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Un Carnestoltes menys comercialUn Carnestoltes menys comercial  
Un any més, ens ha visitat Carnestoltes, i un any més, vam celebrar-ho amb una festa de disfres-
ses el passat 12 de Febrer, en la que vam gaudir de l'actuació del grup “Grimpallunes” i de la tra-
dicional xocolatada que, en un dels dies més freds de l’hivern, venia molt de gust. 

Aquest any però, ha estat un xic diferent. Des de la comissió de carnestoltes, creada enguany per 
un grup de pares i mares de l’AMPA –bé, si hem de ser fidels a la realitat, de mares-, se’ns va ani-
mar a grans i petits a implicar-nos més en la festa, confeccionant cadascú a casa la seva disfressa, 
fent servir la imaginació, les habilitats manuals i sobre tot, posant molta il·lusió. El resultat ha estat 
d'un gran seguiment de la iniciativa. Es van veure molts personatges de granja (entre els d'infan-
til) i de tribus urbanes (entre els de primària), amb moltes disfresses NO COMPRADES, i d'altres 
personatges que, sense seguir la temàtica proposada, també havien estat fets a casa, i no de 
qualssevol manera, la veritat, és que es van veure disfresses molt reeixides. 

Hem demostrat que entre tots podem fer del Carnestoltes una festa que tingui un altre valor: el 
de la col·laboració de pares i nens i la conclusió és que s'ha captat l'esperit 
amb el que es va crear la comissió: El d'aconseguir un “Carnestoltes 
menys comercial”. 
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QUOTES  AMPA: 

Recordeu que la quota anual (de 
42€ per  família  i  curs)  s’està  co‐
brant per aquestes dates.  

Gràcies  a  aquesta  quota  podem 
fer activitats com el Carnestoltes 
(contractació   del   grup 
d’animació  i xocolatada) del que 
gaudim tota l’escola. 

Gràcies  a  aquesta  quota  des  de 
l’AMPA  podem  complementar 
les  obres,  amb  l’adequació  de 
l’aula  de  música  posant‐li  un 
terra nou de parquet. 

RECORDEU:  Que  sense  estar  al 
corrent  de  pagament  no  es  po‐
dran realitzar cap activitat extra‐
escolar, ni anar de colònies , ni... 

Gràcies. 

CarnestoltesCarnestoltes  



Els dimecres 24 de febrer i 3 de març, l’ Escola de Mares i Pares vam muntar un taller, per nens i 
nenes i els seus parents, dedicat al cos i la seva capacitat d’expressió.   

Vam ser una vintena d’adults i una trentena de nens. 

Els eixos de treball eren la comunicació a través d’un diàleg interactiu i igualitari, treballar valors 
com la igualtat de gènere, d’edat... 

Les sessions es van començar sempre amb jocs conjunts, barrejats mares i fills, grans i petits, pares 
d’uns amb fills d’altres i després ja es deixava que els mateixos nens escollissin jocs diferents i fes-
sin les seves agrupacions naturals (petits amb petits, nenes amb nenes...). I la última mitja hora es 
dedicava per una banda a activitats plàstiques, relaxants per als menuts amb una psicomotricista, 
mentre els pares estàvem amb la psicopedagoga treien idees sobre la sessió prèvia. 

Ja el primer dia algunes mares van comentar que els més petits, P3, al començament estaven una 
mica desubicats, al tenir nens més ganàpies i brutots al costat i barallant-se amb els pares en ge-
neral, però la psicòloga va comentar que la idea era forçar una mica, trencar amb la rutina de ju-
gar només amb els coneguts de la teva classe o els teus papes i jugar més barrejats. Que havíem 
de combinar. Ho va comparar amb la importància de jugar a un parc públic on pots trobar-te els 
teus amics però també amb el nen o nena d’un altre curs o del cole del costat . 

També es va comentar la importància de no començar massa aviat amb jocs com futbol o tenis 
(jocs que treballen una lateralitat només: mà dreta o peu esquerra) sinó fer activitats psicomotrius 
que treballin les dues lateralitats (com la natació). Ens va ensenyar un parell d’exercicis per fer 
amb els nens, per treballar les dues lateralitats, per relaxar-se... 

