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R E V IS T A
LA N O S T R A

COMIAT A UN CURS PLE
D’EXPECTATIVES
Aquest curs 2003/04 ja està a les
seves acaballes, i a l'hora de ferne balanç i resum. Mirem pel retrovisor i l’hem batejat com a un
curs ple d’expectatives.
Vam començar amb el canvi en
dos dels membres de l’equip directiu de l’Escola, amb totes les
expectatives que això genera. Un
dels temes estrella d’enguany (i
gairebé de cada any) ha estat les
obres de reforma que l’escola té
pendents (veure Fulles del Parc
no 37 de gener-febrer). Esperem
que a la tornada de
vacances, ja estigui
tot solucionat.

A la tardor de 2003
es van celebrar les
eleccions al Parlament de Catalunya,
el que ha suposat,
després de 23 anys
de govern de CiU, l’arribada al
Palau de la Generalitat, del anomenat ‘Tripartit” amb totes les
expectatives que, en matèria educativa, el seu programa plantejava (moltes d’elles encara
pendents de desenvolupament).

A les eleccions generals del 14 de
març, s’ha produït el canvi de
majoria en el Congrés del Diputats, que ha portat a La Moncloa
al PSOE. Una de les seves primeres iniciatives ha estat la supressió per Decret de determinats
articles de la famosa LOCE (Ley
Orgánica de Calidad de la Enseñanza) del PP. Queda per el proper curs, la reforma (una més)
de la Llei d’ensenyament. Des
d’aquesta modesta tribuna, demanaríem als partits polítics,
d’una vegada, una llei amb ampli
consens, que no
impliqui que a cada canvi de govern, hi hagi que
canviar
la
Llei
d’educació.

Un dels temes a
debat que surt als
mitjans de comunicació en aquestes dates i a primers de setembre es el calendari
escolar ¡ la seva conciliació amb
la vida familiar. Mentre no arriba,
¡ com ja dèiem en aquestes mateixes “Fulles del Parc” fa dos
anys, els pares i mares continua-
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-Des d’aquesta publicació
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vinent
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rem anant de corcoll per col·locar els nostres
fills (trista expressió, però real) en les diverses ofertes (Casals d’estiu, colònies, cam-pus
esportius, tallers d’idiomes, avis i avies, ...)
que donen resposta a aquesta necessitat, pro
-curant diversió i aprenentatge.
Per a quan tornem el setembre, a nivell
d’AMPA, també hem mogut fitxa ¡ de cara el
pro-per curs, podreu veure en L'horari provisional de les activitats extraescolars de
2004/5 que s’afegeixen dues de noves: el
Francès (ofertat per a tots el cursos de Primària de 1r a 6é) ¡ la Piscina (de 3r fins 6é)
que resta pendent de la confirmació del Martinenc.

personal auxiliar de serveis, monitors, pares i mares, alumnes) es continuar treballant amb responsabilitat i il·lusió per, entre tots, millorar la qualitat de l’educació, reformant el que hi hagi que reformar, tenint cura en el manteniment de les instal·lacions, canviant el que calgui, sent generosos
en l’esforç, el finançament, la col·laboració i la comprensió, sumant i no restant; tot per a que no es
perdin els trets d’identitat de la nostra escola (una
escola pública, catalana i democràtica), una escola
on tothom pugui dir la seva opinió amb total llibertat,
on tots tenim drets i deures, on no hi caben el desànim, la mesquinesa ni la irresponsabilitat.

Bon estiu a tothom!

En qualsevol cas, el que des de l’AMPA demanem a tothom que té quelcom a dir en la nostra comunitat educativa (polítics, mestres,

COMIAT A SISÈ
Com cada any hem d’acomiadar-nos
dels alumnes de sisè que deixen
l’escola per a incorporar-se a un centre
de secundària. Ho fem amb una barreja
de recança i alegria. Recança per que
s’allunyen unes persones amb les quals
en major o menor mesura hem compartit molts anys de vivències. Alegria
doncs la seva marxa significa que
s’obre una nova etapa en la seva vida
amb perspectives noves que marcaran
el seu futur, tant professional com personal. Estem segurs que l’escola els
haurà proporcionat els recursos necessaris per a afrontar la nova etapa i les
que vindran, i que en guardaran un bon
record, tant pel que fa als companys
com de les mestres, el personal no docent... i, desitjaríem que també de
l’AMPA. Ens agradaria, a més, que
aquest grup d’imminents antics alumnes ¡ l’escola no perdéssim el contacte.

