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EDITORIAL 
 

Val la pena ? 
 
Vivim en un món passiu. I no és una situació puntual. És una 
tendència que es va veient, cada cop més accentuada, cada cop 
més evident. Sembla que tothom es complagui en deixar-se portar 
pel corrent, en que els altres decideixin per ell, en no dir res i 
acceptar- rondinant més o menys- allò que li vingui donat. 
 
Ho veiem en la política, a la feina, a les reunions dels veïns de 
l’escola, a les assemblees de venerables entitats, on amb prou 
feines acudeixen a les assemblees anyals els membres de la junta i 
prou. 
 
Però som els primers a reclamar drets quan cal, a queixar-nos de 
les males gestions, a qüestionar aquells mateixos estaments que- 
davant la nostra passivitat- han anat fent allò que ells creien 
oportú. Però tenim legitimitat per queixar-nos, si no hem fet res 
per canviar les coses ? Si sistemàticament hem ignorat les crides a 
la participació, si hem deixat que tot es fes sense que ens hagi 
importat gaire ? Diuen que a les democràcies consolidades, les 
participacions baixes són normals: però de debò creiem que no hi 
ha res que es pugui millorar ? Res que es pugui canviar ? No hi ha 
res en què discrepem ? 
 
No cal dir que això mateix ens està passant a la nostra escola (i a 
moltes més, cal dir-ho també). L’actual junta de l’AMPA arribarà a 
la fi del seu mandat, el mes de novembre vinent, havent intentat 
per tots els mitjans dinamitzar la participació dels pares a la vida 
de l’escola. Un objectiu que creiem que és fonamental pel futur 
dels nostres fills, de la nostra societat, en fi. 
 
Tot i això, ens sap molt de greu dir que no semblem haver-ho 
aconseguit. L’esforça en transparència no s’ha traduït en més 
participació. Ans al contrari: iniciatives com ara l’assegurança han 
conreat un nombre minoritari d’adhesions; l’escola de pares és 
més buida que mai; les consultes a la web són estables, però 
baixes; l’AMPA activa va fent la viu-viu, però poca cosa més i el 
fòrum de la web, on es podrien plantejar temes, discutir de la vida 
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de l’escola, dorm la son dels justos. Les assemblees compten- com 
en el cas dels mítings dels partits polítics- poc més que amb la 
presència dels convençuts: les mateixes cares, any rere any. La 
Junta de l’AMPA s’escull per assentiment dels 60 o 70 pares 
presents a les assemblees, un 10% dels pares de l’escola, si 
arriben. La discrepància amb l’escola sovint és considerada com a 
radicalitat en comptes de crítica constructiva. 
 
En aquesta situació és normal que l’escola consideri que la junta 
de l’AMPA no representa poc més que a sí mateixa, que les nostres 
propostes sovint no facin forat, que es puguin prendre decisions, 
sovint arbitràriament, sense tenir gaire en compte l’opinió dels 
pares, o de la seva representació, com a mínim. Els esforços, 
incomprensions, malentesos i crítiques pel projecte de socialització 
de llibres, que nosaltres havíem volgut transparent en tot moment, 
en són un exemple ben clar. 
 
Davant de tot això ens plantegem, sovint, si val la pena. Val la 
pena fer-se representant dels pares sabent que no tens prou 
suport ? Val la pena pensar i repensar iniciatives per fomentar la 
participació ? Val la pena endegar projectes de futur incert ? Val la 
pena proposar, millorar, explicar, constantment, amb poques 
esperances que tot plegat millori ? Val la pena dedicar estones del 
temps lliure a tasques sovint poc enteses, a iniciatives que volen 
ser majoritàries i queden finalment en minoria ? 
 
Nosaltres creiem que, segurament, si. Perquè no som nosaltres 
sols, sinó el futur dels nostres fills d’allò que estem parlant. 
Animem a tothom a reflexionar durant aquest llarg estiu, i a 
participar en la vida de l’escola en el nou curs que encetarem 
després de l’estiu. 
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Assegurança d’escolarització 
 
Un cop passat el període de petició d’informació, hem aconseguit 
uns 95 infants que probablement subscriuran l’assegurança. Per 
aquest motiu, i tot i que la quantitat de persones interessades és 
encara relativament baixa comparada amb el nombre de nens a 
l’escola (650), la junta de l’AMPA ha decidit tirar endavant el 
projecte. El fet que només siguem una part dels inicialment 
previstos fa que la quota pugi una mica més que l’inicialment 
previst, situant-se vora els 37€ per infant i any. 
 
Responent a les inquietuds manifestades per molts pares, us 
comuniquem que hem parlat amb la companyia “La Estrella”, que 
és amb qui s’ha decidit de contractar l’assegurança d’escolarització 
aquest curs vinent, i que ens han comunicat que és possible que 
cada infant pugui ser beneficiari de tots dos pares, amb una quota 
per infant, és clar, el doble de la que es pagaria si només fos 
beneficiari d’un dels pares. És a dir, si en el model actual, en què 
cada infant només és beneficiari d’un dels pares, el preu és de 37 
€ aproximats per nen, si cada infant es vol que sigui assegurat per 
tots dos pares, el preu pujaria a uns 74€ per nen beneficiari. Si 
vosaltres sou una de les famílies interessades en aquesta 
circumstància i encara no us heu inscrit a l’assegurança, us 
preguem ompliu un full d’assegurança per cada pare assegurat i 
nen beneficiari, que us podeu baixar de la web o demanar a 
secretaria, o realitzeu la inscripció online a 
http://www.ampaim.org/segur. Si ja heu fet la inscripció per un 
dels pares, us preguem ompliu un altre cop el full o feu un altre 
cop la inscripció per l’altre pare interessat. 
 
També voldríem aclarir que l’assegurança cobreix els supòsits de 
mort de l’assegurat, però també d’invalidesa total i permanent 
(incapacitat per treballar), determinant-se aquesta última d’acord 
amb els criteris de la seguretat social. 
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Xerrades escola de pares 
 

Trastorns alimentaris 
 
La Maria Bosch, dietista, el passat 10 d’abril, ens va fer una 
xerrada sobre els trastorns en l’alimentació i també ens va fer una 
breu explicació sobre nutrició. 
Primer de tot va ajudar a entendre alguns conceptes que es fan 
servir molt quan parlem de trastorns alimentaris. Ens va parlar de 
l’anorèxia i la bulímia, dos dels trastorns de l’alimentació més 
coneguts. 
 