En definitiva, prou interessant. Esperem seguir oferint altres accions formatives per les famílies.  
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Taller  de  l’Escola  de Taller  de  l’Escola  de   
Mares i ParesMares i Pares  
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Aquest proper curs, 2010-2011, tindrem canvis en el calendari escolar. D’entrada començarem el curs, abans, en 
comptes de començar després de la Diada, 11 de setembre, començarem el 7 de setembre. Després de Nadal, el 7 de 
gener no serà el dia que tenien els nens per jugar amb el que li havien portat els Reis, sinó el primer dia de classe del 
trimestre. I finalment, com a canvi més significatiu, la setmana del Carnestoltes (o la següent, segons decideixi la direc-
ció territorial), serà festa de dilluns a divendres. La setmana blanca, que diuen alguns. 

Davant d’aquest fet, se n’han sentit de tots els colors. Que si es fan masses vacances! Que ja és hora que ens posem a 
nivell europeu! Que en realitat no hi ha gaires canvis, que han bellugat els dies però són els mateixos en global, que 
no ens afectarà! 

• Però en realitat, sabem què és el millor, pedagògicament parlant? 

• Sabem que fan els altres països d’Europa? Més o menys? 

D’entrada ens sobta que un tema com aquest no s’hagi debatut prèviament prou entre tots els sectors afectats: mes-
tres, famílies, professionals del lleure... i haver intentat un mínim consens. Esperar un any més si és necessari, però 
arribar a un bon acord sobre calendari amb una majoria convençuda, amb arguments sòlids. I mirant sempre que és 
el millor pels nanos. 

Per exemple, ningú ha pensat que els mesos d’estiu (juny i setembre) hi ha bastants empreses que fan horari intensiu, 
mentre que al febrer, aquestes mateixes empreses treballen mati i tarda, el que farà més difícil la conciliació laboral i 
familiar.  

O que a l’estiu és fàcil muntar un casal a l’escola però que al febrer serà més difícil, perquè serà més difícil trobar mo-
nitors en aquestes dates. Els monitors acostumen a ser joves estudiants que aprofiten l’estiu per guanyar-se uns cale-
rons, però que al febrer estaran preparant els exàmens de febrer. 

A part del tema econòmic. Sempre hi ha gent que podrà portar els nens a esquiar però hi ha d’altres que els primers 
dies de setembre s’estalvia el casal prolongant les vacances dels fills amb els avis, al poble o on sigui, mentre ells ja 
estan treballant. Però al febrer haurà de pagar el casal perquè no té alternativa. I no val a dir que l’administració tras-
lladarà les beques que donava al setembre a la setmana de febrer, perquè les ajudes són tan minses i complicadíssi-
mes d’aconseguir que és una batalla perduda. 

Bé, per donar-vos una imatge més global us adjuntem un dossier en aquesta revista, sobre calendaris i horaris al dife-
rents països d’Europa, perquè podeu comparar i veure com els nostres fills i filles pateixen la jornada escolar més llar-
ga de tot Europa, perquè podeu veure com els escolars catalans són dels que més hores lectives tenen a l’any.  

NOU  CALENDARI  ESCOLARNOU  CALENDARI  ESCOLAR 
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És freqüent que anomenem als nostres fills “etiquetant-los” segons les seves personalitats, les seves habilitats o dificul-
tats recurrents. A vegades ni tan sols són mereixedors de certs rètols, ja que els hi són assignats perquè senzillament 
certes aptituds van quedar vacants dins la família. 

( … ) Si se’l considera divertit, ningú el reconeixerà quan estigui amoïnat; si es pensa que és tonto, ningú el creurà 
quan porti la millor nota de l’escola; si és el més agressiu, sempre se’l culparà dels plors dels altres. És a dir, el nen viu-
rà amb una sensació d’injustícia permanent, i sobretot sentirà que no és mirat honestament, sinó que la lent des de la 
que és observat, estarà sempre tenyida pel color del rol. 

( … ) Cap nen és en totes les ocasions ploraner, ni tonto, ni molest, ni tímid, encara que hi hagi hagut situacions en les 
que efectivament hagi plorat, molestat o hagi estat tímid. 

(… ) És l’adult qui nombra qui és el nen. Li dóna una identitat. Després, els adults i els nens creiem que allò que ha 
estat nombrat a partir d’una circumstància fortuïta es converteix en el que el nen realment és. 

Quines avantatges i desavantatges té per un nen assumir un rol determinat? 

Entre les avantatges està la comoditat, és a dir, el costum de vincular-nos d’una sola manera reconeguda i provada. Si 
sóc intel·ligent, és igual quantes vegades m’equivoqui, seguiré sent intel·ligent perquè els altres em veuen per la lupa 
que només distingeix les habilitats intel·ligents. Puc demostrar les meves aptituds i sentir-me admirat i estimat faci el 
que faci. 