Biete Rodriguez, Gerard Castillo Molleda, Víctor De Marcos Quintela, Johan
Sebastian Duque Nieto, Carles Escuder
Folch, Daniel Galvez Toledano, Eric
Garcia Cortes, Marta Gutierrez Muñoz,
Betzabeth Guzmán Yasila, Yolanda Heredia Serrano, Deídre Horna Ruiz, Laura Mendez Garcia, Adriana Merchan
Quevedo, Carlota Quintero Yelamos,
Judit Rico Garcia, Alejandro Rodriguez
Cortegana, Hector Sanchez Arranz,
Katheryn Sarmiento Guiral, Blanca
Scarciotti Soler, Andrea Segarra Vilarrasa, Daniel Serrano
Moreno, Sergi Teixeira Martin, Júlia Verger Navarro.

A tots vosaltres,

MOLTA SORT!

Candela Aznar Garcia, Pablo Sebastián

Us desitgem el millor
per l’etapa que ara
comenceu i les que
seguiran.
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UN DIA RODÓ
De quant en quant hi ha dies rodons, I
ens sorprèn fins I tot la meteorologia.
Així ho va ser el passat dissabte dia 5
de Juny.
Amb un dia força calorós
es va fer el Xlllè Torneig
de bàsquet i la festa de
les activitats extraescolars d’enguany.
Independentment de qui
va guanyar en els partits
de bàsquet amb alumnes
d’altres escoles, el més
important va ser la gran participació de
famílies que van aprofitar la presencia
dels seus filis í filles per gaudir d’un dia
lúdic a l’escola.

Vam gaudir dels exercicis dels petits a psicomotricitat, els de 1é i 2on ens van mostrar
com en patins també es pot jugar a bàsquet.
Els equips de bàsquet van fer uns més que
emocionants partits plens de competitivitat ¡ esportivitat. L’obra de
teatre va ser un èxit
També unes partides simultanis
d’escacs van ajudar a donar caliu a
un dia divertit.
Però per sobre de tot el millor la
participació de forces famílies ¡ el
esperit de col·laboració de tothom.
Així que moltes gràcies a tots per ajudar a tindré un dia rodó
.

EL GRAN SOPAR
Un nou any ha tornat el super-sopar de fi
de curs. Tots estàvem preparats per passar-ho molt i molt bé, els que més els nostres fills, van arribar ben equipats: roba apte per a qualsevol taca, molts ja portaven
banyador, xancles, roba de recanvi...
El menjador de l’escola es va transformar en
un bufet lliure de qualsevol hotel de luxe,
per què si no ho sabeu, tot tenia un aspecte
esplèndid, però encara millor poder menjar-

ho, així que a tots aquells que no es van
animar, ah!l ,ja sabeu l’any que ve no us ho
podeu perdre, VAL LA PENA. La millor mostra, els nens, pregunteu a
qualsevol d’ells, no van parar, els globus d’aigua, les
rialles, la música, s’ho van
passar de meravella. L’any
que ve, ja sabeu, tots a
fruir d’una nit fantàstica.

LLIBRES D’ESTIU I LLIBRES DE TEXT
Com en els darrers 4 anys els llibres de
text pel curs vinent es podran adquirir a
la botiga de la cooperativa ABACUS del
c/Ausias March n°16-18.
Els lots estaran preparats a
partir del 27 de juliol ¡ fins el
12 de setembre.
Us recordem que no cal quefeu cues nomes heu de dir
que sou de l’escola Parc del
Guinardó ¡ el curs del vostre

