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HIPER , SÚPER, MEGA,

FESTA
DE
LES
ACTIVIVITATS
EXTRAESCOLARS DE L’AMPA.
HI SOU TOTS CONVIDATS.
L’esdeveniment tindrà lloc el proper dia
dissabte 1 de juny, i
no per celebrar-se
cada any ha de ser
menys desllüit.
O sigui que
reserveu
aquest dia,
faci fred o
calor,
faci
sol o plogui,
nevi o pedregui, els
vostres fills
us ho agrairan.
Hi hauran exhibicions de diverses de
les activitats extraescolars que hem anat
fent al llarg del curs.
Admirarem les meravelles que els nostres
fills han aconseguit
en psicomotricitat,
roda d’esports i iniciació esportiva.
L’equip de bàsquet

de l’escola també
jugarà, com és habitual un torneig. Encara no sabem quin
serà l’equip contrari,
però és segur que
no jugaran sols.
També es jugarà a
escacs. La
novetat
d’aquest
any
és
que
no
seran escacs gegants, sinó simultànies.
Tindrà lloc també un
partit de bàsquet
d’exalumnes (tampoc se sap contra
qui), i s’intentarà que
els pares juguin un
partit.
Donada l'absència
de contrincants, s’ha
proposat que el
equip de l’escola jugui
amb
el

d’exalumnes
i,
l’equip que guanyi
s’haurà d’enfrontar
amb els pares i mares, que podran
compensar la seva
edat avançada amb
el cansament del
guanyador.
Es farà també un
vermut, al qual qui
vulgui podrà contribuir, per ajudar el
curs de sisè a pagarse el viatge de final
de curs
Seria d’agrair que
tots els pares no estiguessin només a
l’activitat del seu fill
sinó que es quedessin des del començament fins al final de
la festa.
També
demanem
voluntaris per a instal·lar tendalls i cistelles una o dos hores
abans de començar
la festa.
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Breus
• Reserveu el dissabte 1
de juny per la festa
d’activitats extraescolars.
• Visiteu la pagina web de
l’escola. Hi han novetats.
• Us esperem a la Mostra
d’entitats del 10 al 12
de Maig.
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ACTIVITATS DE FINAL DE CURS
Trobada dels fans del Scalextric: Es farà el 4 de maig a les
10 del matí. Tots hi esteu
convidats.

oberta als pares. Aquest any
es faran obres de primer, que
són adients per als més petits.

Colònies: la reunió informativa es farà el dimarts 28 de
maig a les 5 de la tarda.
Teatre: El dia 3 de juny tindrà
lloc la representació de final
de curs. Aquest any es farà
en horari escolar, encara que
no se sap exactament l’hora.
Hi aniran els alumnes de P5
fins a 6è. La funció es farà a
la parròquia de Font de’n
Fargas i, com sempre, és

res podran participar-hi fent
de maons que els alumnes
han de destrossar.
Berenars de l’APA: Es faran
durant la setmana del 3 al 6
de juny
Demostració d’anglès: Tindrà
lloc el dimecres 5 de juny.
Demanem puntualitat, perquè són dos grups els que
han de fer la “performance”.

Kàrate: La demostració tindrà
lloc el dia 3 de juny (dilluns)
a les 17’30 a l’escola. Els pa-

Sant Jordi
La diada de Sant Jordi va
transcórrer amb normalitat, i
el balanç podem dir que va
ser positiu. Destaquem que
la iniciativa d’explicar contes
va ser tot un èxit i que els pares/mares/avis/àvies/oncles/
ties/coneguts/conegudes/
etc. que s’hi van atrevir van
tenir un públic atent i agraït.

També hem de destacar el
Conte Gegant que es va exposar a l’aula de música, pel
que suposa de conjunció entre la creació, la imaginació,
l’organització,
el
vessant plàstic i de
llenguatge. Pel que
sabem fins ara, les

parades de llibres van ser força concorregudes.

