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E l temps corre i el risc d’un escalfament global irreversible es fa més amenaçant. 
A pesar dels compromisos polítics adquirits, l’any 2018 va marcar un nou rècord 
històric d’increment en les emissions de CO2. Greta Thunberg, una adolescent 

sueca de 16 anys, encapçala un moviment social d’abast mundial, el Friday for Future, que 
vol sacsejar les nostres consciències.

De nacionalitat sueca, filla de pares artistes i diagnosticada amb la síndrome d’Asper-
ger. Així és Greta Thunberg, l’adolescent de 16 anys (tot i que n’aparenta menys) que ha 
esdevingut una celebritat mundial per la seua perseverança a l’hora de reclamar respostes 
polítiques al desafiament de l’escalfament global. La seua precocitat ha enlluernat el món. 
En menys d’un any ha esdevingut la líder d’un moviment global que ha estat batejat Friday 
for Future.

Als 11 anys, després d’estudiar l’escalfament global a l’escola, va caure en una depres-
sió. “Vaig sentir que tot era insignificant i que no tenia sentit anar a l’escola si no hi havia 
cap futur”, relatava Thunberg a Time. Per aquell temps, la jove sueca ja havia estat diag-
nosticada d’Asperger, un trastorn de l’espectre autista que habitualment afecta la manera 
com aquestes persones interaccionen amb el món. Ella no se n’amaga i en fa bandera. 
L’asperger, diu, “em fa veure les coses de forma diferent a la resta. Percebo les mentides 
més fàcilment. Ser diferent no és una debilitat. És una fortalesa en molts sentits perquè 
et permet restar al marge de la multitud”.

 En lloc d’atendre les seues obligacions escolars, va plantar-se tota sola davant el Par-
lament de Suècia amb un cartell que deia “Vaga escolar pel clima”. Era l’agost de 2018 
i aquella vaga solitària va concitar més i més adhesions, primer a Estocolm, després en 
altres capitals europees fins a convertir-se en un moviment d’abast mundial.

En pocs mesos ha estat cridada a participar en els fòrums polítics més prestigiosos i és 
una de les aspirants a convertir-se en el Premi Nobel de la Pau per a l’any pròxim.
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EDUCACIÓ INFANTIL

Aquesta secció pretén acostar les famílies al treball que fa la nostra canalla a 
les aules. Les classes ens han preparat continguts especials, pareu atenció!

EL COS I EL MOVIMENT 

A la Comunitat veiem les criatures en 
constant moviment: com es desplacen pels 
diferents espais a buscar altres propostes, 
com s’apropen al material, com interactuen 
amb ell. 

Al gimnàs continua la pràctica motriu de 
l’infant. Es basa en el joc lliure, és una ac-
tivitat espontània i que s’organitza segons 
la criatura disposa els objectes a la sala.

És un joc espontani, sense judicis i sen-
se consignes precises.

Un cop al gimnàs hi ha una primera fase 
on les criatures es treuen les sabates, as-
seguts en rotllana hi ha una conversa inicial 
amb un recordatori d’una manera de fer a 
l’espai.

Després d’una activació o descàrrega 
corporal cadascú busca el material que 
li crida més l’atenció o que necessita en 
aquell moment.

Comencen diferents tipus de jocs a la 
sala: centrats en la construcció, destrucció i 
reconstrucció; jocs d’amagar-se, d’enfilar-se, 
de posar-se a dins, a sota, córrer, fer equili-
bris, gronxar-se; jocs simbòlics, jugar a ser...

La criatura té el dret d’arriscar-se, sap 
fins a on pot arribar, confia en els seus pro-
pis recursos i capacitats, s’autorregula.

Després del joc motriu espontani, les 
cria tures poden representar el que han vis-
cut al gimnàs mitjançant peces de cons-
trucció de fusta o un dibuix...

Seguidament hi ha una estona de rela-
xació amb estiraments, respiracions, mas-
satges.

Com a tancament de la sessió hi ha un 
recordatori de les diferents accions que 
s’han viscut al gimnàs i una preparació per 
tornar a la Comunitat.

COMUNITAT DE MITJANS

ESPAIS D’APRENENTATGE 

EN QUÈ CONSISTEIXEN ELS ESPAIS 
D’APRENENTATGE?

El treball mitjançant els espais d’apre-
nentatge consisteix, bàsicament, en una 
manera diferent d’organitzar els alumnes, 
l’espai i els materials per tal de propiciar i 
construir un lloc d’aprenentatge que sorgei-
xi espontàniament. 