Una altra avantatge de les etiquetes és que els altres ja ens reconeixen d’una certa manera, és a dir, que en la mesura 
que complim amb els requisits del personatge, serem vistos. 

Ara bé, aquests atributs tenen alhora importants desavantatges. Bàsicament se senten quan el nen queda tancat en 
un rol determinat, sense poder sortir d’allà. Per exemple, l’intel·ligent s’exigeix a ell mateix la perfecció i no té habilitat 
pel relax o la distracció. Si s’equivoca o es confon, deixarà a tothom desorientat. Inclús els altres poden reaccionar 
amb un inesperat empipament, donant-li a entendre que no se li permet respondre amb menys excel·lència que de 
costum. 

Així funcionen tots els rols, siguin valorats o no pels pares. Qualsevol personatge té avantatges que actuen com a 
habilitadors de mirada i acceptació, i desavantatges que generalment són aquells que ens tanquen en aquella única 
manera en què els altres ens reconeixen. 

El patiment que genera “la presó del personatge” és el que els adults necessitem reconèixer i modificar, amb la finali-
tat d’ajudar als nostres fills a assumir la llibertat de navegar entre múltiples possibilitats. Per això, res millor que obser-
var-los, animar-los i admirar-los sense reduir les seves accions a cap etiqueta establerta. Per exemple, si no han estudi-
at, conversarem sobre aquesta circumstància en concret en la que no ha estudiat; però aquest fet puntual no els con-
vertirà en nens “poc estudiosos”. Si són bons practicants d’algun esport, estarem atents a enumerar qualsevol altra 
habilitat que posseeixin, ja que no els converteix solsament en bons esportistes. 

Estar atents a no encasellar-los en les seves habilitats serà més fàcil si mirem als nostres fills en conjunt. I si tractem de 
reconèixer la tendència que tenim a mirar a uns sota un cristall i a uns altres sota uns altres cristalls, és a dir,  tenyits 
de suposicions preestablertes. Aleshores, seria ideal conversar amb ells, saber què és  el que els passa, què senten, 
quines dificultats tenen, què necessiten de nosaltres, en lloc que ells ens escoltin parlar – sobre ells – amb altres per-
sones des dels personatges que ja hem construït i determinat per a cada un. 

Si conversem i dialoguem amb ells, sabrem que cada moment és diferent, cada instant porta una nova versió dels 
esdeveniments; per tant no hi ha lloc pels encasellaments, sinó pel genuí interès per a cada nen. Aleshores ells po-
dran ser nens complerts, que a vegades riuen, altres es diverteixen, altres vegades estudien, altres vegades es porten 
molt malament i altres vegades són afectuosos. És a dir, podran viure la complexitat inherent a tot ésser humà. 

      Laura Gutman 

        Psicoterapeuta familiar, 
dirigeix el centre Crianza. Autora, entre altres, de Crianza, violencias invisibles y adic-

ciones (RBA Integral). Article extret de la revista El mundo de tu bebé. 

RECULL     D RECULL     D 
ALLIBERAR ELS FILLS DE LES ETIQUETES 
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 E   PREMSA E   PREMSA  
MAI ÉS TARD PER APRENDRE UNA LLENGUA 
Gràcies als avenços de la neurociència, en l'actualitat sabem que el cervell és un òrgan molt flexible i que més que la quantitat de 
neurones el més important és la quantitat de connexions neuronals. Aquestes connexions es desenvolupen al llarg de tota la vida 
amb l'ús i la pràctica. A més a més, amb l'edat es desenvolupen les capacitats cognitives i les estratègies d'aprenentatge 
(concentració, memòria, comprensió, etc) que ajudaran a compensar amb escreix les pèrdues neuronals.  

Existeix un període crític per a l'aprenentatge de la llengua estrangera (LE)? 

Existeix un període sensible que va fins aproximadament els 13 anys. Més enllà d'aquest període caldrà practicar més i estar molt 
motivat. Si parlem d'una situació d'immersió (anar a viure a un altre país), quan abans es faci millor serà el resultat. Ara bé, en una 
situació com la nostra, de contacte amb la LE només en l'entorn escolar o de l'acadèmia l'adult té una capacitat d'anàlisis cognitiu 
més desenvolupat que el nen, més motivació conscient, més estratègies de conceptualització i estratègies de memòria més desen-
volupades, que afavoreixen l'aprenentatge de la LE.  

Quines són les diferències entre l'ensenyament/aprenentatge (EA) de la segona llengua en la infància i edat adulta? 

