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Editorial: Balanç de dos anys  
 
Quan llegiu aquest butlletí hauran tingut ja lloc les eleccions al Consell Escolar 
i la Junta de l’AMPA i l’Assemblea Ordinària de la nostra associació. 
Independentment del resultat final, potser és el moment de fer una valoració 
del que han representat els dos anys de treball de la Junta sortint. 

En fer-nos càrrec de la Junta, els qui n’hem format part al llarg d’aquests dos 
anys teníem com a objectius bàsics la promoció de nous projectes, la 
potenciació de la participació, i el reforç de la funció de control de l’AMPA 
sobre els aspectes de funcionament de l’escola rellevants per nosaltres- com 
a mares i pares- i pels nostres infants. 

Es tractava en tots tres casos, d’objectius relativament ambiciosos, que 
depenien en alguns casos únicament de nosaltres, però en altres, també de la 
bona voluntat de tercers i de la disposició de tot el col·lectiu que mal que bé 
hem representat.  

Podem ja dir que els projectes en els quals tot depenia de la nostra feina han 
anat tirant endavant, d’una manera o altra, i es poden qualificar d’èxits totals 
o parcials: el projecte de socialització de llibres està funcionant, encara que 
potser no en l’abast que ens agradaria a tots, malgrat els entrebancs i 
l’acumulació de feina en determinades èpoques, a la qual hem de fer front 
molt poques persones; la web de l’AMPA s’ha configurat com un lloc comú on 
realment poder trobar pràcticament totes les informacions dels projectes i 
documents de la junta; hem mantingut una atenció constant a la gestió de les 
quotes que ens ha permès acabar amb superàvit i oferir nombrosos serveis 
gratuïts i, finalment, hem posat en marxa un reglament de prestacions a les 
famílies, combinat amb una assegurança d’escolarització, que permet donar 
seguretat a les famílies que es trobin en situació difícil, durant un temps ben 
definit, i assegurar la continuïtat de l’educació dels infants en cas de 
desgràcia familiar. També hem estat capaços, creiem, de millorar els canals 
de comunicació amb els pares, de manera que la informació sobre què fem i 
com ho fem arriba a una quantitat rècord de famílies de manera gairebé 
instantània. 

De la mateixa manera podem dir, però, que els projectes en què era 
necessària la participació i la implicació de les famílies no han anat prou bé o 
bé han esdevingut fracassos dolorosos: l’escola de pares té cada cop menys 
participació; sovint ens hem assabentat de conflictes ocorreguts a l’escola 
quan ja era massa tard per intervenir-hi, i les assemblees de l’AMPA 
continuen essent un club d’amics. Hi ha hagut cursos, preparats amb bona 
voluntat i il·lusió, que ha calgut cancel·lar per manca d’assistents, i una cosa 
semblant està a punt de succeir amb quelcom tan tradicional com l’excursió 
de l’AMPA: reduïda primer a P3 i ajornada per primer cop enguany per manca 
d’assistents. Això s’ha combinat de vegades amb crítiques a la junta, justes o 
no, però en tot cas sovint destructives, sense aportar solucions alternatives i 
sense deixar possibilitat de rèplica o de compromís. L’únic projecte que 
encara podem dir que suscita una participació notable és la revetlla.  
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Quant al tercer objectiu, el d’exercir la funció de control sobre els aspectes de 
la relació entre famílies i escola, no podem tampoc dir que ens hagi anat 
millor que amb el segon. En aquest cas probablement hem estat nosaltres 
que no hem sabut mantenir la relació amb l’escola o que no hem estat 
capaços de crear complicitats, però sovint hem sentit que qualsevol canvi que 
proposàvem, qualsevol clarificació que demanàvem, o qualsevol aspecte 
negatiu que assenyalàvem era percebut per part de l’escola com una 
intervenció inacceptable en el seu funcionament, com un intent de minar els 
fonaments del model educatiu en el qual es basava la institució. Valguin com 
a exemples les discussions permanents a les Comissions de Seguiment 
Econòmic sobre els comptes de l’escola, la poca comprensió envers els 
nostres intents de racionalitzar les subvencions atorgades per l’AMPA, les 
dificultats per posar en marxa la socialització de llibres i la poca informació 
que sovint rep la junta  de l’AMPA sobre els conflictes existents a l’escola i 
sobre el seu funcionament diari, cosa que implica que, en moltes ocasions, no 
es pugui exercir la funció de mediador entre famílies i escola. 

Per tot això, la Junta sortint ha deixat les seves funcions amb un regust 
agredolç: el cap ben alt per la feina feta, bona o dolenta, però duta a terme 
amb la millor voluntat i la màxima il·lusió, i al mateix temps, un nus a 
l’estómac per les mancances que hem anat patint i que no veiem pas que es 
puguin solucionar a curt ni a mitjà termini, malgrat les contínues crides a la 
participació que només han convençut les persones que ja ho estaven. 

Segurament les eleccions han donat com a resultat, i per aquiescència (no 
pas després d’una renyida votació), una junta i un Consell Escolar en bona 
part continuistes amb els anteriors, ja que tot i les baixes i les noves 
incorporacions, som més o menys els mateixos (i no hem detectat, fins el 
moment d’escriure aquesta editorial, una efervescència i un entusiasme que 
ens permetin pensar altrament). En tot cas, la nova Junta té dos anys per 
tirar endavant nous projectes i per intentar pal·liar els problemes que ja hem 
apuntat. Se’n sortirà ? La solució, en sis butlletins. 

 

Que tingueu unes Bones Festes de Nadal. 
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Adolescència i drogues 

 
Una breu introducció al problema 
 
La utilització de drogues amb motius diversos figura ja documentada al tercer mil·leni 
abans de Crist. És però al segle XX que les investigacions sobre l’estructura del cervell i 
els majors coneixements de química han permès tant el desenvolupament i producció en 
massa de noves drogues, sovint destinades específicament a alterar el funcionament del 
Sistema Nerviós Central, com perfeccionaments importants en la producció de les 
existents. Segons la definició de l’OMS, una droga és qualsevol substància que, 
introduïda a l’organisme per qualsevol via d’administració, produeixi una alteració del 
funcionament del Sistema Nerviós Central de l’individu i sigui, a més, susceptible de crear 
dependència, bé sigui psicològica, física o ambdues. El segle XX es caracteritza també pel 
fet que, ultra les tolerades socialment la majoria de drogues ha estat sovint prohibida 
pels governs, cosa que ha motivat una situació de producció clandestina, poc control 

sobre les substàncies 
que es venen, i preus 
elevats. El tràfic de 
drogues, a les 
societats occidentals, 
ha abastat proporcions 
de pandèmia.  
 
A més d’això, en els 
darrers anys estem 
assistint a un alarmant 
avançament de l’edat 
d’inici en el consum de 
drogues. Segons es 
desprèn dels gràfics 

següent, si bé les drogues socials, alcohol o tabac, es mantenen amb uns consums 
aproximadament 

constants o 
lleugerament a la 
baixa, el percentatge 
de joves entre 14 i 18 
anys que ha consumit 
algun cop cànnabis, ha 
crescut gairebé 20 
punts en 10 anys. De 
la mateixa manera, 
s’observa un 
creixement alarmant 
en el nombre 
d’adolescents que han 
consumit cocaïna en el 
període estudiat. 
 

Tot això converteix la possibilitat que els fills s’iniciïn en el consum de drogues en una de 
les preocupacions principals de les famílies. Les actituds de les famílies varien molt i en 
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alguns casos es pot fins i tot donar una certa tolerància, creient que l’inici en el consum 
d’alcohol i de tabac, les drogues socials més difoses, pot formar part del procés natural 
de maduració. Tanmateix, una actitud massa tolerant pot comportar riscos, donat el gran 
nombre de problemes relacionats amb l’abús d’aquestes substàncies. 
 
Segons l’OMS la dependència és un estat psíquic i en alguns casos físic que... es 
caracteritza per la manifestació de respostes de conducta i de d’altres tipus que inclouen 
la compulsió per tal de prendre droga de forma periòdica per a experimentar-ne els 
efectes psíquics i evitar els efectes desagradables de la seva absència. Pot anar 
acompanyada de síndrome d’abstinència i de tolerància, però aquests dos criteris no són 
suficients per tal de diagnosticar una dependència, el concepte de la qual implica que es 
doni prioritat al consum de la substància, tot i els problemes que es derivin del seu 
consum. En aquest punt cal diferenciar la dependència psicològica de la dependència 
física. La dependència física es desenvolupa com a resultat d’un mecanisme de 
neuroadaptació orgànica a l’ús de la substància, que implica tolerància als efectes de la 
droga (de vegades creuada, és a dir, a grups de substàncies semblants) i l’aparició de 
símptomes i signes desagradables si es deixa de prendre (síndrome d’abstinència). Per 
contra, la dependència psicològica és molt més complexa i implica l’adaptació psicològica 
de l’individu amb l’entorn en el qual les relacions i les percepcions interpersonals estan 
mediatitzades per les drogues. Per tant, aquesta mena de dependència depèn en bona 
part de la persona que consumeix la droga, del seu context, del tipus de droga i el 
mètode d’administració, i de les expectatives i desigs relatius als afectes. 
 
Per què consumeixen droga els adolescents  i què els empeny a consumir-ne ? 
 
Tot i que no tots els usuaris de drogues psicoactives acaben tenint una dependència, sí 
que es pot dir que la dependència és el final del procés i que es pot desenvolupar de 
forma progressiva, passant per diferents fases: 
 

• Primers contactes experimentals. És una etapa exploratòria en què el fet de 
consumir la substància no converteix la persona en dependent. 

• Ús més o menys continuat. Després del contacte s’inicia el consum regular de la 
substància, amb una determinada periodicitat o associada a situacions concretes. 
Encara no es produeixen efectes negatius sobre la persona ni sobre el seu entorn. 

• Abús. Es produeix quan la droga o pauta de consum queda incorporada a l’estil de 
vida i comença a donar problemes d’algun tipus a l’usuari. 

• Dependència. En aquest estadi, la vida del consumidor queda mediatitzada per la 
recerca i el consum de la droga, i se li dona prioritat a aquest comportament sobre 
els altres. 

