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Editorial: Noves iniciatives  
 
Ja estem arribant novament a final de curs. Quan rebeu aquest butlletí 
acabarem de tornar de les vacances merescudes de Setmana Santa i estarem 
pensant en el final de un curs i en com quadrar les llargues vacances dels 
nostres fills amb la nostra limitada disponibilitat. 
 
Sobre aquest tema seria interessant que llegíssiu l’article que La Junta de 
l’Ampa ha escrit en la publicació de l’escola Estel sobre conciliació de vida 
familiar i laboral. 
 
Com nova junta que porta només uns mesos treballant (i que consti que 
molt), estem mitjanament satisfets per diversos motius que us exposem tot 
seguit. 
 
Un primer aspecte que, tot i crear controvèrsia dins la mateixa junta sembla 
que està donant bons resultats, és la amplia i constant  informació que s’està 
fent arribar a les famílies sobre tot tipus de temes. La controvèrsia neix del 
fet que alguns pares/mares s’han queixat que estan rebent molts correus 
electrònics. 
 
Però després de veure l’assistència de moltes persones interessades a les 
xerrades de pares i la resposta que estan tenint diverses iniciatives, pensem 
que els beneficis pel conjunt del col·lectiu ultrapassen els possibles 
desavantatges, sobretot tenint en compte que, si alguna persona no desitja 
rebre informació de la Junta, hi ha habilitada una adreça de correu 
(rectificaciodades@ampaim.org) per tal de donar-se de baixa de les nostres 
llistes, o bé que sempre pot recórrer al recurs de definir els correus de l’AMPA 
com a no desitjats, de manera que no li calgui llegir res que no li vingui de 
gust. 
 
Una de les altres iniciatives que s’han dut a terme en aquests primers mesos 
ha estat el nomenar un representant de pares i mares d’alumnes a la 
Comissió de Convivència d’ESO, formada fins ara només per alumnes i 
mestres i en la qual s’avaluen i es prenen decisions sobre les situacions 
conflictives aparegudes en els diversos cursos d’aquesta etapa. 
 
El punt anterior porta en sí mateix una “polèmica” molt interessant: són els 
alumnes d’ESO prou madurs per prendre els mateixos totes les decisions ?, 
sovint sense que els pares sàpiguen què està succeint en el dia a dia d’aquells 
cursos ? Potser seria molt interessant, en aquest sentit, estendre l’Ampa 
Activa als cursos d’ESO. 
 
L’Ampa Activa, d’altra banda està reprenent la seva activitat aquest darrer 
trimestre després d’un any de pausa. És una eina d’allò més potent per tal de 
transmetre informació de primera mà a la Junta i a l’escola (i a l’inrevés) a 
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partir dels pares i mares que venen a recollir als seus fills i mitjançant el 
contacte amb els delegats responsables de cada classe. 
 
Aquest butlletí ha intentat donar una introducció d’un trastorn desconegut i 
molt mal tractat com és ara la dislèxia. 
 
També hem fet cinc cèntims d’un tema prou interessant com és el de Com 
tractar als fills dels altres (si ho mirem a l’inrevés és, de fet, com volem que 
tractin els nostres fills). 
 
Com que ara arriba l’estiu hem posat unes recomanacions sobre un tema que 
l’any passat va ser un tema estrella; el mosquit tigre. El text està estret de la 
informació que té la Generalitat sobre aquest meravellós nouvingut a 
Catalunya. 
 
Respecte al concurs, doncs seguint l’aire nou d’aquesta Junta, passem a 
temes més moderns, hem deixat per ara la sopa de lletres i l’hem canviat per 
un Sudoku: el que us proposem es prou senzill com per deixar-lo una estona 
als nostres fills per tal que facin una mica de gimnàstica mental. 
 
Salutacions i bon tercer trimestre 

Article de fons: Podem posar límits als fills dels altres ?  
 
Què passa quan, al parc, un nen de uns deu anys comença a colpejar un 
arbre amb una pedra sense que els seus pares intervinguin? O si, en un 
restaurant dos germans, en una taula contigua, es dediquen a cridar i a 
llençar menjar davant la mirada impertèrrita dels pares?. O si un net sota la 
protecció de l'àvia la desobeeix constantment? O si un amic de un fill, amb 
cinc anys et dona un cop de puny a l'estómac? 
 

Totes aquestes situacions són reals. En algunes d'aquestes 
es va actuar, però amb diferents resultats. Al parc, el nen va 
ser interpel·lat, i veient que la mare no venia a socórrer-lo, 
va deixar de malmetre l'arbre. Al restaurant, els pares van 
dissimular com veritables actors professionals, quan els 

altres comensals els van donar un toc d'atenció. L'àvia, malgrat que no pot 
més, no s'atreveix a dir res a la seva filla sobre el mal comportament del net 
perquè té por que s'empipi. En el cas del cop de puny, la persona agredida es 
va dirigir al pare del nen a la cerca d’una explicació: La va tenir: el nen “ se 
había cruzado”, li va dir. 
 
Són molts els pedagogs que parlen d'una generació de nens intocables, una 
fornada de menors sobre-protegits que només els seus pares semblen tenir 
dret a educar. “Hem posat el món adult al nivell del món dels nens, i això no 
funciona”. Diu en Josep Mombriela, metge especialitzat en temes educatius. 
Segons Mombriela, la societat actual ha buscat fer partícips els fills en 
conceptes que es consideren democràtics, com són ara la llibertat, la 
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participació, la decisió per un mateix ...: “ Sense tenir en compte que els 
cervells receptors no tenen prou maduresa. Quant triguem nosaltres mateixos 
a manegar aquests conceptes!”. 
 
Que els pares actuals, atabalats per la falta de temps i amb un sentiment de 
culpa per no dedicar-los-en més, tendeixin a malcriar als seus fills es vox 
populi. Es comenta molt, tant en adults com als mitjans de comunicació, la 
mala educació dels nens de l'actualitat. La ironia és que la mala educació de 
la pròpia descendència no és fàcil de veure. Molt sovint, el ser pares implica 
un enamorament complert de la prole, i ja se sap que de vegades l'amor és 
cec. No és gens fàcil ser objectiu. 
 
Hi ha altres factors que expliquen aquesta ceguesa paterna: la falta d'altres 
nens amb qui comparar, degut a la quasi extinció de la família extensa, i el 
fet que molts pares s'hagin acostumat a viure com a normals certes actituds 
que per altres persones de fora no ho són. També sovintegen els progenitors 
que dissimulen i els que justifiquen actituds inacceptables amb frases del 
tipus “ el meu fill es hiperactiu”, “té poca autoestima” o “un baix nivell de 
tolerància”. 
 
El paper de la tribu 
 
Abans era el poble, la tribu, el que participava en l'educació dels més petits 
(un concepte que sorgeix del proverbi africà “és necessita un poble sencer per 
educar a un nen”). Així, l'avi podia parlar del net; l'oncle, del nebot; el veí, 
donar-li un toc d'atenció... 
 
