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50 fulles¡¡
EL PERQUÈ DE LES FULLES, 50 EDICIONS DESPRÉS
L’hivern de 1997 va néixer el primer exemplar de “Les Fulles del
Parc”. Aleshores dèiem (i ara ho
continuem dient) que naixia
“amb la voluntat d’omplir un espai que des de l’APA (llavors
érem APA no AMPA) creiem buit,
el d’una informació periòdica de
tot allò que té a veure amb
l’educació dels nostres fills”; en
aquells anys, editàvem un munt
de notes i cartes, però notàvem
que mancava quelcom a la comunicació entre la Junta i les famílies. També responia a un dels
objectius de l’APA, l’edició d’un

full informatiu.
Però tots el inicis són difícils, i el de
les “Fulles” no van ser cap
excepció. El primer número va sortir
al març de 1997 i el núm. 2 no va
sortir fins el desembre del mateix
any. La qualitat gràfica d’aquets
dos primers exemplars no té res a
veure amb l’actualitat, però la primera pedra estava posada. Amb el
núm. 3, publicat el novembre de
1998, a l’ombra del 75è aniversari
de l’escola i d’una renovació ...
(Continua a pàg. 2)
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EL PERQUÈ DE LES FULLES, 50 EDICIONS DESPRÉS
important a la Junta, “reneixen” les Fulles amb una
nova maquetació (i amb un cert aire de butlletí oficial, per què no dir-ho). Aquell curs 1998-99 es van
publicar 7 edicions (núm. 3 al 9). El 10 es va publicar al novembre de 1999 i per segona vegada varem ser capaços de treure 7 edicions (fins el núm.
16). El núm. 14 va estrenar la capçalera que ja coneixeu (i el butlletí informatiu esdevingué revista).
Aquests dos cursos van suposar la consolidació de
les “Fulles” com a eina de comunicació a la nostra
escola.
El curs 2000/1 van tornar a sortir 7 edicions (de la
17 a la 23), i el 2001/2 en van sortir 6 (de la 24 a la
29), mantenint la periodicitat gairebé bimensual
(dues per trimestre). La manca de noves incorporacions va fer que el curs 2002/3 sols sortissin 5 (de la
30, al novembre de 2002, a la 34). El curs 2003/4
altres 5 edicions (de la 35 a la 39). Van ser dos anys
difícils, i en el núm. 32 reconeixíem les crítiques rebudes per la (im)puntualitat de “Les Fulles del Parc”.
El inici del curs 2004/5 va coincidir amb la publicació del núm. 40 i la incorporació d’una nova fornada a la Junta. Vàrem tornar a aconseguir publicar
7 edicions (fins a la 46) i a la núm. 43 (i a tot color)
vam poder anunciar-vos que ja teníem Pàgina Web
(una altre de les fites que perseguíem). Hem guanyat molt en qualitat gràfica (la pena es que les fotocòpies que rebeu no fan justícia a la tasca dels
companys, per això os recomano que les veieu a tot
color a la web). Vull aprofitar l’avinentesa per
agrair a l’equip directiu que, des de aquest curs
2004/5, utilitzi “Les Fulles del Parc” per a publicar els
resums del Consells Escolars. A l’actual 2005/6 ja en
portem 4 d’edicions (de la 47 a la 50) i calculem que
mantindrem la mitjana de 6 edicions per curs
(potser algun dia serem capaços d’arribar a una periodicitat mensual).
Durant aquest darrers 9 anys s’ha informat de les
visites al menjador, de les xerrades informatives,
ens hem fet ressò dels problemes d'infraestructura
(obres, portes de mal tancar, sorral, gimnàs,...), i de
la celebració de festes (castanyades, Carnestoltes,
Sant Jordi, Torneig i sopar de l’AMPA), s’ha comunicat la composició de les Juntes, comissions i enllaços, hem informat del “Projecte Lectura”, s’ha animat a la participació a les eleccions al Consell Escolar i informat del seus resultats, hem agraït la feina a
les mestres que han deixat l’escola, s’han fet entrevistes, s’ha creat el “Racó de les lletres”, hem vist
imatges nevades del Parc, s’ha informat de les activitats extraescolars, les colònies i els casals d’estiu,

