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Calendari d’activitats fins a
final de curs
A continuació us exposem totes les activitats en què l’APA
hi està implicada
d’alguna manera i
que tindran lloc fins
a final de curs:
♦

1 de juny: data
límit inscripció casal d’estiu

♦

2 de juny: Exhibició de Karate al
Poliesportiu
de
Can Oliba

♦

5 de juny: demostració de l’activitat
extraescolar
d’Anglès de P4 a
les 17 h.

♦

♦

♦

6 de juny: demostració de l’activitat
extraescolar
d’Anglès de P5 a
les 17 h.
7 de juny: reunió
sobre colònies a
les 17 h. Hi haurà
servei de guarderia.
8 de juny: darrer

dia del concurs
d’escacs PeonaPeó, amb entrega
de premis. No podem
deixar
d’assenyalar, malgrat que encara
no hagi acabat el
t o r n e i g ,
l’excel·lent resposta que aquesta
convocatòria ha
tingut a la nostra
escola, amb 18
participants dels
22 nens inscrits

en aquesta activitat. Com sabeu, la
competició té lloc
a l’Escola del Mar
i, en el moment
de fer aquesta
crònica, els resul-

tats del Parc del
Guinardó
són
prou bons.
♦ 11 de juny: exhibició de karate a
l’escola
a
les
17,30 h .
♦

♦

15 de juny: berenar-sopar de pares a les 19 h.
22 de juny: últim
dia
d’escola
i
d’activitats extraescolars. Hem de
remarcar que això
no
s’aplica
a
l’activitat de teatre, que s’acaba al
mes de maig.

♦

5 al 30 de juny:
colònies primària.

♦

27 al 30 de juny:
c o l ò n i e s
d’educació infantil.

♦

25 de juny al 27
de juliol: casal
d’estiu.
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Breus
• Recordem que la jornada continuada comença
el dilluns 11 de juny.

• Aneu

preparant les
receptes de cuina per la
festa de pares del 15 de
juny.
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Xerrada de la Mercè Arànega
En el marc de l’activitat “Mira
i compara” organitzada pel
Club de Lectura va tenir lloc
el passat dimecres 9 de maig
una xerrada a càrrec de la
il·lustradora Mercè Arànega.

potenciar la capacitat
d’observació dels nens sobre
les il·lustracions per tal de facilitar posteriorment la lectura. Això va portar-la a dividir
la xerrada en dos parts:

La presència de pares i mares, força alta, va ser important. També van assistir-hi
alumnes de sisè i algunes
mestres.

citat que tenen les imatges
de suggerir idees, emocions i
objectes. A partir d’un paper
en blanc la Mercè anava creant un món original, diferent
i nou... una història dins un
dibuix.

“la importància de les il·lustracions en els
contes va quedar palesa a la xerrada de la
Mercè Arànega”

Un cop establert que els
nens petits aprenen abans a
“llegir dibuixos” (és a dir, a
entendre un significat expressat a través de la
il·lustració) que no pas el text
escrit, la Mercè Arànega va
destacar la importància de

-En la primera, la
il·lustradora va posar dos
exemples gràfics de com
construir una il·lustració, de
tal manera que els assistents
van poder comprovar en ells
mateixos la “màgia” de la
il·lustració, que seria la capa-

- La segona part va consistir
en l’anàlisi de diverses
il·lustracions interessants,
comentades per la dibuixant
i amb intervencions de pares,
mares i nens de sisè.
Paral·lelament a la xerrada, a
l’aula de música es podia
veure l’exposició “Mira i compara”,
cedida
per
l’ajuntament.

Festa de pares
Com ja hem apuntat a
la secció del calendari
de fi de curs d’aquestes
“Fulles”, el dia 15 de
juny, al menjador de
l’escola tindrà lloc a les
set de la tarda el tradicional berenar-sopar de
pares. Esperem que,
com cada any, hi hagi força
participació i col·laboració, i

que aquesta sigui una ocasió
per a conèixernos tots una mica més i intercanviar
opinions. Us recordem que l’APA
posa les begudes i el cafè, i que el menjar
es fa a base de les aportaci-

Casal d’estiu
El dia 23 de maig hi va haver
reunió informativa del casal
d’estiu de juliol i de setembre. Us comuniquem que, a
hores d’ara, qui vulgui la

sol·licitud ha de parlar amb
l’Anna Saracho.

ons dels pares.
Qui vulgui col·laborar en la
preparació d’aquesta festa
pot posar-se en contacte
amb Ramón Martínez i Ramón Soto, que són Ramons i
de P5 per duplicat.
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Setmana de berenars
extraescolars
La setmana del 5 a l’11 de
juny està previst que hi hagi
el repartiment de berenars
que, com cada any, es dóna
als alumnes inscrits en les activitats extraescolars. Es distribuïran de la següent manera:
Dimarts, 5 de juny:
• Anglès P-4
• Psicomotricitat P-5
Dimecres, 6 de juny
• Teatre (a les 17 h, en acabar l’escola)

•
•
•
•

de

Anglès P-5
Iniciació esportiva (1er i
2on)
Roda d’esports
Escacs 4t i 6è (a les 17 h,
en acabar l’escola)

Dijous, 7 de juny
• Escacs 1er, 2on i
3er (a les 17 h,
en
acabar
l’escola)
• Psicomotrictat
P3 i P4
• Bàsquet

les

activitats

Dilluns, 11 de juny
• Karate
Els berenars es donaran després de la classe/activitat o
després de l’exhibició en cas
de l’activitat d’anglès i karate.
Als nens de teatre, que
no fan l’activitat durant el mes de juny, i
d’escacs, que la fan al
migdia, se’ls donarà a
la sortida de l’escola (a
les 17 h).