 
Cal diferenciar diferents maneres de consumir drogues: 
 

• Consum per curiositat. Hi ha persones que consumeixen drogues perquè senten 
curiositat per conèixer-ne els efectes. Sovint serà un ús experimental, que no 
continuarà i que es limitarà a unes proves 

• Consum recreatiu. És aquell que duen a terme les persones que cerquen la diversió i 
el plaer. Si el consum no continua després de consums breus, i no afecta conductes 
de risc, és d’esperar que no ocasioni problemes greus. Nogensmenys, si es 
converteix en un consum crònic associat a tots els moments de diversió, pot afavorir 
un procés greu de dependència psicològica i social 



AMPA SOM-HI Núm. 53                              desembre 2008  6
 

• L’anomenat ús problemàtic de les drogues es produeix quan es donen situacions de 
dependència psicològica, física o social. 

 
En general, els adolescents del nostre entorn es mouen entre el consum per curiositat i 
el consum recreatiu, tot i que, en realitat, el consum de drogues no formi part de la vida 
de la majoria d’ells, i els contactes es limitin a situacions ocasionals que no van a més. 
 
La majoria de famílies no entenen per què els joves s’interessen per provar les drogues. 
En general, cal acabar amb el tòpic que el consum de drogues va associat únicament i 
necessària amb famílies desestructurades, a problemes escolars o a clares influències 
dels amics: tot i que, com veurem, aquests poden ser alguns dels factors que hi 
influeixin, la realitat és molt variada i hi ha moltes causes que empenyen els adolescents 
a consumir estupefaents. Entre aquestes podem esmentar: 
 

• Necessitat d’experimentar noves sensacions, encara que estiguin associades amb 
possibles perills. 

• Com a eina d’integració al grup. D’aquesta manera intenten superar l’ansietat, 
canviar la personalitat o tenir el valor de desinhibir-se. 

• Facilitat d’obtenció de les substàncies en gairebé qualsevol moment. 
• Com a element de transgressió davant el món dels adults, una actitud típicament 

d’adolescent. 
• Haver vist a casa una actitud tolerant enfront el consum de drogues (alcohol, tabac, 

consum de marihuana...). 
• Per pressió social: TV, revistes, referents musicals, festes on se’n consumeix com a 

element habitual i qui no ho fa està considerat un avorrit, etc. 
 
Existeixen evidentment, a més, factors de risc individual, familiar, escolar i social, que cal 
valorar en cada cas. Entre ells podem esmentar: 
 

• Historial previ de conductes de risc al sí de  la família, conflicte familiar o situacions 
de pèrdua d’estructura familiar. 

• Inici en el consum de molt jove, creences i actituds favorables al consum prou 
esteses entre els amics, relacions negatives amb els adults o pertinença a un grup 
implicat en conductes problemàtiques i de rebuig de la seva integració social. 
L’adolescència és, en aquest sentit, un període especialment vulnerable, ja que la 
voluntat de voler ser un adult, de comportar-s’hi quan encara s’és petit. És molt 
important fomentar la comunicació dins la família: si no es pot parlar de les coses 
l’adolescent es pot sentir sol i desesperat davant de situacions que considera que se 
li estan escapant de les mans. 

• Manca de control emocional, pressió del grup i absència d’un sistema de valors prou 
sòlid. Els nivells baixos d’autoestima hi poden jugar un paper important. La manca 
d’aficions personals i d’aficions familiars compartides poden empènyer el jove cap a 
una fugida “consumista” que acabi en consum per pur descontrol. 

• Propensió genètica (per exemple en el cas de l’alcoholisme). 
• Trastorns de conducta, fracàs escolar i poca vinculació amb l’escola. L’absència de 

normes i límits i la dificultat per assumir les responsabilitats hi poden jugar un paper 
important. En la manca de límits i responsabiltat hi juguen un paper important els 
pares que no han sabut imposar la seva autoritat als fills, o que han estat 
sobreprotectors, cosa que ha motivat la incapacitat d’entendre les conseqüències 
dels propis actes. 
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• Viure en un entorn comunitari desorganitzat, amb depressió econòmica i amb 
disponibilitat de drogues. 

 
Hi ha factors de protecció davant el consum ? 
 
De la mateixa manera que existeixen factors que poden afavorir el risc de consum, hi ha 
també punts que ajuden a protegir l’adolescent dels riscos del consum. Entre ells podem 
citar: 
 

• Tenir un concepte positiu d’un mateix, junt amb la capacitat d’assumir 
responsabilitats i prendre decisions. 

• Gaudir d’un autocontrol emocional i de conducta i disposar de persones adultes de 
referència que serveixi de suport. Això implica tenir unes normes i uns límits clars i 
veure en els pares unes figures d’autoritat i de referència que mostrin suport i ajudin 
a superar els fracassos. 

• Disposar d’un marc de relacions del temps d’oci que no afavoreixi el simple 
consumisme i que primi les inquietuds culturals i esportives. 

• Estar ben integrat a l’escola, disposar d’una bona xarxa d’amics i tenir la capacitat 
per a establir relacions socials 

 
 
Com hem d’abordar el tema amb els fills ? 
 
Parlar d’aquest tema amb els fills no és senzill, ja que molts pares es poden sentir 
incòmodes i pensar que els joves en saben més que ells mateixos, cosa que els pot fer 
sentir insegurs. També poden tenir tendència a pensar que el fet de parlar d’aquestes 
substàncies pot estar contribuint a incrementar l’interès pel consum d’aquestes 
substàncies, cosa que és precisament el contrari: aquells adolescents que no reben cap 
altra informació més enllà de la del grup d’amics poden tenir un major risc dinteressar-
s’hi. 
 
Convé començar a parlar-ne aviat. En entrar a l’ESO molts infants ja estan familiaritzats 
amb aquests temes i és bo que coneguin el punt de vista dels pares i els motius que els 
justifiquen. 
 
En parlar del tema amb els fills, sobretot si sospitem que n’estan consumint, cal evitar les 
preguntes directes que impliquin un si o un no. 
 
Convé donar una informació clara i adequada a l’edat, sense por, però, de parlar. Els 
pares han de mantenir un comportament coherent i responsable i afavorir que els seus 
fills intervinguin en associacions esportives i culturals. L’ambient a casa, la bona 
coordinació amb l’escola i el bon coneixement dels propis fills són també factors que 
poden ajudar a prevenir el consum de drogues. 
 
Què succeeix si sospitem que el nostre fill o filla consumeix drogues i què podem fer ? 
 
Hi ha diversos factors que poden fer-nos sospitar d’un possible consum de drogues.   
Símptomes físics com ara la pèrdua de pes, la fatiga crònica, l’afonia persistent, la 
congestió nassal, els ulls vermells (porros) o la diarrea freqüent poden ser indicatius d’un 
problema. 
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El consum de drogues implica també sovint trastorns conductuals com ara el 
deteriorament de la higiene personal, el canvi sobtat d’estat d’ànim i de costums, 
l’abandó de l’activitat esportiva i gana sobtada, l’inici de problemes amb els companys o 
amb el familiars, el canvi sobtat d’amistats que no volen que els pares coneguin, les 
alteracions de la gana, la pèrdua de memòria o la devallada en el rendiment escolar, en 
l’atenció i en la concentració poden també ser induir-nos a sospitar. 
 
També cal estar alerta davant de situacions com ara l’augment sobtat de les necessitats 
econòmiques, la desaparició d’objectes o la detecció en els nostres fills de conductes de 
risc. 
 
En cas que hi hagi una sospita per part dels pares és interessant cercar altres signes que 
ens ajudin a confirmar la suposició, com ara el fet de trobar pipes, paper de fumar, 
papers enrotllats, l’olor de la cambra i de la roba que sovint es pot intentar tapar amb 
ambientadors, o l’assistència repetida a festes “rave” i l’apologia del consum de drogues. 
Les festes on es concentren grups d’adolescents y joves són una situació en la que es 
poden presentar fàcilment ofertes de consum de diverses drogues. L’alcohol sol ser quasi 
sempre el convidat principal i és molt probable que el tabac tingui tambéun paper 
destacat. El consum d’alcohol i tabac son fàcilment identificables per l’olor. Les altres 
drogues, com els estimulants es poden detectar per canvis en l’estat d’ànim i el 
comportament, però és més difícil.  
 
Tot i que hi ha unes tiretes que enganxades a la roba, i fins a 48h d’haver succeït, són 
capaces de confirmar si una persona ha pres drogues o no, mai no podran substituir el 
diàleg i, a més, els resultats no són concloents ja que pot ser que el test es faci un dia 
que no n’hagi pres. A la bibliografia es poden trobar símptomes basats en l’aspecte dels 
ulls, però ultra indicar-nos la possibilitat d’un problema, caldria deixar la valoració exacta 
en mans d’una persona experimentada. 
 
Tanmateix, cal anar amb molt de compte: l’adolescent valora molt la intimitat i la seva 
habitació és el seu espai: intents de trobar evidència regirant els calaixos, o mirant el 
diari poden ser valorats per l’adolescent com una agressió directa a la intimitat si se 
n’arriba a assabentar. És millor sempre intentar la via del diàleg i fer la pregunta, 
plantejant-la sempre com a preocupació per la seva salut: encara que menteixin, 
s’adonaran que l’objecte de la preocupació dels pares no és el control, sinó la salut i el 
benestar del jove. Cal evitar, però, un to amenaçant i mostrar interès i preocupació. Cal 
buscar un moment per parlar-ne en què pensem que no hi haurà interrupcions. No hem 
d’acusar-los d’una conducta que sospitem, però que no sabem del tot certa, perquè 
podem provocar un enfrontament que no arreglarà res i, si finalment estem equivocats, 
la relació pares/fills es deteriorarà considerablement.  
 