..continuació

hem gaudit amb els èxits al Torneig d’escacs Peona—Peò i amb el bàsquet, hem vist els alumnes al
“Hola nens” de BTV, s’ha explicat què es la socialització de llibres i material escolar, ens hem fet
ressò de l’Agenda 21 i del Camí Escolar, s’han publicat Fulls d’assessorament de l’escola de pares
de la FaPaC, ens hem tornat “boixos i bojos” pel
Scalextric, hem rebut col·laboracions de mestres,
familiars i alumnes, cada juny hem acomiadat els
nois i noies de 6è; i, malauradament, també ens
hem tingut que fer ressò dels membres de la nostra comunitat escolar que la mort ens ha robat.
He tingut la sort de poder estar a la 1ª edició i a la
que fa 50. Els nens es van fent grans i no estaré
pel centenari. Vull aprofitar aquesta oportunitat
per agrair a tots els companys i companyes que
durant aquests darrers anys han fet possible amb
el seu esforç i dedicació, que aquella petita “fulla”
tremolosa que va sortir l’hivern de 1997 hagi agafat el grau de fortalesa que té a la primavera de
2006. Vull agrair també la col·laboració que sempre hem trobat per part dels membres del Claustre de Mestres, Personal de Serveis i Equips Directius de l’Escola; i la col·laboració dels alumnes,
sense ells no hi hauria ni escola ni AMPA.
I finalment vull agrair-vos als pares i mares la rebuda que sempre ens heu dispensat, i permeteu-me
que públicament em manifesti molt orgullós de
presidir l’AMPA que té una de les millors pàgines
web del seu entorn, i que ha aconseguit arribar a
50 edicions de la seva revista, que es la de tots.
JOSEP F. PAYRÓ
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Un, dos, tres… cinquanta.
Ens agraden els números rodons. Fem centenaris, noces de plata i d’or i celebrem els 25, 50 i 75 anys d’una
escola. En el fons repetim el sentiment que tenim a casa quan es bufen les espelmes del pastís d’aniversari.
És el ritual de compartir que estem vius, que tenim projectes de futur i que estem contents del camí que
hem fet. Estem segurs que aquest és el sentir de les mares i pares de l’escola quan vegin aquestes fulles que
fan el número cinquanta.
D’alguna manera, la vitalitat de les escoles és mesurable per molts indicadors. Obrir una web d’una escola i
trobar un espai de l’AMPA, inserit a la web o vinculat independentment és una prova d’activitat del sector
pares en la vida del centre.
Tenir a les mans una revista que aculli opinions de nens, pares i treballadors de l’escola, és un exponent de
bona relació i bon equilibri entre la comunitat educativa.
No és fàcil ser pare a l’escola. No és fàcil ser AMPA. Cal aconseguir el millor per als nens, respectant l’àmbit
de decisió dels mestres. Cal intervenir en la vida del centre d’una manera positiva que no generi susceptibilitats. Cal organitzar activitats i serveis per a nens i pares que funcionin bé i siguin barats. Molta feina, pocs
agraïments i alguna garrotada. No és fàcil.
Varem preguntar als nens de sisè que és necessari per fer una escola. Tots van coincidir en què el primer
que cal són nens. Després, van dir mestres. Amb una mica de reflexió, van veure que perquè hi hagi nens, el
més lògic és que hi hagi pares, que són qui prenen la decisió de tria d’una o altre escola. En pocs minuts
havien creat el triangle que ens reuneix a nens, pares i mestres.
Si mirem una mica enrere, des de mitjans dels 70, en què el nostre sistema educatiu va tenir una forta empenta, l’escola que tenim no seria la mateixa sense el paper dels col·lectius de pares, que van suplir o completar el paper que les administracions encara no podien fer, tant en l’exigència d’un bon model educatiu
com en l’aportació dels recursos necessaris perquè les nostres escoles estiguessin on estan.
Aquestes quatre o cinc reflexions només tenen sentit per felicitar-vos per la vostra feina i per animar-vos a
seguir-la. Els mestres estem aquí perquè vosaltres, pares, també esteu aquí..
Equip directiu

Des de mitjans de febrer i fins a primers d’abril ha
tingut lloc la segona edició del curs “informàtica
bàsica” per a pares i mares (tot i que només han
participat mares).

Aquest curs recordem que era gratuït i que tenia
una durada de 12 hores.
Una vegada acabat el mateix, les participants
l’han valorat molt positivament. Ens han dit que
els ha servit per perdre la por a l’ordinador, que
han conegut les instal·lacions que utilitzen els

seus fills, creuen que ja tenen unes nocions bàsiques per fer
anar l’ordinador tot i que s’han adonat que queden moltes coses per aprendre.
La professora ha estat la Sabine (mare de P-5)i
també ha estat molt satisfeta amb el curs.
Ens ha recordat les facilitats donades per l’escola i
que no ha fallat cap ordinador al llarg del curs.
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sorral

està

Aquest curs a parvulari s’està treballant (dins
l’agenda 21), els materials de joc. A partir de
les observacions del joc espontani i de les
aportacions de les famílies varem decidir fer
un taller de construccions de joguines pel
pati: mòbils de llum, so, color...
El dimarts 28, el parvulari va realitzar el
taller “els invents”, amb la col·laboració
dels pares i mares. Les aportacions de
les famílies han estat importants ja que
sense el seu ajut no hauríem fet gaire
cosa. Varem passar una tarda molt bonica tots plegats; ho vareu veure?

de

festa

Doncs aquí teniu unes fotos.

