queda”.
I per que no falti de res, i sense haver-se menjat 
ni la seva pròpia ració d’arròs, un pare incansable 
prepara 120 cafès durant hora i mitja amb l’ajut 
d’una sola Nespresso.
Si després de tot això la cosa surt bé, fins i tot pot 
ser que t’emportis una ovació dels presents, però 
jo no repeteixo l’experiència ni de broma!!...Que 
NO! Però què dieu? No n’heu tingut prou?

Asensi Carricondo, el que no sap dir que NO

Recepta d‘avui: paella 
per a 300 comensals
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Equip de la revista
Irene Capdevila
Asensi Carricondo
Maria Jesús Ezquerro
Sonia Gómez
Josep Mª Marimon
Laura Mencía
Marta Soler

Han col·laborat en aquest númeroLola Albiol
Marta Clemente
Irene Coll
i els membres de les diferents 

Comissions de l’Ampa 

El Consell de Redacció es reserva el dret de publi-

car o retallar els articles rebuts. Els articles signats 

no reflecteixen l’opinió de l’equip de la Revista.

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!
Necessitem més col·laboradors per 
tal que aquest projecte pugui tirar 
endavant. C ontacteu amb nosaltres a       
arenalrevista@gmail.com
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