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ENTREVISTA

OPINIÓ
LA MEDICALITZACIÓ

Medicar a los niños porque tosen o
porque tienen mucho moco se está
convirtiendo en una costumbre, pero
se trata de algo innecesario y contraproducente por varias razones que
intentaremos explicar a continuación.
De entrada, cabe decir que gran parte
de las infecciones que padecen los
niños son generadas por virus y que,
ante una infección vírica, el paciente
responde fabricando anticuerpos que
eliminen el virus. Por lo tanto son infecciones que se autolimitan y cuyo
único tratamiento necesario es el que
se dirige a síntomas como la fiebre o
el dolor. Ante una infección de estas
características muchas veces se pautan
tratamientos innecesarios con antibióticos, mucolíticos o antitusivos.
Los antibióticos tienen un efecto beneficioso en las infecciones originadas
por bacterias, pero no son adecuados
para combatir virus. Cuando se utilizan
antibióticos en infecciones de origen
vírico, además de no servir de nada,
se favorece la creación de resistencias
bacterianas, con lo que cada vez es
más difícil el tratamiento y control de
las infecciones bacterianas. En cuanto
a los mucolíticos, la mejor forma de
fluidificar el moco es una correcta hidratación, es decir, una ingesta

LAURA ROMÁN
MESTRA DE LA USEE

adecuada de líquidos; así que no es
necesario administrar ninguna medicación extra para conseguirlo. De igual
manera sucede con la tos. La causa
más frecuente de tos en los niños es la
mucosidad originada en las vías respiratorias altas. Es lo que llamamos tos
productiva, cuya función es precisamente expulsar la mucosidad y que
por lo tanto no requiere ningún tipo
de tratamiento.
Los motivos que provocan el abuso
de medicamentos se resumen en
uno: solucionar de forma inmediata
y segura la enfermedad del niño. Por
un lado, los padres se angustian y, en
ocasiones, medican por su cuenta; muchos padres respiran tranquilos al ver
que sus hijos están tomando alguna
medicación, sea cual sea. Por otro lado
existe la presión que recibe el pediatra
por parte de los padres para resolver
con rapidez la enfermedad, circunstancia que unida al poco tiempo de
visita, a las pocas ganas de explicar
por parte de algunos médicos o a las
pocas ganas de entender por parte de
algunos padres, motiva que se prescriban medicaciones de forma innecesaria. Esto generará una dependencia de los fármacos en futuras
enfermedades. La solución a esta
situación está en manos del pediatra.

El médico ha de tranquilizar a la familia
no con la prescripción de medicamentos sino a través de una buena explicación sobre la enfermedad, las posibilidades de tratamiento y un control
evolutivo. Así , los padres se sienten
atendidos y seguros, evitando la dependencia de ciertos medicamentos.
Dr. Javier Martínez Díaz
Dra. Marta Pozuelo.
Pediatres del CAP de Sant Cugat
i del CAP de Valldoreix.

Aquesta revista l’hem preparada la comissió de comunicació interna i web de l’AMPA, amb la
col·laboració de pares/avis voluntaris i mestres de l’escola.
Moltes gràcies a tots i fins a la propera!!