ESCOLA DE MARES I PARES
El passat dijous 16 de març es va fer la xerrada
col·loqui : Ajudar a ser responsables: els hàbits i
els valors. Conduïda per Vladimir Reinhardt,
psicòleg i coordinador de l’escola de pares de
la FAPAC.

La xerrada va ser molt interessant i dinàmica,
varem poder participar i reflexionar conjuntament. L’assistència va ser d’entre 20 i 25 persones i en el debat van haver-hi diferents aportacions i punts de vista força enriquidors.
En Vladimir ens va fer una exposició de com
podem ajudar als nostres fills a ser responsables des de que són nadons fins a
l’adolescència. De la importància d’anar inculcant uns bons hàbits quan són petits (per

exemple d’alimentació i de són), i a partir
d’aquí podran ser capaços de responsabilitzar-se.
En ajudar als nostres fills a ser responsables
els ajudem a créixer, a ser més autònoms, a
tenir més confiança en ells mateixos,... en definitiva, a fer-se grans. I, com en tot, els fills
aprenen de nosaltres amb l’exemple, si nosaltres som responsables en les tasques de la
casa, doncs serà natural per ells col·laborar
amb les feines de la casa, etc...
Es evident que als pares i mares ens preocupa inculcar uns bons hàbits, educar en els
valors,... Però amb algunes de les intervencions dels assistents es fa palès de que hi ha
nens que no ens ho posen gens fàcil als pares. També va sortir el tema dels germans,
que tot intentant educar-los de la mateixa
manera, és molt difícil que cada fill sigui responsable de la mateixa manera i sovint ens
costa als pares ser justos amb un i altre.
Com a conclusió, podríem dir que la xerrada
va ser molt interessant i enriquidora, tant pel
tema tractat, com pel intercanvi d’opinions i
diferents punts de vista que aportem les famílies.
Maria Mestre

PÀGINA 5

FULLES NÚM 50

El passat dijous 23 de febrer va tenir lloc la Festa de Carnestoltes del Parc del Guinardó . Tot i
ser un dijous hi va haver molta assistència de
pares, mares i d’altres familiars, per acompanyar els nens en aquest dia tant especial.
El grup d’animació, La Tresca i La Verdesca va
superar les expectatives dels que ja els coneixíem, i van sorprendre els pares i nens nous.
Amb un equip de so que es sentia des del carrer Verge de Montserrat, una música i unes
cançons molt engrescadores, les 4 abelles de
La Tresca i La Verdesca van aconseguir que
grans i petits ballessin i fessin gresca sense parar, per acabar tirant els 10 Quilos de Confetti
que tenien amagat.

disfresses: de fantasmes (el secret un bon maquillatge), d’abelles, de pot de pintura i pinzell, de dona de les flors……I això no es nou
d’aquest any, encara ens recordem de les 3
hyppies embarassades, d’una estàtua de la
llibertat amb un llençol, o d’un grup de nadons (potser amb una mica d’arrugues per ser
de veritat). A vegades no cal gastar-se molts
diners per portar una fantàstica disfressa, i a
més a més, és molt més divertit.
Des de la redacció d’aquesta revista plantegem un repte per l’any vinent:
Ens agradaria veure molts pares/mares que,
individualment o en grup, s’inventessin les
seves disfresses, demostrant així als propis fills
que la imaginació no es perd com la memòria……
Ah! Per cert la xocolata estava boníssima com
sempre. Però com tot no pot ser perfecte, van
faltar melindros....