En aquest espai el nen és el protagonis-
ta i constructor del seu propi aprenentatge. 
El paper del mestre és secundari i es basa 
fonamentalment en organitzar i afavorir 
aquest aprenentatge. Mitjançant aquesta 
orientació pedagògica volem que els alum-
nes participin d’una manera més activa, 
constructiva i creativa del seu aprenentatge 
escolar i de creixement com a persona.

A diferència dels ambients d’aprenentat-
ge, els espais no són de lliure circulació. Un 
cop els alumnes han escollit l’espai d’apre-
nentatge al que volen anar s’hi queden fins 
el final de la sessió.

PER QUÈ ELS FEM?

Tal i com exposa Carbonell 2005 (Peda-
gog, periodista i sociòleg, director de la re-
vista Cuadernos de pedagogía, i professor 
de la Facultat d’Educació de la Universitat 
de Vic: “tenim una escola pensada en el 
segle XIX, amb un professorat del segle XX, 
i amb un alumnat que s’ha d’educar pel 
segle XXI.” Aquesta situació de desajusta-
ment s’ha de poder resoldre i apostar per 
una educació, en consonància amb el món 
social que ens ha tocat viure.
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PROJECTE DE TREBALL: 
LA VINYA, EL VI I ELS CELLERS 

Aquest primer trimestre, els nens i ne-
nes de 3r i 4t hem completat el projecte 
de treball: La vinya, el vi i els cellers. Hem 
après moltes coses sobre la vinya. Sabíeu 
que una vinya és un camp de ceps? Doncs 
a partir d’ aquí hem esbrinat les parts del 
cep, les parts del raïm, les feines que es 
fan a la vinya, què passa quan el raïm va 
al celler... i hem fet una sortida a L’Espluga 
de Francolí per visitar la Cooperativa Agrí-
cola i el Celler Rendé Masdeu. Creiem que 
vam tenir la sort de ser l’últim grup que 
va visitar aquest celler abans de que les 
fortes pluges se l’emportessin. Quan ens 
vam assabentar del que havia passat, vam 
acordar escriure-li un mail a la Mariona, que 
és la propietària i que ens va fer l’acollida 
el dia de la sortida. Vam estar molt con-
tents quan ens va respondre. També, ens 
va visitar el Ramon, pare de l’escola, que 
és enòleg. L’enologia és la ciència, tècnica i 
art de produir vi. Ens va explicar el seu ofici 
i vam poder fer-li totes les preguntes que 
teníem per ell. I per acabar el projecte hem 
treballat l’arquitectura modernista dels ce-
llers coneixent la figura del vallenc il·lustre 
Cèsar Martinell i les seves obres. Hem vi-
sitat a Valls, la casa Ca Claravalls, edifici 
projectat per Cèsar Martinell i hem pogut 
observar directament les seves caracterís-
tiques. Ha estat un projecte fantàstic.

Nenes i nens de 3r i 4t

TERCER I QUARTQUI HI PARTICIPA?

 L’ALUMNE: L’infant és el constructor del 
seu propi aprenentatge. Investiga, prova, 
assaja, modifica, construeix, destrueix, 
parla, raona, explica, inventa…

 Considerem important també l’organitza-
ció de grups naturals, no constituïts per 
edats, sinó per interessos, que afavorei-
xin la interacció, col·laboració i coopera-
ció entre infants de diferents edats, on 
es donin relacions d’ajuda mútua per tal 
d’estructurar el joc i construir l’aprenen-
tatge i el creixement com a persona.

 EL MESTRE: La funció dels mestres és 
fer de guia, d’organitzadors, de media-
dors que faciliten el procés d’aprenen-
tatge.

 L’ESPAI: Donem molta importància als 
espais i a la seva organització. Creiem 
que tant l’espai com els materials són la 
principal estratègia d’intervenció.

 L’ACCIÓ: Les activitats proposades són 
el principal recurs didàctic i d’aprenen-
tatge. 

QUINES MATÈRIES ES TREBALLEN 
MITJANÇANT ELS ESPAIS 
D’APRENENTATGE?

Treballem en espais que corresponen a 
les diferents intel·ligències. 

L’organització dels espais ens permet 
dissenyar i organitzar entorns d’aprenentat-
ge que recullen els aspectes bàsics de les 
àrees del currículum de primària, tot inci-
dint en el desenvolupament de les capaci-
tats i competències bàsiques.