Avui això no passa ja, motiu pel qual no sorprèn que cada vegada siguin 
menys els familiars, amics, inclòs desconeguts, que amonesten a nens aliens 
o alertin els seus pares que hi ha quelcom que està fallant. 
 
Cap de setmana a una casa rural. Rosa, mare de tres fills, fa una observació a 
un matrimoni amb el que comparteix l'estància sobre com educaven el seu 
fill. “El nen no era fàcil: tenia reaccions violentes, insultava la mare i muntava 
espectacles. Recorda Rosa. “ Vaig veure els pares molt tensos i anguniosos i 
se'm va passar pel cap dir-lis que sí, que el seu fill era molt complicat, però 
també estava molt mimat. I potser havien d'enraonar menys amb ell i posar-
li més límits...” No s'ho van prendre gens bé. 
 
Una situació com la descrita té un potencial d'acabar amb les amistats d'anys. 
També s'encenen conflictes familiars. “M´he trobat amb molts avis i àvies que 
estan decebuts amb els seus néts, però que no poden dir res sense que hi 
hagi un cisma familiar”, revela el doctor Josep Mombiela, tot denunciant que 
molts pares “carreguen als avis de responsabilitats sense donar-los poder 
sobre el nét”. Per això considera que els pares han de reforçar l'autoritat de 
les persones que els ajuden en l'educació (familiars, mestres, amics, cangurs, 
....) i han d'aprendre a escoltar allò que aquestes persones observen, tant de 
positiu com de negatiu. 
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Perquè, en general, els pares tendeixen a defensar a tota costa, a mort, als 
seus fills. Com diu una mestra de primària des de fa trenta anys, “Quan hi ha 
un conflicte m’adreço sempre primer al nen, però si veig que no funciona, 
parlo amb els pares, malgrat que sé que es posaran com uns energúmens”. 
 
Cal intervenir ? 
 
Tenint en compte la molta susceptibilitat en aquest tema, val la pena 
intervenir quan un nen aliè es comporta malament ?. “Si, cal d'intervenir – 
diu, d'una manera rotunda, el doctor Mombiela -, i si la situació es produeix 
en un lloc públic i es un altre que pren la decisió, posar-se al seu costat 
immediatament. En aquestes situacions pots sentir-te molt sol”. 

 
Per Rocio Ramos Pául, la supernanny espanyola, intervenir és 
important, tant si el causant és fill d'amics o si és amic dels 
nostres fills. “Si el conflicte el protagonitza el nen, hem de 
adreçar-nos a ell, altrament els pares es poden sentir 
qüestionats” aconsella. La psicòloga considera que un toc 
d'atenció d'aquest tipus pot ser molt positiu pel nen: Perquè 
quan un nen rep un límit des de fora de l'entorn familiar, aprèn 

que hi han situacions en les quals els límits no es poden saltar quan hom ho 
cregui oportú i que si es fa té conseqüències”. 
 
La intervenció d'una tercera persona també pot ser positiva pels pares 
perquè, en alguns casos, aquest comentari aliè pot ser aquell clic que els 
mancava per veure la llum: “ Si li has donat moltes voltes al tema del 
comportament del teu fill i algú de fora et diu per on falles, et molesta, és 
clar, perquè no has estat tu qui ho ha descobert”, explica Josep Mombiela. 
“Però, malgrat que la primera reacció acostuma a ser negar-ho, aquest 
comentari o crítica pot ajudar en el procés de solucionar el problema”. 
 
Com hem de dir prou. 
 

• Si es tracta d'un nen desconegut: Primer cal adreçar-se al nen que no 
sap comportar-se, no als pares. Mirar-los als ulls. “Jo els marco amb la 
mirada, no amb la veu”, comenta la professora Maiite Cabello. 
“Acostuma a funcionar, o demanar-li directament que canviï d'actitud”. 
La primera reacció del nen serà buscar als seus progenitors, però, tal i 
com apunta Josep Mombiela:”A mi els pares em són igual. Ni els 
miraré. Un nen em va dir una vegada: “ Tu no ets el meu pare”, i jo li 
vaig contestar:” I tu, els peus fora”. Vaig continuar amb la meva idea. 

• Si el nen és conegut. A casa las normes las compleixen tant els nens 
propis com els aliens. D'aquesta manera, els fills observen que els 
nostres límits són coherents i sòlids. En situacions fora de la llar, amb 
fills d'amics o de familiars, la forma d'actuar és molt similar: cal 
adreçar-se sempre primer al que infringeix la norma. 
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• Si hem de parlar amb els pares. És millor fer una observació o una 

pregunta, que no pas una crítica. El tacte és important, perquè en 
aquestes situacions no només hi ha susceptibilitats. També hi ha 
inseguretats: molts pares que no posen límits o justifiquen sempre als 
seus fills ho fan per por. “ Però no als fills – puntualitza Mombiela-, sinó 
a equivocar-se, a no fer-ho bé.” 

 
Text reproduït del Magazine de “La Vanguardia” del 15 de febrer de 2009 

Article de fons: La dislèxia  
 
En aquest article pretenem recollir unes petites pinzellades sobre una 
dificultat d’aprenentatge prou desconeguda en el nostre entorn escolar. 
 
Amb aquest article comencen una petita ruta per malalties o disfuncions en 
l’aprenentatge. 
 
La font de l’article procedeix de l’Associació Catalana de la Dislèxia. 
 
Qué és la dislèxia ?  

 
La dislèxia és una dificultat significativa i persistent en la forma 
escrita del llenguatge, que és independent de qualsevol causa 
intel·lectual, cultural i emocional i que, per tant, apareix 
malgrat tenir una intel·ligència adequada, una escolarització 
convencional i una situació sociocultural dins la normalitat. 
 

Es caracteritza perquè les adquisicions de la persona en l'àmbit de la 
lectoescriptura es troben molt per sota del nivell esperat en funció de la seva 
intel·ligència i la seva edat cronològica. És un problema de tipus cognitiu, que 
afecta aquelles habilitats lingüístiques associades amb l'escriptura, 
particularment el pas de la codificació visual a la verbal, la memòria a curt 
termini, la percepció i la seqüenciació. Es manifesta en una dificultat 
d'automatització especialment en la lectura, l'ortografia i, en ocasions, també 
en el càlcul aritmètic. 
 
Exigir, doncs, a algú que pateix dislèxia el mateix nivell de coneixements 
ortogràfics o la mateixa velocitat lectora que la resta dels alumnes, és abocar 
al fracàs a una persona que, amb una intel·ligència i capacitat intel·lectual 
dins la mitjana (i, en alguns casos, per sobre), té un problema específic 
d'aprenentatge. 
 