Però d’abelles no només hi havia les 4 del grup
d’animació, hi havia moltes més (grans i petites) i mosques, i papallones, en definitiva molts
insectes a la Festa d’enguany. També hi havien
vaquers, elfs, princeses, fantasmes, nenes que
abans eren nens, escombriaires, policies,……
doncs tots els nens, alguns
pares i, com no, les mestres
estaven disfressats.
Els pares van donar exemple,
de com la imaginació és un
valor important i que cal utilitzar. Amb 3 o 4 materials
reciclats, una mica de temps i
organització, i utilitzant la
imaginació van improvisar
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El passat 15 de desembre i el 22 de febrer varem tenir reunions del consell escolar. Es van tractar els temes
següents:

Reunió del 15 de desembre.
1. Informació sobre l’entrevista direcció de l’escola - IMEB (Ajuntament).
El Jordi fa un resum al consell de l’entrevista que va tenir l’equip directiu de l’escola amb l’equip
directiu de l’IMEB. En aquesta trobada es va explicar el projecte de direcció i els punts a destacar
serien:
Obres: un cop explicada la situació de l’escola i en la mateixa reunió, la regidora, Marina Subirats, demana a construccions escolars, que la nostra escola tingui prioritat pel que fa a les
obres.
L’ordre d’actuació seria el següent:
Cuina.
Humitats de 3r i 4t i coberta pati de dalt.
Calefacció.
El consell acorda esperar esdeveniments i en cas que no diguessin res demanarà una reunió
en nom de l’AMPA a la que també hi aniria el director.
Relació pares - escola: el gerent del IMEB va destacar especialment aquest aspecte del projecte
de direcció ja que defineix bé el paper de cadascú i al mateix temps considera necessària la
participació dels pares en la vida d’escola.
El cablejat d’ADSL està aprovat i ens faran arribar a l’escola 3 ordinadors portàtils i un canó.
2. Propostes de compres
Amb el romanent econòmic del curs 2003-04 es va comprar la caseta del pati del mig.
Amb el del 2004-05 s’ha comprat el teclat de música, la bateria del vídeo, el baby per amplificar
la veu, un canó de projecció, un DVD, una càmera de fotos i un radiocasset.
Amb el del 2005-06 proposem comprar 1 ordinador portàtil i dos ordinadors de segona fila.
3. Informacions diverses
El 9 de gener la tutora de 4t, la Isabel Pàmies, va deixar l’escola per treballar a biblioteques del
IMEB i s’incorpora la seva substituta, la Marta Marquès. El dia 12 tenim prevista una reunió
amb els pares de 4t per presentar-la.
El sr. Adelardo Sanz és el nou inspector d’educació i s’ha vingut a presentar.
S’informa al consell de les activitats que farem per acomiadar el trimestre i de l’article que publicarem a Barcelona Educació sobre l’agermanament amb una escola de Nicaragua.
4. Altres temes, precs i preguntes
Per al dijous de Carnestoltes ja està contractat el grup d’animació. Els pares comenten que per
un altre cop, si hi ha un canvi de dates, se’ls consulti doncs generalment els resulta més fàcil
adaptar-se a una tarda de divendres.
La Xerrada per a mares i pares va anar molt bé. Hi ha ganes de repetir-ho i també hi ha un llistat
amb els temes de més interès (hàbits, sexualitat, estudis...)
Els pares comuniquen que cada curs té una mare que actua com a enllaç
A la pregunta sobre el camí escolar s’explica fins quin punt s’ha fet aquest treball des de l’escola
i des de l’AMPA. El projecte per part de l’escola es va tancar en el seu moment.
El projecte Besicanvía per posar en marxa un banc de temps entre els pares continua en fase de
proposta i s’ha de revisar el reglament de règim intern i recollir idees.
Es parla del material socialitzat a l’aula i acordem que es parli al claustre per definir quin ha de
ser (diccionaris, atles, mapes,...) i com s’ha de portar el control.
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Reunió del 22 de febrer.
1. Tancament econòmic i pressupost
S’aproven tant el tancament 2005 com el pressupost 2006.
S’acorda d’ara en endavant donar còpia prèvia d’ambdós documents als membres del consell.
2. Properes festes a l’escola
Es convoca el proper dimarts 7 de març a les 16 h la comissió de difusió del consell per parlar de la festa de
Sant Jordi.
3. Obres i actuacions al centre
TIC.
Han arribat 3 portàtils i 1 canó. Tot el centre compta amb connexió a ADSL.
Arribaran, en breu, 3 portàtils més, 2 canons, 3 taules i 3 pantalles.
Es preveu que entre aquest curs i el vinent, cada aula tingui almenys 2 ordinadors connectats a ADSL.
Es comenten els problemes per desar les màquines en lloc segur, quan acaben les classes, i el que això
comporta per a la seva adjudicació a les aules del centre.
L’equip directiu de l’escola proposa reconvertir els diners adjudicats a una futura compra d’un portàtil en la
compra d’ordinadors de segona fila que farien les funcions necessàries col·locats a les aules.
Es connectarà la sala de l’AMPA amb l’ADSL.
OBRES.
Es demana que es facin gestions per saber l’estat de les obres del Goya.
4. Darrers canvis de personal.
L’Anna Martínez substitueix l’Àngels Miralves a 1r. De moment la substitució es preveu de llarga durada.
5. Valoració sobre els activitats i el trimestre anterior.
La valoració és correcta, especialment sobre la activitat del bescanvi realitzada al desembre amb els nens.
6. Campanya de preinscripció
L’equip directiu informa de les accions fetes:
tres reunions en petit grup de pares interessats per al curs vinent,
el 6 de març es realitzarà la jornada de portes obertes,
s’han visitat les llars d’infants properes i s’han distribuït fulletons.
7. Alumnat nou.
Ha arribat un nou alumne a 1r, un altre a 2n i un altre a 6è.
8. Altres informacions i precs i preguntes.
El director informa sobre un accident patit per una alumna i la gran demora (75 minuts) d’arribada del servei 061. S’acorda fer una queixa a nivell oficial i de consell.
Fora d’horari escolar (el cap de setmana) hi ha hagut un furt i han desaparegut pilotes i altre material del
quartet d’educació física. Els pares demanen si alguna assegurança cobreix el fet. S’acorda reposar-ho a
càrrec del compte de material escolar.
Besicanvia. L’AMPA ha presentat 5 projectes per obtenir subvencions econòmiques del districte. Un d’ells
és Besicanvia (sobre un banc de temps entre els pares de l’escola). En aquest context, l’AMPA demana
pressupostos per a una cartellera per a aquest projecte de bescanvi.
L'AMPA anuncia la Xerrada gratuïta per al 16 de març per “ajudar a ser responsables”. La proposada per al