QUINS ESPAIS FEM?

 ESPAI DE MÚSICA

 ESPAI D’ANGLÈS

 ESPAI DE JOCS DE TAULA

 ESPAI D’ART

 ESPAI DE NOVES TECNOLOGIES 

 ESPAI D’IMAGINACIÓ, CREACIÓ I 
CONSTRUCCIÓ
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Aquest curs hem volgut continuar amb 
l’apadrinament lector.

Els padrins i padrines són els nens i ne-
nes de 5è i 6è que motiven i serveixen com 
a models de lectura als nens i nenes que 
estan en el procés d’aprenentatge de la 
lectura, en aquest cas, els de P5 i 1r.

En principi s’intenta mantenir el mateix 
padrí o padrina al llarg del curs per tal de 
potenciar una relació personal i afectiva en-
tre ells/es dos. 

Els nens i nenes grans van a buscar al 
seu fillol o fillola i junts busquen un espai de 
l’escola (aula, biblioteca, passadís...) on es 

sentin a gust. Allà porten el llibre que han 
preparat, per llegir aquell dia. Ensenyen la 
portada, el llegeixen i després fan alguna ac-
tivitat amb paraules o relacionada amb el lli-
bre. Abans d’acabar, parlen de quin llibre po-
drien fer la propera setmana i s’acomiaden.

D’aquesta manera volem afavorir la rela-
ció entre els alumnes dels diferents cicles 
i, a la vegada, fomentar actituds d’interès 
vers la lectura.

Desitgem que tots els infants trobin en 
la lectura un món interessant on somiar, 
compartir i viure conjuntament i amb il·lusió 
la màgia dels llibres.

PADRINS DE LECTURA

Del 25 al 28 de novembre els nens i ne-
nes de 5è i 6è hem anat de colònies a Es-
terri d’Àneu. El trajecte va ser força llarg, i 
una vegada allí vam poder fer diverses acti-
vitats, jugar amb la neu, quedar-nos afònics 
a la discoteca i l’escape room i anar ben 
pentinats i pentinades. Teníem el repte de 
descobrir si era cert que el Manelet havia 
vist un ós bru a Esterri d’Àneu. 

El dilluns vam anar a veure el punt on 
el Manelet havia vist l’ós. El dia 26 vam 
anar al Bosc del Gerdar, l’avetosa més gran 
de la península ibèrica, on vam veure una 
trampa de pèl per constatar si hi ha presèn-
cia de l’ós bru. A la tarda vam anar a Isil 
a veure la Casa de l’ós, un museu on vam 
observar i aprendre les característiques de 
l’ós i on viu. Tot i que no vam poder anar 
al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, vam anar a les Planes de 
Son i la zona perifèrica del parc on vam 
descobrir la vegetació. Vam tenir la sort de 

veure dues daines (eren mascles perquè 
tenien banyes). Alguns dels animals de la 
zona no els vam poder veure però per mitjà 
dels seus excrements o caus o esquelets 
o trossos de menjar, vam poder deduir que 
hi havia guineus, tocino fer (porc senglar), 
cabirols, llebres, isards... El que sí que vam 
poder observar són diverses aus, com un 
parell de trencalossos, una àliga, un falcó, 
mallerengues i voltors. I a més a més vam 
poder jugar amb la neu, fent guerra de bo-
les, ninots de neu...

L’últim matí vam comprovar que el riu 
Son està en bones condicions ecològiques, 
tal i com ho indicaven els macroinverte-
brats (heptagènids) que vam trobar. Per fer-
ho ens vam posar a dins el riu i a més de 
buscar macroinvertebrats vam mesurar la 
velocitat de l’aigua, el cabal, la temperatu-
ra, el color, l’olor...

Ens va agradar molt el paisatge del Piri-
neu i ens ho vam passar molt bé.

COLÒNIES CINQUÈ I SISÈ
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Aquest curs 2019-2020, a la Comunitat 
de Grans, 4t, 5è i 6è, hem començat a fer 
tallers d’aprenentatge, de dilluns a dijous 
després del pati.

Cada taller dura entre 3 i 4 sessions d’1 
hora i cada dia podem triar entre 6 tallers. 
En fem de música, d’anglès, d’experiments, 
de danses, de jocs, de noves tecnologies…

Quan els fem ens barregem entre 4 i 6 
alumnes de cada una de les clases, així 
també ens coneixem més i ens podem aju-
dar entre tots.