Per a l'ensenyament de la LE en la infància es recomanen estratègies que simulin l'aprenentatge “natural” o inconscient, és a dir 
molta exposició a materials oral, utilitzar materials visuals i atractius per als nens, utilitzar cançons, jocs, etc. 

En canvi, l'adult que ja ha estat molt exposat a l'aprenentatge alfabetitzat necessita del suport de la lectura i l'escriptura. A més a 
més, l'adult vol comunicar-se i, per tant, és menys pacient i vol utilitzar frases més complexes immediatament. Altres característi-
ques que diferencien l'adult de l'infant són que l'adult és conscient de l'aprenentatge i que desitja ser corregit en les seves errades.  

Quins consells ens dona la neurociència per a millorar l'aprenentatge de la LE? 

A la llum dels resultats de les investigacions sobre els processos d'aprenentatge s'ha vist que: 

• Promoure la participació és imprescindible, ja que només la pràctica genera connexions neuronals. 

• Cada persona té un estil d'aprenentatge diferent, per tant, és millor treballar en grups petits per afavorir la participació i poder 
oferir diferents tipus d'activitats 

• Si entenem el que aprenem millorem les connexions neuronals. Es recomana, doncs, utilitzar la resolució de problemes en 
l'aprenentatge per unir memòria i comprensió. 

• Entendre i repassar ajuda a crear noves connexions i desenvolupa la memòria a llarg termini. 

• Pel que fa a la memòria, sabem que tenim una capacitat de retentiva del 90% durant 24h. És recomanable repassar o tornar a 
utilitzar els aprenentatges nous durant aquest període de temps perquè se'ns fixin a la memòria. 

• La paraula s'ha d'escoltar i utilitzar abans de llegir-la perquè això assegura la pronúncia, facilita la memòria i el reconeixement 
i la captura de noves paraules. 

• És important lligar els coneixements entre sí, per tant es recomana un enfocament interdisciplinar. 

• La capacitat d'atenció segueix uns cicles de 20 minuts després dels quals cal un descans de 3 minuts que permet al cervell de 
reposar els neurotransmissors utilitzats. 

• Si hi ha emoció, hi ha atenció i, per tant, memorització. 

• Es distingeixen quatre factors implicats en l'atenció: la novetat (20 primers minuts), la necessitat, l'emoció i el significat (que els 
aprenentatges tinguin relació amb els coneixements previs dels alumnes i guardin relació amb el món que l'envolta). 

• En situacions d'estrès i angoixa (treballar sota pressió) disminueix el flux cerebral i per tant la retenció. 

• Quan la persona està relaxada i a gust el cervell allibera dopamina, una substància que afavoreix la memòria i l'atenció. 

És important dormir i descansar ja que és durant la fase REM quan es consolida i emmagatzema allò que s'ha après durant el dia. 

 

Per saber-ne més: 

Javier Pérez Ruíz (2008) Aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas desde la perspectiva de la Neurociencia. Text íntegre a 
Internet. 

Programa RTVE Redes “Entrena tu cerebro” La 2, 1/11/2009   

http://www.rtve.es/alacarta/player/618899.html 
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EL CALENDARI I LA JORNADA ESCOLAR ALS PAÏSOS DE LA UEEL CALENDARI I LA JORNADA ESCOLAR ALS PAÏSOS DE LA UE  
  

 

Calendrier et rythmes scolaires dans L’Union européenne Eurydice 

 

S’observa que els períodes vacacionals o festius no es distribueixen homogèniament en tots els països, encara que es poden 
observar dues tendències generals: concentrar dies no lectius en el període estiuenc i distribuir-los més homogèniament al llarg 
de l’any. Dintre del primer grup figuren Espanya, Grècia i Portugal (possiblement els països més calorosos a l’estiu). Dintre del 
segon s’inclourien pràcticament tots els demès. Així, per a les vacances no estivals: 

-Tardor: Hi han deu països que gaudeixen d’una interrupció del ritme lectiu variant aquesta interrupció de dos a deu dies 
(mitjana 1 setmana). A Espanya no hi ha ni un sol dia. 

-Nadal: Període present en els 15 països de la UE, entre cinc i quinze dies (mitjana 2 setmanes) 

-Hivern: Son dotze els països que tenen aquestes vacances. Entre tres i deu dies (mitjana 1 setmana). Aquí entraria la setma-
na blanca.  

-Primavera (setmana santa): Gaudim d’aquesta interrupció els 15 països de la UE. Entre un i catorze dies (mitjana 1 setmana) 

-Tercer trimestre: Aquest període el tenen sis països. Entre dos i catorze dies (mitjana 1 setmana). A Espanya no existeix 
aquesta modalitat. 