Senzillament, els dislèctics  tenen una manera diferent d'aprendre. La majoria 
de les persones dislèctiques estan prou capacitades per accedir a qualsevol 
nivell d'ensenyament, però massa sovint el sistema educatiu els barra el pas 
abocant-los al fracàs escolar o bé oferint-los sortides per a les quals no estan 
gens motivats i que són l'origen de profundes frustracions personals. 
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El nen i la nena dislèctics 

 
El nostre fill o la nostra filla pot ser una criatura alegre, brillant, 
intel·ligent i no tenir aparentment cap dificultat en els primers 
nivells escolars. Però, per sorpresa de pares i mestres, aquesta 
criatura, en iniciar l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, 
comença a semblar lenta i insegura. "No cal preocupar-se, és 
molt llesta, ja madurarà", és el comentari més freqüent. Però ell 
o ella sap que no aprèn a llegir com els altres companys i 

companyes. I dia a dia s'ha d'enfrontar al seu fracàs, a la preocupació de la 
família, a l'atenció persistent del mestre i, no poques vegades, a ser la riota 
del tots quan el/la fan llegir davant de la classe. 
Els nostres fills o alumnes s'han d'enfrontar amb un sistema educatiu que 
espera que aprenguin a llegir i a escriure dins uns terminis establerts i amb 
suficient habilitat per afrontar els estudis posteriors. Quan no ho fan, ben 
aviat senten comentaris del tipus "si volgués, podria", "és un gandul", "no 
dóna per més", o "està poc motivada". 
 
No trigarem gaire a tenir un nen o una nena ple d'ansietat, que es mostra 
nerviós i reservat. Pot convertir-se en una persona agressiva i bel·ligerant. 
Pot intentar compensar les seves mancances essent divertit i convertint-se en 
el pallasso de la classe per obtenir l'estima dels companys. 
 
Ens cal reflexionar molt seriosament. Llegir i escriure no és una tasca fàcil per 
a ningú. És una capacitat que anem adquirint al llarg de tota la vida. Llegir és 
extreure el contingut d'un missatge que es presenta de forma escrita. Aquest 
acte és de gran complexitat perquè hi intervenen un gran nombre de 
competències, la més important de les quals és la capacitat d'identificar les 
paraules escrites. Si aquesta capacitat es troba alterada, és molt difícil 
extreure el significat d'un missatge escrit o transmetre per escrit una idea. 
Aquest és el problema de les persones dislèctiques. 
 
Des de casa, des de l'escola, des de l'administració, hem de mantenir un 
criteri de comprensió i de respecte envers aquestes persones. Aquests nens i 
aquestes nenes tenen dret a un ensenyament adequat a les seves necessitats 
educatives 
 
Educació i societat 
 

Tots els nens i nenes amb trastorns d'aprenentatge i 
concretament amb dislèxia tenen dret a una educació 
adequada a les seves característiques. Tenen dret que se'ls 
permeti progressar en el món dels coneixements i en la 
formació que determinarà, posteriorment, la seva integració 
social i laboral. Tenen dret a ser tractats i tractades amb 
respecte dintre de l'entorn escolar per part dels mestres, 
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professorat, companys i companyes, i, per tant, a l'acolliment en aquest 
col·lectiu atenent a la seva diversitat. 
 
Les famílies dels nens i nenes dislèctics o amb altres trastorns específics 
d'aprenentatge tenen dret a una informació adequada, al coneixement dels 
problemes que afecten als seus fills i filles, a una orientació objectiva i 
entenedora per part dels professionals, que no culpabilitzi els pares, per tal 
que puguin comprendre i ajudar adequadament els seus fills i filles. 
 
Mestres i professorat tenen dret a obtenir informació i formació adequada, 
que els permeti valorar les possibilitats d'un nen o nena que pateix una 
dificultat específica d'aprenentatge, que els proporcioni les eines adequades 
per detectar precoçment aquests trastorns. També tenen dret a obtenir la 
col·laboració de l'administració i els organismes que en depenen, per tal de 
poder donar i obtenir un suport adient dins i fora de l'escola. 
 
Consells útils 
 

No hi ha cap dubte que la dislèxia és una dificultat, però cal una actitud que 
no agreugi més el problema de la persona que el pateix. Si pares, mares, 
mestres i professorat entenem quines són les dificultats que tenen els nens i 
nenes dislèctics, podrem ajudar-los molt, no només amb el nostre suport, 
sinó també amb una ajuda adequada. A sota teniu uns breus consells que us 
poden resultar molt útils:  

• No digueu als nens i a les nenes que són ganduls. Demostreu-los que 
valoreu el seu esforç.  

• No els compareu amb els germans o els companys.  
• El que una feina no surti prou bé, o un suspens, no s'han d'identificar 

amb la idea de fracàs.  
• No el/la feu llegir en veu alta davant d'altres persones, sense el seu 

consentiment.  
• No espereu que aprengui a ortografiar bé una paraula només fent-li 

repetir diverses vegades.  
• Penseu que es pot cansar i desanimar fàcilment.  
• No us sorprengueu que la seva lletra sigui irregular i desordenada.  
• Les seves feines un dia poden ser magnífiques i l'endemà "no tant". 
• No li digueu una vegada i una altra "esforça't més", ja ho fa. 
• Feu-li veure allò que fa bé. 
• No l'obligueu a llegir. 
• Llegiu-li contes, llibres o textos; allò que li agradi o necessiti.  
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La detecció precoç de la dislèxia 
 
Aquests són alguns dels senyals d'alerta per als pares i professors:  

 

• Hi ha una discrepància entre la capacitat del nen o nena i les seves 
habilitats per aprendre a llegir i escriure. Pot semblar una persona poc 
treballadora, desordenada, distreta, ...  

• Aquests nens tenen dificultats lingüístiques, sobretot fonològiques: els 
costa molt formar o trobar rimes, compondre paraules, o descompondre 
mots en síl·labes. Sovint deformen paraules, ometen, confonen o 
substitueixen sons i les seves grafies corresponents.  

• Apareixen trastorns en els processos maduratius com ara la percepció, 
la psicomotricitat i l'atenció. Tan aviat treballen amb una mà com amb 
l'altra, tenen dificultats per agafar correctament el llapis i per retallar, 
presenten un traç insegur, problemes d'orientació (dreta/esquerra, 
davant/darrere, etc.), triguen a aprendre a fer nusos i llaços, tenen 
dificultat per seguir un ritme, . . .  

• També presenten dificultats en l'ús del temps: matí/tarda/nit, 
ahir/avui/demà. 

• Poden tenir confusions en l'ordre i la seqüència, per exemple, en els 
dies de la setmana, els mesos de l'any, etc. Els falta habilitat en àrees 
instrumentals bàsiques: en el càlcul poden confondre la suma amb la 
resta. Els costa l'automatització dels aprenentatges, per exemple, 
memoritzar, reproduir o aplicar les taules de multiplicar.  

• Presenten problemes per utilitzar la memòria de forma eficaç: el que 
aprenen avui potser no ho recorden demà.  

• Tenen problemes en l'organització de les activitats quotidianes, dels 
jocs i dels treballs: s'obliden els llibres, per exemple, o no recorden 
anotar els deures a l'agenda.  

• Els costa dur a terme diverses ordres si les reben totes seguides: "tanca 
la porta, agafa els colors i pinta el dibuix".  

• Poden caure repetides vegades en els mateixos errors ortogràfics 
immediatament després d'haver-los corregit.  

• Necessiten més temps que els altres alumnes per ordenar les dades i 
acabar els treballs.  