Alguns dels que fem són: Escape room, 
Jeroglífics, Feel and dance, Songs, Màqui-
nes o maquines, Diy be crative, Puppet 
Show, Para l’orella, Bufa i guaita, Dibuixem 
I retoquem, Danses nostres, Petits experi-
ments, Dibuixos matemàtics…

Al 2n trimestre en començarem alguns 
de nous, com per exemple jocs de taula, 
hort, lettering…

Ens agraden molt perquè són molt diver-
tits, ens ho passem molt bé i aprenem mol-
tes coses.

Alumnes de 4t

TALLERS D’APRENENTATGE Comunitat de Grans

La setmana de l’emergència climàtica va 
servir per conscienciar-nos de com estava 
el planeta. El dilluns cada classe va fer un 
minut de silenci per la terra. El dimarts vam 
anar tots de color verd a l’escola i ens vam 
fer una foto i vam sortir tots molt xulos. El 
dimecres cada classe vam mirar un vídeo 
sobre el canvi climàtic del programa Què-
quicom per saber el problema al que ens 
enfrentàvem i com es produïa. El dijous vam 
fer uns cartells per manifestar-nos contra el 
canvi climàtic que ens van sortir xulíssims i 
el divendres vam manifestar-nos amb totes 
les escoles públiques de Valls a la Plaça 
del Pati. Tota aquesta setmana ens ho hem 
passat molt bé i tot el que hem fet esperem 
que la terra ho agraeixi.

A partir d’aquella setmana cada diven-
dres ens trobem a la Plaça del Pati amb les 
altres escoles de Valls i reflexionem o fem 
alguna cosa per fer sentir la nostra veu.

Alumnes de 6è

SETMANA DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

- Afeccions dels peus 
Callositats, Berrugues, 
Plantars…

- Plantilles Ortopèdiques
- Cirurgia de les ungles

ANTONIO PUYUELO CALVO
PODÒLEG

VISITES
Hores convingudes

Tel. 977 60 10 07

MAQUINÀRIA-INFORMÀTICA
EQUIPS D’OFICINA

PAPERERIA TÈCNICA
MATERIAL ESCOLAR

Espardenyers, 25
Tel i fax. 977 60 20 33

43800 VALLS
magre@infonegocio.es
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A continuació podreu trobar diferents actuacions que s’han dut a terme durant 
el que portem de curs i en les quals hi ha participat la comunitat educativa.

El mateix dia 18 de desembre a 2/4 de 
5 de la tarda a la sala d’actes de l’escola, 
els alumnes de ball i teatre ens van oferir 
les seves representacions. Des de l’extra-

 REPRESENTACIONS 
DE BALL I TEATRE

Els dies 10, 11 i 12 de desembre vam 
fer els berenars solidaris per la Marató de 
TV3. Hi va haver famílies que van portar els 
berenars, d’altres que en van vendre i la 
resta van comprar-los a la sortida de l’es-
cola. En aquest 2019 la Marató es va fer 
per a recaptar diners per a la investigació 
de les malalties minoritàries. Amb els bere-
nars vam ajudar recaptant 335€.

 BERENARS DE LA MARATÓ 

escolar de ball ens van mostrar l’escalfa-
ment i algunes coreografies treballades du-
rant el primer trimestre. Després va ser el 
torn dels petits de teatre que, aquest any, 
van fer la representació de la fàbrica de jo-
guines. I, finalment, els més grans ens van 
ensenyar com treballen les representacions 
teatrals des de la improvisació.

 DECORACIÓ DE NADAL
I ARRIBADA DEL TIÓ

El dia 4 de desembre, quan es van aca-
bar les classes de la tarda, moltes famílies 
de l’Enxaneta vam fer la decoració nadalen-
ca de l’escola. Aquest any els nens i nenes 
ja havien preparat alguns adorns en horari 
escolar. El mateix dia 4, vam fer 2 tallers 
més de decoració i, finalment, vam poder 
guarnir l’escola per deixar-la preparada per 
les festes nadalenques. Quan ja teníem 
l’escola ben maca, vam berenar coca amb 
xocolata i vam tenir una sorpresa: va arri-
bar el tió! Quina emoció!

COMERCIAL PAPERERA VALLENCA, S.L.