-Festius: Tots els països els tenen, variant entre 3 i 16 dies (mitjana 1 setmana). 

Períodes lectius 

Ara anem a analitzar la situació d’Espanya pel que fa a la carga lectiva, en relació amb la resta de països de la Unió Europea. 
Com podem veure a la taula, Espanya es troba pràcticament a la mitjana de la UE, ja que és el sèptim país pel que fa a hores per 
curs en l’Educació Primària. I Catalunya, amb la sisena hora, estem a la banda alta de la taula. 

Com podem observar, manquen de fonament les sospites que ocasionalment es vessen sobre lo reduït de la carga lectiva que 
s’imparteix a Espanya. 

País ESTIU TARDOR NADAL HIVERN PRIMAVERA 
setm. santa 

3r. trim. Festius Total 
setm. 

Bèlgica 9 setmanes 1 setmana 2 setmanes 1 setmana 2 setmanes Dos dies 1-8 dies 15,4 

Dinamarca 7 setmanes 1 setmana 2 setmanes 1 setmana 6 dies 0 5 dies 12,5 

Alemanya 6 setmanes 4-10 dies 5-10 dies 1-10 dies 4-13 dies 1-10 dies 14 dies 12,8 

Grècia 12 setmanes 0 2 setmanes 0 2 setmanes 0 7 dies 17 

Espanya 11 setmanes 0 15 dies 3 dies 8 dies 0 7 dies 15,6 

França 2 meses 10 dies 2 setmanes 2 setmanes 2 setmanes 0 3-5 dies 16,6 

Irlanda 9 setmanes 1 setmana 10 dies 0 10 dies 0 16 dies 15,1 

Itàlia 9 setmanes 0 2 setmanes 0 1 setmana 0 5 dies 12,7 

Luxemburg 9 setmanes 1 setmana 2 setmanes 1 setmana 2 setmanes 1 setmana 3 dies 16,4 

Holanda 6 setmanes 1 setmana 2 setmanes 1 setmana 1 dia 1-2 setmana 8 dies 12,7 

Àustria 9 setmanes 0 2 setmanes 1 setmana 9 dies 2 dies 8 dies 14,7 

Portugal 11 setmanes 3 dies 2 setmanes 3 dies 2 setmanes 0 5 dies 16,5 

Finlàndia 10 setmanes 2 dies 10 dies min 1 setmana ? 0 7 dies 13,7 

Suècia 10 setmana 0 3 setmanes 1 setmana 1 setmana 0 4 dies 15,6 

G. Bretanya 6-8 setmana 1 setmana 2 setmanes 1 setmana 2 setmanes 1 setmana 8 dies 15,1 

 

DOSSIER: DOSSIER: Jornada EscolarJornada Escolar  
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La jornada escolar més llarga de Europa  

Las escoles primàries espanyoles son ja les úniques d’Europa 
que mantenen amb caràcter general una verdadera doble 
jornada, amb una pausa intermèdia de dues hores o inclús 
dues i mitja per a menjar. Aquesta és la conclusió que primer 
salta la vista al comparar els horaris escolars dels països més 
importants de la UE, detallats a la base de dades d’Eurydice: 
la xarxa d’informació sobre sistemes educatius creada per la 
Comissió Europea per a facilitar la cooperació en aquest àm-
bit. La peculiaritat espanyola és de lo més cridaner de 
l’informe; cridaner, que no sorprenent, tenint en compte que 
la partició de la jornada en les escoles no és sinó el reflex 
dels horaris laborals tradicionals a Espanya; un efecte de la 
resistència de part del món laboral i el comerç a incorporar-
se al model de jornada contínua que es va imposant a tot el 
món.  

Tal como ho va expressar el Defensor del Menor de la Comu-
nidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, els nens són a  Es-
panya “víctimes invisibles” de les activitats dels adults en 
quant a la “irracionalitat” dels seus horaris. 

L’informe d’Eurydice dona compte de l’existència de grans inversions i esforços a l’organització d’ocupacions ex-
traescolars en tots els països europeus. Cada vegada són més les escoles de primària que dediquen unes quantes 
hores, al marge del programa purament lectiu, a dites activitats. El que varia és el seu finançament, que no sem-
pre és assumit pel erari públic com a gran part d’Europa. 