Visita la web, és la teva!
www.escola-olivera.org

Què és la USEE?
És un recurs que tenen les escoles inclusives com L’Olivera amb l’objectiu
d’atendre alumnes amb necessitats
educatives especials, és a dir que necessiten més atenció per seguir les activitats escolars. Però aquesta atenció que
s’ofereix des de la USEE beneficia a tots
els alumnes, perquè quan les hores de
suport es fan a l’aula, la classe disposa
de dues mestres alhora. Això permet
realitzar activitats més dinàmiques i
atendre millor la diversitat.
Com és la nostra USEE?
A la nostra USEE hi ha 4 alumnes repartits entre cicle infantil, cicle inicial i
cicle mitjà. L’equip està format per una
mestra i una educadora però el treball
es fa conjuntament amb les tutores, els
especialistes i amb tot l’equip docent,
ja que l’atenció d’aquests alumnes no
queda separada de les seves aules sinó
que s’intenta treballar el màxim dins el
seu grup classe.
De quins recursos disposem a
l’Olivera?
A més de la mestra USEE, n’hi ha dues
d’Educació Especial que treballen dins
l’aula amb els alumnes, en petit grup,
en grups flexibles o de manera individualitzada. També disposem de dues
vetlladores que ajuden els alumnes
amb discapacitat física per moure’s
dins del centre. I a més existeix un
Equip d’Atenció Psicopedagògica
(EAP) que ens assessora sobre la
metodologia de treball i fa el seguiment dels alumnes amb necessitats
educatives especials i que compartim
amb diverses escoles del municipi.
Disposem també de recursos externs,
que ens assessoren en funció de les
necessitats que tingui el centre en
determinats moments.

Com es detecta un alumne amb
necessitats educatives especials
o NEE?
El concepte NEE és molt ampli, hi
tenen cabuda des de trastorns lleus
del llenguatge, retards en la psicomotricitat, dificultats d’aprenentatge, fins
a patologies més severes. En el cas de
l’Olivera són nens o nenes que vénen
precisament perquè requereixen una
escola amb USEE. Altres NEE es poden
detectar per diferents vies, per part
de les famílies o per part de les mestres, que passen moltes hores amb els
alumnes i els observen en situacions
molt diverses. Quan hi ha una detecció
de NEE, es fa una demanda a la CAD
(Comissió d’Atenció a la Diversitat)
que està formada per l’EAP, un membre de l’Equip Directiu i les mestres
d’educació especial, aquí és on es fa
la valoració de les mesures que s’han
de prendre. Sempre que l’escola fa una
demanda d’aquest tipus, les famílies
n’estan informades, ja que és molt important que entre família i escola hi
hagi molt bona comunicació.
Com es treballa amb els alumnes de
la USEE?
Cadascun té les seves necessitats personals, per tant hi ha un programa de
treball individualitzat. Però en termes
generals sempre s’intenta donar el
suport dins el seu grup classe i en els
moments en què l’alumne necessita
ajuda. Les noves tecnologies també
són un recurs molt utilitzat. Una altra

activitat que realitzem és l’hort de
l’escola: una hora setmanal per treballar amb la seva classe i una hora setmanal amb les mestres i companys de
la USEE.
Quins són els vostres objectius?
Són els mateixos que amb els altres alumnes de l’escola però a llarg
termini. Majoritàriament estan centrats a desenvolupar habilitats socials que permetin als nens i nenes
relacionar-se amb èxit amb el seu
entorn, tant amb els seus companys i companyes com amb els
mestres i pares (apendre a demanar
les coses, respectar els torns). Pel
que fa als aprenentatges acadèmics
s’estableixen plans individualitzats
tenint en compte les capacitats de
cada alumne.
El fet de ser escola inclusiva, quins
beneficis té per als altres alumnes?
Un dels objectius de l’Educació
Primària és educar els alumnes a
ser bons ciutadans. El fet de ser
una escola inclusiva ens permet a
tots, tant als alumnes com als mestres, conviure amb la, i creant uns
valors de convivència i respecte, valors molt importants per ser no només
bons ciutadans sinó també bones persones.