Cal tractar pensar primer en la nostra reacció en cas que a la conversa es confirmi la 
nostra sospita, i també tenir l’autocontrol necessari per tal de mantenir-nos calmats i 
adoptar una conducta eficient en cas que sospitem que ens menteixin. Els adolescents 
valoren molt que se’ls escolti, per la qual cosa és important d’escoltar llur opinió sobre el 
consum de drogues. Tot i això cal deixar-los molt clara quines conductes considerem 
acceptables i quines no, i sobretot, no recórrer mai a amenaces. El noi o noia ha de ser 
capaç d’assumir la responsabilitat dels seus actes i les seves conseqüències. També cal 
estar preparats per afrontar una possible reacció negativa o violenta de l’adolescent quan 
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se li plantegi la situació. Si tenim una sospita raonada que els nostres fills s’estiguin 
iniciant en el consum de drogues és necessari parlar-ne tan aviat com sigui possible, ja 
que el consum tendeix a créixer amb el temps, i serà cada cop més difícil abordar el 
tema. 
 
Si l’escola detecta una situació relacionada amb el consum de drogues, té el deure 
d’avisar la família per tal de treballar conjuntament en la seva resolució. Si la família i 
l’escola treballen de forma unitària en el tema, l’adolescent percebrà una imatge de 
coherència i de treball en equip en aquells dos referents que resulten més importants per 
a ell: la família i l’escola. A partir d’una certa edat pot ocórrer que les activitats del cap 
de setmana interfereixin en el rendiment. Si es dóna el cas cal veure què succeeix: 
revisar els horaris d’arribada i les activitats de lleure, veure si hi ha una autoestima baixa 
per part de l’adolescent i posar els mitjans per corregir-ho. 
 
Si es produeix un cas confirmat de consum cal fer servir els circuïts d’atenció establerts, 
entre els quals cal considerar els serveis adreçats als joves als diferents ajuntaments, els 
serveis de salut i els serveix socials, que poden realitzar treball de suport i derivació cap 
a recursos especialitzats. A Barcelona capital, per exemple, existeix l’Òrgan Tècnic de 
Drogodependències, que ofereix una línia verda d’informació i orientació sobre 
drogodependències. A més de tots aquests, cal tenir en compte la funció de l’escola, que 
pot parlar amb l’alumne implicat mitjançant la figura del tutor, així com dels seus 
diferents òrgans de funcionament. 
 
Quines tipologies de drogues es consumeixen actualment ? 
 
Convé, per acabar, fer un repàs per sobre a les diferents famílies de drogues, al 
símptomes més importants que presenten i als seus efectes sobre la salut del 
consumidor, ja que és sovint senzill de perdre’s en un món tan complex. 
 
Una primera classificació dels estupefaents els divideix en “durs i tous”: es tracta d’una 
classificació poc rigorosa i sovint enganyosa, ja que classificar una droga de “tova” 
indueix a pensar que es tracta d’un producte menys nociu, cosa que no sempre és així ni 
de bon tros. El mateix succeeix amb la classificació en drogues legals i il·legals, entenent 
com a droga legal la que no està considerada com a substància tòxica i punible segons la 
legislació vigent: una droga legal, per exemple l’alcohol i el tabac, pot ser adictiva i 
igualment letal que no pas una de classificada com a il·legal.  
 
Segons l’origen de la substància les drogues es poden classificar en naturals, 
semisintètiques i sintètiques. Tanmateix, això no implica necessàriament cap 
conseqüència sobre el nivell de perillositat: tan perillosa pot ser una droga sintètica (per 
exemple la cocaïna) com una droga natural (per exemple l’opi). 
 
Una classificació més acurada als efectes sobre el consumidor es basa en avaluar el nivell 
de toxicitat, de tolerància i de dependència en relació amb la gravetat dels efectes per a 
la  salut del consumidor. Es considera que tenen factors de més risc aquelles drogues 
que són capaces de desenvolupar la tolerància de l'organisme amb major rapidesa, que 
tenen una major capacitat de crear dependència física, i les que tenen la distància més 
petita entre la dosi mínima, però capaç de produir efectes en el sistema nerviós central 
(SNC), i la màxima, per a la intoxicació amb risc de mort.  
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Una classificació basada en els efectes sobre el SNC distingeix entre els següents tipus 
de drogues: 
 

• Depressores: Són les que redueixen o disminueixen l'activitat del SNC. 
Tranquil·litzen, relaxen i indueixen la son. Són substàncies que en ser consumides 
generen depressió de les funcions psíquiques i biològiques. Això no vol pas dir que 
produeixin trastorns de depressió i tristesa, sinó que bàsicament disminueixen el to 
psicològic amb el retard o decreixement dels impulsos. Dins d'aquest grup s'inclouen 
els opiacis i tots els derivats, l’alcohol, els inhalants, els sedants i els tranquil·lizants.  

• Estimulants: Són substàncies que tenen un efecte estimulant i acceleren l'activitat 
del SNC. Produeixen un estat d'excitació i de celeritat de les funcions psíquiques i 
biològiques. Augmenten la percepció i redueixen la sensació de son i fatiga. 
Pertanyen a aquest grup la cocaïna i els seus derivats, les amfetamines, la nicotina, 
la cafeïna i algunes drogues de síntesi. 

• Al·lucinògenes: Són aquelles drogues que alteren o pertorben la sensació de la 
realitat. Els efectes predominants són els canvis en la percepció, el pensament i 
l'humor. S’inclouen en aquest apartat, l’LSD, la mescalina, la psilocibina, i també 
algunes drogues de síntesi. Hi ha substàncies que poden tenir diferents efectes i per 
això, de vegades, són difícils de tipificar, com per exemple “l’èxtasi” o MDMA, que es 
troba classificat com a droga al·lucinògena, però els de la qual estan a mig camí 
entre aquestes i les estimulants.  

  
Resumim en la taula següent algunes de les drogues més freqüents a la 

nostra societat, amb el grup al qual pertanyen: 
 
Els principals efectes de les drogues, segons el tipus de grup al qual 
pertanyen, són els següents: 
 
Substàncies depressores 
 

• L’alcohol (priva, litrona, katxis), tot i tenir un caràcter euforitzant, és 
un depressor del SNC que adorm progressivament el funcionament de 
l’escorça cerebral superior i provoca, per tant, desinhibició conductual. Els 
efectes depenen molt de la concentració en sang, així com del pes, del 
sexe, de la quantitat i rapidesa d ela ingesta i del consum simultani de 
menjar. Depenent de la concentració en sang pot provocar trastorns de la 
visió o de l’apreciació (concentracions baixes), alteracions de la mobilitat i 
dificultat per articular paraules (concentracions mitjanes) i fins i tot 
pèrdua de coneixement i coma (concentracions elevades). Presenta una 



AMPA SOM-HI Núm. 53                              desembre 2008  11
 

forta dependència física i una lenta però intensa dependència psíquica, i 
una alta tolerància. La síndrome d’abstinència és molt greu i pot arribar 
fins a provocar la  mort. 

• Heroïna (cavall, jaco, burro, blanca, pico, morfo, xino, marró) 
pertany a la família dels opiacis. És una droga semisintètica elaborada a 
partir de la morfina extreta de la planta del cascall, d’un potencial tòxic de 
tres a cinc vegades superior a l’opi. Fins la dècada de 1990 la via 
d’administració era per injecció, però ara sovint s’usa la via pulmonar, 
inhalant els seus vapors (“xino”). Els seus efectes psicològics se centren 
en una intensa però breu sensació de plaer, sedació, eufòria i alleujament 
de la tensió. Fisiològicament sol produir sequedat de boca, disminució de 
la mida de la pupil·la, depressió del sistema respiratori, restrenyiment i 
disminució de la temperatura corporal. Presenta una intensa dependència 
física i psíquica (més fins i tot que l’heroïna, la morfina o la metadona) i 
una tolerància molt ràpida. La síndrome d’abstinència és molt variada i 
intensa i presenta símptomes com ara inquietud, agitació, anorèxia, 
dilatació pupil·lar, dolor ossi, calfreds, nàusees i deshidratació. La 
intoxicació aguda es caracteritza per somnolència profunda i pot arribar 
fins a la mort. En persones consumidors s’observen alteracions de la 

nutrició (aprimament sever), afeccions 
gastrointestinans (for restrenyiment), 
trastorns psicològics, patologies 
ginecològiques i forts dèficits en àmbits 
socials, laborals i familiars. Els estris 
habitualment associats al seu ús són les 
xeringues, les agulles, paperines, 
encenedors, paper d’alumini, culleres 
cremades i gomes amples. 

• Dissolvents volàtils (dissolvent, pega, 
bosseta, mona, ocell verd). Es tracta d’un 

grup de substàncies químiques que desprenen vapors a temperatura 
ambient. Engloben una àmplia família de productes, però normalment hi 
trobem les gomes d’enganxar, les coles, esprais, pintures i carburants. 
Llevat de la càmfora, són depressores del SNC i poden abocar a estats de 
confusió. Provoquen eufòria, mareig, felicitat, ànsia, somnis, dificultats 
per mantenir-se dret. La via d’administració és per inhalació. Es tracta de 
substàncies barates i fàcils d’obtenir, per la qual cosa se n’observa el 
consum en les capes més baixes de la societat. Normalment produeixen 
alta dependència psíquica, tot i que normalment no hi hagi dependència 
física. Aquestes substàncies són fortament tòxiques, cosa que pot 
comportar greus problemes per la salut, amb afectació de la funció 
hepàtica, renal, pulmonar i cardíaca. Com a estris derivats del consum es 
poden observar tubs de cola, dissolvents, recipients o bosses de plàstic 
amb traces. 

• Sedants (barbitúrics, benzodiacepines, tranquil·litzants). S’hi inclou 
un gran varietat de medicaments depressors del SNC, que es fabriquen de 
forma legal als laboratoris farmacèutics. Avui en dia s’utilitzen poc, tot i 
que les benzodiacepines tinguin un paper important com a tipus de 
fàrmac més utilitzat, sobretot per a tractar l’ansietat o per a curar la 
síndrome d’abstinència en els tractaments de desintoxicació. Són drogues 
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que s’administren oralment i que presenten dependència física a dosis 
elevades, dependència psíquica elevada i tolerància lenta. Tenen 
síndromes d’abstinència que varien molt segons el fàrmac, la dosi i el 
temps de consum. 