proper novembre, sobre “pantalles”, també serà gratuïta.
Es valora el darrer simulacre d’evacuació com a correcte. Es col·locarà un intercomunicador, que obri la
porta exterior, a la sala de música.
Equip directiu
Març del 2006
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Per aquest número 50 de Les Fulles del Parc ens hem
plantejat seguir amb les nostres entrevistes i aquest cop
li ha tocat al dire, Jordi Cegarra. Però com que hem
començat per comentar la seva trajectòria personal i
hem acabat per analitzar els projectes de futur que l'equip directiu té per la escola, ens ha sortit una entrevista prou llarga i interessant com per dividir-la en dues
parts. La primera sortirà en aquest número i la qüestió
del projecte de direcció sortirà en el proper.
Entrevistadora: Com va començar això de fer
de mestre?
Jordi Cegarra: Vaig ser un mestre tardà. Havia
fet moltes feines diferents i a través d’un amic
vaig entrar a fer unes petites feines en una
escola al temps de migdia. I em va anar agradant i a rel d’allò vaig anar ampliant, vaig fer
tallers, vaig fer altres coses i durant un temps
vaig treballar de mestre sense tenir cap títol.
Més tard em va semblar que m’havia de professionalitzar en allò, vaig fer estudis amb la qual
cosa ja no vaig tenir problemes de títols i m’hi
vaig dedicar. És el que podríem dir una vocació
tardana. Tenia vora de 30 anys, uns 27 o 28...
E: I com va ser el passar de mestre a fer la direcció?
JC: Bé, a l’època que jo vaig passar a fer la direcció jo treballava en una escola de tipus cooperativa, on totes les decisions es prenien en assemblea i el
paper de direcció era molt diluït, un paper més administratiu.
I jo vaig agafar just el moment en que aquella escola–
cooperativa va passar a la xarxa pública i d’alguna manera
això va comportar canvis en la manera de funcionar. Diguem
que va passar a ser una direcció més personal, amb més capacitat de decisió de la direcció, no tan sols per tria personal,
sinó que els mateixos companys i les famílies van demanar
que aquella figura fes més el paper de direcció com s’entén
ara.
E: Aquestes escoles – cooperatives és el que s’anomenaven
Escoles de la CEPEC?
JC: Això era una cooperativa de les anomenades CEPEC, això
era als anys 70-80, i eren grups de gent, que molts no eren
mestres (mestre en el sentit de tenir titulació de mestre –que
jo crec que ser mestre és una altra cosa que tenir un títol-), i
que a més a més hi havia tot el personal de l’escola, hi havia
mestres, gent que feia la neteja i monitors. Justament
d’aquesta experiència que et parlava, jo era monitor i pertanyia a la cooperativa i el meu vot valia tan com el de qualsevol altre.
Aquesta estructura és també molt pròpia de l’època, dels
moviments veïnals i demés i aquesta estructura ha quedat
com desencaixada, no és que no sigui vàlida, jo l’enyoro amb
molt de carinyo, però en aquest moment és molt difícil...
E: Bé, en aquell moment l’escola pública era molt deficient i
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precisament moviments com aquestes escoles de la CEPEC
pretenien aconseguir un ensenyament públic de qualitat,
català, democràtic, laic...
JC: Sí va ser un moviment de gent molt idealista en aquell
moment, però que va fer una aposta per un ensenyament
renovador... hem d’entendre que en aquell moment l’escola
pública estava molt lligada a l’aparell franquista. Jo crec que
això no va passar a les escoles municipals. Les escoles municipals, aquells temps els van viure d’una altre manera, van
aconseguir mantenir una sèrie de valors i una participació en
la vida de l’escola diferent.
Llavors jo diria que tot això va confluir amb
la integració d’aquestes escoles que dèiem a
la xarxa pública i arriba un moment en que
s’homologuen molt tots aquests models: el
de l’escola municipal, l’escola pública feta
per l’Estat i les que es van integrar posteriorment. I ara les diferències, per sort, són menors.
E: El 2004 arribes a la nostra escola. Quines
característiques li trobes?
JC: La veritat és que venint d’una escola
com la que venia, curiosament he trobat
molt poques diferències... és a dir característiques similars al ser una escola petita i que
té una línia i per tant tothom es coneix, que
té al darrera molts anys, amb una manera
de fer que no ha sortit del no res, que hi ha
un carinyo per part de la gent, un interès, la
gent la viu com una cosa pròpia, sobretot
l’equip de mestres. És una cosa que no passa a algunes escoles de la Generalitat més grans i amb més mobilitat, en que
els mestres arriben, s’hi estan un parell d’anys i ja està, això
marca molt. Hi he trobat una manera de treballar realment
molt similar a la que jo havia conegut, la manera de fer, de
tractar amb els nanos, d’intervenir... té moltes semblances a la
manera a la qual estava acostumat, per tant em vaig endur
una sorpresa agradable.
Com a característiques particulars, les escoles de l’Ajuntament
tenen una tradició important, fa 80 anys que funcionen, és
un món més petit hi ha menys escoles – són 13 em sembla de
primària- tothom quasi bé es coneix, de fet podria ser una
situació endogàmica amb poca renovació, però jo ho he percebut com a bo.
E: Quina aportació positiva té?
JC: Positiva?, que hi ha més cohesió, per exemple ara que
estem de matriculació les escoles de l'Ajuntament estem coordinades, ens truquem ... “us envio una família”... és molt més
ràpid la relació davant del funcionament d'escola amb altres
escoles i altres mestres mentre que quan estava en una escola de la Generalitat et movies amb les 4 o 5 escoles amb qui
hi havia més sintonia i amb les altres no tenies contacte.
E: Aquí hi hauria més comunicació...
JC: Més comunicació, sí. Més facilitat de comunicar les coses,
d’entomar petits problemes i buscar solucions.
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E: Fins i tot amb l’IMEB?
JC: Sí, fins i tot amb l’IMEB més que amb el Departament d'Educació. El Departament d'Educació és una gran màquina, i
llavors costa més. En canvi aquí tot és proper, el cap directe...
és molt més freqüent parlar amb el gerent que no pas a la
Generalitat parlar amb els caps. Això afavoreix una mica en
l’àmbit del que és l'escola primària, jo soc del parer que a l'escola primària hi va bé tenir un entorn familiar, en què tothom
es coneix, una escola en que arriba un mestre i ja saps si
aquella persona s’adaptarà o no...