PERFIL
Sóc mestra des de fa tres anys i
aquest és el segon any que treballo
com a mestra de la USEE a l’Olivera.
Primer vaig estudiar Logopèdia i
vaig fer les pràctiques en una escola d’educació especial. Em va
agradar molt la feina que feien les
mestres, però el que em va decidir

a estudiar Magisteri d’Educació Especial va ser el contacte amb els
nens.
El que més m’agrada de la meva
feina a l’Olivera és veure els nens
com es fan grans i van aprenent
coses. El més gratificant són els
petits passos que es fan dia rere
dia.
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QUÈ HEM FET AQUEST TRIMESTRE

CLASSE DE

SIMULACIÓ ESPACIAL

COLÒNIES A

CAN RIBAS I
CAN MIQUELÓ

Arribar a Mart a bord d’una nau espacial va ser l’objectiu dels nens i nenes
de 4t, 5è i 6è el passat divendres 20 de
novembre. A l’aula de plàstica es va
preparar un escenari que simulava una
estació espacial amb torres de vigilància on uns astronautes custodiaven
una nau. Per parelles tots els alumnes
havien d’aconseguir arribar a Mart
amb l’ajut d’uns robots especials i passar molts obstacles fins a alliberar els
astronautes segrestats. Cada parella
disposava d’un ordinador portàtil i un
robot construït amb peces Lego, així
com diferents accessoris per poder-lo
modificar.

FESTA DE

SANTA CECÍLIA
Dilluns 23 de novembre, el tradicional
concert de Santa Cecília, patrona dels
músics, va comptar amb l’actuació
d’alguns nens i nenes de cicle mitjà i
superior. L’atractiu d’enguany va ser
la varietat dels instruments i també
veure l’evolució dels músics que van
participar el curs passat. Van tocar el
teclat l’Elia Durán, la Clara Pascual,
l’Isaac San José, la Carla Jordán, la Mar
Riera, la Júlia Colet, l’Héctor Boto, la
Irene Guillén, la Laura Lanzas, l’Ariadna
Arrufat, el Marc Alcober i la Marta
Lanzas. La Clara Salvatella va tocar la viola; l’Hugo Núñez i el Nacho
Rodríguez, la guitarra; la Maria Tomás,
el saxo; i la María Martínez, el Gil Cebrià
i el Jan Reverté, el clarinet.

Els nens de 2n i 4rt van anar el mes
de novembre de colònies a Can Ribas,
una casa que està situada al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental), en plena serra del Montseny. El
món rural i l’època medieval van ser
el tema central de les colònies i al seu
voltant es van programar un seguit
d’activitats: d’una banda, plantar llavors, caminar pel bosc observant com
ocells, fer un mercat de productes
ecològics de l’hort, cuinar pa, elaborar colònia i sabó; i d’una altra, jugar
a cavallers i dracs i fer pòcimes de
bruixes. De nit es van organitzar jocs
i els nens van ballar una estona a la
discoteca. Els mestres afirmen que
aquesta experiència és molt valuosa
perquè, lluny de l’entorn familiar,
els nens i nenes actuen de forma
autònoma, con-viuen amb els companys i comparteixen activitats d’una
forma diferent que a l’escola.

Crònica de Can Miqueló
Els alumnes de P5 hem anat de colònies a Can Miqueló a Centelles. Tot va
anar molt bé!
Vam aprendre moltes coses sobre el
sistema solar, jugant amb uns grans

planetes i escoltant el conte que ens
van explicar uns titelles.

ta amistat amb els altres nens i nenes
de la classe dels coets i de l’estació espacial.

A la nit vam fer una petita excursió pel
voltant de la casa per ajudar al GRUGRU, l’extraterrestre, a trobar la seva
nau espacial.

Va ser una gran experiència passar una
nit fora de casa i dormir tots junts en
lliteres.

Les colònies ens van permetre fer mol-

Els coets i l’estació espacial!
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PER DINAR

MENJAR ECOLÒGIC

Doble Via està introduint la fruita
ecològica en el menú escolar des
del mes de novembre. La cooperativa intenta així donar resposta
a l’interès dels pares pels aliments
ecològics i reforçar la seva voluntat
d’oferir una cuina sana i de qualitat. De moment, s’estan provant
diferents proveïdors i s’espera que
aviat aquests aliments formin part de
la dieta habitual de l’escola.
En una circular adreçada als pares,
l’equip de Doble Via apunta la possibilitat d’organitzar xerrades informatives al voltant del menjar ecològic, el
reciclatge de la brossa i l’aprofitament
de l’aigua, entre altres temes.

