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SANT JORDI AL PARC DEL GUINARDÓ
Tot i que el dia 23 d’abril, diada de Sant
Jordi, va ser dissabte, la nostra escola
no podia deixar de celebrar el dia del
llibre i la rosa. Per això la festa es va fer
el divendres 22.
Com cada any la diada va ser un èxit.
Nens i mestres varen treballar de valent
per tal de fer la “Festa del llibre”.

Com sempre l’assistència de pares ha
estat massiva. Menció especial mereixen
els pares i mares, que ben organitzats i
en un número molt important han
col·laborat en el funcionament de la
diada.
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Breus:
Cada curs va dissenyar i organitzar la
seva parada, hi havia per tots els gustos:
Juguem amb lletres, Del passat al present (la millor ambientada), Novetats, la
parada solidària Llegim per Nicaragua i
la parada d’intercanvi Llibres amunt i
avall. Hem de dir que aquest dilluns es
va trencar la Guardiola de la parada
solidària i es van recollir 114 €.
Enhorabona
nens i nenes¡¡¡
A més a més, un munt de jocs i activitats relacionats amb la lectura, un audiovisual sobre “Andersen” , una exposició de “Jules Verne” i també una parada de Comerç just.

• Al proper número us
donarem més informació sobre la setmana
de berenars i sobre el
Casal d’estiu.
• Aneu pensant a fer de
reporters per entrevistar a persones de la
nostra Escola.

Pag Web: www.edu365.com/ampaparcguinardo
e-mail : ampa2060@ampas.edu365.com

FULLES N

º 44

PÁGINA 2

ESCOLA DE PARES I MARES
Aquest any des de l'AMPA hem tornat a endegar l'Escola de Pares i Mares al Parc del Guinardó.
De moment, com ja sabeu, es va fer de forma
gratuïta, un Curs d’informàtica bàsica per a
pares i mares, el segon trimestre.
I per aquest tercer trimestre tenim organitzada una Conferència - col·loqui:
“El diàleg: la primera clau de l'educació.”
19 de maig
17:30 h. (amb guarderia)

La finalitat d’aquestes conferències és ajudar
a mares i pares a entendre millor com funcionen certs temes educatius i donar-los pautes
que els facilitin la seva funció educadora.
Hem editat un fulletó d'assessorament de l'Escola de Pares per que serveixi com a introducció al tema.
Es poden aconseguir còpies demanant-li a
l'Anna Saracho, per les tardes, o des de la
web de l'AMPA:
http://www.edu365.com/ampaparcguinardo

ponent: Elena Ramírez (psicopedagoga)

Bojos per l'Scalèxtric IV
El passat dia 12 de Març va tenir lloc al menjador de l’escola la 4ª edició del tradicional
“Bojos per l'scalèxtric”.

blanc i negre de la TV del menjador doncs
no hi va haver manera de que funcionés en
color.

L’acollida per part de pares, mares, nens i
nenes va ser tant bona com a les altres edicions. Aquesta vegada alguns dels habituals de
la jornada no van poder venir per la coincidència de dates amb un altre torneig de cotxes slot, esperem que els hi hagi anat molt bé.
En aquesta edició varem presentar dues novetats, la primera va ser un circuit “off road”
amb un cert “color” diferent, i la segona un
videojoc de cotxes slot que, tot s’ha de dir, es
va quedar sense color, o millor dit amb el

Ja estem carregant piles per la cinquena edició.
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Propers esdeveniments
Colònies La reunió informativa sobre les colònies es farà el 31 de maig a les 17,15 h. Tot i que
a la sortida de pares del dissabte 24 d’abril es
va visitar la casa de colònies, s’ha mantingut la
tradicional reunió informativa sobre colònies
per a aquells pares que no van anar a
l’excursió, i per tots aquells que encara tinguin
algun dubte.
Festa de les activitat extraescolars. Ja podeu
reservar el dissabte 11 de juny per al tradicional Torneig de bàsquet (el XIIIè) i la Festa de
les activitats extraescolars. En el proper numero
de la revista us informarem més detalladament..

Sopar de pares Reserveu també el divendres
17 de Juny a la tarda/nit per al sopar de pares
de final de curs.
Setmana de berenars. Us informem que els berenars pels nens que realitzen alguna activitat
extraescolar es donaran del 6 al 9 de juny.
Recordeu que enguany l’horari intensiu de
l’escola comença el dia 1 de juny. Les activitats
extraescolars es mantenen fins l’últim dia de
curs.
Casal d’estiu : Des de l’AMPA s’està treballant
en l’organització del casal d’estiu del Parc del
Guinardó 2005. Enguany la selecció de
l’empresa s’està fent difícil. Properament us
informarem.
Pintada Pel proper dissabte 7 de Maig, si el
temps d’aquesta primavera no ho impedeix, intentarem pintar el camp de bàsquet, col·locar
els nous focus del pati de dalt, posar la ràfia al
pati del mig (per donar ombra als petits), repintar els jocs..., tot això requerirà gent amb
ganes de col·laborar, si no, no donarem a
l’abast i segur que tot no es podrà fer. Continuarem informant.