• Cànnabis (porro, canut,xocolata, cost, herba,maria). S’extreu de la 
Cannabis Silva i el principi actiu és el Tetrahidrocannbinol. Es pot 

classificar com un depressor, tot i que 
també se’l sol considerar un al·lucinogen 
menor. Els efectes depenen de la 
quantitat de THC que es prengui. 
Normalment es presenta com a haixis 
(resina provinent de la part superior de la 
planta, en forma de barres o boles 
premsades de color marró bosc, i amb 
toxicitat superior a la resta), marihuana 

(formada per trituració de les fulles, tiges i flors seques, consumida en 
forma de cigarretes) i l’oli de cànnabis o oli d’haixix, obtingut barrejant la 
resina amb un dissolvent. Les úniques vies possibles de consum són la 
inhalació o la ingestió, encara que la forma més habitual és la fumada, 
barrejada amb tabac en cigarrets fets a mà (“porro”). Els efectes 
apareixen ràpidament després del consum i aquests depenen en gran 
mesura de la interacció de la droga amb l'ambient i l'individu. Produeixen 
una barreja de sensacions de benestar, eufòria, relaxació i somnolència, 
de vegades amb riures espontànies i la impressió que el temps passa 
lentament. Com a efectes fisiològics sol aparèixer un increment de la 
gana, ulls brillants i envermellits, somnolència i taquicàrdia. Es tracta 
d’una droga que crea una lleugera dependència física i una moderada 
dependència psíquica i que presenta tolerància. No té símptoma 
d’abstinència característica. Elements característics del seu consum són el 
paper d'alumini, film protector, paper de fumar, la bosseta de plàstic amb 
herba seca, la pipa de fumar, la cigarreta d'haixix (porro) i el ganivet amb 
la fulla cremada. 

Substàncies de nova aparició 
  

• GHB (èxtasi líquid,biberó, líquid X, 
gib). Es tracta d’un inductor de la son 
anomenat àcid gamma-Hidroxibutiric. 
Encara que aquesta substància és més 
coneguda pel nom d’èxtasi líquid, no és 
èxtasi, sinó un depressor del SNC, amb 
efectes anestèsics. A dosis baixes té un 
efecte semblant a l’alcohol, però a dosis 
elevades actua com a relaxant. Se sol 
comercialitzar en petites ampolles de líquid 

incolor. Té gust salat i se sol prendre amb sucs. Si es barreja amb 
l’alcohol s’incrementen els efectes depressors i pot donar lloc a coma. 
Consumir-ne provoca nàusees, vòmits, cefalea, desmai, incontinència 
urinària, eufòria, mentre que el consum continuat o la sobredosi pot 
causar agitació, deliri, confusió i al·lucinacions, arribant fins i tot a la 
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parada cardíaca. Els objectes deritas del seu consum i transport són les 
ampolles petites i un líquid transparent 

• Ketamina (Special K, keta). Es tracta d’un anestèsic dissociatiu que 
interromp les vies cerebrals associatives i produeix bloqueig sensorial, és 
a dir, els reflexes i els moviments es poden seguir mantenint però no de 
manera conscient. Significa que el sistema nerviós queda bloquejat sense 
deprimir el sistema respiratori ni circulatori. És una substància molt 

potent i perillosa, ja que pot provocar la 
mort per aturada cardiorespiratòria. Cal 
anar amb compte, perquè el seu aspecte 
és semblant a la cocaïna o l'speed. Els 
efectes són depressors del SNC i 
al·lucinògens, i s'han descrit experiències 
introspectives (interiors) relacionades 
amb la mort, el naixement, o amb Déu. A 
nivell físic, anestesia el cos (dificulta la 
parla, el moviment, la coordinació...) i 
impossibilita el control físic i mental. Al 

mercat normalment el venen en pols; la via d'administració, per tant, és 
esnifada; és important no fer "ratlles" de la mida que es fan les de coca i 
speed, ja que la ketamina és molt més potent. Les experiències descrites 
poden ser traumàtiques per a la persona que pot viure-les amb molta por 
si no està preparada. Es desaconsella prendre–la en espais festius, pels 
seus efectes al·lucinògens i paralitzants. Si la persona "perd el sentit" és 
important avisar un servei d'urgències. 

Substàncies estimulants 
• Cocaïna (coca, perico, farlopa, neu, blanca). El seu principi actiu fou 

descobert a meitats del segle XIX. El seu consum provoca efectes 
d’eufòria i excitació, i disminució de la sensació de fatiga, cansament, son 
i gana. Augmenta la sensació subjectiva d’energia, seguretat i control, i 
percepció de benestar. Pot provocar estats d’agitació, impulsivitat i 
agressivitat. Es pot consumir com a fulles de coca torrades, barrejades 
amb cendroses i mastegades; com a pasta de coca (bazuco), que es 
fuma, en pols (clorhidrat de cocaïna, anomenat pols, coca o neu), que es 
pot consumir inhalada, esnifada o per via intravenosa; i com a cocaïna 
basi (free-base o crack), que s’obté barrejant el clorhidrat de cocaïna amb 

bicarbonat i que es pot fumar en pipa 
d’aigua (free-base) o escalfada (crack, 
pel soroll que fa). Està provat que 
provoca dependència física, tot i que 
no està ben avaluat fins a quin grau, 
forta i intensa dependència psíquica, 
alta tolerància, i tolerància creuada 
amb amfetamines. Tot i que durant 
molt de temps es va negar, produeix 
síndrome d’abstinència. Produeix 
depressió, irritabilitat i son profunda i 
perllongada, alteracions de la memòria 
i pèrdua de la capacitat de 

concentració. Pot fins i tot arribar a produir trastorns de la personalitat 
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amb desenvolupament de paranoies, accidents cerebrals i trastorns 
circulatoris. El seu consum continuat provoca també úlcera nassal. Si es 
produeix intoxicació aguda per sobredosi, es produeixen taquicàrdia, 
palpitacions i fins i tot atacs epilèptics, obstrucció respiratòria i mort. 
Estris típic del seu consum són les paperines, embolcalls de plàstic, miralls 
tubs inhaladors i papers enrotllats. 

• Amfetamines (amfetes, speed, pastis, pirula, cristall, ice). Són 
derivats sintètics de l’efedrina (que s’usa en molts xarops contra el 
constipat comú). Combinades amb heroïna constitueixen els anomenats 
speed-balls. Es poden presentar en forma de pastilles, càpsules, 
comprimits o en pols. Es poden consumir oralment, injectades i esnifades. 
Estan totalment prohibides fins i tot amb finalitats terapèutiques. Els 
consumidors perceben un estat d’eufòria, estimulació i excitació molt 
semblant a la cocaïna, amb increment del grau de confiança, loquacitat, 
insomni, agitació, absència de gana, fatiga i hiperactivitat. Incrementen el 
nivell d’atenció en tasques concretes. Presenten dependència física, 
intensa dependència psíquica, ràpida tolerància i síndrome d’abstinència, 
caracteritzada per un ànim d’estat depressiu, sensació de gana, 
cansament, irritabilitat i insomni o gran augment de la son. La sobredosi 
es caracteritza per l’aparició de crisis paranoiques, estats de pànic o 
al·lucinacions, acompanyades de sequedat de boca, palpitacions i 
taquicàrdia. Estris típics del seu consum són les pastilles o càpsules (o 
fragments), les capsetes de pastilles i les paperines de paper. 

• Metamfetamina (meta o tiza). És una pols blanca sense olor i de gust 
amarg, dissoluble en aigua o en licor, que es pot inhalar, injectar, fumar o 
ingerir oralment. Es caracteritza per ser un poderós estimulant fortament 
addictiu que acfecta de forma molt important el sistema nerviós. 
Consumir-la comporta insomni, inapetència, agitació, ansietat i augment 
de la temperatura del cos. El consum continuat pot comportar 
comportaments violents, psicosi i paranoia. Els estris derivats del seu 
consum són, com en les amfetamines, les pastilles, capsetes, paperines, 
cristalls i també les xeringues. 

• Èxtasi (pastilles, pirules, eva). És una droga sintètica que es presenta 
en forma de comprimits de diverses formes, mides i colors. Sempre porta 

imprès un logotip en forma de dibuixos 
(papallones, coloms). El principi actiu és la 
Melitendioximetamfetamina (MDMA). Es pren 
oralment, amb líquids, i combinada amb 
alcohol pot provocar lesions greus. És un 
estimulant del SNC de la família de les 
amfetamines. Provoca deshidratació, 
ansietat, hiperactiviat i el consum continuat 
pot derivar en nàusees, al·lucinacions, 
depressió, pànic, paranoia i insuficiència 

renal i hepàtica. La síndrome d’abstinència ocasiona una forta depressió, 
ansietat, alteracions de la son, tremolors i situacions violentes. 

• Nicotina (tabac, cigarreta, pitillo). És la substància addictiva que 
conté el tabac. La nicotina és, en estat pur, altament tòxica. S’absorbeix 
per les mucoses i és força estimulant. Presenta dependència física, que 
depèn del nombre de cigarretes per dia i la intensitat i freqüència de la 
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inhalació, dependència psíquica molt intensa en el consum regular, 
tolerància i síndrome d’abstinència (apatia, irritabilitat, mal de cap...). 
Malauradament no és només la nicotina el que fa mal, sinó el monòxid de 
carboni, el quitrà i les substàncies irritants que es desprenen amb el fum 
del tabac. 

• Poppers (or líquid, perico, putazo). És una droga derivada d’un 
compost de nitrogen que es presenta en forma d’un líquid de color groc 
en petites ampolles de vidre de 10 a 30 cc. Fa olor de fruita o de mitjons 
vells (els passats). S’inhala directament de l’ampolla o mitjançant un drap 
prèviament enxopat. És un estimulant altament tòxic que provoca excés 
d’energia, eufòria, ensopiment, mareig i pèrdua de les inhibicions sexuals, 
a més de problemes digestius. L’abús en el seu consum ocasions trastorns 
de la pell, augment de la pressió ocular, cremades, taquicàrdia i coma. 
Poden aparèixer espasmes coronaris. Estris típics del seu consum són les 
ampolletes i el drap. 