PISSARRES
DIGITALS

QUÈ FA LA

ABRIL 2010

COMISSIÓ ECONÒMICA

CANTATES

DE L’AMPA

A L’AUDITORI

Formada per un grup de pares i mares
de l’escola, gestiona els diners que les
famílies paguen per a les excursions i
el material escolar.

A més, gestiona les subvencions que
es demanen a l’escola per reduir els
costos del servei Bon Dia, o de les activitats extraescolars.

La comissió s’encarrega de fer les domiciliacions i de comptabilitzar-les, així
com també de pagar les excursions,
els monitors i el material que els nostres fills i filles van fent servir al llarg
del curs.

Tot això es fa juntament amb la direcció de l’escola i amb les coordinadores,
que són les encarregades de demanar
i de donar a la comissió les factures per
pagar.

AGRAÏMENT
La comissió d’informàtica de l’escola vol aprofitar per donar les
gràcies als pares que estan col·laborant per solucionar avaries
de maquinaria, proposant idees de manteniment de la xarxa,
així com a totes les famílies que pensen en l’escola a l’hora de
fer donacions de material informàtic.
Núria Santaulària
Cordinadora TAC (Tecnologia Aprenentatge i Coneixement)

a interpretar una cantata amb nens i
nenes d’altres escoles de Catalunya.
La cantata d’aquest any es titula
Balada del retorn i és la història d’una
família que, després de la Guerra Civil,
s’exilia a França i més tard a Veneçuela.
Parla dels sentiments que tenen com a
emigrants, sobretot quan el fill torna
a Catalunya per acabar pensant que
ell, al final és català i veneçolà i que
aquesta barreja l’enriqueix. La música
és d’Albert Grau i el text de Rosa Regàs.

Els alumnes de 2n i 5è participaran a
les cantates infantils que cada any reuneixen escoles públiques del municipi
i de tot Catalunya a l’Auditori de Sant
Cugat i al de Barcelona.
Els més petits actuaran a Sant Cugat
el 21 d’abril al matí, juntament amb
la resta de CEIPS del poble. El tema
d’enguany és La ciutat i la lluna, una
cantata de Montserrat Amorós que
tracta de la diversitat i la convivència
a partir de l’arribada d’uns nens nous
al barri.

El CD amb les dues cantates es pot
trobar a l’Auditori o a l’Abacus amb un
preu especial per a les escoles que hi
participen. El de Balada del retorn està
gravat pel Cor Infantil de Sant Cugat i
hi canta una alumna de l’Olivera.

Per la seva part, els nens i nenes de
cinquè cantaran el 3 de maig a Cantània, activitat que organitza l’Auditori
de Barcelona. És una experiència que
s’ofereix per sorteig i que consisteix

INFO

BIBLIOTECA
A L’ESCOLA

AVÍS

COMISSIÓ MOBILITAT
DE L’AMPA

El curs 2009-2010 l’escola ha
començat a utilitzar un nou recurs educatiu per als alumnes
de Primària: una pissarra digital
interactiva (PDI). Integrat per un
ordinador, un videoprojector i
un punter o llapis digital, el sistema permet projectar continguts en una pantalla. L’avantatge
d’aquest mètode és la possibilitat
d’escriure o dibuixar en diferents
colors sobre la imatge projectada,
i també guardar i imprimir posteriorment. A més, el mestre pot accedir a la informació en xarxa o bé
a webs educatives, la web de centre, blocs d’aula o de cicle, a CD o
a vídeos. Els alumnes per la seva
banda podran fer servir la PDI a
l’hora d’exposar treballs a classe.