Anorèxia: És una restricció alimentària i la negació en el menjar. 
L’anorèxia nerviosa es diagnostica a partir d’una disminució del 
15% del pes. Normalment les persones que la pateixen volen 
perdre kilos perquè rebutgen el seu pes corporal. Algunes vegades 
l’anorèxia es desencadena després d’haver fet un règim, amb 
metge, per la por a guanyar pes de nou. S’ha d’estar alerta perquè 
les persones que volen perdre pes, s’ajuden de laxants, diürètics, 
fan dejunis  i  molt d’exercici físic. També es pot diagnosticar, en 
les noies, quan han tingut una pèrdua de tres cicles menstruals 
seguits. 
 
Bulímia: És un intent de fer restricció més moderada però amb 
episodis d’afartament, compulsió alimentària i després vòmit. 
Es pot diagnosticar a partir del moment que hi ha més de 2 
episodis de compulsió alimentària a la setmana durant 3 mesos. 
Les persones que la pateixen tenen sentiments de descontrol i de 
culpa en relació als afartaments i fan episodis de vòmits. També 
utilitzen laxants, diürètics i dejunis. 
 
Claus per detectar trastorns alimentaris: 
Els afectats comencen a fer dietes restrictives, tenen una 
preocupació excessiva en l’alimentació i la manera com ha estat 
cuinat el menjar, un interès exagerat de llegir receptes de cuina. 
Està demostrat que llegint receptes de cuina una persona es pot 
saciar i a l’hora de fer els àpats té menys gana. Sentiment de 
culpabilitat post-ingesta. Marxar de la taula i tancar-se al bany 
(bulímia). Pèrdua de pes de forma injustificada. Rebuig exagerat 
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pel sobrepès. Intents d’amagar el cos sota roba àmplia per 
dissimular la silueta. Disminució de les relacions socials 
 
Què es pot fer: 
Ajudar a que entenguin què és l’alimentació saludable i perquè és 
important. Vigilar que no se saltin cap àpat, establint uns horaris i 
unes pautes de menjar. Intentar que no piquin sense control. 
Menjar amb família perquè és un temps i un espai que afavoreix la 
comunicació. Controlar aliments de la nevera i el rebost. No 
classificar els aliments entre bons i dolents, no n’hi ha de dolents, 
només hem de tenir en compte les freqüències i les quantitats en 
què els mengem. 
Atorgar responsabilitats des de la família cap als nens encara que 
siguin petits. 
Crear un clima de confiança perquè expressin els seus sentiments. 
Ser flexibles amb les seves opinions encara que no hi estiguem 
d’acord però que sàpiguen que els escoltem. 
 
Totes les persones que es troben en aquestes dues situació tenen 
l’autoestima molt baixa i es fixen molt en  la seva imatge per 
destacar davant les altres persones. A vegades degut a l’alt nivell 
d’exigència del pares hi ha persones que cauen en un 
perfeccionisme malaltís que els fa entrar en episodis d’aquest 
tipus. La por a madurar i créixer també és una de les causes 
d’aquestes malalties. 
A vegades s’arriba a un trastorn alimentari involuntàriament, on 
els nervis que es viuen a casa desemboquen en una angoixa i una 
ansietat que porta a menjar compulsivament o a deixar de menjar. 
 
Els pares no hem de  fer règims restrictius perquè tot allò que 
prohibim se’ls fa desitjable i llavors al cap d’un temps d’haver 
acabat el règim desitgen fermament tot allò que no han pogut 
tastar i es converteixen en menjadors compulsius. 
 
Els nens han de menjar de tot i no es pot acceptar que a algun nen 
no li agradi tot un grup d’aliments determinat. Per exemple que no 
li agradi cap verdura. 
Menjar bé vol dir alimentar-se correctament, seguir una 
alimentació equilibrada i tenir un comportament alimentari bo. 
Asseguts a taula correctament, menjar amb els coberts i menjar 
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primer plat, segon plat i postres., tenir bona relació amb els 
aliments, conèixer-los i anar a comprar i cuinar de tant en tant... 
Els nens que porten una alimentació ordenada rendeixen 
intel·lectualment molt millor i porten els estudis més organitzats. 
Un 8% de població de nens no esmorza llavors, estan 
hipoglucèmics i el seu rendiment durant les dues o tres primeres 
hores és baixíssim. 
 
Convé pactar amb els nens els menús de tota la setmana. 
Asseure’s amb tranquil·litat i pactar-lo entre tots, així quan arriba 
l’aliment que no agrada com que s’ha pactat, no hi ha motiu de 
discussió. 
 

Relació entre nens i avis 
 

La Núria Ribera ens va fer una xerrada molt interessant sobre les 
relacions que s’estableixen entre els avis, els pares i els néts: 
Les relacions pares-fills han canviat molt, però encara han canviat 
més les relacions avis-néts. El roll d’avi cada vegada costa més de 
definir, però en general, als avis els agrada compartir el fet de que 
ells van ser pares i ara ho són els seus fills, d’aquesta manera es 
troba un punt de  comunicació en una relació que potser era una 
mica distant. 
Els avis haurien de poder decidir quina és la relació que volen tenir 
amb els seus fills i amb els seus néts. Els fills podem demanar als 
pares el que vulguem, però els avis tenen tot el dret a negar-se, 
no estan obligats de dir-nos que si a tot els que se’ls hi demana. 
Com a pares hauríem d’agrair molt més els favors que ens fan els 
avis, donant les gràcies i no donar per fet que sigui el seu deure. 
En general els pares som més rígids amb els nostres fills, i ha de 
ser així perquè som els responsables de la seva educació. Els avis 
són més permissius, en general, tot i que n’hi ha que són molt 
estrictes. 
La relació que els pares tenim amb els avis depèn de la freqüència 
en la que estiguin amb els néts. Si els avis estan poques estones 
amb els néts, les negociacions a les que cal arribar són mínimes, 
els nens els educaran els pares i els avies els poden malcriar una 
mica. Si la relació amb els avis és molt freqüent cal parlar del tipus 
d’educació que els hi volem donar i negociar més. A vegades cal 
recalcar la sort que tenen el nostres fills de tenir un avis que els 
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eduquen de diferent manera que la nostra. En la diversitat hi ha 
riquesa. 
Els avis tenen un paper d’informació i contacte familiar, parlar dels 
tiets, trobades familiars, records de família... D’aquesta manera els 
nens tenen un sentiment de pertinença a la família. 
S’ha d’educar als fills perquè aprenguin que els avis són grans i 
també cal que se’ls cuidi. Es poden cuidar mútuament. Els avis 
poden cuidar els nens quan aquests estan malalts, però els nens 
també poden ajudar als avis quan aquests ho necessitin. 
La relació dels néts i els avis té molt a veure amb la relació dels 
pares i els avis. Depèn de nosaltres que aquesta relació sigui més 
o menys bona. Els nostres fills no poden agafar confiança en una 
persona a la que nosaltres mateixos no li tenim. A mesura que es 
van fent grans, però, ells mateixos decideixen quin tipus de relació 
tenen amb els avis. Pot ser que les relacions s’espaïn en el temps 
però no en el cor i moltes vegades estableixen unes relacions de 
major confiança amb els avis que amb els pares. Segurament 
degut a que ells no jutgen i escolten molt més que els pares. 
Quan els infants viuen la mort d’un avi cal no amagar-ho, deixar 
que el nen visqui el dolor, plori i pugui compartir la pena amb els 
grans. Cal que se’n pugui parlar i d’aquesta manera els records no 
es fan tant dolorosos. Els nens es consolen més ràpidament i de 
seguida poden parlar del tema. 
Si la relació amb els avis no és gaire bona tampoc no passa res, el 
que és més important és que els nens tinguin una xarxa àmplia de 
gent que se’ls estimi. Val la pena crear-ho ja sigui amb els avis, 
amb els tiets, amics... Els hi dóna molta seguretat a la vida. Els hi 
va molt bé tenir relació amb persones de diferents edats per 
agafar rols diferents, de persona protectora, de persona 
protegida... 
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Sexe i infants 
 