La dislèxia a secundària 

Aquests són alguns dels senyals d'alerta per als pares i professors:  
 

• Hi ha una discrepància entre capacitat de l'alumne i el seu rendiment en 
els estudis. Pot semblar una persona poc treballadora, desordenada, 
distreta, desinteressada, i fins i tot conflictiva ...  

• Tenen dificultats lingüístiques (sobretot fonològiques): formar rimes, 
descompondre mots en síl·labes. Sovint deformen paraules, ometen, 
confonen i substitueixen sons, els costa discriminar la síl·laba tònica. 
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• Tenen dificultats en l'ús del temps: matí / tarda / nit; avui / demà / 

ahir,... Confusions en l'ordre i la seqüència: dies de la setmana, mesos 
de l'any, etc.  

• Apareixen trastorns en processos maduratius, com ara la percepció, la 
psicomotricitat i l'atenció. Traç insegur, problemes d'orientació (dreta / 
esquerra,... ), dificultat per seguir un ritme, etc.  

• Falta d'habilitat en àrees instrumentals bàsiques: errors en el càlcul. Els 
costa l'automatització dels aprenentatges.  

• Presenten problemes per utilitzar la memòria de forma eficaç: "el que 
saben avui no ho recorden demà".  

• Tenen problemes en l'organització de les activitats quotidianes i del 
treball: s'obliden els llibres, l'agenda, etc.  

• Els costa dur a terme diverses ordres si les reben totes seguides.  
• Poden caure repetides vegades en els mateixos errors ortogràfics 

moments després d'haver-los corregit.  
• Necessiten més temps que la resta d'alumnes per ordenar les dades, 

llegir enunciats, acabar els treballs o els exàmens. El tipus de lletra, la 
qualitat de les fotocòpies, la disposició de la informació a la pissarra, 
tenen més importància per a ells que per als altres alumnes.  

• Es cansen abans i perden la concentració més fàcilment. La distribució 
racional dels treballs i exàmens els és fonamental.  

• Les matèries que es basen en l'estudi dels apunts de classe els suposen 
un greu desavantatge, ja que els seus apunts solen ser poc clars o 
incorrectes. 

Recursos informàtics especialitzats en la dislèxia 

Després de: 
 

• Prevenir i diagnosticar-la mitjançant proves i qüestionaris 
• Entrevistes amb els alumnes i de la coordinació amb els mestres i 

professors. 
• Detecció precoç de dificultats en l'alumnat. 
• Seguiment del procés evolutiu dels alumnes al llarg de la seva 

escolaritat. 
• Orientar en les formacions vocacional i de la personalitat. 
• Donar suport als docents en la seva tasca posant al seu abast 

estratègies i recursos especialitzats. 
• Atenció i suport a les famílies a partir de les necessitats detectades amb 

finalitat orientativa 
• No ens oblidem doncs de l’educació compensatòria, en què el procés 

educatiu suposi un ajut perquè l’alumne superi les seves dificultats i el 
situí en un pla d’igualtat de condicions. Igualtat que suposa que cada 
alumne desenvolupi en un grau òptim les seves potencialitats. 
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Atenent aquests criteri i el de la qualitat existeix un nou instrument informàtic 
educatiu que pretén ser una eina d’ajuda per aquells alumnes que presenten 
dificultats en la lectoescriptura, l’aprenentatge i la comunicació. Aquest 
instrument afavoreix l’aprenentatge multi-sensorial. 

La idea bàsica dels programes es fer que l’ordinador llegeixi tots els texts. 
Escoltant l’alumne pot assumir el contingut perfectament. Per tant s’obre un 
altre canal sensorial de recepció del missatge. L’aprenentatge multi-sensorial 
ajuda a disminuir l’obstacle causat per la dislèxia o per les dificultats en la 
lectoescriptura. Així, cada vegada que l’alumne utilitza el programa (llegint i 
escoltant al mateix temps) aplica l’aprenentatge multi-sensorial, millorant les 
seves habilitats per llegir i escriure. 

Aquests programes han estat desenvolupat a Escandinava per un equip 
interdisciplinari de professionals vinculats al món de l’educació, així com 
psicòlegs, pedagogs,logopedes i professors. És un programa informàtic 
innovador en el nostre país, un instrument d’ajuda imprescindible per a 
l’aprenentatge d’aquells alumnes que presenten dificultats en la 
lectoescriptura. 

Els trastorns específics de la lectoescriptura a l’escola es manifesten com un 
dels problemes d’aprenentatge més freqüents. La dislèxia (trastorn de la 
lectoescriptura que pateix un 10-15% de la població escolar) afecta 
particularment el pas de la codificació visual a la verbal, la memòria a curt 
termini, la percepció de l’ordre i la seqüenciació. Es manifesta com una 
dificultat d’automatització especialment en la lectura, l’ortografia i en ocasions 
també al càlcul aritmètic.  

Per als alumnes amb dislèxia, això representa una dificultat molt gran a 
l’escola. La realització de les tasques escolars els ocupa més temps que a un 
altre alumne qualsevol, convertint-se a vegades en un treball feixuc i pesat , 
per tant augmentant la seva frustració i rebuig cap als estudis. 

El programa està integrat per tres programes, els quals es poden combinar 
per donar resposta a diferents necessitats, pensats per a facilitar la realització 
de les tasques escolars. Aquest programa treballa amb un escàner i incorpora 
una veu sintètica que llegeix tots els textos que apareixen a la seva pantalla.  

El primer dels tres programes llegeix textos a la pantalla d’un ordinador, a 
través d’una veu sintètica, i a més a més, està especialment adaptat, per a 
treballar amb Microsoft Word i per llegir textos a Internet. 

La veu sintètica integrada en el programa permet: 
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• Escoltar el text que s’escriu en Word, lletra per lletra, paraula per 

paraula o bé frase per frase.  
• Escoltar un text dins de Word, una paraula, una línea, una frase, un 

paràgraf, o bé documents sencers.  
• Escoltar textos d’altres programes.  
• Escoltar textos, menús, icones, etc… mentre es navega per Internet.  

 
El segon programa també és un instrument professional imprescindible per a 
alumnes amb dislèxia o amb dificultats amb la lectoescriptura. Permet 
treballar amb arxius en format d’imatge del disc dur, unitats externes (CD, 
DVD etc…) o bé procedents d’un servidor central.  

La veu sintètica integrada en el programa permet:  

• Escoltar el document escanejat, lletra per lletra, paraula per paraula o 
frase per frase.  

• Escoltar un llibre o documents sencers.  
• Lectura d’un llibre escanejat mentre es treballa amb un altre programa. 

 
El tercer mòdul és un programa desenvolupat per servir d’ajuda a persones 
amb problemes per escriure correctament. El seu instrument principal, es la 
creació de diccionaris personalitzats i el treball amb suggeriments de 
paraules. Gràcies a això, ens permet dur a terme una feina individualitzada, 
combinant la pràctica de l’escriptura per adquirir més velocitat, amb la millora 
i l’augment del vocabulari, que posseeix l’usuari.  