Per a una millor mobilitat a l’escola,
al matí i tarda, i per afavorir la sortida
dels vehicles i dels nens demanem no
aparcar en doble fila i respectar les
zones de vianants

La biblioteca de l’escola per fi funciona plenament. Després de sis
anys d’actuacions parcials com
donacions de llibres i introducció de dades, els nostres alumnes
ja disposen de la biblioteca com
a sala de lectura un cop a la set-

mana dins de l’horari escolar. Fins ara
els llibres que es deixaven en préstec
es trobaven a les aules, on es dedicava
un temps setmanal a la lectura. Aquest
any tots aquells llibres s’han ubicat a
les prestatgeries de la biblioteca, tot
catalogant-los segons les edats i les

temàtiques. També hi ha una secció
de llibres de coneixements, classificats amb un pictograma que indica
el contingut per tal de facilitar la recerca d’informació. Altres seccions
reuneixen llibres juvenils, novel·les
per a adults i revistes tant infantils
com educatives. A més, s’ha creat
una secció multimèdia amb vídeos,
DVD’s i CD’s i en breu n’hi haurà una
altra dedicada a la sostenibilitat.

VINE A FER ESPORT AMB ALTRES PARES I MARES!

L’ús principal de la biblioteca és
l’estona de lectura i el préstec de
llibres, però les mestres també hi
expliquen contes i més endavant
s’hi duran a terme activitats proposades per les coordinadores.

Vols passar una estona DIVERTIDA fent esport?
Ens trobem totsels dimarts de 21h a 23h amb altres
pares i mares a la pista de l’escola.
Ah! i no cal pagar res!!! Juguem a vòlei i bàsquet!! I
tranquils que si no has jugat mai... tot s’aprèn!!
Vine, t’esperem!

La comissió de mestres responsable de la biblioteca estarà encantada de rebre aquells llibres en
bon estat que les famílies vulguin
donar.

Moltes gràcies per col·laborar.
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AMPAESCAPADA

LLIBRES

LA DRAGA

PER A PETITS I GRANS

(BANYOLES)

curso 2009-2010. El domingo 22 de
noviembre setenta personas, entre
adultos y menores, hicimos una excursión hasta el único yacimiento arqueológico lacustre del periodo neolítico
que hay en el sur de Europa. Es un conjunto excepcional. Algunos ya había-

parque arqueológico. Y fue estupendo.
La explicación para los mayores fue
muy técnica pero muy didáctica. Toni
realizaba herramientas con tanta precisión y habilidad que, la verdad, empezamos a dudar si, a fuerza de estudiar a las poblaciones neolíticas del lugar,

El senyor i la senyora Anatomía

jores que hemos ido encontrando en
estos años.

Ed. Molino

Después de comer algunos jugaron
con los niños al balón, otros pasearon
por la orilla del lago y algunos más
dieron vueltas en bici por todo el entorno. No se puede pedir más. Si acaso
que no se haga de noche tan pronto.
En febrero o marzo tendremos la siguiente salida. Hasta entonces.

Una forma divertida de conèixer el cos
humà és passant les pàgines d’aquest
llibre doble. Els protagonistes són un
home i una dona que a cada pàgina
mostren una capa de l’interior del cos:
la pell, els músculs, l’esquelet, el sistema nerviós, el cardiovascular, el respiratori, el digestiu i el reproductor. Les
pàgines són gruixudes i dures, fàcils
de passar tantes vegades com calgui.
És un llibre pensat per a moltes edats,
des dels més petits que comencen a
saber les parts del cos fins als de 8 i 9
anys, que ja estudien més seriosament
el funcionament de cada aparell.