Muralla St. Antoni 55
Tel. 977 600 634

43800 VALLS

Comercial Paperera
Vallenca, S.L.
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 DINAR DE NADAL 
El dia 18 de desembre vam fer el dinar 

de Nadal a l’escola, brou de Nadal, po-
llastre rostit, torrons i neules. Vam passar 
una bona estona xerrant, rient i compartint 
anècdotes i alguns regals. Aprofitem per 
animar a totes les famílies que s’hi apuntin 
el proper any.

La comissió de teatre de l’AFA vol agrair 
públicament la col·laboració en l’especta-
cle de Nadal a dues exalumnes de la nostra 
escola Enxaneta que han posat veu a l’es-
pectacle, la Marina Vidal i l’Anna Pàmies, i 
a l’Escola de Música Municipal per les faci-
litats posades. També vol donar les gràcies 
a la Mireia Besora per l’adaptació musical 
i al Jordi Jubany per la seva veu. Gràcies 
també a la Míriam Culleré i a l’Eudald Ferré 
per les seves idees i acompanyament.

 TEATRE DELS
PARES I MARES DE L’ESCOLA

Com ja sabeu la nostra escola forma 
part de la Xarxa d’Escoles Verdes. 

 I com a Escola Verda que som, dins el 
nostre Pla Educatiu per a la Sostenibilitat 
tenim implícites una sèrie d’accions educa-
tives que tenen la finalitat d’afrontar des 
de l’educació, els nous reptes i valors de la 
sostenibilitat. Treballem de manera trans-
versal l’educació mediambiental implicant 
de forma viva, activa i cooperativa a tota la 
comunitat educativa per educar en el res-
pecte i cura del nostre planeta.

Les actuacions que tenim programa-
des són: Campanya Alumini Zero, Fridays 
for future, Compostatge, Espai Exterior, 
Els boscos mediterranis: bosc verd/bosc 
cremat, Campanya de mobilitat, Comitè 
d’Escola Verda, Difusió de les actuacions 
d’Escola Verda, Dijous, dia de la fruita, Els 
torrents de Valls, Embolcalls sostenibles, 
Projecte Rius, Estalvi energètic i la Reco-
llida selectiva. 

Moltes d’aquestes accions les tenim 
consolidades, algunes d’elles cada curs 
ens proposem millorar-les i d’altres són to-
talment noves. 

El curs passat es va crear el Comitè Verd 
d’Escola perquè sigui l’equip d’impuls del 
projecte d’educació per a la sostenibilitat. El 
formem dos representants de les famílies, 
el Jordi Fisas i el Jaume Marlès; 4 mestres 
que som les de la Comissió d’Escola Verda, 
la Montse Figueras, la Lluïsa Flavià, l’Aida 

Garcia i la Rosa Catà; el conserge, el Fran-
cesc Recasens i dos representants de cada 
classe de primària, Sara Annaji, Nil Bailen, 
Júlia Oliveras, Laia Rivera, Isona Hidalgo, 
Yasmina Chahmout, Leire González, Xènia 
Gasull, Maria Ribé, Dúnia Guillén, Ona Par-
do i Txell Tomàs. L’objectiu d’aquest Comi-
tè és implicar a tota la Comunitat Educativa 
a través dels seus representants vetllant 
i organitzant les activitats que es duran a 
terme a l’escola. Ens reunim 3 vegades 
durant el curs i és a la primera reunió on 
es porten les propostes que han sorgit a 
les assemblees de classe i es decideixen 
quines accions noves s’incorporaran. El 
funcio nament d’aquest Comitè el valorem 
molt positivament, ja que quan les accions 
són proposades pels propis alumnes són 
molt més efectives. 

Les accions que hem incorporat com a 
noves són: El Compostatge que s’iniciarà 
durant el segon trimestre i s’encarregarà la 
Comunitat dels Grans. La Campanya Alumi-
ni Zero que pretén que no entri a l’escola 
gens de paper d’alumini, si es dóna el cas 
es torna a les famílies, decisió presa pel 
Comitè, aquesta acció implica a tota la Co-
munitat Educativa i el moviment Fridays for 
future, on cada divendres alumnes d’una 
classe es concentren a la plaça del Pati de 
Valls, hi participem les Escoles de Valls.