Festa d’activitats extraescolars
El dia 26 de maig es va celebrar aquesta tradicional festivitat. Es van dur a terme les
següents actuacions:
Psicomotricitat: els nens van
fer un circuit d’habilitats motrius equilibris, bots, salts
d’alçada, exercicis de reptació que consistien en
passar per túnels diversos, exercicis de punteria
i tombarelles
Iniciació esportiva: es va
fer una demostració
d’habilitats preesportives
de quatre dels esports
treballats al llarg del
curs: hoquei, handbol, futbol
i bàsquet.
Roda d’esports: Es va fer un
partit de hoquei i un altre de
bàsquet contra pit-roig. En el

d’hoquei , va guanyar el Parc
del Guinardó (8-2), i en el de
bàsquet.... també (28-10).
Bàsquet: els nens de l’equip
aleví de l’escola van guanyar
per 62 punts a 50 a l’equip
del F.C. Martinenc. (per a
aquest partit vam poder
comptar amb la
p r e s e n c i a
d’àrbitres federats).
Hi va haver entrega de medalles i copes de
participació, i un
partit de bàsquet
de pares i mares.
També es van fer partides
d’escacs amb taulells gegants a terra. Hem de comentar, a propòsit d’això,

que va ser molt encertada la
col·locació de tendals en la
zona on es disputaven les
partides per la calor que va
fer, que va ser molta.
L’assistència va ser bastant
alta, i els de sisè van fer venda de begudes i menjar.
Tot i que la festa va acabar al
migdia, cal destacar que
l’equip de bàsquet de la nostra escola va participar per la
tarda en el torneig de l’Esplai
Canigó. Cansat, però amb un
bon nivell de lloc, van tornar
a guanyar per 26 a 40.
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Crònica de bàsquet
Acabada la segona volta del
Campionat Escolar del CEEB,
l’equip de bàsquet de la nostra escola ha quedat segon
de grup, i per unes dècimes
no s’ha classificat per a les
semifinals (es classifiquen els
primers de
grup i els dos
equips
segon de grup
amb
mès
puntuació).
Hem de destacar la gran actuació de
l’equip de bàsquet del Parc
del Guinardó, que de 10 partits jugats n’ha guanyat 8 i
només n’ha perdut 2 (el primer del grup també en va

guanyar 8, en va empatar 1 i
en va perdre 1). Tot i amb
això, l’equip de l’Escola Parc
del Guinardó ha estat l’equip
amb més punts a favor (628),
bastant per davant del primer classificat, que només en
va obtenir 576.
La classificació a la segona
volta del grup, doncs, resta
de la següent manera:
1er Centre Educatiu Projecte
2on CEIP Parc del Guinardó
3 er FC Martinenc
4t CEIP NI de Pràctiques
5è CEBS (Col·legi Pare Enric
d’Osso)
6 è La Salle Bonanova

Hem de felicitar amb tota
l’efusivitat l’equip de
bàsquet de la nostra escola,
i reconèixer que, de
vegades i contra el que es
diu, l’esport és injust i no
guanya el millor, sinó el que
té més sort. El resultat del
nostre equip aquesta
temporada és una bona
demostració del que
acabem de dir. Però això no
ens ha de desanimar: la
pròxima vegada, si som
igual de bons, podem tenir
més sort!

Representació de teatre
Els alumnes de l’activitat extraescolar de teatre van fer la
representació el dia 28 de
juny al teatre del Casal de
Sant Antoni de Padua.
Enguany i com a novetat,
tots els nens de primaria de
l’escola van poder assistir-hi
amb les seves mestres a la
representació que es va fer
dins l’horari escolar de tarda.

Cal dir que presència de pares i mares,
potser
per
l’horari de la
representació
(les 16 hs) va
ser inferior a
d’altres anys.

tots els assistents, i sobretot
als més petits, que van riure
molt amb les situacions
divertides que es plantejaven a escena.
Des de aquesta publicació
volem felicitar al grup de
teatre per la seva actuació.

L’obra, “Una de romans, més
o menys” va agradar molt a

Sortida de pares
s’està preparant, per al darrer
trimestre del curs 2000-2001,
una sortida de pares (i fills).
El dia en principi programat
és el diumenge 21 d’octubre,

i es farà a l’Escola de Natura
de can Grau del Parc Natural
del Garraf, i s’hi farà un dinar
conjunt. Qui avisa amb antelació no és traïdor: reserveu

el cap de setmana.
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Col.laboracions

Eras diferente..., ¿ y qué?
Sí, eras diferente, lo sé. Viniste al mundo con tu carita achinada y me
sacudiste el alma. Despertaste el dolor de una madre que le dió la vida a un
ser que nunca podria ser independiente, y... lloré. Pero no lloré solo por tu
desgracia, sinó por la incomprensión de esa gente que no te lo pondria nada
fácil, ya que, aunque por tus própios méritos crecieses en el aprendizaje,
siempre le deberias a ellos el haberte considerado; y no es falta de humildad, es hambre de Justicia.
Tu corazón no pudo más y te fuiste meses después. Para ese entonces, ya
conocia tus carcajadas y gorgoritos, y el olor y calor de tu piel me era un inmenso placer.
Hijo mio, como acallar ese dolor sinó ha sido compartido, me decian que
habia ocurrido lo mejor..., ¿ lo mejor?. ! Qué sabrá nadie lo grande que era
tu amor! Cómo podrian calibrar tu pérdida sin escuchar mi corazón que gritaba desesperado: "! Hijo mio, no podré soportar vivir sin tí!"
Pero la ignoráncia hace palabras necias y no debo guardar rencor.
Te quiero trocito mio y, estarás presente en mi vida para siempre.

Chus.