Els pares, les mares, la família tenen una responsabilitat ineludible 
en allò que fa referència a l’educació sexual dels infants. És un 
responsabilitat que no es pot delegar a tercers plenament, tot i 
que des de fora s’hi pugui col·laborar. Sovint, les nostres actituds 
transmeten molt més que les paraules, i l’educació sexual no n’és 
una excepció. 
 
Cal distingir, com en tot allò que fa referència a les persones en el 
seu medi, entre informació i educació. La informació pot ser 
obtinguda fora de l’àmbit familiar, i en el cas del sexe pot fins i tot 
ser interessant que ho sigui, ja que sovint hi ha conflictes 
generacionals que dificulten la comunicació entre pares i fills, 
especialment en un tema tan delicat. Tanmateix, l’educació és 
principalment tasca de la família. 
 
En allò que fa referència al sexe s’hi barreja a més el condicionant 
moral i la molta diversitat d’opinions i de conviccions que sobre el 
tema existeixen, fins el punt de convertir-lo en moltes ocasions, en 
tema tabú. Així, per exemple, veiem com la majoria de televisions 
públiques i privades, no tenen cap inconvenient en programar films 
de contingut explícitament violent en hores d’audiència dels infants 
i, al mateix temps, mouen a hores de menor audiència infantil 
pel·lícules on el contingut sexual és més explícit. Tanmateix, el 
sexe traspua i impregna, de forma més o menys explícita, en la 
majoria de publicitat gràfica, o fins i tot en la manera de vestir dels 
adolescents. 
 
Per tots aquests motius, en el moment de parlar de sexe amb els 
infants és important, d’una banda, tenir un model clar per a 
explicar als nens la mecànica i els fets i, de l’altra ampliar la 
majoria dels diàlegs posant de manifest la noció del meravellosa 
que pot ser la sexualitat quan es dóna en el marc d’una relació 
compromesa amb una altra persona. La concreció d’allò que 
significa una relació compromesa, o fins i tot l’explicació o 
acceptació dels nous models de relació entre persones del mateix 
sexe s’haurà de fer en funció dels estàndards morals de cadascú. 
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La primera pregunta que els nostres fills facin relacionada amb la 
sexualitat (sobre els genitals, sobre com es fan els nens) és molt 
important perquè de la forma de respondre dependrà en bona part 
la relació que s’estableixi posteriorment. Cal respondre sempre 
amb naturalitat, cosa que obrirà els camí a altres preguntes, i 
defugir l’evasió o evitar no contestar (els infants sempre buscaran 
una via per tal de satisfer llur curiositat, si nosaltres no els donem 
una resposta satisfactòria). 
 
La sexualitat no es limita a les relacions sexuals. Es parla de 
sensualitat i de sexualitat, entenent com a sensualitat la capacitat 
de ser conscient del propi cos, ment i esperit com a un sol ésser, i 
de sentir i reconèixer les pròpies necessitats, mentre que 
sexualitat engloba l’àmbit físic i psicològic- individual- relacionat 
amb la sensualitat eròtica. La sexualitat és un procés evolutiu, una 
experiència personal i una expressió del comportament que no es 
limita únicament a l’acte sexual. La sexualitat infantil forma part 
del llarg procés d’aprenentatge que comença amb el descobriment 
dels genitals, les sensacions de plaer o la curiositat pel cos dels 
pares o per l’altre sexe. La informació sexual, d’altra banda, si 
s’adiu a les capacitats dels fills en cada moment, els dóna 
seguretat i tranquil·litat. Durant l’adolescència, quan es comença a 
viure de forma més intensa la pròpia sexualitat, sovint els fills 
buscaran fonts d’informació sobre allò que els està succeint. És 
important ser capaç de proporcionar-los-les. Tenir una correcta 
informació sexual no significa ni molt menys començar a tenir 
relacions sexuals abans i, per contra, permet explicar als fills els 
possibles riscos de les relacions sexuals quan es duen a terme 
sense sentit de la responsabilitat, tant emocionals, com físics 
(embarassos no desitjats o malalties de transmissió sexual). Un 
cop més, proporcionar als infants adolescents la correcta 
informació sobre l’ús dels preservatius, per exemple, no significa ni 
molt menys incitar-los a començar a mantenir relacions, sinó 
preparar-los per tal que sàpiguen fer-los servir quan ells optin per 
començar a mantenir relacions amb una altra persona. 
Per entendre com hem d’abordar el tractament del sexe al llarg de 
l’educació dels infants, és convenient fer un breu repàs de com es 
viu la sexualitat en la infantesa i en la pubertat, fins arribar a 
l’edat adulta. 
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La sexualitat està íntimament lligada al desenvolupament de la 
persona, i es viu de manera diferent a mesura que segueix el camí 
que va des del naixement fins la maduresa. Pràcticament del sel 
moment del naixement, els nens  i nenes comencen a tenir 
interaccions de caire sexual o sensual amb el seu entorn. Les 
ereccions en nens apareixen, de fet, des dels primers moments 
després del naixement. Una part important de la sexualitat del 
bebè s’assenta sobre la intimitat amb els seus pares, amb els 
cuidadors, a través de les carícies, abraçades i moixaines. De fet 
és freqüent que nens i nenes de pocs mesos experimentin 
símptomes d’excitació sexual (ereccions o lubricacions 
espontànies) quan estan rebent estímula plaents per ells, com ara 
l’alletament o el bany diari. La intimitat estreta que s’estableix 
amb els pares durant els primers mesos de vida, fins els dos anys, 
serà molt important per tal d’assolir un correcte desenvolupament 
físic i sexual. Les reaccions dels progenitors a aquestes primeres 
mostres de sexualitat seran una primera lliçó d’educació sexual: 
cal acceptar-les amb naturalitat. 
 