" JOSEFINA Y SU TRICICLÓPTERO ROSA "
Us volem comentar que un grup de nenes de
6è ha participat cantant alguna de les cançons
del conte- CD "JOSEFINA Y SU TRICICLÓPTERO
ROSA".
Aquest tracta sobre la vida fantàstica i creativa
d’un nou personatge (la Josefina).Estarà disponible en format CD per ordinador, amb
il·lustracions i cançons, i els Interessats en adquirir-lo, podeu trucar a Isabel 646016573
(mare de 6è).

en

CD
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L´ENTREVISTA DE LES FULLES
A l’anterior número de les Fulles del Parc varem iniciar una nova secció, “L’entrevista de les
fulles”, on volem acostar-nos a persones de la nostra escola. Així ens aproparem al dia a dia
d’aquesta comunitat educativa de la que tots formem part.
En aquesta ocasió hem tingut una xerrada amb una mestra que cada matí arriba des del barri
de Gracia amb la seva antiga vespa, la Sílvia Majoral,
que com tots sabreu és la mestra de P-3.

La Sílvia treballa al Parc del Guinardó des del 1992, i
ja fa molts anys que rep als alumnes que comencen
a P-3. Ens explica que al principi va estar dos cursos a
P 5 i alguna vegada també a P 4, però que li agrada
molt el curs dels més petits “perquè no saps res d’ells
quan arriben i els has d’anar descobrint mica en mica. També perquè són els que més canvien durant el
curs, a tots els nivells”, ens diu la Sílvia.
“Però també m’agradaria poder seguir amb el mateix grup al menys un altre curs, perquè ja els coneixes i és quan els podries gaudir més. Ara quan estic
estones amb els nens de P4 o P5 em fa molta gracia
sentir-los parlar i veure els raonaments que fan.”

El seu tarannà i les seves inquietuds personals l’han portat a investigar, estudiar i treballar
d’una forma molt innovadora a parvulari. Això fa que la feina que es fa actualment al Parvulari
del Parc del Guinardó, estigui reconeguda per altres professionals així com per la Universitat,
que sovint venen a visitar l’escola per veure com es treballa.
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Tot i que ens confessa que alguna vegada s’ha plantejat canviar de centre, creu que la manera que pot treballar a parvulari no ho podria fer en una altra escola, “Seria com tornar a començar”, diu la Sílvia, ja que no podria desenvolupar aquesta feina tal i com ho fa i sentint-se
valorada com aquí. “Al principi les coses es feien d’un altra manera, però poc a poc aquí se
m’ha permès anar introduint aquells canvis que he cregut que millorarien el dia a dia.” També
reflexiona sobre els canvis que s’han anat produint a l’escola: “El fet que l’escola vagi canviant
significa que és quelcom viu i en constant evolució”.

Ens hem assabentat que la Sílvia ha publicat un llibre de les seves experiències a parvulari i
també un conte. Potser per Sant Jordi alguns de nosaltres ja ens ho haurem regalat.

Durant tota la conversa amb la Sílvia van sortint els aspectes que més valora del Parc del Guinardó: “ El que més el bosquet”, ens diu, “crec que estem en un entorn privilegiat, ja que podem gaudir d’un espai natural a dins de l’escola i això
ens dona moltes possibilitats de treballar amb els infants.” El fet que sigui una escola d’una sola línia, que
hi hagin edificis petits i separats, també ho valora positivament.

De totes maneres també pensa que alguns aspectes podrien millorar: “ s’està fent un treball molt important per
obrir l’escola a les famílies , però crec que la relació i la
comunicació escola—pares

es fonamental i sempre

s’hauria d’anar revisant”. Ens va comentar el projecte
que es va fer juntament amb les famílies per construir el
pati, i va ser molt interessant.

Ens acomiadem de la Sílvia adonant-nos que és un persona engrescadora, que gaudeix de la seva feina i que
ens “contamina” als altres per fer coses noves.
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Racó de les lletres
Aquest es el relat que hem
escollit per aquest número
de les fulles. Però recordem a tots els que heu fet
arribar contes que hi haurà
un obsequi per a tothom i
que totes les vostres històries sortiran publicades a la
pàgina web de L’AMPA.
Moltes Gràcies a tots.

Agenda cultural
El musical de Peter Pan

Sant Jordi ecologista

Amb els cents anys acabats de fer, en Peter Pan continua al
País de Mai Més i alimenta la imaginació dels nens i les nenes, i també dels adults, d’arreu del món.

Una nova versió de la llegenda de sant Jordi on el drac està
mort de gana, tot està ple de deixalles, contaminació,… què
passarà?

Teatre Apolo.

Avgda. Paral·lel 59

Dates: 22/04/05 al 22/05/05

El màgic món del llibres infantils i juvenils
Estem a l’any del llibre i la lectura, aquí teniu una exposició
on els protagonistes són els personatges més famosos de la
literatura infantil i juvenil…
Palau Robert

Pg. de Gràcia 107

Dates: 21/04/05 al 30/11/05

Guash teatre

C/ Aragó 140

Dates: fins 01/05/02