Gerardo

¿Sabéis cuanto tiempo tardaba en
hacer fuego un hombre prehistórico
del periodo neolítico si tenía todos
los materiales necesarios (pirita, sílex,
hongo de yesca y lana)? Menos de dos
minutos. La verdad es que era muy
rápido si lo pensamos bien.
Esa fue una de las demostraciones empíricas que nos mostró Toni, el director
de las excavaciones arqueológicas del
parque neolítico de La Draga (Banyoles) al grupo de padres y madres que
fuimos a la primera Ampaescapada del

¿Dónde se ha metido chispas?
Ed. Serres

mos visto las minas de varillita de Gavà
(si no las conocéis y no tenéis claustrofobia, animaos porque vale mucho la
pena). Pero nadie había estado en este

Juan y Tolola han perdut al gos del seu
amic Marv i ara han de buscar-lo per
tota la casa amb l’ajuda del nen o la
nena que tingui el llibre entre les mans.
Hauran d’aixecar totes les solapes que
trobin i llegir els textos que apareixen
per trobar-lo. Aquest és un conte per
als més petits, els que ja saben llegir i
els que tot just han començat a aprendre.

él no sería la reencarnación de uno de
ellos. Lo verdaderamente notable es
que se trataba de una arqueología
experimental que permitía aclarar
procesos, de otra manera, difícilmente inteligibles. Exponía y recreaba
herramientas y procedimientos que
habían descubierto y comprobado
ellos directamente. Lo que se dice con
conocimiento de causa.
Además, el parque tiene unas cabañas
y unos graneros reconstruidos que
son unos recursos museográficos y
pedagógicos estupendos. Las niñas
y los niños, entre tanto, participaron
en un taller de cerámica “neolítica” y
al acabar todos se llevaron su propio
cuenco.
Con el día tan agradable que tuvimos
y el entorno tan cuidado se nos pasó la
mañana en un suspiro. Junto al lago, el
parque dispone de una zona de pícnic
muy agradable, en realidad, de las me-

MÉS INFORMACIÓ

Parc Arqueològic de La Draga

(http://turisme.plaestany.org/Seccio/QueFer)

AMPA

Informació i reserves: 972.57.64.99
arqueolitic@arqueolitic.com

Arqueolitic

http://www.arqueolitic.com

COL·LABORA-HI!
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EXCURSIÓ PER

ACUDITS I

LA VALL D’ORA

PASSATEMPS

(EL SOLSONÈS)

Indicada per a famílies amb nens a
partir de 5 anys. Els bebès poden
portar-se amb una motxilla. És possible tornar a la masia el Pujol per dinar
però també pot ser molt agradable fer
un pícnic a la balma de Ca n’Orriols.
Duració: 3 hores (anar i tornar)
Desnivell: 300 metres.
Material necessari: calçat per caminar
per muntanya, aigua, jersei i jaqueta
d’abric si s’hi va a l’hivern, gorra i ulleres de sol a l’estiu.
On menjar i dormir: masia el Pujol,
Sant Lleïr, casa de colònies La Selva.
Com arribar-hi:
Autopista C-16 dir. Manresa
Sortir a la sda. Nº 14 - (Manresa centre)
Seguir direcció Solsona (Eix transversal

C-25) fins sortida dir. CARDONA (C-55)
Passat CARDONA, dir. SOLSONA, al Km
64,4 trencall a al dreta. dir. NAVÉS
Al final d’una corba amb pujada, trencar a la dreta dir. SORBA
Després d’una recta amb baixada,
corba a la dreta arribant a SORBA, seguim recte a l’ÀREA RECREATIVA DE TERRACUQUES (cartell indicatiu)
Temps estimat: 1hora 15 min. (85 Km)
Punt de sortida i arribada:
Masia El Pujol
Itinerari:
Sortim de la masia hostal el Pujol i ens
dirigim per la pista principal cap a Can
Solà, al peu dels cingles de Busa. Davant d’aquesta casa surt el camí que
porta al primer replà de la cinglera, on
hi ha Ca n’Orriols. Primer és un caminet
estret que més endavant dóna pas a