Jornada de portes obertes
Va tenir lloc el passat 6
d’abril i els visitants van ser
molts. Hi va haver-hi 2
membres de l’APA que
eren allà per tal de donar informació als pares que s’interessaven
per l’escola. En els propers anys, procurarem
que l’APA segueixi te-

nint representants en aquesta jornada, perquè sembla
que els pares que
ens visiten perquè
potser volen portar
els fills a la nostra
escola agraeixen
poder preguntar
als que ja hi som.
D’altra banda, hem

de felicitar a l’equip docent
de l’escola, ja que considerem que la presentació de
l’escola que va oferir en forma de pàgina web, vídeo,
panells informatius, i informació en general era força
acurada i completa.
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Passejada pel Parc del Guinardó:
El dissabte dia 27 d’abril es
va fer una passejada pel
parc, pensada sobretot per a
conèixer bé l’entorn en que
està situat la nostra escola.
Ens va acompanyar i guiar el
senyor Víctor Palou, tècnic
de Parcs i Jardins de
l’ajuntament de Barcelona.
En total, vam ser una cinquantena. La majoria dels
nens i dels pares eren dels
cursos més baixos (parvulari i
cicle inicial), i hi eren també
la majoria de les mestres. El
temps va acompanyar, ja
que no va fer massa calor i
caminar era agradable, cosa
que s’agraeix sobretot quan,
com era el cas, es va acompanyat de nens petits.
L’itinerari va ser el següent:
Font del “cuento”- Plaça de
sant Joan de les Abadesses –
Pont de Mühlberg – Paratge
de la Mitja Lluna – “Camí dels
Indis” – escola Parc del Guinardó. En total, van ser quasi
unes tres hores caminant
(parades amb explicacions
incloses), aproximadament
des de les onze fins a tres
quarts de dues. El sr. Palou
ens va explicar moltes coses:

sobretot el tipus de vegetació que hi havia al parc, i per
quins motius d’adaptació al
clima i al sol es preferien

unes plantes a unes altres. A
part d’això, ens va explicar
altres coses que sempre preferiríem no haver d’escoltar:
ens referim al mal estat de les
instal·lacions del parc a conseqüència dels actes de vandalisme que s’hi cometen.
Com a exemples, podem esmentar el molts bancs, baranes i tanques destrossats, la
casa-cobert de la Font del
“cuento”, també destruïda, i
una travessa foradada del
pont de Mühlberg. Aquest
últim desperfecte és fins i tot
perillós, ja que pel forat que
hi ha hi cap una criatura. Fa

Casal d’Estiu
Per ara encara estem sondejant les empreses d’esplai, a
l’espera de la que ens faci
una millor oferta.
A la tercera setmana de maig
hi haurà la reunió informati-

va. La presentació
del Casal tindrà lloc
al juny.

setmanes que la travessa en
qüestió s’ha de reparar. Les
destrosses arriben a ser tan
quantioses que el pressupost
només dóna per a reposar
les peces trencades, i la
millora del parc s’ha
d’anar ajornant. També és
preocupant el gran nombre d’excrements de gos,
que converteixen un passeig pel parc en una activitat més aviat poc relaxant
i no gaire higiènica.
Malgrat aquests aspectes
gens atractius (que d’altra
banda, per desgràcia també
cal conèixer), la passejada va
ser agradable i instructiva. A
més, vam quedar amb el sr.
Palou que després de la Mercè vinent es faria una plantada d’arbustos al bosquet de
l’Escola.
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Xerrada: con ser pares eficaços
El passat dijous 18 va tenir
lloc una xerrada- col·loqui a
càrrec de Consuelo Sarmiento psicòloga infantil i mare
de dues nenes de l’escola,
amb l’assistència molts pares
i mestres (50/60 persones)
L’objectiu de la xerrada era
donar algunes pautes per a
millorar com a pares.
En un principi l’exposició
constava de 3 parts:
• Comparació

entre el model
de família de fa uns anys
(autocrítica amb una jerarquia de rols ben definida) i
l’actual (igualtat de rols i
amb mols estímuls externs i
contradictoris)

• Com

canalitzar les emocions dels nostres fills (por,
ràbia,..).

• Com

portar a la pràctica les
teories.

Donant

idees molt clares i

entenedores i il·lustrant-les
amb exemples de la vida
quotidiana, la xerrada es va
anar transformant en un
col·loqui donat l’interès que
mostraven pares
i mares sobre els
temes tractats.
Les nombroses
intervencions i
preguntes van
modificar
l’esquema inicial
i alguns aspectes van quedar
pendents.

permissius, o excessivament
rígids)

Els assistents van felicitar efusivament a la sra. Consuelo i
li van demanar unaltre xerrada per aquest curs o el curs
vinent.