En la major part dels països europeus el curs comença a primers de setembre i acabarà a mitjans o finals de 
juny. Alemanya, els països nòrdics i algunes regions d’Holanda són la gran excepció, doncs allà el cole comença a 
mitjans d’agost. 

El temps escolar a Europa 
Alemanya 
A Alemanya casi tot l’ensenyament obligatori (primària i 
secundària) és públic, depenen directament dels Estats 
o Länder. Les escoles alemanyes funcionen com esco-
les de mitja jornada amb horaris que oscil·len, segons 
els Estats, entre las 7:45 y las 8:15 h. per a l' inici fins 
12:45 a las 14:15 h. per al final de la jornada. 

Hem de destacar, a més a més, que els centres esco-
lars i els serveis municipals compten amb instal·lacions 
avançades i amb una oferta molt important d’activitats 
extraescolars, culturals i recreatives. 

Dinamarca 
Dinamarca conta amb una jornada contínua per a la seva escola. 

Un tret distintiu del sistema educatiu danès és el paper que té l’educació del "temps d’oci", un cop que ha acabat la jornada esco-
lar diària. Se la considera como la seva extensió. Efectivament, els serveis escolars, facilitats per la mateixa escola i pels ajunta-
ments, els clubs juvenils, etc. Són fonamentals a la vida dels escolars danesos un cop que ha acabat la jornada diària. 

Les escoles ofereixen les seves instal·lacions per als esports i altres activitats de temps lliure (pràctica d’arts, disseny, noves tec-
nologies, etc). Però son las autoritats municipals, en cooperació amb els pares, les que estableixen verdaders plans de educació 
de temps lliure, fixant de comú acord els seus requisits i els de les persones que han de fer-se càrrec d’aquesta educació. 

Els monitors o personal a càrrec d’aquestes activitats estan qualificats pedagògicament per a tal comesa. El cost de la educació 
de temps lliure corre per compte dels municipis i dels pares. 

Itàlia 
A Itàlia moltes escoles complementen, de forma més o menys integrada, l’ensenyança de les matèries curriculars amb l’educació 
a temps lliure a través d’activitats culturals i esportives, amb vistes a ampliar l’horitzó vital i cultural dels escolars italians, al temps 
que s’afavoreix la equitat social. 

A moltes escoles italianes es va introduir l’experimentació de l’activitat integrativa (música, pintura, teatre, cine), junt a 
l’ensenyança reglada. La programació de l’escola s’organitza de forma unitària entre totes les de la comunitat, coordinant 
l’ensenyança de les matèries curriculars amb les activitats integrades. Es porten a terme dintre dels edificis escolars o en ins-
tal·lacions i centres de la comunitat, proveïts pel municipi, que és qui es fa càrrec d’elles amb el finançament de la seva regió. 
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LA TRADICIÓ DEL CARNESTOLTES 

El Carnestoltes o Carnaval potser és la festa més primitiva i amb més diversitat de tot el calendari. Se cele-
bra de diferents maneres a multitud de països i s’associa als excessos: menjar gras, transgressions, disfres-
ses per políticament incorrectes que siguin, i tot tipus de festes. A Catalunya se celebren de Dijous Gras a 
Dimecres de Cendra amb l’arribada de la Quaresma.  

Amb el temps i davant la impossibilitat d’eradicar aquests costums, la religió cristiana es va veure obligada 
a adaptar aquesta festa tot introduint-hi un nou element: el Carnestoltes esdevé l’avantsala de la Quares-
ma (un període de set setmanes de dejuni i abstinència), i durant aquesta festa són permesos tot tipus 
d’excessos, sobretot la golafreria i la crítica al poder establert, que en els dies posteriors seran estrictament 
prohibits. 

Així doncs, el Carnestoltes és el contrapunt de la Quaresma, caracteritzada pel dejuni i la reflexió. En festes 
medievals a Catalunya es representava aquesta lluita amb una sèrie de baralles entre el personatge del 
Carnestoltes i el de la Quaresma. En alguns casos el Carnestoltes era ajudat en aquesta lluita simbòlica per 
persones dels gremis relacionats amb la carn, especialment de porc entre les classes menys benestants, en 
canvi la Quaresma venia acompanyada principalment dels peixaters i altres gremis d’aliments no carnívors. 
El Carnestoltes que pot estar simbolitzat per un ninot durant aquests dies és anomenat rei. 

El Dijous gras o dijous llarder, inici del període de Carnaval, es començava a menjar llardons o coca de llar-
dons, botifarra i truita. La Quaresma oposadament i just abans que arribi la primavera, són els quaranta 
dies de dejuni que acaben amb la Pasqua. De fet el Carnestoltes potser va fer-se fort per la necessitat 
d’aprofitar els dies previs a l’inici d’aquest període d’abstinència. 