Substàncies al·lucinògenes 
Són aquelles que pertorben el funcionament normal del SNC. Provoquen 
alteracions en el funcionament neuroquímic del cervell i afecten la manera de 
percebre la realitat, fins arribar a produir autèntiques al·lucinacions i tratorns 
sensorials severs. Totes tenen capacitats psicodislèptiques que modifiquen 
l’estat emocional i psicològic. Moltes d’elles es coneixen des de l’antiguitat 
(l’expressió catalana “tocat del bolet” n’és una mostra). Destaquen l’LSD, la 
psilocibina (triptamina), la mescalina (feniletilamina) i algunes drogues de 
síntesi. 

• LSD (tripi, àcid, secant o pel nom del dibuix imprès: batman, smiley, 
simpson, etc). És un producte sintètic extret del sègol banyut. Es 
consumeix en diferents formats i de forma oral (micropunts, fulls de paper 
absorbent amb motius gràfics, terrossos de sucre imgregnats, pastilles, 

càpsules, tires de gelatina, etc). Els consumidors 
denominen viatge a l’experiència amb LSD, i mal 
viatge a les reaccions adverses que es poden 
produir. Normalment el viatge dura entre 10 i 12 
hores i se’n poden destacar tres fases: a la fase 
inicial, al cap d’uns 30-45 minuts d’haver consumit 

la substància, es produeix dilatació de pupil·les, 
llagrimeig, taquicàrdia, sensació de calor o fred, 

sudoració i riure sense sentit. S’abasta la intensitat màxima al cap d’una 
hora; a la fase de viatge, on s’arriba al cap d’una hora aproximadament, 
i que sol durar-ne unes cinc, apareixen al·lucinacions òptiques (simples, 
com ara contorns multicolors, o complexes), escenes semblants als 
somnis, fenòmens acústics i alteració de l’espai i el temps. Es poden 
alternar moments d’eufòria i de pànic; a la fase final es produeix un gran 
cansament i mal de cap, amb inhibició i introspecció. Aquesta fase pot 
durar dies. Així doncs, els principals efectes de la droga són psicològics, 
en el sentit d’alterar la percepció sensorial, del temps i de l’espai, i causar 
confusió mental, mentre que els símptomes físics se centren en la 
taquicàrdia, la dilatació pupil·lar, la descoordinació i la tensió muscular. El 
consumidor pot experimentat diferents efectes, fins i tot oposats, al llarg 
del període d’efecte de la substància. No presenta dependència física ni 
síndrome d’abstinència, però sí que causa dependència psíquica i 
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tolerància, incloent tolerància creuada amb altres al·lucinògens. Cal anar 
amb molt de compte per les nombroses complicacions psiquiàtriques que 
pot causar l’ús d’aquesta substància, que poden derivar en intents de 
suïcidi, pànic (mal viatge), psicosis (desestructuració de la personalitat) i 
depressions post-LSD (que poden durar mesos). Convé no deixar sola una 
persona que l’hagi pres, per evitar precisament els problemes derivats 
dels possibles episodis de pànic. Estris derivats del seu consum són les 
pastilles o segells. 

• Mescalina (peiot). És la trimetoxifenilamina, l’alcaloide principal del 
peiot, un cactus comú al nord de Mèxic. Les formes orals es prenen 
assecant el cactus, i afecta especialment l’hipotàlem dins el SNC. 
Tradicionalment es consumeix mastegat, però avui en dia es refina en 
forma de pols que se sol ingerir o injectar. Aguditza el sentit i les 
impressions visuals, transforma la voluntat i crea desinterès per les coses. 
Presenta poca tolerància i és poc freqüent a Europa. La intoxicació es 
divideix en dues fases: una de sobreexcitació i una altra de relaxació amb 
visions acolorides característiques. 

• Psilobicina (bolets al·lucinògens). La psilobicina és un alcaloide que 
contenen molts fongs del gènere psilocybe, conreats a Sudamèrica. Els 
efectes són variables i, si bé a baixes dosis produeix excitació i eufòria, a 
dosis elevades pot produir distorsions de formes i de colors i 
al·lucinacions. Té cent cops menys potència que l’LSD per unitat de pes i 
és una substància poc tòxica que s’assimila sense gaires problemes. 
Encara no és gaire conegut en els nostres àmbits. 

• Drogues de síntesi (pastis, pirulas). En general són compostos 
amfetamínics als quals se solen afegir components d’efectes 
al·lucinògens. Es presenten en forma de pastilles o comprimits amb 
formes i colors diferents i amb noms atractius que canvien segons la 
moda. L’estructura és variada, però en general contenen un principi actiu 
(MDMA, MDA, MDE, amfetamines i metamfetamines), excipients (lactosa, 
cel·lulosa o manitol) i un adulterant (normalment cafeïna o paracetamol). 
Els seus efectes sobre el cervell són similars als d’altres drogues, però a 
més tenen el problema que, com que són fabricades en laboratoris 
clandestins, hi pot haver altres substàncies desconegudes d’efectes 
perjudicials (per exemple els adulterants). L’èxtasi, que esmentàvem 
abans, es pot considerar una de les drogues de síntesi. 

Entre consumidors de drogues és freqüent la utilització simultània de 
diferents substàncies, fenomen que es coneix com a policonsum. Sovint es 
combina l’alcohol, droga social, amb altres drogues: amb cànnabis es 
potencien els efectes depressors sobre el SNC, amb la cocaïna, d’efectes 
contraris a l’alcohol, l’efecte és de perllongar l’efecte de la cocaïna; 
afortunadament l’alcohol i l’extasi “no funcionen” juntes, però si es prenen, 
els seus efectes combinats poden potenciar el cop de calor característic de 
l’èxtasi i caure en el coma, o causar una crisi d’ansietat. La combinació de 
cànnabis, estimulants i èxtasi pot provocar efectes al·lucinògens negatius, 
mentre que el consum de cocaïna i èxtasi en part s’anul·len (i per tant es pot 
produir un increment del consum impulsiu de cocaïna per tal de contrarrestar-
ho), i la cocaïna i heroïna es reforcen l’una a l’altra (speedball). 
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Assegurança d’escolarització 
 

Tal i com us hem anat comentant,  la junta de l'AMPA ha estat treballant en la 
contractació d una assegurança d'escolarització que cobrís els casos en els 
quals una desgràcia o un contratemps familiar pot fer que els vostres fills no 
pugin concloure la seva escolarització a la nostra escola. L'assegurança que 
es contractaria cobriria tot el cost de l'escolarització, incloent el menjador, 
des del moment en què es produís el problema familiar, i fins la fi de 
l'ensenyament obligatori de l'infant. 

A l’assemblea del juny es va aprovar la contractació de l’assegurança per 
totes aquelles famílies que s'han volgut acollir. 
 
Podeu llegir i descarregar-vos les condicions generals així com les particulars  
des de la web de l’AMPA (www.ampaim.org) 
 
El preu final ha estat de 38,65€, que s’han cobrat en el rebut del mes 
d’octubre 
 

Balanç dels projectes duts a terme durant el curs 2007-2008 i 
previsions pel curs 2008-2009 

Coincidint amb la fi del mandat de la Junta de l’AMPA i amb l’inici del nou 
curs, és bo fer una revisió dels diferents projectes duts a terme durant el curs 
2007-2008 i dels seus resultats, així com fer cinc cèntims de les possibles 
línies en què es pot centrar l’actuació de la Junta durant el curs escolar que 
tot just comencem. 
 
Val a dir, en primer lloc, que els projectes actualment en funcionament a la 
nostra escola es poden dividir segons dos grans grups: projectes de serveis, 
en els quals cal englobar aquells destinats a oferir serveis complementaris a 
les famílies, i projectes culturals i lúdics, destinats a incrementar la 
participació, promoure activitats de lleure o proporcionar formació 
complementària als pares i als alumnes. 
 
Dins els projectes de serveis complementaris, podem destacar: 
 

• Socialització de llibres. Arriba enguany al segon any amb resultats 
esperançadors. El nombre de llibres deteriorats durant el curs 2007-2008 
ha estat minso, i el projecte ha estat ben acceptat per l’escola, malgrat 
algunes reticències inicials. Creiem que existeix una bona conscienciació 
per part de les famílies, dels alumnes i del professorat, respecte allò que 
representa el projecte. La Generalitat ha subvencionat amb 
aproximadament 12000€ el projecte, i el superàvit de l’AMPA ha cobert la 
meitat de la quota dels pares, resultant una quota final de 5€ per alumne. 
El nombre de llibres socialitzats, comptant els inclosos al curs 2008-2009, 
arriba en alguns cursos a 7 exemplars, amb estalvis de fins a 95€ per 
alumne. Durant el curs 2008-2009 treballarem amb l’escola per tal 
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d’aprofundir en el nombre de llibres del programa. El nostre gran repte és 
estendre la socialització als primers cursos de primària, en què, per 
estructura del material, encara i ha fortes reticències a anar més enllà, i 
als cursos d’ESO, en què creiem que hi pot haver molts més continguts 
socialitzats. 

• Assegurança d’Escolarització. Responent a les inquietuds de molts pares, 
s’ha creat un reglament precís per tal de fer front a situacions 
excepcionals que impedeixin a les famílies fer front a les quotes de 
l’escola, cobrint les necessitats bàsiques no considerades pel concert. La 
Junta de l’AMPA ha establert un fons per tal de fer front a eventuals 
problemes de les famílies, amb una dotació fixada i igual al 15% del 
percentatge de quotes de l’AMPA. Tots els alumnes tenen assegurada la 
cobertura d’almenys un curs escolar en cas de produir-se una situació 
excepcional, fins a exhaurir els fons de què es disposa, i poden continuar 
gaudint de forma indefinida de la prestació, aquells que siguin considerats 
com a casos d’especial seguiment. D’altra banda, s’ha contractat una 
assegurança d’escolarització que permet la cobertura de tot el període 
educatiu del nen o nena en cas d’invalidesa o mort d’un o tots dos pares. 
L’assegurança compta ja amb 125 inscrits, i tot i que la quota anual fos 
inicialment d’uns 37€ per nen i pare, se’n preveu una dràstica reducció en 
cursos successius. 

• Servei de guarderia a la jornada intensiva. Fent-nos ressò de la 
problemàtica de moltes famílies, l’AMPA hem aconseguit la gratuïtat de la 
guarderia durant els dies de jornada intensiva al mes de juny, mercès a 
les subvencions rebudes de les administracions. El servei ha comptat 
enguany amb 327 inscrits, i cal felicitar les famílies pel bon grau de 
compliment de les normes. 