Aquests estan pensats per als següents alumnes:  

• Amb dislèxia o dificultats amb la lectoescriptura. 
• Que volen practicar o seguir un tractament amb la lectoescriptura.  
• ·Amb dificultats per aprendre l’ idioma.  
• Amb dificultats d’aprenentatge derivats de la manca de comprensió de 

texts. 
• Amb problemes de parla. 
• Amb deficiències visuals. 
• Aquells que hagin d’aprendre una llengua estrangera, encara que no 

presentin cap tipus de dificultat. 
 
Aquests programes són unes eines que en les escoles haurien d’estar 
disponibles per tots aquells alumnes que tenen alguna d’aquestes 
consideracions. 
 
Però abans de tenir un excel·lent programa que ens ajudi a millorar la qualitat 
de l’ensenyament, hauríem de treballar en millorar la detecció dels nostres 
alumnes amb aquesta disfunció de la lectoescriptura i lluitar per evitar la 
discriminació a la que estan sotmès sovint. 
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Article de fons: La campanya per controlar el mosquit tigre  

 
El mosquit tigre (Aedes albopictus) és original del Sud-est asiàtic. L'estiu de 

2004 es va detectar per primera vegada a Catalunya. 
 
Com és i on viu 
 
El mosquit adult fa entre 2 i 10 mm. Se’l reconeix per les 
ratlles blanques al cap i al cos. 
 
Els ous i les larves viuen en petites masses d'aigua 

estancada, en àrees exterior, properes a la presència humana. No els agrada 
posar els ous en aigües en moviment ni en masses d'aigua grans. 
 
Què fa ? 
 
És actiu sobretot de dia i principalment a l'exterior de les cases, i s'amaga en 
àrees ombrívols. Volen només fins a uns 400 metres del lloc de cria. Les 
femelles produeixen molèsties a causa del nombre tan elevat de picades que 
fan. 
 
A Catalunya no actua com a portador de cap malaltia. 
 
La prevenció és el millor mètode per tal de controlar aquest mosquit 
 
El més important i efectiu és evitar la posta d'ous i el creixement de les seves 
larves aquàtiques,i eliminar tots els punts d'aigua on pot créixer. L'aplicació 
d'insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç per controlar-ne 
la plaga. 
 
Per això cal evitar les acumulacions d'aigua a casa: 
 

• Buidar dos cops per setmana els recipients de l'exterior que puguin 
acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els 
testos, plats d'animals domèstics, piscines de plàstic, etc. 

• Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els 
safareigs i les basses petites. 

• Evitar acumulacions d'aigua en zones de drenatge o canals de 
desguassos. 

• Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i 
tapar els forats dels troncs d'arbres omplint-los de sorra. 

• Eliminar l'aigua dels recipients on trobem larves de mosquit. 
 
Com evitar-ne les picades 
 
Podem evitar l'entrada del mosquit als edificis instal·lant teles mosquiteres 
que n'impedeixin el pas per finestres, portes i altres cobertures. Per evitar les 
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picades és recomanable que porteu roba de màniga llarga i pantalons llargs, 
(millor si són de color clar), així com mitjons. 
 
Com curar-ne les picades 
 
Renteu i desinfecteu bé la zona de la picada. El tractament és simptomàtic; 
en cas que persisteixin les molèsties consulteu el vostre metge. 
 
Si opteu per un repel·lent cal saber que cal... 
 

• Fer-lo servir només a l'exterior i durant el temps necessari, i complir 
estrictament les instruccions d'ús, especialment el nombre d'aplicacions 
diàries permeses. 

• No aplicar-lo en nens menors de 2 anys. En nens més grans s'evitarà 
sempre que es pugui, i mai no es posarà a les mans dels infants, ja que 
se les poden portar a la boca o als ulls. 

• No es aconsellable aplicar-lo a la roba. 
• Quan ja no sigui necessari el repel·lent, cal netejar bé la pell amb aigua 

i sabó. 
• Si presenteu algun tipus de reacció a la pell, renteu-vos bé la zona amb 

aigua i sabó i consulteu el vostre metge. 
 

L’AMPA informa: Subvenció per acollida matinal  
 
Tal i com ja sabeu, l'AMPA va demanar al Consorci d'Educació de Barcelona la 
subvenció per acollida matinal pel curs 2008-2009. Aquesta subvenció, 
3192,77€ ens fou atorgada i revertirà en la seva totalitat en les famílies que 
utilitzen el servei de guarderia, sigui de forma fixa o amb tiquets. 
 
Per tal de revertir de la forma més eficient possible l'import pagat a les 
famílies, hem establert el següent mecanisme: 
 

• El mes de maig, a totes les famílies que tingueu inscrits els vostres fills 
o filles al servei de guarderia de forma regular, no se us carregarà 
l'import corresponent al rebut. 

• A les famílies que utilitzin tiquets, entre el 14 d'abril i el 22 de maig de 
2009 (sis setmanes), per cada tiquet utilitzat se'ls en lliurarà un de nou 
de forma gratuïta. El tiquet original se'l quedarà la persona responsable 
de guarderia per tal que nosaltres puguem determinar la despesa per 
aquest concepte. 

• Els diners sobrants de la subvenció atorgada es destinaran a minorar el 
cost de la guarderia de les famílies que l'utilitzen de forma regular 
durant el mes de juny. És d'esperar que amb el cost habitual del servei 
(uns 2000€ per mes), i després de deduir el cost de la guarderia de les 
famílies que usen el servei esporàdicament el romanent serà petit i 
cobrirà només una part del cost. Per les famílies amb fills que utilitzen 
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la guarderia esporàdicament, hem deixat una setmana més de termini 
que la que correspondria a un mes estricte per tal de reflectir aquest 
fet. 

 
L’AMPA informa: Guarderia de jornada intensiva  

 
Com bé sabeu, durant les darreres dues setmanes del curs, l'escola funciona 
en horari de jornada intensiva, cosa que implica que els infants només poden 
romandre a l'escola, en principi, fins les 13h, els que van a dinar a casa, o 
fins les 15h, els que dinen a l'escola. 
 
Conscients de l'enrenou que aquesta situació causa als pares, els quals, en 
general, no tenim jornada intensiva, des de fa anys l'AMPA està organitzant 
un servei de Guarderia de Jornada Intensiva, de força èxit, que cobreix des 
de les 15h fins les 17h per aquelles famílies que no puguin adaptar-se a la 
situació plantejada pel canvi d'horari aquestes dues setmanes. 
 
Aquest servei s'ha plantejat amb caràcter universal per totes les famílies que 
ho necessitin, i ha vingut gaudint d'un notable èxit, que s'ha fet més gran a 
mesura que passaven els anys i que s'anava consolidant, d'acord amb la 
voluntat de la nostra associació de donar els pares els millors servei 
possibles. 
 
El seu cost per l'AMPA el curs 2007-2008 fou de vora 2100€, corresponents 
als 389 infants que s'hi varen inscriure (gairebé la meitat dels alumnes de 
l'escola), cosa que representà una part important dels ingressos de 
l'associació. 
 
El curs passat, destinàrem els ingressos de la subvenció per acollida matinal a 
cobrir el cost del servei, però degut a les implicacions legals, aquesta 
situació- fins a un cert punt irregular- no es pot continuar donant. 
  