E: Jo tenia entès que una de les característiques de les escoles
de l’IMEB eren els especialistes, que tenien una formació molt
bona, que l'especialista de música havia fet no només el magisteri, sinó també el Conservatori...
JC: No forçosament, actualment regeix la mateixa normativa
que a les escoles de la Generalitat per tant un mestre que ha
fet magisteri amb especialitat de música podria accedir a la
plaça d’especialitat de música si passa les oposicions. El que
passa és que per tradició sí que és veritat que les escoles de
l'Ajuntament van mimar molt els especialistes, abans que la
Generalitat els tingués, aquí es tenien i es cuidaven. Aquí per
exemple hi ha una persona especialista en Plàstica que té
Belles Arts, hi ha una persona que té un nivell de música important -ara no sé quina titulació té- però no és una mestre
que té música, jo diria que és una música i mestre alhora, la
persona d’educació física ha fet INEF és a dir que si mirem el
quadre d’aquí, tots els especialistes estarien a un nivell -si parlem de titulacions- superior i és veritat que l’IMEB ho ha cuidat això .
A les escoles de l’ajuntament hi ha una tradició de cuidar la
vessant més artística que ja ve d’abans de la guerra civil també hi ha una vessant més participativa dels nens que ja entronca amb els moviments de renovació pedagògica dels
anys 30 i per tant això està en el si de l’escola, si mirem enrere
això ja existia, mentre que a la resta d’escoles, o bé van ser de
nova planta -les que es van construir als 70- i també hi havia
participació o bé eren l’escola nacional pura i dura per tant
aquesta tradició no existia i s'ha anat creant després.
Jo he vist molts equips directius i moltes escoles i tinc una
visió bastant panoràmica, a vegades només quan entres en
una escola ja et pots fer una foto robot del que passa allà
dins, només pels dibuixos que hi han penjats, pel tipus de
material, aquest impacte és claríssim. Hi ha moltes escoles
que estant tirant endavant, hi ha algunes que s’han quedat
enrere i potser hi ha algunes punteres que són les que estan