Les rues de carnaval s’acostumen a celebrar en els dies posteriors al dijous gras i abans d’arribar al dimarts 
següent, últim dia de les festes. S’acaba el regne del Rei Carnestoltes, mor i és enterrat sovint amb una llar-
ga processó.  

El primer dia de Quaresma és el Dimecres de Cendra o dia de l’enterrament de la sardina. A partir 
d’aquesta data comencen els quaranta dies de dejuni, decretats pel papa Gregori el Gran en el Concili de 
Nicea l’any 325, actualment però molt poca gent segueix aquest període de privació. Es podria dir que el 
Carnestoltes a la llarga està guanyant la partida a la Quaresma. 

El Carnaval se celebra molt a Catalunya tot i que potser no té la nomenada d’altres llocs més càlids com les 
Canàries o Brasil o d’una posta en escena més acurada com a Venècia. A banda de les convocatòries més 
populars com les de Sitges, Vilanova i la Geltrú o Platja d’Aro, hi ha festes pràcticament arreu de Catalunya.  

LES                      TRADICIONS 
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MUSEUS DE BARCELONA GRATUITS DIUMENGES 15 H. A 20  

més informació a www.bcn.cat/canalcultura 
 MUHBA. Plaça del Rei. Conjunt Monumental 
 Museu de Ciències Naturals de Barcelona  Disseny Hub Barcelona (Museu de les Arts Decoratives i Museu Tèxtil i d’Indumentària) 

 Jardí Botànic. MCNB  Museu Barbier - Mueller d’Art Precolombí  Museu de Ceràmica  Museu de la Música  La Virreina. Centre de la  Imatge  Museu Frederic Marès  Museu Etnològic 
 MUHBA. Monestir de Pedralbes. Conjunt Monumental 
 Museu Picasso 
 CCCB 

TITELLES 

 (14 març) EN BERNAT EL PESCADOR.galiot Teatre 

de titelles - La Casa Elizalde 

(6-7-13-14 març) PLORAMIQUES. Estaquirot teatre- 

SAT | Sant Andreu Teatre 

(6-7-13-14 març) QUANTUM. Cia. Toni Zafra - La Pun-

tual 

(març) EL GALL FREDERIC I LA GALLINA CATERI-

NA. Titelles Pengim Penjam- Fundació Joan Miró 

(març) EL RUSC DE LA MELINDA. Cia. La Closca - 

Tantarantana Teatre 

(març) LLUNÀTICS. Cia. Llunàtics- Teatre del Raval 

WEBS PER FER ACTIVI−

TATS 
www.petitbcn.com www.petitexplorador.com 

www.toctoc.cat www.laranapepa.com www.mmb.cat www.mac.cat www.sortirambnens.com 
www.barcelonagratis.com 

www.museuegipci.com www.bcn.cat/museus/diumengestarda 

TRADICIONARIUS  

(XXIII edició festival folk internacional) 

 (www.tradicionarius.cat) 

 

C.A.T  (Centre Artesà Tradicionàrius Pl Anna Frank, s/n- Vila de Gràcia- 

Barcelona) 

 

Matinals Infantils Folk ( 5€. Nens de 4 a 12 anys 3€, i menors de 3 anys i 

Amics del C.A.T. gratuït) 

Diumenge 7 de març  (12 h.) 

Ara va de Bo i Fèlix de Blas  

Diumenge 21 de març  (12 h.) 

Ara va de Bo i Cecilia Bellorin  

CONCERTS FAMILIARS AL PALAU (12h. Preu:11€ a partir de 4 anys) 

 

28 de febrer : LA VEU DEL MÓN  ( imaginació sonora: la màgia de la veu) 

 

25 d’abril : EL FANTASMA DEL PALAU (Paisatges musicals)  
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Con esta entrevista vamos a conocer a tres mujeres que pasan desapercibidas para la mayoría de las familias pero 
que hacen que cada mañana, cuando toca el timbre, la escuela esté milagrosamente limpia, ordenada e impecable. 

Son la Margarita, la Isabel y la Puri (en la foto, de izquierda a derecha), y son las encargadas de la limpieza del cole. 

La Isabel Moya es la veterana del equipo, lleva nada más y nada menos que once años en nuestro colegio, por eso 
cuando le pregunto si tiene alguna anécdota que contarnos me contesta que miles de ellas… 

La Puri Fernández lleva unos cuantos menos, seis años exactamente, y viene cada día desde Sant Adrià del Besós. Le 
quedan pocos años para jubilarse, o por lo menos, eso espera... 