• Reutilització de llibres. Un any més hem tirat endavant el projecte de 
reutilizació de llibres, tot i que enguany, hi ha hagut una distribució molt 
desigual de llibres aportats. Això, junt amb els problemes organitzatius 
interns de la Junta, han motivat que la distribució hagi patit distorsions 
greus. Pel curs que ve s’està pensant en altres solucions que millorin 
l’eficiència del procés. 

• Subvencions a l’escola. S’han racionalitzat les subvencions, eliminant 
aquelles que representaven un greuge per la resta de famílies (activitats 
extraescolars, per exemple) i les que ja no tenien sentit (premsa escrita, 
per exemple), i mantenint i incrementant aquelles que impliquen un 
servei directe a les famílies i als estudiants (biblioteca, aules d’estudi, 
material per l’escola). 

• Millores en la gestió de la Web. S’ha fet que la majoria de serveis oferts 
per la Junta de l’AMPA estiguessin disponibles en línia, i que la majoria de 
documents necessaris per la relació amb la Junta de l’AMPA es trobessin 
disponibles a la web. També s’ha completat el procés de recollida de 
correus electrònics de les famílies de l’escola per tal d’agilitar la 
comunicació. Els documents extensos, formularis, actes, etc s’han guardat 
en format electrònic, amb una disminució important del nombre de 
fotocòpies i de documents enviats a les famílies. També s’han posat a 
disposició de les famílies els vídeos de les assemblees i de les xerrades 
organitzades per l’escola de pares, consultables sempre des de la web de 
l’AMPA. 
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Dins els projectes culturals i lúdics hem d’assenyalar: 

• Escola de pares. S’han mantingut les tradicionals tres xerrades per any, 
adreçada cadascuna a un grup d’edat determinat. Tot i l’indubtable interès 
dels temes oferts, hem observat una notable disminució del nombre de 
participants. 

• Cursos pels pares i nens. Per segon any consecutiu,  en col·laboració amb 
el Catalunya Escacs Club i amb l’escola, hem ofert classes d’escacs als 
nens entre 8 i 12 anys durant els segon trimestre del curs. Dels cursos 
d’escacs va sorgir, a més, un equip que va competir molt dignament en el 
campionat escolar de Barcelona. També s’ha intentat organitzar un curs 
de programari lliure pels pares, que, malgrat la difusió que se li ha 
intentat donar, ha fracassat per manca de públic. 

• Revetlla. Sense cap mena de dubte el projecte que més agrada. Ha 
continuat amb la seva tònica habitual i la massiva participació dels pares 
de l’escola. La Junta de l’AMPA volia donar novament les gràcies als pares 
que varen col·laborar desinteressadament en el muntatge i desmuntatge 
de les taules i cadires. 

• Excursió de P3. El curs 2007-2008 l’excursió de P3, destinada a fer que 
les famílies es coneguessin ha tingut un èxit moderat, però creiem que ha 
contribuït a integrar més els nous membres de la comunitat de l’escola. 

 
Pel curs 2008-2009 hom vol consolidar els projectes actualment existents i 
fixar-ne de nous, entre els quals cal destacar els següents 
 

• Ampliació de les aules d’estudi a les tardes, diferenciades de la biblioteca. 
• Millores en la gestió del butlletí, web i el seus continguts. 
• Subvenció a activitats corporatives de l’escola, que es realitzin a nivell de 

tots els alumnes (per exemple la coral o les sortides a determinades 
ubicacions). 

• Acord amb l’escola per tal de subvencionar projectes relacionats amb la 
millora pedagògica, metodològica i material de l’ensenyament prestat per 
l’escola. Sempre sota projecte i previ estudi per part de la Junta de 
l’AMPA. 

• Ampliació de la subvenció de Biblioteca, prèvia presentació de pressupost 
i justificació per part de l’escola. 

• Adquisició de subscripcions digitals i de valor afegit a revistes i diaris que 
puguin ser adequats pels alumnes i que siguin consultables des de 
qualsevol ordinador de l’escola. 

• Millores en l’arxivística i racionalització de la gestió de la Junta, de manera 
que els documents estiguin ben classificats i disponibles. 

• Potenciació de la línia de cursos i xerrades. 
• Posada en marxa d’una activitat de tercer idioma, que faciliti 

l’aprenentatge de la tercera llengua en arribar a ESO, o que proporcioni 
coneixements d’alguna altra llengua no ensenyada a l’escola (per exemple 
alemany). 

• Elaboració d’una gran enquesta de valoració de continguts i satisfacció 
amb el procés educatiu entre els pares, que permeti avaluar fins a quin 
punt els pares consideren que els seus fills estan rebent un ensenyament 
de qualitat i estan adquirint coneixements útils a un ritme constant. 
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Resum de l’assemblea ordinària de l’AMPA d’11 de desembre de 2008 
 
El dia 11 de desembre de 2008 se celebrà a l’escola l’assemblea ordinària de 
l’Associació de Mares i Pares per passar revista del curs escolar, així com 
portar a terme l’elecció dels nous càrrecs de la Junta, que es renova 
bianualment,  i del Consell Escolar. 

El secretari obrí l’assemblea, a la qual assistiren un total de 43 famílies (un 
rècord negatiu d’assistència), indicant que estava destinada a passar revista 
del curs anterior i, per tant, hi podien haver coses que no estiguessin 
correctament actualitzades en la situació actual dels alumnes i del professors, 
però de les quals calia retre comptes d’acord amb el propòsit de les 
assemblees ordinàries. També s’indicà que aquest curs calia dur a terme la 
renovació dels càrrecs electes directius de la Junta: President, Vice-president, 
Secretari i Tresorer, així com l’elecció de dos consellers escolars. 

Després de la lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea extraordinària de 
juny, es procedí a informar de les baixes a la junta durant el curs 2007-2008: 
Josep de Andrés, Rosé Marcé i Judith Rebullida deixaren la Junta per motius 
diferents, mentre que Mario Ibáñez (P4) s’hi incorporà com a vocal durant el 
mateix curs. També, tot i que han entrat a formar-ne part ja al curs 2008-
2009, s’indicà que dos nous pares: Maria José Casat (P3), i Juan Miguel 
Gómez (1 EP i 3 EP) passaven a formar part com a vocals de la Junta. 

Seguidament es passaren revista dels diferents projectes del curs 2007-2008. 
Ultra la informació sobre els projectes, que podeu trobar exposada en un altre 
article d’aquest butlletí, s’informà sobre les noves xerrades de l’escola de 
pares, previstes pel 2008-2009 i també sobre els cursos previstos per 
enguany. Es presentà un resum dels temes tractats al consell escolar durant 
el curs 2007-2008, entre els quals es destacà el consell escolar extraordinari 
del mes de juny per tractar de la problemàtica de tercer de primària. Davant 
una pregunta dels pares presents, la Junta es comprometé a repartir a les 
famílies en paper el text del comunicat passat per correu. També s’informà de 
la posada en funcionament del programa d’atenció a la diversitat per nens 
amb altes capacitats. 

S’incidí molt en el fet que l’AMPA activa no havia funcionat durant el curs 
2007-2008, raó per la qual molts dels problemes que s’havien detectat no 
havien arribat correctament a la Junta. Pel curs 2008-2009 s’adquirí el 
compromís que tan bon punt s’hagués constituït la nova Junta, s’intentaria 
renovar o confirmar els delegats existents dels diferents grups i reprendre 
amb força les activitats de l’AMPA activa. 

Es passà revista del contingut de les reunions de la Comissió de Seguiment 
Econòmic, destacant que enguany s’ha aconseguit un increment de quotes un 
punt per sota el creixement de l’IPC, i que tot i els avenços assolits, encara hi 
ha criteris divergents entre l’AMPA i l’escola respecte la justificació de les 
quantitats imputades en diferents conceptes (ingressos i despeses, segons 
l’AMPA, o cobraments i pagaments segons l’escola).  
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El president presentà la memòria econòmica del curs 2007-2008 on destaca 
un superàvit de 4000€ mercès a l’increment de quotes i a les subvencions 
rebudes, superàvit que es reverteix en els pares durant el curs 2008-2009 en 
forma de subvencions de guarderia i de socialització de llibres. El president 
indicà també que, tot i que no s’havien aconseguit subvencions per cursos, 
havien baixat molt altres conceptes, com ara el de fotocòpies o subvencions, 
d’acord amb el reglament aprovat per la darrera assemblea. 

Seguidament es dugueren a terme les eleccions. En primer lloc, i en no 
haver-se presentat cap altra candidatura a Consell Escolar, quedaren 
automàticament proclamats com a nous consellers en José Antonio Ainaga 
(P4) i en Juan Miguel Gómez (1 EP i 3 EP), als quals cal afegir el nou 
president de la Junta, que n’és membre nat. Continua com a consellera na 
Blanca Sánchez (2 ESO). 

Tot seguit es procedí a l’elecció dels membres de la Junta. En el procés de 
petició de voluntaris, s’oferí com a vocal en Sergi López (4 EP), al qual es 
dóna la benvinguda a la Junta i s’agraeix la col·laboració. A falta d’altres 
llistes, quedà proclamada per assentiment la candidatura presentada per la 
Junta sortint, elaborada intentant donar entrada als nous pares i incloent 
l’experiència dels que ja hi porten temps, amb la composició següent: 

• President: Miquel Gilibert (3 EP, 5 EP, 2 ESO) 
• Vice-president: José Antonio Ainaga (P4) 
• Secretari: Mario Ibáñez (P4) 
• Tresorer: Juan Miguel Gómez (1 EP, 3 EP) 
 

Tot i que no es tracta de càrrecs electes, la ja junta electa informà de la 
composició de les diferents comissions: 
Comissió de Seguiment econòmic: Miquel Gilibert (3 EP, 5 EP i 2 ESO), Juan 
Miguel Gómez (1 EP, 3 EP), tots dos membres nats com a president i tresorer 
de  l’AMPA respectivament; i Francesc Sabaté (3 ESO). 