PÀGINA 9

aplicant coses molt més renovadores i impactants, que s’han
posat molt més les piles. Nosaltres estem en una línia correcta
i similar a les de l’altra xarxa.
E: Quina cosa d'aquestes "punteres" envejaries?
JC: El tractament que es dona a l’anglès, però l’anglès no com
es fa ara a moltes escoles on diuen que tenen l’anglès des de
P3 i que vol dir que tenen 45 minuts d’anglès a la setmana,
nosaltres tenim la convicció que la millor manera d’aprendre
un idioma estranger és utilitzant-lo com a eina de comunicació real. Això podria ser creant una situació comunicativa per
exemple relacionant anglès i TIC. Aquest és un el camí cap el
qual volem anar, va ser un projecte que vam presentar l'any
passat però no es va aprovar –per qüestions administratives- i
no ens enganyem el que no podem fer és dir que farem tal
cosa si no tenim els mitjans, posarem moltes ganes però...
Una de les possibles vies per tirar en davant el projecte de
l’anglès - no dic que sigui la que aplicarem aquí, però podria
ser un camí- és, primer, que hi hagin diverses persones que
dominin l’anglès, si només tenim un sol especialista estem
lligats de peus i mans. Necessitem un bon coneixedor de la
llengua, que domini la llengua a nivell oral i que pugui estimular el nanos i parlo especialíssimament d'oral perquè el
que es fa a molts llocs és la qüestió gramatical, els nanos van
fent les lliçons i el significat que això té per a ells és mínim. El
que ens agradaria és que els nanos poguessin comunicar-se
realment, abocar experiències, comunicar-se amb altres llocs
–un intercanvi amb alguna escola d’un altre país que hagués
d’utilitzar l’anglés-, quelcom que pels nanos tingués significat.
Poder buscar materials que tinguessin interès que podrien ser
pel·lícules ... materials que estan en anglès i que per tant els
nanos tenen la necessitat de conèixer. Valorem el tenir la
necessitat de produir missatges en anglès però que siguin per
alguna cosa, no per omplir un paper perquè el profe estigui
content! El que han intentat en alguns llocs és agafar una
altra matèria i cooperar amb l’anglès. Han agafat un tros de
socials en anglès un tros de naturals. O també podríem baixar
coses d’Internet i veure què ens diuen allà. La llengua ha de
tenir una utilitat pel que volem aprendre. L’objectiu no és
només aprendre la llengua, d’això en diem metalingüística:
estudiar la llengua per estudiar la llengua. I l’altra cosa seria
estudiar la llengua per comunicar-nos. Jo puc estudiar la meva pròpia llegua, estudiar els verbs i m’ho passaré molt bé.
Però hi ha una altra manera que és aprendre per comunicarme. Potser no sabré què són els adverbis però parlaré la llengua i em comunico. A la primària l’objectiu seria fer nanos
competents en anglès ja que de cara al futur aquests nanos
han de ser adults que coneguin l’anglès, en el món actual
se’ls hi demana.
Però per això hem de trobar una fórmula per aconseguir
gent que conegui l’anglès, per poder fer estructures flexibles,
una altra necessitat és partir grups, amb 25 nanos en una
classe oral, quan li toca parlar al 25 ja has de plegar. Tot això
implica recursos, aparells, mitjans audiovisuals. Hi ha escoles
on s’han intentat coses, els hi ha d’ajudar l’estructura, un
equip cohesionat i que estigui en un mateix nivell de formació, cosa que no sempre és fàcil, que els inspectors t'ho afavoreixin, han de coincidir moltes coses perquè només que un
factor d’aquests balli ja ho has perdut.