Un cop els infants han après a moure’s coordinadament, és 
freqüent que hi hagi tocaments dels genitals, com una manera de 
reconèixer el propi cos. Tot apunta a que hi ha un component 
sexual de plaer genuí en les manipulacions, i segons sembla és 
més freqüent en infants que tenen una bona relació amb els seus 
pares. És molt important que el grau de dedicació afectiva dels 
pares sigui estable i que la dosi d’independència del nen vagi 
augmentant. El calor humà i les atencions afavoreixen en el nen 
l’adopció de normes de conducta. Tot i això, l’infant, en l’etapa que 
va fins els dos anys, no és encara gaire conscient que hi ha punts 
de vista diferents del seu, i li costa posar-se en el lloc dels altres.  
 
Passats els dos anys, s’ha establert ja un perfil de la pròpia 
identitat sexual: masculina i femenina, tot i que aquest perfil 
algunes limitacions intel·lectuals, com ara el fet de no entendre 
que la pertinença a un o altre gènere és permanent, o tenir en 
compte per tal de definir-se més les característiques externes 
(cabell, vestit...) que no pas la forma dels seus genitals.  En 
aquesta etapa, que va fins els sis anys, s’acreix la curiositat pel 
cos i la majoria dels infants descobreix que l’estimulació sexual els 
pot produir sensacions plaents. Es poden donar estimulacions 
manuals o refregaments del penis o del clítoris amb joguines o 
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altres objectes, amb components fins i tot de jocs en grup. És en 
questa etapa que els pares se solen adonar dels comportaments 
sexuals dels seus fills i sovint reben la reprovació dels adults si els 
veuen tocant-se. En aquest sentit, si bé és útil que els infants 
sàpiguen que aquestes manifestacions pertanyen a la seva esfera 
privada i per tant no s’han de fer en públic, no convé privar els 
infants de la seva pròpia sexualitat. Si es fa, si se li fan veure els 
seus genitals com a quelcom brut, se li respon amb una manotada 
quan se’ls descobreix tocant-se o se’ls renya, això pot fer que es 
creguin bruts i dolents, el primer pas per una disfunció sexual. El 
millor, si se’ls descobreix masturbant-se en públic és distreure’ls 
de la seva activitat o, si tenen prou comprensió, explicar-los que 
aquestes coses no estan malament però que no s’han de fer 
davant de la gent. 
 
Les preguntes sobre l’origen dels bebès solen sorgir al voltant dels 
quatre anys. A aquesta edat, els infants solent tenir una idea molt 
poc comprensible i imaginària d’allò que és el sexe, i se solen 
prendre al peu de la lletra les coses que se’ls diu. En aquestes 
edats, tot i que puguin entendre que els nens neixen de la mare, 
els costa molt d’entendre que el pare hi pugui tenir quelcom a 
veure, i es resisteixen a creure que puguin haver sortit per la 
vagina. A aquestes edats es dóna molta importància als rituals 
d’anar al lavabo.  
 
Als quatre o cinc anys, però, la relació entre els infants en un medi 
organitzat facilita la castedat i els jocs de caire sexual es fan molt 
menys freqüents. Tot i això, els infants poden repetir bromes o 
explicacions sobre els genitals que hagin sentit d’infants més 
grans, evidentment sense copsar-ne el sentit. Aquestes facècies 
sovint es converteixen en font més o menys indirecta d’educació 
sexual. La observació directa de la relació entre llurs pares els 
permet també sovint formar-se una idea sobre la sexualitat, l’amor 
i la intimitat. 
 
En el grup d’edat comprès entre els sis i l’inici de l’adolescència, 
els nens comencen a entendre que la seva identitat sexual és 
permanent i depèn de la seva biologia. Coneixen millor els rols 
sexuals i s’hi identifiquen, i en general rebutgen aquells que no 
segueixen el rol que els correspon. És la típica etapa en la qual els 
nois i les noies juguen separats. Els nois solen identificar-s’hi més 
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aviat que les noies i estar menys disposats a compartir jocs amb 
nens de l’altre sexe. Normalment en aquesta etapa es desenvolupa 
un cert sentit del pudor, però la curiositat pot sortir a relluir en 
jocs que facilitin l’exploració sexual i que vagin des de la simple 
inspecció ocular fins a petons o fregaments o tocaments. 
L’experimentació sexual, si es dóna, pot incloure iniciatives amb 
nens del mateix sexe (sense que això indiqui res sobre la futura 
orientaciño sexual) o del sexe oposat, i pretèn esbrinar si s’és igual 
que els altres i quines diferències hi ha. En circumstàncies normals 
els jocs d’aquest tipus no són psicològicament nocius i tenen un 
paper important en l’evolució de l’infant. Tanmateix, capten 
ràpidament la reacció negativa dels pares, que habitualment sol 
ser molt més acusada en el cas de les nenes, a les quals se’ls 
insisteix repetidament que no duguin a terme jocs sexuals, 
sobretot amb amics. 
 
L’adolescència és una etapa de transició en la qual tenen lloc tot 
de canvis fisiològics, mentals i afectius. El sentiment creixent 
d’independència sovint deriva en una crisi, ja que el jove vol crear 
el seu propi projecte de futur diferenciant-se de la família, cosa 
que entra en contradicció amb el món, percebut com a autoritari, 
dels adults. L’adolescent està entre dues aigües: no és ni adult ni 
nen, i sovint es veu constrenyit per les normes i l’autoritat de la 
família, de l’escola i del treball. A més, en el tema que ens ocupa, 
sovint hi ha campanyes publicitàries que juguen amb la 
comercialització de la sexualitat i amb la manca d’educació sexual 
que sovint es dóna en aquestes edats: sovint les escoles i els 
pares no proporcionen educació sexual real, sinó només informació 
sobre l’anticoncepció. 
 
La comercialització de la sexualitat incita els adolescents a 
consumir sexualitat, sense una educació que els ensenyi a viure-la 
de forma conscient, responsable i lliure. Les necessitats sexuals 
dels adolescents són sovint manipulades i desateses. Les llacunes 
en l’educació sexual sovint fan que la presa de consciència 
individual i l’autoacceptació esdevinguin difícils i fan que es doni 
una importància especial i desmesurada a la figura corporal. Molts 
adolescents es valoren en funció de llur figura corporal i de les 
valoracions que en fan els altres. Per causa de la desinformació 
sovint existent, no és fàcil que els adolescents aprenguin les 
novetats sobre el propi cos, cosa que els provoca gran ansietat, ja 
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que mai estan segurs que el que els passi és normal. Sovint 
aprenen a reconèixer el seu cos mitjançant la inspecció física i 
l’exploració (miralls, cintes mètriques). Les noies se solen 
preocupar molt per les diferències de mida dels pits. És l’edat de 
l’aparició de la primera regla en les noies (cosa que motiva en 
alguns casos una certa competitivitat entre elles per saber quina 
s’ha convertit primer en “una dona”). 
 