una pista feta per talar fusta. Aviat hem
d’entrar al bosc per la dreta i buscar un
corriol que ascendeix tot fent zigazagues entre els arbres. Com a punt
de referència, mantindrem la vista en
un pollancre molt alt que es veu des
de l’inici de l’excursió i que acabarem
deixant a l’esquerra. En poc més d’una
hora serem a les feixes de Ca n’Orriols.
Un cop davant de la masia, prenem el
caminet que surt de darrera el paller i
que puja suaument entre alzines. Quan
siguem a la paret vermellosa dels cingles, girem a la dreta per visitar unes
balmes o coves obertes que havien estat habitades fa menys d’un segle. Des
d’aquest punt la vista abraça bona part
de la Vall d’Ora.
Amb els nens més grans ens podem
atrevir a seguir el caminet que havíem
deixat per desviar-nos a la balma i seguir amunt durant 15 minuts fins al peu
d’una escala de ferro d’uns 7 metres
d’alçada. Pujar l’escala per la canal i fins
a la senyera requereix cert esforç però
queda recompensat amb la panoràmica. És important tenir en compte que
podem fer caure pedres al caminar per
la canal, i que el més convenient es
que els nens duguin casc i avisar-los
del perill de fer rodar pedres avall.
Altres punts d’interès:
Església Sant Pere de Graudescales.
Ecomuseu de la Vall d’Ora: museu i serradora de ca L’Ambrós.

SUDOKU

ENGLISH · FRUITS
LES 7 DIFERÈNCIES

***¿Cuál es el colmo de un astronauta?

***Jaimito, háblame de Mercurio.

Estar cerca de las estrellas y no poderles pedir un autógrafo.

- Bueno... pues... era el dios de los termómetros.

***¿Cuál es el colmo de un constructor?
Llamarse Armando Esteban Quito.
***¿Cuál es el colmo de un profesor de informática?
Que se ahogue cuando navegue por Internet.
***Un niño pregunta a su padre:
- Oye papá, ¿se puede ser castigado por no haber hecho nada?
- Claro que no, ¿por qué?
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- Es que la profesora me castigó por no hacer los deberes.
***Jaimito llega a casa y su madre le pregunta:
- ¿Qué tal, Jaimito?
¿Qué has aprendido hoy en el colegio?
- No mucho, tengo que volver mañana.

***Jaimito, dime dos pronombres.
- ¿Quién, yo?
- Muy bien.
***Un home va al metge i li diu:
-Doctor, fa una setmana que no dormo, que no menjo
i que no bec, Què creu que tinc?
-Son ,gana i set.
***Una dona li pregunta a un jove:
- Escolta jove, quants anys creus que tinc?
- Doncs miri, vostè té el cabell d’una noia de 15 anys,
els ulls d’una noia de 20 anys i les mans d’una noia de
23 anys…
- Oh!, moltes gràcies
- Esperi que ara començaré a sumar…
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LECTURA

EL LEÓN
Y EL RATÓN

Un día un gran león dormía al sol. Un pequeño ratón tropezó con

su zarpa y lo despertó. El gran león iba a engullirlo cuando el
pequeño ratón gritó:

- Oh, por favor, déjame ir. Algún día puedo ayudarte.
El león rió ante la idea de que el pequeño ratón pudiera ayudarle,
pero tenía buen corazón y lo dejó en libertad.

Poco después el león quedó atrapado en una red. Tiró y rasgó
con todas sus fuerzas pero las cuerdas eran demasiado fuertes.
Dio un potente rugido. El ratón le oyó y corrió hacia ese lugar.

- Tranquilo, querido león, yo te pondré en libertad. Roeré las

cuerdas. Con sus afilados dientes, el ratón cortó las cuerdas y
el león se salvó de la red.

- Una vez te reíste de mí -dijo el ratón-. Creías que yo era demasiado pequeño para ayudarte. Pero, como ves, debes la vida a un
pequeño y humilde ratón.
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