(...continuarà)
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Sant Jordi ’06
Com l’any passat, seguint la tradició, per Sant
Jordi l’Escola munta una Fira del Llibre. Aquest
any serà el divendres 21 d’abril (ja que Sant Jordi
cau en diumenge). Aquesta festa, igual que
d’altres que es munten durant el curs escolar,
com el passat Carnestoltes, tenen un caire especial ja que és una molt bona ocasió per a que les
famílies, al tenir les portes obertes en ple horari
escolar, podem gaudir junt amb els nostres fills i
filles i les mestres, de crear escola. Sí, per que precisament amb aquests actes oberts i participatius
estem creant entre tots i totes, estem consolidant,
aquest projecte educatiu de l’Escola Parc del Guinardó.
Si a més de ser espectadors, de veure quins són
els fruits d’aquest treball diari que fan les mestres
amb els nostres fills (els Jocs de Lletres, el treball
dels més grans sobre l’Einstein, ...), si a més a més
d’això, hi aportem la nostra participació, estarem
aportant el nostre gra de sorra per a que aquest
projecte faci d’aquesta escola, la millor possible
per als nostres fills i filles.
Per això les mestres estan demanant sempre si hi
ha algun familiar (pares, avis...) voluntari per venir
a explicar contes per als més menuts, o a ajudar a
guarnir el pati, o a fer altres manualitats o a explicar algun tema als nanos del qual estàs fet un especialista ...

I per això, des de l’AMPA no ens cansarem mai de
demanar la participació de tothom. De recordar
que les reunions de la Junta (un cop al mes) són
obertes a tots els pares i mares que vulguin participar, de demanar la més amplia participació a
l’Assemblea de l’AMPA (un cop a l’any), als actes
que organitza l’AMPA per aquesta escola: com les
Xerrades – Col·loqui de l’Escola de Mares i Pares,
etc.
Per això l’AMPA ha convocat per segon cop
aquest curs, una reunió d’enllaços, per a que
l’enllaç promogui a cada curs la participació dels
pares i mares junt amb els seus fills en aquesta
Festa d’Escola.
US HI ESPEREM!!!
PD. Per cert, aquest any la Fira del Llibre té com
un dels temes: el col·leccionisme. Si tens una
col·lecció antiga de cromos, o de cotxes de scalextric, o qualsevol altre interessant posat en contacte amb nosaltres. Des de l’AMPA també
n’aportarem una: la col·lecció dels primers 50 números de Fulles del Parc.
Eduard

LES 7 DIFERÈNCIES DEL PARC

TROBEU LES SET DIFERÈNCIES. LA SOLUCIÓ EN EL PROPER NÚMERO
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Aquest és un recull de pensaments i sensacions que els nens i nenes de l’escola volen compartir
amb tots vosaltres, hi són tots des de P3 fins a 6è.Us volem agrair la vostre col·laboració i alhora
animar-vos a tots a participar més activament en la nostra revista, ja sabeu que tenim un racó on
podeu expressar-vos.
No més ens queda afegir una cosa : ELS NENS I NENES DE L’ESCOLA SÓN PRIMAVERA
LA PRIMAVERA I SANT JORDI AL PARC DEL GUINARDÓ
Al arribar la primavera venen orenetes i papallones i surten moltes floretes
El sol es posa sobre la gespa i arriben les roses i les ganes de llegir.
Anem a la platja a jugar amb la sorra
Veiem aparèixer moltes fruites, colors i com el sol ens desfà la xocolata...
Per que l’abril ja ha arribat i la primavera s’ha estrenat.

Cavaller de cavall blanc

Noble cavaller

El nostre patró ja ha arribat,
Pau, felicitat i bon temps ens ha portat,

Que mata al drac
Salvant gent del carrer.

I amb ell un llibre i una rosa regalem

Quan la feina feta està

A tots els que estimem.
Però tot l’any llegiré i molt imaginaré.

Un bon àpat es farà.
Qui és?

Potser no recordes la meva olor....
Recordo l’aire suau al meu rostre,
Imaginant la teva arribada,
Mirant a través dels núvols,
Agafant amb els pensaments,
Vols de somnis que
Em portaran al teu costat.
Recordo,recordo i sento la teva olor... per que
Ara ja ets amb mi.
Isabel González
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*Exposició fotogràfica: Man Ray. Llums i somnis. Centre Cultural Caixa de Girona—Fontana d’ors,
fins el 21 de maig. c/ciutadans 19, Girona.
*Museu Marítim (Barcelona). Pirates.
*Setmana Medieval de Sant Jordi a Montblanc: 21-22-23-28-29 i 30 d’abril.
*Natura i literatura als parcs. Descobrir la màgia dels espais naturals a través de la ploma
d’escriptors i poetes que donaran a conèixer la seva relació amb aquests espais. www.diba.cat/
parcsn. Maig i juny.