En aquesta etapa els adolescents de tots dos sexes experimenten 
amb el seu cos per tal de saber què senten amb les diferents 
maneres de tocar-se i quines respostes produeix cadascuna, fins 
arribar a intents més deliberats d’excitació sexual, que tenen les 
funcions d’assaig per futures relacions sexuals interpersonals. A 
mesura que l’adolescència avança les normes de relació van 
canviant i les relacions de caire sexual entre adolescents es poden 
fer molt més explícites i ràpides (fins i tot a la primera cita als 
disset o divuit anys). 
 
La recerca de la identitat és un dels problemes centrals de 
l’adolescència. Mal que es vulgui, hi ha encara rígids rols de gènere 
que fixen una sèrie d’expectatives de comportament i influeixen en 
el dilema de l’orientació sexual. El comportament sexual de la 
primerar meitat de l’adolescència està motivat en gran part per les 
expectatives respecte de la conducta de gènere apropiada i el 
desig de ser acceptat per part del companys de la matiexa edat. La 
pressió del grup és molt forta i influeix no només en el 
comportament sexual, sinó en altres aspectes com ara la roba o el 
consum de drogues. Tot allò que no forma part del grup és 
rebutjat, i s’estableix una relació de dependència entre l’adolescent 
i el grup. El desenvolupament de la confiança en un mateix 
permetrà posteriorment establir límits en les relacions 
interpersonals. 
 
L’aprenentatge de les relacions sexuals i romàntiques sol començar 
al principi de l’adolescència, quan els nois i noies practiquen les 
necessàries habilitats socials que requereixen les activitats de 
grup. Les relacions en aquesta etapa solen ser de caire 
heterosexual, i el grau de compromís emocional i d’intimitat 
esdevé més important a mesura que s’avança en l’adolescència. La 
majoria de joves tenen unes quantes relacions romàntiques al llarg 
de l’adolescència, que poden anar acompanyades d’activitat sexual 
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més o menys intensa. Tanmateix, es donen ja casos en els quals el 
sexe pot ser el resultat de l’ús de drogues il·legals o quelcom que 
es fa sense sentit romàntic. En aquest sentit segueix més o menys 
vigent el  model que veia el sexe entre els nois com una mena de 
conquesta o triomf, mentre que per les noies sembla molt més 
important com una manera d’obtenir afecte, atenció i intimitat. 
 
Un aspecte important de les darreres etapes de l’adolescència és 
l’aprenentatge de les regles del joc i l’art de la negociació sexual. 
L’habilitat i la confiança que s’adquireixin mitjançant aquest 
aprenentatge seran molt importants de cara a les futures 
relacions: els adolescents que tinguin la impressió d’haver estat 
ineficaços en les seves negociacions sexuals potser es 
manifestaran més cautelosos i poc espontanis en les futures 
relacions íntimes.  
 
Tenint en compte l’evolució sexual dels infants, convé saber 
escollir el moment de parlar de sexe amb els infants. Massa aviat 
fa que no sàpuguin entendre allò que els estem dient, però massa 
tard fa que ja hagin obtingut la informació d’altres fonts, que 
poden ser incorrectes o esbiaixades. Vist allò que hem exposat 
més amunt, alguns autors consideren que al voltant dels vuit anys 
és la millor època per tenir una bona xerrada sobre el tema amb 
els nens, ja que han adquirit suficient capacitat verbal i 
conceptual. En aquesta edat els nens són prou grans com per 
entendre sense malícia i sense idees preconcebudes. Abans de 
parlar detalladament del tema amb els infants, convé mantenir 
amb ells xerrades preliminars per preparar el camí. També cal 
parlar amb ells dels temes més detallats: les coses que poden fer, 
les que no és convenient que facin, etc. Quan entrin a 
l’adolescència, tal i com hem vist, l’enfocament canviarà dels fets 
al comportament, i cal que estiguin prou preparats com per tal de 
comportar-se amb moderació i responsabilitat. Abans de l’edat en 
què considerem que poden entendre correctament allò que els 
estem explicant cal ser capaços de respondre a preguntes puntuals 
dels nens a demanda, però sense entrar tampoc en grans detalls 
(que probablement no ens estiguin demanant), a menys que 
detectem una inquietud específica de l’infant per algun tema que 
sigui convenient investigar.  
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Al mateix temps que es parla de sexe amb els infants és important 
destacar la component d’amor lleialtat i compromís en el model 
que els infants tenen més proper: la seva família. La sexualitat 
està íntimament lligada a l’amor i a l’afecte i és important que  
quan en parlem als nostres fills l’entenguin. També és important, 
quan comencem a parlar-los de sexe, que els advertim- sense 
alarmar-los ni sobredimensionar el tema- dels perills sexuals 
derivats dels comportaments com ara la pederàstia (indicant-los 
que la majoria de persones adultes no els faran mai mal, però 
demanant-los que no es deixin tocar i que en cas que algú vulgui 
fer-ho ho facin saber a pares o educadors.  
 
En parlar de sexe amb els infants, i tenint en compte el que 
assenyalàvem més amunt, és important fixar conceptes: a més 
dels aspectes purament fisiològics d’allò que representa el sexe, 
amb més o menys detalls depenent de la capacitat de l’infant, és 
important explicar-los els canvis que experimentaran els seus 
cossos més endavant, quan passin per la pubertat i l’adolescència. 
A mesura que van acostant-se aquestes etapes de l’evolució és 
convenient mantenir converses de reforç amb els infants, per tal 
de comentar els canvis de tot tipus que estan afectant els seus 
cossos. Si s’ha donat informació més o menys vaga sobre el 
funcionament de la sexualitat, és en aquest moment que és 
interessant concretar més els temes. A ser possible, cal establir un 
diàleg franc amb el nen o la nena (típicament en arribar a la 
pubertat és interessant parlar de forma oberta i franca, per 
exemple, sobre la menstruació amb les nenes, i allò que implica, o 
sobre el pèl que els apareix al pubis o a la cara) i, en la mesura del 
possible, conèixer els tòpics i les informacions que hagin anat 
adquirint amb l’aprenentatge amb altres companys a fi de corregir 
informacions errònies que hagin pogut adquirir. Sovint els infants 
se senten més propers als pares si aquests comparteixen 
experiències que varen tenir a la mateixa edat amb els seus fills. 
 