És per això que us demanem una petita aportació econòmica - 3.5€ per infant 
inscrit- per tal de poder oferir-vos el servei. La resta, fins a cobrir la totalitat 
del cost, el cobrirà l'AMPA del seu pressupost anyal. És una quantitat molt 
petita si es té en compte que a canvi d'això s'ofereixen gairebé 20 hores de 
guarderia, i que el cost mensual de deixar els vostres fills a l'escola en 
guarderia de matí és de 24€ per aquells pares que ho facin de forma habitual. 
 
Per minimitzar les molèsties que això us pugui implicar, hem pensat que la 
millor manera d'arbitrar el cobrament d'aquesta quantitat- a tots aquells que 
esteu interessats en usar el servei- és mitjançant el rebut mensual de l'escola 
del mes de juny. D'aquesta forma us estalvieu cues, pagaments i confusions, 
l'AMPA rep els fons directament i a l'escola se li facilita la logística. La 
contrapartida, però, és que necessitem saber abans del dia 15 de maig, totes 
aquelles famílies que estiguin interessades en utilitzar el servei, així com les 
dades dels nens o nenes que hi volen inscriure. 
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Per tot això us preguem- tots aquells que desitgeu fer ús del servei- que 
ompliu el formulari en línia a http://www.ampaim.org/guarderia o que 
retorneu la butlleta d'inscripció abans del 15 de maig de 2009 a secretaria de 
l'escola. 
 
Malauradament les inscripcions fora de termini impliquen un desgavell 
important, ja que fan més difícil l'organització del servei. Per aquest motiu, si 
alguna família necessita inscriure els seus fills fora de termini, 
malauradament se li haurà de facturar un cost de 25€, pagadors en efectiu en 
el moment de dur a terme la inscripció. 
 
Us recordem que el servei està destinat a ajudar-vos en la conciliació de la 
vida familiar i laboral, depèn de la bona voluntat de l'escola i es munta amb el 
personal necessari, però en cap cas és un substitut del temps lectiu. Per tot 
això és molt important que respecteu el reglament, tal i com ja vàreu fer el 
curs passat. 

 
L’AMPA informa: Assegurança d’escolarització  

 
Tal i com sabeu, a finals del passat curs l'AMPA va posar en funcionament el 
projecte d'Assegurança d'Escolarització, destinat a proporcionar cobertura 
econòmica de l'escolarització dels vostres fills en cas que un- o tots dos- 
pares es trobessin en una situació de mort o gran invalidesa. 
 
Aquest projecte- de caire voluntari- ha comptat el curs present, amb 114 
pares i mares inscrits. La quota anyal ha estat de 38,65€ per pare i nen. 
 
És una assegurança col·lectiva- la qual cosa ens assegura un preu per sota 
del que correspondria a una assegurança individual i de les mateixes 
característiques, que no té requisits previs sobre estat de salut o professió, i 
que està dotada d'un bonus malus, segons el qual, si no es produeix un 
sinistre, una part important de la quota pagada (un 50% enguany si no es 
produeix cap sinistre d'aquí a 31 d'agost, cosa que esperem tots 
encaridament), reverteix en els assegurats i permet minorar la quota el 
següent any. 
 
Totes aquelles persones que estiguin incloses a l'assegurança durant el curs 
2008-2009 seran renovades automàticament a menys que ens diguin el 
contrari (llevat dels pares i mares de fills a 4t d'ESO el present curs, que 
seran donats de baixa de forma també automàtica) i se'ls facturarà l'import 
corresponent al curs 2009-2010- ja minorat amb el bonus malus- amb el 
rebut de l'escola del mes d'octubre de 2009. Per tant, no cal que facin res, ni 
que omplin cap formulari o ens comuniquin cap mena de dada addicional. 
 
Volíem ara oferir la possibilitat a aquelles famílies que ho desitgin i no ho 
hagin fet, d'incorporar-se al projecte pel curs 2009-2010. Tot i que hom s'hi 
pot donar d'alta en qualsevol moment, fer-ho a començament de curs facilita 
la logística i ofereix una millor cobertura. 
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Com tota assegurança col·lectiva, la presència d'un major nombre d'associats, 
tot i que en aquest cas probablement no faci baixar gaire les quotes, ja que 
aquestes s'han calculat ajustant molt els costos, pot permetre incrementar el 
bonus malus i fer encara més econòmica i atractiva la participació en el 
projecte. 
 
Podeu inscriure-us a l'assegurança d'escolarització omplint el formulari adient 
i lliurant-lo a secretaria de l'escola, o bé en línia a 
http://www.ampaim.org/asseguranca.  
 
Teniu de termini fins el dia 22 de juny. 
 
Us informem que totes les dades personals que ens transmeteu estan 
protegides per l'LOPD, que han estat incloses en el fitxer Nº 2090621476 
registrat per l'AMPA a l'Agencia Española de Protección de Datos i que només 
se cedeixen a la companyia asseguradora, La Estrella, a efectes de càlcul de 
quotes, covertura i formalització del contracte col·lectiu. 
 
Si desitgeu més informació sobre les condicions generals i particulars de 
l'assegurança, us en podeu baixar un exemplar en pdf a la pàgina de l’Ampa 
o, si no disposeu d'internet, podeu comunicar-ho a qualsevol dels membres 
de la Junta i us en farem arribar una còpia en paper. 

 
Activitats de l’AMPA: Cursos  

 
Dissabtes d’escacs 
 
En el moment que tingueu aquestes pàgines a les vostres mans, ja s’haurà 
acabat el curs d’ ESCACS. 
 
Aquesta ha estat la tercera convocatòria del curs i la segona més nombrosa 
amb una mitjana de tretze alumnes per sessió. Les classes han tingut lloc, 
sense interrupció, del dissabte 17 de gener al dissabte 29 de març de 2009. 

 
Degut al nombre de participants, 
disposats a ser els pròxims campions 
del món, es varen fer dos grups, 
separats per la experiència en el 
fantàstic món dels escacs. El curs va 
ser impartit per dos professors del 
Catalunya Escacs Club, en Jordi Morcillo 
i en Felipe Vera. 
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El curs comptà amb un torneig 
entre els participants. Després de 
molt lluitar es varen fer unes 
partides finals on es decidí el 
guanyador de l’obsequi que ofereix 
l’AMPA al millor participant. El 
guanyador del torneig va ser 
l’alumne Pol Guix, de quart de 
primària, a qui cal felicitar per 
partida doble en haver estat 
seleccionat per jugar els 
campionats de Catalunya. 
 
 

 
Curs de tractament d’imatges digitals 
 
Durant el mes de març i segona quinzena d’abril s’està desenvolupant a les 
instal·lacions de l’escola el curs de Tractament d’Imatges digitals. Les 
valoracions dels participants estan essent, pel moment, molt positives. Us 
donarem més informació sobre aquest curs i els que han de venir en futurs 
butlletins. 