fill. Els lots estan separats i només s’han
de recollir... i pagar.
Els
llibres
d'estiu
que
l’escola recomana estan disponibles a la Cooperativa
Rocaguirnarda, situada al c/
Xiprer n° 13 (entre Villar ¡
Escornalbou) Com en els
darrers anys us faran un
descompte.
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TORNEIG PEONA-PEÓ
Com cada any, hem tornat a participar en el
Torneig Peona i peó d’escacs. Els resultats obtinguts aquest any tornen a ésser molt bons.
Aquest any han participat 23 alumnes de la
nostra escola i, com cada any, l’AMPA s’ha fet
càrrec de l’abonament de la quota d’inscripció.
La participació més nombrosa ha sigut la de 1r
amb 9 alumnes. Han aconseguit 2 copes, la de
campiona femenina per la Lara, i el tercer lloc
de la Gemma C. Els nens es van comportar
molt bé, però es van quedar sense copes.
A 2n, hem tornat a fer doblet, tenim a l’Anna
com a subcampiona, i l’Eulàlia campiona. Els
benjamins, cursos 3r i 4t, van competir formant equips de 4 o 5 components. En el nostre
cas teníem un cert desavantatge respecte als
altres equips ja que, actualment, no tenim cap
alumne de 4t fent escacs a l'Escola. Malgrat tot
vam quedar quarts per equips i al primer tauler, l’Elisa, se’n va endur la copa a la millor ne-

na (aquesta era l’única categoria mixta del torneig) quedant també segona, empatada amb dos
nois més, en la general de 1r tauler. La categoria
d’alevins, cursos 5é i 6é, també es van formar
equips. L’equip de nenes amb la Sandra, la Marta, la Carlota, la Judit i la Júlia van quedar en
quarta posició (el nivell era molt alt). Això si,
també ens vam emportar una copa, va ser la
Sandra com a segona classificada del segon tauler.
Apart d’aquest resum del torneig Peona ¡ peó,
també us hem de dir que tenim entre nosaltres a
un dels components de l’equip de Peona ¡ peó
benjamí (sots 10), que els passats dies 5 i 6 de
Juny es va proclamar a Tortosa Campió de Catalunya per equips, l’Elisa Martínez (3r).
Enhorabona i gràcies a tots i totes per seguir recolzant l’activitat d’escacs dins ¡ fora de l’escola.
Agraïments especials per aquells pares ¡ mares
amb paciència infinita i cares de resignació que
tots hem pogut veure aquests tres divendres de
competició.

CONSELL ESCOLAR DEL 20-05-04
El passat 20 de maig es va tenir lloc una reunió del Consell Escolar a on es van tractar
els següents temes:
Preinscripcions pel curs vinent: Han hagut 27
sol·licituds per a P3. També 1 per 3er i 1 per
5é.
Obres: S’han confirmat les obres del lavabos
de primària, la paret de l’aula de música ¡ el
terra de sauló al pati del sorral. La temporització prevista seria: abans de l’estiu començar els lavabos, la paret i el sauló; i després
de l’estiu acabar els lavabos.
Calendari escolar: La proposta de dies de
lliure elecció per aquest curs és: el 7 de desembre i el 13 de maig.