Entre els deu i els dotze anys és convenient abordar de forma 
franca temes com ara l’anticoncepció, l’avortament la pornografia, 
la masturbació o les malalties de transmissió sexual. Temes que 
els afectaran de forma immediata en poc temps. És interessant 
abordar amb ells els diferents mètodes anticonceptius existents, 
tot explicant-los el seu funcionament i indicant-los que, si bé molts 
d’ells són molt efectius, en alguns casos es donen accidents que 
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impliquen embarassos no desitjats. En aquest sentit, i tenint en 
compte la disponibilitat de mètodes com ara la “píndola del dia 
després” és important fer una diferenciació entre mètodes 
anticonceptius i avortament. L’avortament, més enllà de 
l’explicació física d’allò en què consisteix, és un tema candent a la 
nostra societat, amb tota la càrrega moral i de creences que 
representa la seva aplicació. Per tant, cal ser molt curosos en 
explicar als joves les implicacions d’haver de practicar-lo en una 
dóna o en una jove, per contraposició als mètodes anticonceptius, 
de caire preventiu. 
 
En aquesta edat preadolescent és freqüent que comencin les 
pràctiques sexuals amb el propi cos. És interessant parlar amb 
nens i nenes de forma franca sobre què és la masturbació i en el 
cas dels nois, les pol·lucions nocturnes, sense donar-los 
connotacions negatives. També és una bona època per tal de 
parlar amb els infants de la pornografia i de com poden trobar-la a 
internet o en revistes i vídeos. Cal explicar-los clarament la 
diferència entre el sexe amb afectivitat i en el marc de les 
relacions emocionals amb una altra persona, i la pornografia, 
exhibició de material de contingut sexual explícit basat només en 
el sexe en sí.  
 
L’edat preadolescent és també un bon moment per parlar amb els 
fills i filles, de forma més profunda i detallada sobre aspectes més 
perillosos de les relacions sexuals: la violació, els abusos sexuals i 
les malalties de transmissió sexual, especialment la SIDA. Cal 
transmetre amb molta intensitat el daltabaix psíquic i les 
conseqüències i seqüeles que una violació pot crear en la persona 
violada i en el violador. També cal ser molt curosos explicant que, 
si bé hi ha pràctiques que no es poden considerar com a 
violacions, els tocaments no desitjats o els actes sexuals no 
plenament consentits són també una forma d’agressió. Convé 
posar de manifest que existeixen persones adultes o fins i tot 
companys de la mateixa edat que els poden proposar o voler 
obligar a mantenir aquest tipus de relació i que, en aquests casos, 
és molt important ser capaços de dir no i explicar-ho a pares o 
educadors. En general, però, tal i com ja s’havia fet quan els 
infants són més petits, cals ser capaços de posar el problema en el 
seu context, sense exagerar el nombre de possibles abusadors i 
indicant que la majoria de persones adultes no els faran mai mal.  
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Aquesta època en què molts dels infants tenen el seus primers 
contactes sexuals és també important recalcar que el sexe pot ser 
font de riscos. És el moment d’explicar què és la SIDA i com les 
relacions sexuals en són una de les principals vies de contagi. És 
important indicar als infants que el risc de contagi augmenta amb 
el nombre de parelles sexuals i si no s’utilitza un preservatiu. 
Convé esmentar als joves que la principal font de contagi són les 
relacions heterosexuals entre joves, que és una malaltia crònica 
contra la qual no hi ha vacuna, i la primera font de mort entre els 
joves de 25 a 35 anys. Contràriament al que molts mitjans 
conservadors volen fer creure, que els preservatius siguin més 
accessibles als joves no implica que comencin abans a tenir 
relacions sexuals. Ans al contrari: si hi tenen accés i hi ha una 
bona informació, sabran fer-los servir. 
 
L’etapa de l’adolescència és especialment complicada per allò que 
significa de desenvolupament físic i emocional. En noies es pot 
donar el que s’anomena la Síndrome d’Ofèlia: el desig d’agradar al 
grup condueix a adoptar comportaments més enllà del que 
correspondria a la seva edat, tant en el vestir com en les relacions 
sexuals. Cal ser capaç de discutir obertament amb elles sobre què 
volen ser i què significa ser nen i convertir-se en gran. L’objectiu 
és que tinguin una visió més equilibrada d’elles mateixes i del seu 
entorn, més enllà de les pressions del grup en el qual es trobin 
integrades. En l’adolescència més tardana és també quan acabarà 
de decidir-se l’orientació sexual de l’infant. Cal haver realitzat un 
treball previ a la infantesa i a la preadolescència per tal d’explicar 
que, ultra les relacions heterosexuals, existeixen persones que 
opten per un patró homosexual. En virtut dels molts prejudicis 
encara existents, cal ser molt curosos en explicar què és una 
relació homosexual i en plantejar-la com quelcom totalment 
respectable i normal, traient-li la connotació de culpa o de censura 
a la qual la nostra societat patriarcal encara ens té acostumats. És 
important parlar francament i oberta i acceptar l’orientació sexual 
dels nostres fills, sigui quina sigui. 
 
Els nostres fills han d’aprendre a decidir sobre les coses que els 
afecten. A mesura que avança l’adolescència cada cop gaudiran de 
més llibretat, però també de més responsabilitat: no només en 
coses grans, sinó també en les petites coses, com ara la higiene 
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diària. Un infant que ha fet la higiene i la salut part de la seva vida 
no veurà les normes de prevenció en matèria sexual com una 
imposició, sinó com una cosa natural. En aquest sentit és 
fonamental el treball des de petits. 
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Resum de l’assemblea extraordinària 
de l’AMPA de 5 de juny de 2008 

 
El passat dia 5 de juny de 2008 va tenir lloc a l’aula polivalent de 
l’escola l’assemblea extraordinària de l’AMPA, amb l’assistència de 
59 famílies. 
 
La junta de l’AMPA presentà els resultats del projecte de 
socialització de llibres durant el curs 2007/2008, indicant les 
quantitats aportades per les famílies entre primer d’educació 
primària i terecer d’ESO, i les quantitats gastades en llibres 
aportats. El ponent, Francesc Sabaté, recordà que per causa del 
preu del llibre lliurat a quart d’ESO se’ls retornava part de la quota, 
i mostrà com, en general, el projecte havia resultat beneficiós per 
les famílies. Seguidament passà a presentar el projecte de llibres a 
socialitzar pel curs 2008/2009 i mostrà que tenint en compte el 
benefici acumulat en termes de llibres a socialitzar i del socialitzats 
l’any anterior, s’obtenia ja un important estalvi per les famílies 
durant el curs 2008/2009, llevat dels dos primers cursos de 
primària. En Francesc continuà indicant que mercès a la subvenció 
rebuda de la Generalitat, es disposava de prou diners per tal de 
reduir la quota del curs vinent a 10€. També, mercès al superàvit 
existent en el pressupost, la junta de l’AMPA proposà i l’assemblea 
acceptà, la subvenció de la meitat de la quota de socialització a 
totes les famílies incloses al programa i, per tant, la quota 
finalment a pagar, que es carregarà al mes de setembre, serà de 
5€ en comptes dels 10€ aprovats. També s’esmentà que en els 
propers dies la junta de l’AMPA i la comissió de llibres passarien a 
controlar els llibres socialitzats per tal de valorar-ne l’estat i que 
aquells llibres que estiguessin molt deteriorats o s’haguessin 
perdut, serien facturats a la família corresponent. 
 