 
Activitats de l’AMPA: Extraescolar de francès  

 
Amb la voluntat de millorar la formació dels nostres alumnes, l’AMPA va 
proposar fa unes setmanes la possibilitat de realitzar, el curs vinent, una 
activitat extraescolar de francès, adreçada als alumnes de cinquè i de sisè del 
curs 2009-2010. Això els permetria començar ESO amb una base prèvia 
d’aquesta llengua i aprofitar molt més les classes regulars de la segona 
llengua que s’imparteixen dins el programa regular de l’assignatura a partir 
de primer d’ESO. 
 
La consulta prèvia als pares ha tingut molt bona acollida, amb un total de 
divuit alumnes interessats en l’activitat- una quantitat suficient per animar-
nos a proposar-la en ferm. En pocs dies arribarà als pares de quart, cinquè i 
sisè un formulari per tal que realitzin la inscripció. 

 
Activitats de l’AMPA: Promocions  

 
Amb la voluntat de fer arribar al nombre més gran possible de famílies les 
ofertes, propostes i anuncis que arriben a la Junta de l’AMPA, hem posat en 
marxa un servei de promocions, destinats a disseminar la documentació 
rebuda entre totes les famílies de l’escola. Utilitzem per a això la nostra base 
de dades de correus electrònics. Si encara no ens l’heu donat, us animem a 
fer-ho, en l’avinentesa que les vostres dades no seran en cap cas cedides a 
ningú i que estan protegides d’acord amb l’LOPD, en un fitxer registrat a 
l’AEPD. 
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Activitats de l’AMPA: Escola de pares  
 
La primera xerrada feta el 19 de febrer sobre “Premis i càstigs” adreçada 
especialment als pares de nens de infantil i primària va ser la primera de les 
xerrades que van disfrutar del servei de Guarderia mentre feian la xerrada.  
Comptà amb la participació d’uns setanta o vuitanta pares i mares. 
 
La segona xerrada tingué lloc el dia 17 de març i estava especialment 
adreçada a ESO. Tractà sobre “Sexualitat i Educació Emocional a 
l’adolescència”. La participació de pares fou també excel·lent, amb unes 70 o 
80 famílies. 
 
Cal indicar que enguany, i per primera vegada, les xerrades de l’escola de 
pares són obertes al barri: es notifica la resta d’AMPA del barri per tal que en 
facin publicitat, i també que inclouen un servei de guarderia gratuïta durant 
l’esdeveniment. 
 
La propera xerrada, prevista pel dia 5 de maig, tractarà sobre com evitar els 
conflictes a classe. Esperem que sigui un èxit tal i com ho han estat les 
precedents. 

 
Activitats de l’AMPA: Excursió de P3  

 
D’acord amb el compromís adquirit a principis de curs, l’AMPA ha consultat als 
pares de P3 sobre l’interès en realitzar la sortida conjunta, amb una resposta 
molt favorable. 
 
Després de fer les gestions oportunes, l’excursió de P3 ha quedat finalment 
mixada pel diumenge dia 24 de maig. 

 
Activitats de l’AMPA activa: Visita al menjador  

 
Un cop més, aquest any tres representants de l’AMPA Activa han fet una 
visita als menjadors, cuines i àries d’esbarjo de l’escola entre les 12.45 i 15 
hores del 19 de març. 
 
La rebuda de l’equip de l’Administració de la Institució ha estat cordial i 
satisfactòria, fet que ha facilitat aprofitar l’oferiment del Josep per visitar 
plegats les instal·lacions que l’escola disposa per ocupar el temps de dinar i 
oci d’infants i jovent. 
 
L’escola té contractada amb una empresa externa el servei d’un total de 35 
monitors repartits entre els dos menjadors, sales d’estudi i patis, però val a 
dir que també compta amb el reforç de 12 estudiants de 4t d’ESO, que un cop 
acabada la jornada de matí, dinen per després ajudar en les tasques de 
recollida de plats, estris i neteja en general, així com també supervisar que 
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infants i joves s’acabin el menjar servit al plat. L’escola assumeix el cost del 
dinar d’aquests estudiants col·laboradors. 
 
Cap a tres quarts d’una els nens de parvulari ja esperen que les monitores de 
menjador els vinguin a buscar. Abans de col·locar-se fent filera, els nens 
renten les mans i es posen les bates per anar a dinar. Quan els nens entren al 
menjador de la planta baixa un grup de 11 monitors ja tenen preparades a la 
seva disposició les safates en el llocs corresponents repartides en 6 taules, 1 
taula per classe. Havent dinat 6 dels estudiants de 4t d’ESO baixen al 
menjador de parvulari per reforçar el servei en aquesta àrea. 
 
La resta de classes de primària i secundària renten les mans a les fonts 
situades al patí, abans i després de l’àpat, i entren als menjadors 
corresponents en ordre i amb un sorprenent civisme. Cap a les 13h els de 1r, 
2n i 3r de primària ocupen el menjador de dalt on són supervisats per 11 
monitors. Aquests alumnes disposen a les taules de les seves safates amb els 
respectius àpats preparats, tasca que porten a terme 7 monitors abans que 
els estudiants ocupin els menjadors. A mesura que acaben porten els seus 
serveis emprats als monitors que s’encarreguen de fer una primera neteja i 
després passen per un altre monitor que els hi facilita el raspall de les dents 
(els raspalls de dents dels nens fins a 4t de primària resten tancats en un 
armari localitzat dintre mateix del menjador. De la resta d’estudiants de 
primària i secundària no es té constància que guardin cura de la higiene 
dental després del menjar de migdia). 
 
Els alumnes de 5è i 6è tenen fins a les 13.30, moment en el que entren al 
menjador, 3 aules obertes dels seus propis cursos que utilitzen com a sales 
d’estudi i en les que també romanen sota la supervisió d’un monitor. Els 
estudiants de secundària, fins a les 14h que entren a menjador, disposen de 
la biblioteca com a espai d’estudi o realitzen altres activitats que l’escola 
ofereix fins a l’hora de dinar. 
 
Tant els alumnes de 4t, 5è i 6è que ocupen el menjador de baix com els de 
secundària al menjador de dalt passen amb les seves safates i són servits 
pels monitors a criteri de la necessitat del seu estómac o altres, com és 
mantenir la figura. Al menjador de baix donen preferència al que tenen 
establert que han de posar per plat, no tant al menjador de dalt, que encara 
tenint uns criteris mínims, acaben posant el que el jovent demana. La 
diferència és notable, mentre a baix els plats sense ser copiosos són 
suficients, a dalt sent més grans les quantitats diríem no compleixen les 
expectatives. A més avui era el dia de la mongeta tendra, servida bé a l’estil 
tradicional, amb patata bullida i prou, bé a l’estil de la iaia, gratinada al forn. 
Totes dues modalitats lluny del desig vegetarià dels joves moderns Alguns 
feien verdaders esforços per tirar avall el menjar. 
 