La Comissió d’Escola Verda
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 Quan eres petit, què volies ser de gran? 
 Res concret, la veritat. Això sí, almenys durant 

un estiu vaig voler ser missioner. Je. Com bon 
claretià, un any vaig anar a unes colònies cris-
tianes de les que vaig tornar, com no podia ser 
d’una altra manera, volent ser missioner. No 
recordo què van dir a casa sobre el tema, però 
el que sí recordo és la conya dels companys 
del barri. Sembla que, davant la poca sensi-
bilitat general, la meva incipient vocació es va 
refredar. Què hi farem.

 Si poguessis parlar amb el nen que vas ser, 
què li diries? 

 Li diria que res de veure la sèrie de “Marco”, 
que hi ha coses que poden afectar sense re-
mei la salut emocional de qualsevol!!! Bé, par-
lant més seriosament, no ho sé...potser li diria 
que per fer realitat els somnis és important 
estar ben despert. De jovenet era bastant so-
miatruites, la veritat.

 Si poguessis viatjar en el temps, viatjaries al 
passat o al futur? 

 Viatjaria al present! En el passat i en el futur ja 
passo la major part del temps. La ment huma-
na, en general, i la meva, en particular, acostu-
ma a tenir serioses dificultats per mantenir-se 
més d’uns pocs segons seguits en el present. 
Les persones que practiquem meditació som 
molt conscient d’aquesta crua realitat.

 Si poguessis sopar amb qualsevol personatge 
històric, a qui triaries? 

 No m’ho havia plantejat mai, la veritat. Home, 
no sé si entra en la categoria de personatge 
històric, però seria un veritable plaer passar 
una vetllada amb Rilke, poeta austríac del prin-
cipis del segle XX que sempre m’ha fascinat.

 Quin superpoder t’agradaria tenir? 
 Ostres. Ara que ho dius, no estaria gens mala-

ment tenir “el superpoder de la visió profunda”, 
que podria consistir en veure, en cada situació 
de la vida, les coses tal com són, més enllà de 
les aparences. Massa sovint ens mirem la reali-
tat a través d’infinitat de filtres, dels quals no en 
som gens conscients, i la majoria de les vega-
des no són precisament de color de rosa. Crec 
que amb aquest superpoder no hi hauria cap 
dolent interior o exterior que em pogués vèncer.

 De quin tema t’agradaria saber molt més? 
 M’apassiona tot el que fa referència a la me-

ditació (el mindfulness que està tan de moda). 
Tot i que la teoria també és important, m’inte-
ressa, sobretot, des de la seva vessant pràcti-
ca. De moment, és la manera més directa que 
he trobat per anar netejant la ment dels seus 
condicionaments inconscients. M’ajuda a anar 
una mica més lleuger per la vida.

 Ets diürn o nocturn? 
 Abans era més aviat nocturn, però, des de que 

tinc canalla, per pura supervivència, m’he anat 
tornant cada vegada més diürn. Aixecar-me avi-
at em permet gaudir d’una estona de tranquil-
litat abans de que s’aixequi la tropa. Els pares 
sabeu de què parlo.

 Prefereixes el mar, la muntanya o la teva 
casa? 

 A casa s’hi està molt bé, què he de dir, és un 
petit univers que hem creat a la nostra mida. 
Però també necessito el contacte amb la natu-
ra. Això sí, no em feu escollir entre la munta-
nya i el mar, m’encanten les dues coses. 

 Quin animal fantàstic t’agradaria que existís? 
 No és un animal però seria fantàstic trobar el 

geni de la llàntia. Escolteu nens, es veu que si 
fregues aquesta llàntia meravellosa apareix un 
geni que pot fer realitat qualsevol desig que 
tingueu, sí, com ho sentiu, qualsevol.

 Completa la frase: “ Si algun dia em perdo, 
busqueu-me a ....................... 

 Potser a l’Índia, no hi he estat mai i, vist de 
lluny, em sembla un país fascinant. Diuen que 
allí es viu l’espiritualitat d’una forma especial-
ment intensa i oberta. Ara, també diuen que la 
gent viu amuntegada i hi ha molta misèria, no 
sé si m’hi arribaria a acostumar. 