La Margarita Carreras es la nueva incorporación, aunque ya lleva dos años preparando las clases de nuestros hijos. 
Vive en el barrio, en la zona del Carmelo. 

Bueno, ¿Cómo os lo hacéis para que, en apenas cuatro hora y media, quede todo dispuesto? 

Eso nos preguntamos cada día (carcajadas). Llegamos alrededor de las cuatro de la tarde y lo primero que hacemos 
es limpiar y barrer la entrada y el “sorral”, y luego nos dividimos… como los comandos… 

Yo, comenta Puri, me encargo de la parte de infantil, incluyendo el patio. Sorprende lo ordenado que  dejan la clase y 
que los lavabos estén más limpios que los mayores. La verdad es que es una zona bastante agradecida, únicamente 
se nota más la arena en el suelo, pero ya se sabe, son los que más utilizan el “sorral”. 

Nosotras, comentan Isabel y Margarita, nos encargamos de las tres casetas y el patio, es decir, la primaria al completo. 

Cuando les pregunto si es verdad que los pequeños dejan los lavabos más limpios que los mayores miran al techo y 
soplan: “¡¡ a veces dan ganas de darse media vuelta !!” Pero como son el comando élite, no se acobardan y consiguen 
dejarlo como nuevo. 

¿ Y que hay de la clase de plástica? Con el terror que me da a mí hacer plastilina en casa por la hora de recoger... 

Los restos de pintura y de barro no son problema, sorprendentemente nos da más trabajo las marcas de lápiz de las 
mesas y los restos de pegamento. “¡¡ Ahí sí que hay que frotar!!” comentan entre risas… 

¿Qué es lo que más os gusta de trabajar en nuestro colegio? 

Las tres coinciden: “¡ Tiene unas vistas preciosas!, es muy bonito ver el atardecer desde aquí.  

¿Y lo peor? (ser benévolas…) 

¡LAS ESCALERAS! Dicen al unísono riéndose. Unas ya van notando los años cada vez que suben los peldaños, je je, y 
si encima le añades las bolsas, los cubos, etc… pues imagínate, pediremos mecánicas como en el metro, ja ja… 

También los días de lluvia complican la faena. Al ser casas separadas acabamos empapadas y, claro está, cuando llue-
ve todo está más sucio, así que llevamos unos meses que mejor no mencionar… 

¿Imagino que es más cómodo trabajar en unas oficinas que en un colegio como este? 

La verdad es que estamos muy a gusto aquí, aunque si 
es cierto que sería más cómodo trabajar en unas ofici-
nas pero ya llevamos mucho tiempo juntas y nos lleva-
mos muy bien, y ya se sabe lo que dicen… “Más vale 
malo conocido que …” (y vuelven las carcajadas…) 

Para finalizar la entrevista les pido que me digan que 
mensaje harían llegar a “las fieras” del cole y lo resuel-
ven así: 

 

“ Que tengan presente  

que nosotras llegamos después de ellos 

 y que ¡¡¡COLABOREN!!!“ 
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  LA    RECEPTA DE             LA    RECEPTA DE           
              LA LOLILA LOLI  

SOPA DE PESCADO 
Ingredientes para 4 personas: 

- 1 Trozo de cabeza de Rape 
- 2 hojas de laurel 
- 2 tomates maduros 
- 4 dientes de ajos 
- 1 cebolla 
- 2 zanahorias 
- 1 puerro 
- 1 cucharadita de pimentón dulce 
- 1 ramita de apio 
- 1 chorrito de vino  
 
PREPARACIÓN:   
Poner el pescado en una olla al fuego con el laurel y el apio. 
Hacer un sofrito con la cebolla, los ajos, la zanahoria, los tomates y el puerro. Añadir por último 
el pimentón y el vino. 
Cuando esté todo bien sofrito, echarlo en el caldo y dejar hervir  entre 5-10 minutos. 
Triturar todo junto y colarlo en el “chino” o colador fino para que no haya ninguna espina. 
Una vez tenemos el caldo colado, añadimos la pasta al gusto y… 
 
QUE APROFITI !!!  
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I PER ACABAR  UNA MICA D’HUMORI PER ACABAR  UNA MICA D’HUMOR  

Pares de la junta de l’AMPA  posant el parquet Pares de la junta de l’AMPA  posant el parquet   

a l’aula de músicaa l’aula de música  
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