Piscina: Les obres a la piscina del CN Catalunya segueixen aquest curs i s’ha demanat
plaça a les piscines de la zona que reuneixen
condicions. En cas contrari P4 i P5 anirien al
Martinenc i P3 no faria piscina.
Quotes de material ¡ menjador: Es discuteix
la pujada o no de aquestes quotes. Queda
pendent de l’anàlisi de la Comissió econòmica.
Sortides: Des de l’escola es presenta un estudi del cost anual de les sortides aquest
curs (entre 55,20 € ¡ 72,05 € anuals segons
el grup) i es plantegen opcions per a reduir
el cost i la proposta de pagament pel banc
(per exemple 2 pagaments a l’any, retornant
les entrades individuals en cas de no anarhi).
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Col·laboracions
FELICITATS A L’EQUIP DE BÁSQUET DE L’ESCOLA
En aquestes mateixes "fulles” de fa només 5 mesos us anunciàvem com a novetat
que s’ha pogut crear un equip de bàsquet a l’escola. Doncs si, “Ja tenim equip”. I
quin equip ¡¡¡
Els nostres nens ¡ nenes de 4t, després de jugar una lligueta van quedar primers del
seu grup. Tot un èxit. Però, i per si això fos poc, després van superar les dues primeres rondes eliminatòries van arribar a jugar la semifinal de la lliga No es podia demanar més. Va ser molt emocionant seguir-los i molt divertit animar-los en els partits.
Ha sigut una meravella veure’ls jugar amb aquella il·lusió i amb aquelles ganes que
hi posaven.
Personalment vull confessar que al principi em feia una mica de mandra la idea de
anar cada divendres a muntar i desmuntar les cistelles i condicionar el camp o bé,
anar a altres escoles a jugar, de vegades bastant allunyades del nostre barri. A tot
això aquest any hem d’afegir la pluja que ens perseguia tots el divendres. Hauríeu
de veure la cara de decepció dels nens quan es suspenien els partits (directament
proporcional amb les ganes de jugar)
Aquest primer pensament de mandra de seguida va quedar enrere i no només per
l’emoció del joc del nostres nanos, sinó també per la bona connexió que hem tingut
els pares i mares que els seguíem. Ja esperàvem amb candeletes els divendres per
organitzar els nostres "berenars comunitaris” ¡ l’aportació argentina amb el mate
que, a part de treure’ns el fred, penso que simbolitza molt bé aquesta idea de compartir i de unió que és un equip i que han sentit, no només els nens, sinó també els
pares.
No vull acabar sense donar les gràcies al Genís que es el responsable de transformar
aquest nanos en jugadors de bàsquet i, sobre tot, per la paciència infinita que té
amb ells…
I, en especial, dono les gracies a aquest 11 nanos meravellosos Ariadna , Marta ,
Ona , Malen, Andreu , Dani, Guillermo, César, David, Nico, i Xavi, per haver-nos encomanat la seva il·lusió.
L any que ve tornarem a ser-hi¡¡
MAGDA BESCÓS;
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D’UN PARE QUE SE’N VA
A tots els pares ens arriba el moment: aquell en el qual els seus fills deixen l'escola.
Sense pretendre que les vivències i la importància siguin les mateixes, també per a nosaltres, els adults, amb el canvi d’escola dels nostres fills acaba una etapa i en comença una
altra.
Quan de tots aquests anys passats poso els aspectes negatius i positius als plats de la balança, penso que del nostre pas pel Parc de Guinardó recordarem més les llums que les ombres.
Cal fer constar que aquest balanç positiu no és el regal de ningú: és l’esforç de tots, pares,
mestres, alumnes i no docents, el que fa possible el dia a dia d’una escola com la nostra.
Per part meva, estic content d’haver participat, en la mesura de les meves capacitats, en fer
possible el paper que ara teniu a les mans.
Quan vaig entrar a l'APA (perdoneu, però no m’acostumo a dir-ne AMPA: em fa pensar en
els delinqüents malgrat l’absència de l’hac), l’aleshores president, en Josep Payró, em va demanar si volia fer-me càrrec de rellançar la revista de l’escola que, anys abans, havien editat.
Amb un grup de pares ens hi vam posar, i així van néixer (o renéixer) Les Fulles del Parc.
Vam aconseguir que el primer any sortissin gairebé amb una periodicitat mensual, malgrat
el volum de feina, la nostra inexperiència i la manca de temps i de mitjans. Els anys següents el ritme s’ha anat alentint: ja se sap que és al principi quan hi ha més entusiasme i,
d’altra banda, pel volum d’informació que hi sol haver potser la periodicitat mensual no dona
per a tant.
En fi: més endavant vam adoptar un disseny més dinàmic; vam aprendre a repartir-nos la
feina per guanyar en eficàcia. Així, Les Fulles del Parc han continuat apareguent amb una
certa regularitat.
Per damunt de que el contingut i el to de la revista siguin més o menys encertats, de les
èpoques de depressió i eufòria, i malgrat els errors que hem pogut cometre, em penso que
hem aconseguit l’objectiu que ens proposàvem: crear una eina de comunicació de l'escola,
on sempre hi tingui cabuda l’opinió de qualsevol que vulgui fer-se escoltar.
Per motius personals, els darrers dos anys m’he anat desvinculant de la revista, i només hi
he fet col·laboracions puntuals. Ningú és imprescindible per a res, però jo estic orgullós
d’haver contribuït a impulsar i a mantenir vives Les Fulles del Parc, una eina tan modesta
com es vulgui, però útil per a fer més escola, més diàleg i més persones.
A reveure !!
Guillem Verger