Els menús servits a dia d’avui es corresponen amb els que romanen penjants 
a la web de l’escola, a excepció de les postres, plàtan enlloc de préssec en 
almívar. 
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S’ha fet una “incursió” a la cuina del Jaume, que ja a les 5.30 del matí 
comença a preparar els àpats del dia. A primera vista l’aspecte higiènic i 
organitzatiu de la cuina és molt bo. Tot està en ordre, recollit i net. Hi ha 
testimoni que guarden en bosses precintades i correctament identificades 
mostres del menjar del dia, que congelen com a mínim un mes, per si es 
donés el cas  que l’escola patís alguna toxiinfecció alimentària. Cal dir que 
tant la matèria primera com el plat cuinat resultant són indicatius de qualitat i 
correcta elaboració. A més l’escola assegura realitzar els autocontrols 
establerts per la Generalitat i l’Ajuntament. Com a dada curiosa la cuina 
elabora 508 àpats diaris entre estudiants fixos i professorat, a part els dinars 
esporàdics. 
 
Després del dinar, una durada aproximada de 30-45 minuts, suficient perquè 
els estudiants mengin el que tenen als plats i donant més temps per a aquells 
que el necessitin, els de parvulari se’n van als patis que l’edifici de 
Tramuntana disposa, alternant el pati superior i el pati del sorral , avui per 
exemple P3 a dalt i a baix P4 i P5. És el moment que 1 dels monitors de cada 
grup s’encarrega d’emplenar les agendes de menjador que els cursos de p3 i 
p4 tenen assignades per alumne i on els pares podem saber com ha estat el 
dia del nostre fill al menjador, uns dies amb informació més encertada que 
d’altres, tot s’ha de dir. La resta de monitors els hi organitzen jocs. En aquest 
punt el Josep ha incidit en que el tema de l’agenda està purament relacionat 
amb el menjador. Cal fer-la servir sempre i quan els pares necessitem 
demanar algun tipus de dieta o fer qualsevol comentari per al menjar o 
medicació que se li hagi de subministrar en aquell moment, i no fer servir la 
via dels post-its o notetes en aquest cas, ja que ell s’encarrega personalment 
de recollir-les a l’entrada dels nens a la classe, anotar els comentaris 
especials per a aquell dia i retornar l’agenda, i els post-its no sempre arriben 
a les seves mans. Per reportar qualsevol altra cosa a la tutora de la classe 
que no tingui a veure amb el menjador, sí s’han de fer servir notes. 
 
El nombre de monitors al patí central fins a les 3 de la tarda va ser de 6, 
suficient per a la concentració de nens que hi havia en aquella hora. 
 
Exposada la visita a la resta de membres de l’AMPA activa, es van proposar 
les següents suggeriments:  

• Ampliar, al menys, fins acabar la primària l’obligació de tenir cura de la 
higiene dental després de l’àpat. 

• Controlar més les quantitats de menjar que ha d’ingerir un estudiant de 
secundària. 

• Pot ser caldria informar-se més sobre l’assumpte dels autocontrols i les 
condicions de conservació de les mostres dels àpats. Pot ser la 
congelació pugui el.liminar bacteris causants d’importants toxiinfeccions 
que puguin originar-se. 

• El patí de l’edifici de ponent roman tancat, pot ser caldria insistir en la 
seva disponibilitat. 

 
Agraïments al Josep per la seva col·laboració i disponibilitat. 
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Suggeriments 
 

Encara sou a temps de veure l’exposició Joaquim Mir. 
Antològica (1873-1940) al Caixaforum de Barcelona (Av. 
Marquès de Comillas, 6. 808038 Barcelona Tel. 93-476 86 
00, de 10h fins a les 20h de dilluns a diumenge, dissabtes 
fins les 22h), fins el dia 26 d’abril. L’exposició comprèn des 
dels orígens del pintor català fins a l’última època quan es va 
instal·lar a viure a Vilanova i la Geltrú. La mostra dedica una 

atenció especial a les obres que va pintar a Mallorca. És una autèntica 
explosió de color, un regal per la vista. Si voleu, podeu accedir a les visites 
guiades (dilluns i dimecres a les 18.00 h, i divendres a les 19.00 h) o a la 
presentació en família (diumenges a les 11h.), o fer el joc de pistes amb els 
vostres fills. L’entrada és gratuïta. 
 

Si no l’heu vista encara, us recomanem igualment 
la visita a l’exposició temporal del MNAC (Palau 
Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona, Tel. 
93 622 03 76, de 10 a 19h de dimarts a dissabte, i 
de 10 a 14:30 el diumenge), Sorolla visió 
d’Espanya. El MNAC acull aquesta mostra que 
reuneix el conjunt dels 14 panells pintats per 
Sorolla per decorar la biblioteca d’aquesta 

institució americana que té la seva seu a Nova York. Si hi aneu, armeu-vos de 
paciència, ja que l’exposició ha obtingut un èxit aclaparador i potser trobareu 
cues. Degut a això, a més, el MNAC ha programat diversos horaris especials, 
en acostar-se la data d’acabament de l’exposició: el dia 24 d’abril obren fins 
les 24h, i els diumenges 26 i 3, fins les 19h. Es fan visites comentades els 
dimecres, divendres i dissabtes a les 17 h, i els dissabtes a les 10.30 h i 12h, 
les places limitades (grups de màxim 25 persones), sense reserva prèvia. 
L’entrada és gratuïta. 
 
Estem informats realment dels efectes de les drogues? La ciència ens pot 
donar claus per respondre aquesta pregunta. Som capaços de decidir per 
nosaltres mateixos? Fins a quin punt ens influeixen les modes i les inèrcies 
del grup? Com podem tenir la seguretat que no ens passarà res?. Si teniu fills 
adolescents, porteu-los a fer la visita guiada a l’exposició Parlem de drogues 
al CosmoCaixa (Isaac Newton, 26, BarcelonaTel. 93 212 60 50, dimarts a 
diumenge i dilluns festius, de 10.00 a 20.00 h, fins a 31 de desembre). És 
una exposició per reflexionar sobre les drogues, l'impacte social que tenen, 
els efectes que provoquen sobre la salut i la importància de la prevenció. Si 
podeu, feu la visita guiada (dissabtes i diumenges, a les 12h. i a les 18h.), 
inclosa en el preu de l’exposició. Alerta, si la voleu fer, les places són 
limitades i cal comprar les entrades el mateix dia. L’entrada al centre i 
l’exposició oscil·len entre els 3 i 1€ (depenent dels descomptes). 
 
Equip de redacció: Juan Miguel Gómez, José Antonio Ainaga i Sergi López  
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Concurs: Sudoku 
 
NOM I COGNOMS: 
 
El Sudoku és un puzle/joc numèric simple jugat en un tauler de 9x9 caselles que estan subdividides en 
grups de 3x3. 
L'objectiu és col·locar un número (1 al 9) en cada casella de manera que cada número apareix solament 
una vegada en cada grup de 3x3 i a la vegada no es repeteix en les files ni en les columnes. 

 

9 2 6 4     5 

1 3 5   9 4  8 

4 7 8 2 3    1 

8 6  9  7 2 5  

5    6  1 4 7 

2 1 7 3 5     

7 4  5 9  3 8  

3 5  1 4 8   6 

6 8    3 5 1  

 
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 de lliurar 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 20 d’abril de 2009. 
Durant la festa de Sant Jordi es farà el sorteig i el lliurament dels premis. 
 