Probablement sabreu que els inques van 
fer el Machu Picchu fa uns 550 anys sense fer 
servir ni una engruna de ciment. El cas és que 
no cal anar fins al Perú si el que voleu és veu-
re amb els vostres propis ulls com s’aguanta 
dempeus una construcció feta sense cap ma-
terial de cohesió, fent servir la coneguda tècni-
ca de la pedra seca. Aquesta tècnica es basa 
en anar apilant una pedra a sobre d’una altra, 
talment com si fos un tetris, fent servir només 
els materials de l’entorn immediat. Fixeu-vos si 
n’és de particular aquesta manera de construir 
què al 2019 la UNESCO va declarar-la Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat

A l’Alt Camp tenim nombroses construcci-
ons de pedra seca què han resistit el pas del 
temps en molt bon estat. És per això que us 
suggerim una excursió per fer en família ideal 
per un diumenge al matí: la Ruta de la Capona 
al terme municipal de El Pla de Santa Maria. Tot 
seguit us en fem cinc cèntims:

Itinerari total: 1.7 km
Desnivell: pràcticament nul
Temps aproximat: 2h (ruta semi-circular)
Dificultat: per a tots els públics (es transita per 

una pista de terra)
Com arribar: enfilant la C-37 des de El Pla de 

Santa Maria i direcció El Pont d’Armentera, 
poc abans d’arribar al km 22, preneu un 
camí asfaltat a mà dreta senyalitzat amb un 
rètol «Ruta de la Capona». Seguiu un parell 
de km’s i de seguida trobareu una zona habi-
litada per poder deixar el vostre vehicle.

En aquest punt ja us podeu lligar bé els cor-
dills de les sabates i posar-vos en marxa. La 

 Ens agrada...
En aquesta secció podràs trobar recomanacions diverses que ens fan mem-
bres de la comunitat educativa. 
La vostra col·laboració serà molt benvinguda. Així que, si teniu alguna proposta 
que tingueu ganes de compartir, feu-nos-la arribar a apaenxaneta@gmail.com 
i sortirà en els propers números de la Kon Tiki!

ruta es pot fer a peu o en bicicleta. Tot el camí 
està indicat però obriu bé els ulls que no se us 
escapi ni un detall. Al llarg del recorregut anireu 
trobant els clàssics marges per delimitar els 
camps de conreu, cossiols per recollir l’aigua i 
poder abeurar el bestiar, un pou amb el seu sa-
fareig, arneres on antigament s’hi ubicaven les 
arnes d’abelles per recol·lectar posteriorment 
la mel i les construccions potser més especta-
culars, les barraques per aixoplugar-se al mig 
del camp els dies de molt de sol a l’estiu o de 
mal temps en èpoques més fredes. En aques-
tes hi podreu entrar dins, seure-hi una estona i 
imaginar-vos com era la vida rural dels nostres 
antecessors quan del camp se’n treia un jornal. 
Foren èpoques dures, de treball intens de sol a 
sol, però el bon gust per la feina ben feta queda 
recollit en aquests petits monuments. Gaudiu 
de l’experiència i sobretot no us oblideu de dur 
la cantimplora ben plena, doncs no trobareu 
cap font pel camí! 

Família Chabuc Palacio

Una ruta en família
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CARCASSONNE
Volia parlar-vos 
d’aquest joc de 
taula. El vaig des-
cobrir fa uns anys i 
des de llavors que 
el recomano quan 
parlo amb algú del 
tema.
Per què el Carcas-
sonne? Doncs per 
moltes raons; és 
un joc no coopera-
tiu i d’estratègia, 
amb el que com-
porten aquesta clas-
se de jocs, per majors de 7 anys (tot i que exis-
teix el Carcassonne Junior que és a partir de 4), 
amb la qual cosa es pot jugar perfectament en 
família, no té molta durada, uns 35 minuts cada 
partida, es pot jugar de 2 a 5 persones, tot i que 
recomano un mínim de tres per gaudir-lo. 
No voldria descuidar que hi ha força expansions 
i, per tant, es comença amb un joc més limitat 
per facilitar la tasca al que s’inicia, i a mesu-
ra que ja domines el joc tens la possibilitat de 

Jocs de taula

Les nenes tenim 
grans somnis, 
igual que els nens, 
però de sobte un 
dia comencem a 
creure que no som 
prou per aconse-
guir-los… Això no 
els passa pas a 
ells, per què? Algú ens boicoteja?
Avui més que mai cal reforçar l’autoestima de 
les nenes i ensenyar-les a lluitar pels nostres 
drets, i aquest conte és magnífic per mante-
nir-les alerta davant el subtil però permanent 
atac del món patriarcal en què vivim.