El secretari exposà que un any més es tirava endavant el projecte 
de reutilització de llibres, que no té res a veure amb la socialització 
i que s’havia habilitat un imprès per tal de demanar llibres 
reutilitzats, sense que calgués haver fet una aportació de llibres 
per tenir dret a rebre’n (si bé qui hagués aportat algun llibre 
tindria preferència en igualtat de condicions). El secretari exposà 
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les dates de lliurament de llibres a l’escola (20 i 25 de juny de 17h. 
a 20h.), i de lliurament de lots a les famílies (27 de juny, de 17h. a 
20h.). S’indicà als pares que pel desplegament de la LOE, els 
cursos segon i quart d’ESO i tercer i quart de primària canviaven 
forçosament temari i que, per tant, no calia que ningú lliurés llibres 
d’aquests cursos. 
 
El secretari presentà el reglament d’ajut a les famílies per a 
situacions no incloses dins l’assegurança d’escolarització que 
proposa l’AMPA als pares, és a dir, divorcis, separacions i 
daltabaixos familiars que no siguin morts o invalideses. El 
reglament fou aprovat, amb l’esmena que la quantia pagada a 
l’escola per part de l’AMPA cobriria la quota voluntària durant un 
any natural ajustat a la fi de curs de l’any posterior a aquell en el 
qual es produeixi la situació que motivi l’ajut (per exemple si el 
problema passa al març del 2008, es cobririen les despeses de 
l’infant fins el juny del 2009). També es dóna poder a la junta de 
l’AMPA per tal de concedir ajuts de caire especial, d’acord amb 
l’escola, entenent com a tals aquells no coberts pel reglament i de 
durada superior a un curs acadèmic. Tanmateix, la junta queda 
obligada a presentar a l’assemblea de pares els casos especials 
pels quals hagi concedit l’ajut, tot i respectant la intimitat i la 
confidencialitat de les dades de les famílies afectades. 
 
A l’assemblea es feu una valoració sobre l’assistència a cursos i 
xerrades i els programats durant el curs. El secretari indicà que la 
inscripció i posterior assistència al curs d’escacs va ser prou bona, 
amb 13 infants, mentre que les xerrades de l’escola de pares 
varen ser un fracàs absolut, amb prou feines 10 o 12 persones per 
xerrada, malgrat l’interès dels temes. S’indicà que dels cursos 
proposats a la web fa unes setmanes, semblava haver-hi interès i 
que ja es disposava de programa de dos d’ells. Es va obrir un 
debat sobre com millorar la participació, on es demanà a la junta 
que fos capaç d’oferir una imatge més transparent, i se suggerí 
igualment la consulta prèvia a pares sobre temes de possible 
interès i la inscripció dels pares amb prou antelació per a motivar 
un cert compromís d’assistència.  
 
Acte seguit, el president presentà el projecte de guarderia, 
mostrant el nombre d’infants inscrits enguany en correlació amb 
els de l’any passat. Assenyalà que enguany el servei de guarderia 
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compta amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya per 
acollida i que s’ha deixat suficient marge de temps per tal 
d’inscriure els infants al servei. Tot i això i vista l’experiència de 
l’any anterior, la junta té por que no hi hagi un nombre massiu 
d’infants que hi acudeixin sense estar-hi inscrits, cosa que provoca 
problemes logístics i de seguretat, ja que els infants estan tota 
l’estona voltant pel pati i són molts. Per tal de garantir la seguretat 
i penalitzar els no inscrits, s’acorda passar llista i girar un rebut de 
50€ a aquells pares que no hagin realitzat la inscripció dins els 
terminis previstos. També s’indica que se serà molt estricte en les 
hores d’obertura de la porta d’entrada a l’escola per tal d’evitar 
entrades i sortides no justificades que puguin causar entrebancs i 
comportar problemes de seguretat. 
 
El president presentà a continuació les dades sobre l’assegurança 
d’escolarització, assenyalant que s’ha arribat a l’acord amb 
l’asseguradora que tots dos pares, si volen, puguin cobrir els seus 
fills com a beneficiaris, això sí, amb quotes dobles de les que 
correspondrien a un pare, explicant a més que la situació 
d’invalidesa que motiva el cobrament de l’assegurança per part de 
l’infant correspon a la determinada per la seguretat social com a 
invalidesa total i permanent. Indica també que en funció del 
nombre d’alumnes inscrits, hi poden haver importants descomptes, 
que poden arribar al 60 o 70% ja el segon any si aconseguíssim 
cap a 700 infants inscrits. L’escola, en boca del seu director s’oferí 
també a arbitrar un possible mecanisme més institucional 
mitjançant la seva assegurança escolar, que reduiria costos però 
que necessitaria un augment de la quota. 
 
Seguidament es recordaren les dates de revetlla, es presentà la 
quota de l’AMPA pel present curs, que no s’incrementa, i es donà 
notícia de les altes i de les baixes de la junta de l’AMPA. El 
president informà igualment del percentatge de pressupost de 
l’AMPA que retorna a l’escola d’una o altra forma, i que es xifra en 
gairebé el 40% per diferents conceptes. 
 
El director de l’escola presentà als pares les quotes pel curs 
2008/2009 assenyalant que l’increment en concepte 
d’ensenyament se situava en el 3,3% i que la resta de conceptes 
(guarderia, extraescolars) s’incrementaven un 5%. Indicà 
igualment que les colònies de 5è i 6è, que tenen lloc a partir del 
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proper curs al mes de setembre/octubre es cobraran a les famílies 
a en dos terminis, al mes de juliol i d’octubre. 
 