Comissió de Llibres: Francesc Sabaté (3 ESO) i Jaume Puig (4 ESO), junt amb 
Montse Porta (3 ESO, 1 ESO i 3 EP) com a membre no de la Junta de l’AMPA. 

Acabades les eleccions, direcció de l’escola informà de la construcció d’una 
pèrgola a l’entrada de l’escola per tal de protegir les persones de les 
inclemències del temps. També informà d’una proposta que havia presentat 
l’escola en una de les reunions de la comissió de seguiment econòmic, segons 
la qual l’escola podia assumir l’assegurança d’escolarització universalitzant-ne 
l’aplicació i amb un cost de 3€ per infant i mes. Això motivà una certa 
polèmica que finalment se solventà demanant a l’escola que presenti un 
projecte escrit més concret que serà estudiat i, en el seu cas, proposat a 
l’assemblea. L’escola informà també de la posada en funcionament del 
projecte d’anglès, del qual s’espera començar a obtenir resultats a final de 
curs. 

Sense més temes que tractar, es clogué l’assemblea amb el tradicional 
ressopó al voltant de les 22h, tot agraint als pocs assistents l’esforç d’atenció 
de les dues hores d’assemblea. 
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Cursos i xerrades escola de pares previstes 
 
Continuant amb l’idea de que una formació continua és necessària en aquest 
món tant accelerat,  aquest curs volem proposar unes eines per introduir-nos 
en l’era digital. 
 
Tots tenim a casa una càmara digital de la 
qual l’ús més normal és el de fer fotos, doncs 
en aquest curs proposem fer formació sobre el 
retoc d’aquestes fotografies que ens 
recordaran en el futur el nostre present, 
mitjançant el “curs de tractament d’imatges 
digitalsl”. 
 
El temes bàsics proposat és el següents: 

• Conceptes bàsics d’una imatge digital. 
• Els Jpeg i els Raw. 
• Introducció al revelat digital. 
• Tècniques bàsiques de correcció i millora 

d’imatges. 
• Editar imatges, tècniques bàsiques de la 

composició. 
• Optimitzar imatges per la Web. 
• Catalogar imatges digitals i publicar-les 

a la web. 
 

La durada prevista és de vint-i-quatre hores. 
 
Per fer el curs s’utilitzarà el programari lliure Gimp, així com d’altres utilitzats 
per la manipulació d’imatges digitals. 
 
 
Ara que ja sabem utilitzar les imatges digitals 
ens toca introduir-nos en l’era de la 
comunicació digital. 
 
Per fer això ens cal fer el curs de “Introducció 
als Weblogs”. 
 
L’objectiu d’aquest curs, és ensenyar els 
conceptes i possibilitats que ens ofereix els 
weblogs per publicar i tenir presència a 
Internet. En el curs veurem la seva aplicació a 
nivell personal, professional i corporatiu, 
també aprendrem a utilitzar les eines 
necessàries per editar i mantenir al dia el 
nostre weblog. 
 
Els temes bàsics són: 

• Concepte i filosofia dels weblogs. 
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• Anatomia d’un weblog (articles, tags, vincles, xarxa social, ...) 
• Com crear un weblog (veurem Worldpress.com i Blogger, practicant 

amb el primer) 
• Aplicacions dels weblogs (personal i empresarials). 
• Tècniques per la redacció de continguts en un weblog. 
• Difusió del weblog i introducció a eines socials d’Internet (Twitter, 

Facebook, Youtube, Digg i Meneame, Plantes RSS, Delicius, 
Technoratti). 

 
La durada prevista és de divuit hores i utilitzarem el Worldpress i Internet. 
 
 
Com ja hem acabat tips d’ordinador no hi ha res 
més gratificant que realitzar el següent curs que 
proposem. 
 
Curs de Nutrició. 
 
L’objectiu és servir d’ajuda per saber donar 
l’alimentació més adient pels nostres petits i no 
tant petits. 

Els temes bàsics són: 

• Bases d'una alimentació equilibrada. grups 
d'aliments. Característiques, freqüències 
de consum i quantitats aconsellades a 
l'etapa escolar. 

• Estructura dels àpats. combinació dels 
diversos grups d'aliments al llarg del dia. 

• Propostes d'esmorzars, berenars i sopars segons el menú escolar. 
• Recomanacions educatives de l'alimentació pels pares. (aliments 

funcionals, etiquetes, etc.). 

 

Tots els cursos exposats prèviament són pels 
adults, però no podíem oblidar un curs que ja 
comença a ser imprescindible en la nostre escola 
que permet als nostres fills el desenvolupament 
de la creativitat, la concentració i per que no dir 
la competitivitat, ens estem referint al curs 
d’escacs. 
 

• III Dissabtes d'Escacs: adreçat a nens de 8 
a 12 anys, els dissabtes de 11:30 a 13h.  
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Noves seccions del butlletí de l’AMPA 
 
Com a part de l’esforç per tal d’obrir el butlletí a la participació de les famílies, ens 
agradaria oferir-vos la possibilitat de participar en les següents noves seccions, a partir 
del butlletí 54, del segon trimestre del curs 2008-2009 
 
 
Cartes al butlletí 
 
Es tracta d’un espai semblant a les cartes al director dels diaris o les revistes: un lloc on 
exposar les vostres inquietuds a la resta de famílies de l’escola. Per tal de participar-hi 
podeu enviar un correu a cartesalbutlleti@ampaim.org o deixar-nos la carta en un sobre 
a la nostra atenció a la Secretaria de l’escola 
 
Col·laboracions 
 
És un espai on ens agradaria publicar articles o textos que les famílies considereu 
d’interès per la resta de membres de l’escola. Per exemple, un viatge que hagueu fet, la 
impressió que us hagi deixat la celebració d’una festa a l’escola, informacions de servei 
que hagueu recollit i que vulgueu posar a la disposició de tothom, etc. Per tal d’articular 
aquesta participació només us cal enviar un correu a collaboraciobutlleti@ampaim.org o 
deixar en un sobre el vostre article a la nostra atenció a la Secretaria de l’escola. 
 
Suggeriments 
 
Les vostres recomanacions particulars. Una obra de teatre que hagueu vist i que us 
agradi, per vosaltres i també pels vostres infants, una exposició, un lloc, un llibre, un 
restaurant... El que vulgueu. Com en els altres casos, envieu un correu a 
suggerimentsbutlleti@ampaim.org o bé deixeu-nos una carta a la Secretaria de l’escola. 
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Suggeriments i recomanacions 
 

Teatre Poliorama 
 
Papanotes (19/10/2008 - 21/12/2008)  
Papanotes? Un matí com qualsevol altre, les notes musicals es desperten i se 
n'adonen que són en un món diferent, gris i trist. Mentre dormien, algú les ha 
portat allà i ara, per elles, el més important és trobar una solució per tornar a 
casa! Però es troben amb un problema: només són tres notes, el RE, el MI i el 
LA. I elles sense el DO no són capaces d'anar enlloc! 
En un altre indret d'aquest món gris s'hi troben el SOL, el FA i el SI en 
una situació molt similar...  
Finalment, les notes es sobreposaran a les seves debilitats i 
superaran diferents situacions de perill fins arribar totes sis a un mateix punt: 
el DO!!! 
Bla,  bla, bla … (27/12/2008 - 30/12/2008) 
Bla, bla, bla... és l'últim disc del grup Macedònia, i el presentaran en aquest 
espectacle al Poliorama. 
Amb les seves cançons ens expliquen les històries que mouen els nens i 
nenes de tot Catalunya. Melodies de tots colors i una posada en escena 
fantàstica i sorprenent. És un espectacle i unes cançons especialment fetes 
pels nens. 
Oliver Twist (2/1/2009 - 25/1/2009) 
Oliver Twist és el darrer muntatge teatral de la cia. La Remoreu. 
L'oliver és un nen orfe i pobre. Un dia decideix escapar-se de la funerària on 
és venut.i va a trobar fortuna a la gran ciutat de Londres. Però allà només hi 
troba que corrupció i sense voler es veu embolicat en un món trampós on 
conviurà amb una banda de carteristes dirigida pel temible Fagin. 
 
Teatre Tantarantana 
 
Pastorets titelles (6/12/2008 - 30/12/2008) 
Pastorets Titelles de la cia. Sebastià Vergés és una obra amb titelles de guant 
que ens portaran a través d'una gran aventura. 
Dos nens, la Laia i en Blai, van al teatre a veure "Els Pastorets". Després a 
casa la iaia parlen sobre l'obra, caguen el tió i canten nadales. Poc a poc els 
nens van caient adormits... En somnis viatjaran i es convertiran en els 
protagonistes de la història revivint totes les aventures dels petits pastorets. 
Visca Rodari (10/1/2009 - 25/1/2009) 
Visca Rodari és un espectacle de titelles de taula de la Cia. Empar Claramunt.  
Es representaran diversos contes amb diferents tipus de titelles, en 
homenatge a Gianni Rodari, un geni de la Literatura infantil: 
- "El canó de la pau" - La història de dos països en guerra i un canó que sona 
a pau. 
- "Pepo-paper" - Basat en la hipòtesi fantàstica ¿QUÈ PASSARIA SI... et 
trobares un xiquet de paper? 
- "El gos Poliglota" - Un gosset que aprendrà a cantar com un gall, piular com 
un pardal o mugir com una vaca, fins que troba la mesura adequada. 
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- "L'arbre dels cartes" - Cançó ecologista a partir d'un poema de Rodari 
musicat. 
 
TNC - Nacional Petit 
 
El Vestit nou de l'Emperador al Nacional Petit (20/11/2008 - 
4/1/2009) 
El Vestit Nou de l'Emperador és l'adaptació teatral del Conte d'Andersen per 
Anna Llompart. 
Els personatges d'aquesta obra tan coneguda, poblen un musical ben 
particular ben particular que fusiona estils diversos des del gospel fins al rap, 
passant pel funk, el jazz o l'òpera, i que ens farà reviure la màgia d'aquell 
emperador que volia un vestit molt especial. Dos bergants li confeccionen, 
però l'adverteixen que només els més intel·ligents seran capaços de veure'l. 
Espectacle recomanat a partir de 5 anys. 
Rococo Bananas (18/12/2008 - 4/1/2009) 
Los excéntricos són 3 pallassos que arriben al TNC amb el seu espectacle 
Rococó Bananas. 
En Marceline, en Sylvestre i Zaza són tres pallassos francesos, o potser 
catalans... Ja fa més de 20 anys que es dediquen a repartir rialles, i aquest 
cop no en serà pas l'excepció. Equilibristes, malabaristes i músics Los 
Excéntricos ens presenten el seu nou espectacle on ens revelaran un món 
prodigiós i sorprenent que apunta directament al cor i a la intel·ligència i que 
fascinarà a tots els públics. 
Recomanat a partir de 6 anys. 
 