Família de la Neu Martínez de 3r CEVICHE DE PEIX
Ingredients:

• 1 kg de peix (tonyina)
• 5 llimones
• 1 ceba
• 2 tomàquets
• 2 pebrots vermells
• 2 gots d’aigua
• Espècies: coriandre, sal i pebre negra al 

gust

Preparació:
Tallar en daus petits el peix i posar-lo en una 
safata gran.
Exprémer les llimones i afegir-les al peix amb 
sal i pebre negre.
Afegir els 2 gots d’aigua.
Macerar durant tres hores.
Tallar la ceba, els tomàquets i els pebrots.
Després de tres hores barrejar la ceba, els to-
màquets, els pebrots amb el peix.
S’acompanya amb plàtans mascles tallats a ro-
danxes fines i fregides.

Família de la Danna i la Sherlyn Parrales

comprar una altra expansió, tot i que aquestes 
no són del tot econòmiques.
Vull afegir, i que per mi és un factor important 
en un joc de taula, que hi ha el factor atzar, tot 
i que és un tant per cent molt reduït. 
Personalment hi crec molt amb els jocs de taula 
per a la canalla, per tots els beneficis que això 
comporta, sobretot els d’estratègia. I aquest 
n’és un bon exemple.

Alex Frías (pare de la Júlia i el Martí)

El passat 19 de novembre, el Claustre 
de l’Escola Enxaneta, juntament amb al-
guns mestres que n’havien format part, 
vam homenatjar al Fermí Royano Manera, 
conserge de l’escola des del curs 1995/96 
al curs 2013/14, un total de 19 cursos. La 
directora va llegir un escrit on es parlava 
de la bona tasca duta a terme al seu lloc 
de treball però sobre tot de l’aspecte humà 
del Fermí. Estimat per les criatures, sempre 
amb una actitud col·laboradora, amable, 
responsable i amb el somriure per davant.

El Fermí i l’escola van del bracet. Ho vam 
poder comprovar el curs passat remenant 
fotografies i documents per tal de recopilar 
els últims 25 anys de l’escola. En moltes 
imatges hi era present.

L’escola li va lliurar una escultura de 
l’Oreneta, símbol de la nostra escola, dis-
senyada i creada per l’Assumpció Querat. 

Molta sort Fermí en aquesta nova etapa 
de la vida que fa poc que has encetat.

OSTEOPATIA 
FISIOTERÀPIA
TÈCNIQUES DE RESPIRACIÓ
REEDUCACIÓ POSTURAL
CRANI-SACRAL
BIODINÀMICA
RESPIRACIÓ
NEOREICHIANA
ORIENTACIÓ SISTÈMICA

ADULTS, INFANTS I NADONSPep Ferré
PSICOLOGIA · PSICOTERÀPIA · COACHING 

CONSTEL.LACIONS FAMILIARS
TÈCNIQUES DE MEDITACIÓ I RELAXACIÓ

Ingrid Queralt

Bòbila 4, 1er 2a Valls 669 835 245
iqueralt@aequilibrium.cat www.aequilibrium.cat

Bòbila 4, 1er 2a Valls · 977 60 63 09 · 649 350 597
www.eixnatural.com 
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El passat 1 de desembre es va celebrar la primera jornada d’adequació de l’espai exterior 
de l’escola del curs 2019/20. L’ambient familiar i de treball va donar molt bons fruits. Per 
arrodonir la jornada, es va gaudir  d’una magnífica fideuada per dinar. Entre tots, fem escola. 

Psicopedagogia: Josep M. Porta Roca

Psicologia: Siurana Porta Gatell

Pedagogia: Andreu Porta Gatell

Plaça Sant Jordi, 4, baixos - 43800 Valls
Tel. 606 135 743

www.portaoberta.cat
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www.dimaflex.com

C/Artesans, 58. Nau 3-5
43800 Valls - 977 602 007 

info@patatespalau.com
www.patatespalau.com

Ctra. Montblanc 2, 1r 3a
43800 VALLS
Tel. 977 604 631
xcabre@economistes.com

especialista en logopèdia infantil
i neurologopèdia

Ctra. del Pla de Sta. Maria, 253 Nau C-1
43800 VALLS
Tel 977607065 – 675560383

Av. Roquetes, 20-26 - Pol. Ind. Vilanoveta
08812 Les Roquetes -BCN-

Tels. 692 477 125 - 938 942 193
rossduel@rossduel.com

CONGELATS I GELATS

CARPESGUASCH, S.L.
Des de 1929