L’assemblea es clogué a les 23h. després d’algunes intervencions 
de pares referides a la possible instal·lació de tendals al pati gran 
de l’escola per tal de protegir els infants del sol durant els mesos 
d’estiu 
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Reutilització de llibres 
 
Com en altres anys, i a més del projecte de socialització de llibres 
actualment en funcionament, us proposem un any més el servei de 
reutilització de llibres. Com bé sabeu, es tracta d’aportar els 
vostres llibres usats, en un mínim bon estat de conservació, per tal 
que altres famílies els puguin usar el següent curs, i de rebre, si ho 
desitgeu i hi ha existències, un lot de llibres a canvi del curs que 
faran els vostres fills l’any 2008/2009. Els llibres sobrants que no 
s’hagin reutilitzat són lliurats tradicionalment al Casal del Raval. Us 
recordem que el servei s’aplica de 3r. d’Educació Primària en 
endavant, ja que els llibres de primer i de segon de primària no es 
poden reutilitzar, en ser basats en fitxes. Aquest curs vinent, amb 
la segona fase del desplegament de la llei d’educació, canvien els 
temaris de 2n i de 4t d’ESO, i de 3r i 4t de primària. Per tant els 
que tingueu infants que hagin fet aquests cursos durant el present 
any acadèmic no cal que lliureu llibres de text perquè no es podran 
reutilitzar (els podeu lliurar si voleu, però aniran destinats 
directament al Casal del Raval). Tanmateix, els llibres de lectura és 
possible que sí que es puguin reutilitzar encara que siguin de 
cursos que canvien el pla. 
 
Per tal de dur a terme la reutilització, podeu fer avinent la vostra 
reserva omplint una butlleta que trobareu a la web de l’Ampa o a 
secretaria i lliurant-la a l’escola abans del dia 25 de juny. 
 
Les dates de lliurament de llibres a socialitzar seran el divendres 
dia 20 de juny i el dimecres 25 de juny de 17 a 20 hores, i el dia 
de recollida dels vostres llibres sol·licitats serà el 27 de juny també 
de 17 a 20 hores de la tarda. Si algú no pogués venir a recollir els 
llibres aquest dia se li deixarien a la secretaria de l’escola per tal 
que pogués passar a emportar-se’ls. 
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Servei de guarderia jornada intensiva 
 
Dilluns dia 9 va començar la guarderia de jornada intensiva, 
subvencionada per l’AMPA. Per acord de l’assemblea de 5 de juny 
de 2008, es facturarà un rebut de 50€ per nen a totes aquelles 
famílies que no haguessin realitzat la inscripció dins els terminis 
establerts (excepcionalment s’han acceptat les inscripcions fetes 
amb un o dos dies de retràs, o per oblit dels infants). Es van 
controlar els infants presents durant el servei i es va prendre nota 
de tots aquells que no apareixien a les llistes d’inscrits per tal de 
procedir al càrrec del rebut.  
 
El servei és gratuït, però en cap cas sense cost. L’AMPA n’assumeix 
el cost total per tal de donar facilitats a totes les famílies de 
l’escola, però en circumstàncies normals se us hauria de facturar el 
cost a preu, com a mínim, de guarderia esporàdica de curs. 
 
També us volem fer avinent que a l’assemblea del mes de 
desembre es valorarà el funcionament del servei i, sempre d’acord 
amb l’escola, es decidirà si s’ofereix l’any que ve o no.  
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Recomanacions 
 
Llibres: 
 
Jordi Sierra i Fabra. Kafka i la nina que se'n va anar de 
viatge. Col.lecció La Via Lactia. Editorial Empúries - Grup 62. 
A partir 12 anys 
 
Aquest és un dels llibres de Sierra i Fabra que s'aparta més del 
costumisme juvenil que impregna moltes de les seves novel·les i 
s'endinsa en una especulació literària que té la flaire d'un text 
clàssic —potser perquè recorda també la història de Lewis Carroll i 
Alícia. És una aproximació a l'autor txec de 'La metamorfosi' 
donant forma a un plec de cartes que, presumptament, Franz 
Kafka va escriure durant tres setmanes a una nena que va trobar 
passejant per un parc de Berlín, el 1923, un any abans de la seva 
mort. La criatura estava plorant desconsoladament perquè havia 
perdut la seva nina. I Kafka es va convertir en el carter de nines 

 
 

Andrew Stacey Little Benny «La història de Tabalet / The 
Story of Little Benny». Adaptació de Marta Mata, Maria 
Teresa Codina i Maria Eulàlia Valeri. Versió anglesa 
d'Andrew Stacey. Il.lustracions de Pere Joan. Editorial La 
Galera. Col.lecció Bilingües. Amb CD en versió anglesa. 
Barcelona, 2008. A partir de 6 anys. 
 
Cinc minuts cada dia, abans d'agafar el son, poden ser ben 
aprofitats si s'escolta un conte en anglès. Tabalet és un conill de 
tres setmanes que la mare deixa sol al cau. Allà viu les primeres 
experiències per superar la por i la primera aventura de la seva 
jove vida, quan, refiant-se'n, l'enrosca una serp amb males 
intencions. 
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Ian McEwan. El somiatruites. Traducció de Josep Sampere. 
Il.lustracions de Gallardo. Col.lecció El Vaixell de Vapor. 

Editorial Cruïlla. A partir 9 anys. 
 
Fa una dotzena d'anys, Ian McEwan (Aldershot, Hampshire, 
Anglaterra, 1948) va escriure un recull de contes que tenen el 
mateix protagonista, en Peter, un nen de deu anys que té la 
capacitat de viure, en somnis, la transformació. Entre humor, 
intriga, aventura i picaresca, el regust final de la lectura és que 
l'autor té un gran respecte pels lectors joves. 
 
Activitats: 

L’art del trencadis a la casa Amatller 
Descobreix els elements de la natura que s´amaguen a la Casa 
Amatller i reprodueix les seves formes en el teu trencadís. Se 
servirà una tassa de xocolata Amatller. Cal reserva previa 

Data: 12 i 26 de juliol a les 11:00 
Totes les edats 
 
Una exposició Flotant 
Lloc: Centre d’art Santa Mònica 
Data: diumenges de juny i juliol 
Horari: 11.30 a 13:00h  
Preu: Activitat gratuïta 
Pares i fills treballaran conjuntament el desenvolupament d’una 
exposició flotant, amb globus inflats amb heli realitzaran una 
exposició mòbil i efímera, una exposició de format alternatiu als 
tradicionals. 
Aquesta és una activitat pensada per treballar conjuntament en 
família  amb nens i nenes d’edats compreses entre 5 i 12 anys.  
En aquesta experiència s’explora el concepte d’exposició i els seus 
possibles formats alternatius dins d’un centre d’art,  
a partir d’un taller lúdic on els participants generaran una 
exposició que adopta un format mòbil i efímer. 
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Circ Cric al Parc Natural del Montseny 
 
Sant Esteve de Palautordera 
Dissabtes 17:30 i diumenge 11:30 fins al 27 de juliol 
 
 
 
 
 
 
Finalment, un poema: 
 
SI JA NO GOSES  
 
Si ja no goses 
Contra la nit alçar la teva nit, 
Reclou la teca força 
Com un bosc silenciós 
I escolta com bategues, aigua fosca 
De combat, riu profund. 
Que també en el silenci 
Pots crèixer i abraçar 
Molta vida secreta i solitària 
 
Joan Vergés  
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