⋅

Límits (saber dir que no)

⋅

Normes (patrons de conducta/ posar-les per escrit)

⋅

Hàbits (quan les normes
estan clares es tornen un
hàbit)

Algunes de les idees més interessants exposades són:
−En

aquest segle els pares és
mouen
per
extrems
(excessivament tolerants,

−Coses

a rescatar del model
històric de família: es prenien
decisions i estaven clares. Hi
havia un marc ben definit.
−En

el model actual basat
en l’igualtat, es valora més
les aportacions del nen,
però pares i fill no poden
tenir les funcions iguals. Als
pares actuals els fa por
prendre decisions.
−Com

fer nens estables en
un mon canviant:

−Treure

la por a les emocions, al plor (Mutilacions emocionals)

Festa d’entitats del districte Horta-Guinardó
Com cada dos anys, els dies
10, 11 i 12 de maig tindrà
lloc a la Plaça dels mistos del
Parc de la Vall d’Hebron la
festa d’entitats del districte.
Com és habitual, dins de la
carpa d’ensenyament, hi
haurà un estand de la coordinadora d’AMPAS del districte. Com a membre de la
Federació d’Entitats, la de la
nostra escola ha d’estar-hi
present unes hores, que seran de 5 a 7 de la tarda del

dissabte. Aquest any, la coordinadora ha adoptat com a
tema la multiculturalitat, i per
tal de respondre a aquesta
proposta, els nens i nenes
del taller de l’activitat de dansa, dirigides per la Verónica,
mare de l’escola, faran una
exhibició de danses eslaves i
Llatinoamericanes. També,
relacionat amb el mateix tema, hi haurà mostres gastronòmiques, d’arts populars,
etc. Atès que, a causa

d’aquestes activitats, a l’edició
d’enguany de la
Festa
l’escola
Parc del Guinardó hi té una
presència més
destacada, seria
important que
hi hagués molta
gent de l’escola. Us hi esperem.
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L’ESCOLA DIU
Pàgina Web
Mireu les novetats feu les vostres aportacions.
El pare del Gerard de la classe de les “Tortugues” en German ens ha actualitzat a presentació,

Festa de St. Jordi
Va ser una festa bonica, vam gaudir de tots els contes que ens van explicar.
Els nens i nenes de 6è, van fer “calerons” amb les roses.
Vam fer també una bona compra a la parada de llibres de l’Ampa.
Gràcies “pares i mares ! “La casa de les lletres” ja té una nova enciclopèdia i
un herbari. També a les classes tenim més llibres per llegir.
Va ser molt divertit fer el conte gegant “Molts autors i un sol conte”.

TENIM UN PREMI: Els nens de 1r. Diuen
“Vam participar a un concurs de contes i un senyor que es diu Jorge (Director del
museu) ens va dir que el nostre conte era el segon premi !!. i ens van donar un diploma. Vam
veure un espectacle de bombolles de sabó d’en Pep Bou. A continuació vam fer un
“vermut”!...

AGENDA21
La passejada del dissabte dia 27 d’abril al Parc del Guinardó, va ser molt
interessant. Amb el Sr. Victor Palou tècnic de manteniment del parc vàrem anar fent un recorregut força llarg.
Propera activitat: Dissabte 11 de maig a les 11 hores.
Taller d’art floral a càrrec de Flora Miserachs, exalumna de
l’Escola. Si encara no ho heu fet, apunteuvos-hi

Teatre nois i noies de 6è.
Aquest curs es tracta d’escenificar poemes. És tota una novetat. Ha estat tot un èxit!, els felicitem.
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Col.laboracions
El retrobament
Fa 20 anys que ens vam acomiadar de la nostra escola i qui ens hauria de
dir que ens tornaríem a retrobar amb l’escolaritat dels nostres fills.
Era un altre època, les coses eren diferents: només nenes, bates ratllades,
cabells recollits, files en silenci que tan sols es trencaven sortint al pati.
Però no tot ha canviat; encara hi es l’esperit de treball en grup, el respecte
per la natura, les sortides que promouen l’aprenentatge en una realitat propera, l’enriquiment personal a traves de la música i la plàstica, ..... i tot dins d'aquesta estructura física que roman inalterable en el bell mig del bosc; les tres
cases, la font del lleó, el bosquet (que aleshores en dèiem "la placeta"), el pati
del sorral i, als nostres peus, la ciutat de Barcelona amb la mar per horitzó, és
ella, és la mateixa,
L’ESCOLA DEL PARC DEL GUINARDÓ.

Francesca Sánchez (mare d'en Marc Soto de 1er)
Lucía Sánchez (mare d'en Adrià Bañuelos, proper P-3)

La foto que adjuntem pertany al curs de 1er del 74-75.