Guasch Teatre 
 
Nadals màgics (6/12/2008 - 28/12/2008)  
NADALS MÀGICS: és un espectacle de creació dels Germans Guasch. A través 
d'un recull de cançons, estimades pels infants, les quals tots reconeixeran, es 
construeix l'argument, basant-se en la màgia del Nadal, on els dos germans 
són la part més important.  
Un 24 de Desembre, ara ja fa molt de temps... En Maiky i la Mery estaven 
esperant l'arribada dels regals. En Maiky ja feia temps que havia perdut tota 
il·lusió per la màgia del Nadal, però aquella nit va passar una cosa especial, 
l'esperit del Nadal els va visitar i va demostrar en Maiky que no cal veure les 
coses per que existeixin, si no, que de vegades tant sols cal desitjar-les ben 
fort per arribar a creure-hi. 
 
SAT Sant Andreu Teatre 
 
El molinet magic (13/12/2008 - 21/12/2008) 
En un terrat un xic tronat hi viu en Pic, que és molt salat. Ell no té abric i 
passa fred però un dia ... pam! Un molinet. El molinet no és gens normal 
perquè de tot pot fabricar, però sobretot cal tenir clar que en un moment s'ha 
d'aturar. Si vols caramels ell te'n moldrà, si vols torrons, doncs en tindràs. 
Però el que mai has d'oblidar són els dos mots que el fan parar! Què li 
demanaré? Què li demanaré? 
El molinet màgic el presenta la Companyia Engruna Teatre. 



AMPA SOM-HI Núm. 53                              desembre 2008  27
 
Conte de Nadal (22/12/2008 - 28/12/2008) 
Conte de Nadal, teatre musical per la cia. Sim Salabim. 
L'Ebenezer Scrooge és un avar que odia particularment el nadal. Però la seva 
vida dóna un tomb la nit de Nadal arran de la visita de tres esperits 
nadalencs: passat, present i futur. Això el farà reflexionar sobre el seu 
comportament vers les persones que l'envolten i que, malgrat el seu 
menyspreu, l'aprecien. 
 
La Puntual 
 
Festival Hivern Putxinel·lis a La Puntual (19/12/2008 - 4/1/2008) 
Tsimane, un viatge a l'Amazonia (22/12/2008 - 24/12/2008) 
Tsimane, un viatge a l'Amazònia és l'espectacle de titelles de la cia. Zia 
Guantazo realitzat especialment pel 4t Festival de Putxinel·lis d'Hivern a La 
Puntual. 
En un racó de la selva amazònica viuen els Tsimane, un petit poble indígena. 
Els Tsimane ens explicaran algunes de les seves històries sobre el seu poble 
tranquil i en harmonia amb la natura, però l'ombra del Senyor SacaPlata 
amenaça la seva tranquil·litat i el seu equilibri amb la natura. L'explotació de 
la selva i la desforestació i aniquilació de la seva cultura es converteixen en 
un perill real.  
Contes d'ahir i d'avui (26/12/2008 - 28/12/2008) 
Contes d'ahir i d'avui de la cia. Titelles Babi és l'obra de titelles de guant i 
actors. Té lloc dins el 4t Festival de Putxinel·lis d'hivern de La Puntual. 
En Feliu, un titella molt espavilat, vol explicar un conte, però és interrumput 
per un pintor. El pintor li demostra la seva habilitat pintant i fent retallables. 
En Feliu, sorprès, li demana que dibuixi el decorat pel conte que vol 
presentar. Aquest és una rondalla popular, que tracta d'un pagès que té una 
favera que no gosa menjar-se-la. Després de molts entrevancs i amb l'ajut de 
sant Pere aconsegueix els seus objectius. 
The Punch & Judy Show (29/12/2008 - 31/12/2008) 
Per segon any consecuitu The Punch & Judy Show de Rod Burnett visita el 
Festival de Putxinel·lis d'Hivern de La Puntual. 
Aquest és el més clàssic i trapella dels titelles. Es tracta ni més ni menys que 
de Mr Punch en persona, aquest personatge rebel i estrafolari que des de 
1662 forma part de la cultura popular d'Anglaterra. No us perdeu aquest 
espectacle únic. 
RanDeMar (2/1/2009 - 11/1/2009) 
Pel Festival de Putxinel·lis d'Hivern de La Puntual s'estrena l'espectacle de 
titelles RanDeMar de Martí Doy. 
A la vora de la mar dues cases fan un poble. La iaia Tudis us portarà de 
bracet per aquest petit racó de món, hi trobareu pescadors i turistes, gavines 
i sardines. Coneixereu l'home del far, l'home del peix, i si pareu bé l'orella 
sentireu el cant de la sirena. Quatre petites històries que giren al voltant del 
mar on els titelles són els protagonistes. 
 
Teatre Orfeò Montsià 
 
Els Secrets del Mag Lari (24/1/2009 - 24/1/2009) 
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Secrets és l'espectacle de màgia de gran format del Mag Lari. Una proposta 
que combina la plàstica escènica , l'humor, el ritme, el virtuosisme tècnic, 
amb unes gotes de tendresa i poesia en el qual ens desvetlla el Secret més 
gran de tots els mags: el secret és saber guardar els secrets... 
El Conte de la Lletera (14/2/2009 - 14/2/2009) 
El Conte de la Lletera és l'adaptació de la cia. Xip Xap d'aquest conte 
tradicional.  
La protagonista és una nena com moltes de les nenes que tots coneixem: 
juganera, fantasiosa i que li agrada molt cantar. El dia del seu aniversari la 
seva mare li regala un canti ple de llet perqè el porti a vendre al mercat... El 
canti ves a saber on anirà a parar. Aneu preparant la veu perquè haureu de 
cantar moltes cançons! 
 
Taller de rap      
On: Centre Garcilaso / Juan de Garay, 116 / BCN 
Quan: Tallers trimestrals / Horaris i dies a consultar 
Edat: De 12 anys a 18 anys 
Preu: 10 euros trimestrals  
Com anar: Amb transport públic o privat 
Contacte: Centre Garcilaso tel. 93 256 29 59 / ccgarcilaso@bcn.cat    
CURSOS DE RAP I STREET DANCE PER MOURE EL COS I LA MENT 
El Centre Garcilaso de Sant Andreu organitza uns divertits tallers de rap i 
street dance adreçats a joves de 12 a 18 anys. El rap i l’street dance són dos 
estils urbans de música i ball que estan tenint molt èxit els darrers anys a 
casa nostra. En el rap, el protagonista és el cap perquè es tracta d’encadenar 
lletres molt de pressa sense perdre el ritme en cap moment. En l’street 
dance, en canvi, l’important és el cos ja que és una modalitat de ball que 
requereix molta agilitat. Tots dos estils tenen en comú la capacitat 
d’improvisació dels qui els practiquen i fomenten la imaginació i la rapidesa 
tan mental com física. Ja ho veieu, dues activitats molt estimulants i 
divertides! 
 
I per acabar, com sempre fem, un poema, en aquesta ocasió de Martí 
Duran. 
 

Amb mots pensats, madurs, t'ho faig saber  
i, pel decurs del temps, gens ressentits.  
Amb mots pensats, i en vers d'accent serè  
on és el cap qui, sol, governa els dits.  
T'he d'agrair l'amor no correspost  
i el pas barrat a qualsevol intent.  
T'he d'agrair el que fou enorme cost  
de veure'm sol davant del sentiment.  
Sense altres dos, arribo al tercer grau  
de l'amor dels antics, que consisteix  
a no estimar, estimant, conceptes sols.  
I així, d'amics, en tinc a cor què vols  
i allò que els dic, que els agradi, em deleix  
i ajudar-los, per amor, em complau.  
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Concurs 
 
NOM I COGNOMS: 
Localitzeu les 12 respostes dins del quadre, tenint en compte que poden llegir-se en totes les 
direccions: 

1. Tipus d’imatges que retocarem en un dels cursos que us proposem 
2. Un dels projectes que ha endegat la junta de l’AMPA amb la col·laboració de l’Escola 
3. Autor del conte en el que es basa l’espectacle del TNC “el vestit nou de l’emperador” 
4. El que cal de tots nosaltres, segons l’editorial 
5. Un altre dels cursos nous que us proposem 
6. Part del títol de l’article de fons 
7. Un dels tipus de droga 
8. Una altre tipus de droga 
9. Se n’ha presentat una memòria d’aquest tipus a l’assemblea 

10. Un dels teatres d’on hem fet recomanacions 
11. Cognom de l’autor del poema 
12. Companyia de tres pallassos que actuen al TNC 

 

U S O C I R T N E C X E A 
S O D E S S S I N A R U D 
T C G E M U N E M O L T O 
B I O N N A E R D T Y T L 
A A N D E R S E N A R I E 
R L I U K E T A M I N A S 
A I K I T N M A L A L T C 
E T S Q U R E N A A I X E 
E Z D D I G I T A L S O N 
S A I M P L I C A C I O C 
T C A R T A N T I E S H I 
R I A M A R O I L O P O A 
E O S D E C O N O M I C A 

 
Totes les persones encertants entraran en un sorteig de dos vals per 
la compra de llibres, per valor de 50€ i 30€. 
 
Només s’admet una participació per família. 
Els membres i familiars de la Junta (s’entén fills i filles) no podran entrar a concurs. 
S’ha d’entregar la resposta dins d’un sobre on hi hagi escrit “Concurs Som-hi” a secretaria, amb les 
vostres dades a la part superior del full. 
La data límit d’entrega serà el dia 22 de  Gener de 2009. 
Durant la festa del carnestoltes es farà el sorteig i l’entrega dels premis. 
 


