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R E V IS T A

BENVINGUDA AL NOU CURS
2006-2007 EL CURS DE LA 6ª HORA
Com cada any, un cop acaba l’estiu, i les primeres “gotes fredes” començar a
inundar aquest país nostre on plou poc i malament, arriben les factures dels
llibres de text, les compres de material escolar, etc.... De sobte, ens adonem
també que aquelles peces de roba que vam comprar pensant que durarien un
parell d’anys s’han escorçat (o el fill/a ha crescut més del compte).
També com cada any, i amb una mica de retard, arriba la primera edició de “Les
Fulles del Parc”, i des de l’AMPA aprofitem aquesta avinentesa per a donar la
benvinguda a aquest nou curs 2006-7 que, igual que el darrer, ha començat
més aviat que mai, un dotze de setembre. Repetim el nostre desig de que sigui
un bon curs per a tothom i que, amb l’ajuda de tots, puguem ajudar en tot el
que calgui.
Com sempre, permeteu-nos que donem una benvinguda particular a les noves
famílies, alumnes i personal docent que s’han incorporat a la nostra Escola.
Sens dubte. aquest curs 2006/07 passarà a la història com “EL CURS DE LA SISENA HORA”, una de les principals mesures que preveu el Pacte Nacional per a
l’Educació, signat el passat 20 de març. A la pràctica, aquesta mesura suposa
l’allargament de la jornada escolar pers el nens i nenes de Primària (de 1è a 6è)
en una hora cada dia. Aquesta hora suplementària es destina, segons el Pacte,
al desenvolupament d’habilitats que afavoreixin l’assoliment de les competències bàsiques (es a dir lectura, comunicació oral, estratègia matemàtica i sensibilitat artística).
Des de l’AMPA volem continuar contribuint a resoldre els dubtes que us puguin
anar sortint, i ajudar-vos en tot el que estigui al nostre abast.
Un any més, la gestió de les activitats extraescolars estan a cura de l’empresa
DIVERJOC, mantenint la figura de la coordinadora (l’Anna Saracho) “in situ”.
Des de la Junta farem el seguiment amb l’objectiu de mantenir i millorar la seva qualitat.
Un cop més, volem fer també ara i aquí una CRIDA A LA PARTICIPACIÓ. Com
cada any, estan previstes baixes a la Junta , i alguns companys i companyes estan a punt d’anar-se’n, ja que llurs fill/filles creixen i acaben Primària.
Es IMPORTANTISSIM que nous pares i mares s’incorporen a la Junta per a assegurar el relleu generacional.
La feina ja la tenim, i il·lusió per fer-la també. Si algú vol apuntar-s’hi, ja ho sap, a
la propera Assemblea té la seva oportunitat.

Pag Web: www.edu365.cat/ampaparcguinardo
E-mail: ampaparcguinardo@edu365.cat
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EL PROPER 16 DE NOVEMBRE DE 2006
TENS UNA CITA
El proper 16 de novembre de 2006, dijous, tens un cita. Tens una cita a 1/4 de sis de la tarda al
menjador de l’Escola, Tens una cita amb l’Assemblea Ordinària de l’AMPA per a parlar de tot allò
que afecte els teu/s fill/es. Tens una cita per a poder apuntar-te a la Junta i aconseguir així millorar els serveis que l’AMPA ofereix.
Per a facilitar l’assistència hi haurà servei de guarderia.
No t’oblidis. El dijous 16 de novembre de 2006 tens una cita.

I EL 7 DE NOVEMBRE UNA ALTRA

Comencem el curs a l’Escola de Mares i Pares
Dimarts, 7 de Novembre de 2006 a les 17,15h. ( amb guarderia )

Tema: Pantalles sanes (TV, PC, PlayStation...)
Podeu consultar material de recolzament teòric a la web.

Aquest taller pretén dur a terme una formació en valors i parlar sobre l’educació dels infants i joves en les seves habilitats comunicatives i la seva potenciació.
La tasca dels pares i mares, dels educadors és molt important quan arriba el moment de fer veure
als usuaris més vulnerables de les pantalles (els més menuts, infants i joves) que no han d’ésser
uns consumidors passius i prou; més aviat han de voler ser uns usuaris actius, crítics, creadors,
que coneixen des de “dins” el funcionament i les característiques dels mitjans.
És aleshores quan esdevé fonamental el gran servei que pot desenvolupar l’alfabetització mediàtica, quan la societat vol treballar per al creixement d’una ciutadania més informada, més formada, més educada, en definitiva, molt més lliure i, per tant, solidària, tolerant, i un llarg i democràtic etcètera.
Es destaquen dues idees fonamentals:
La importància de les pantalles: és important
tenir en compte que tots els éssers vius aprenem imitant, i totes i cada una de les imatges
que processa un infant tindran la seva repercussió en un moment o altre de la seva vida.
Pantalles sanes. És essencial poder fer que pares i mares prenguin consciència que totes les
pantalles, però especialment la televisió, són
armes de doble tall.
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GUARDERIA A LES REUNIONS DE CLASSE
Enguany no s’ha pogut organitzar el tradicional servei de guarderia que l’AMPA venia oferint a
les famílies per a facilitar la seva assistència a les reunions de classe de primer de curs organitzades per l’Escola.
Com tots ja coneixeu, la desaparició de les tradicionals fonts d’ingressos de la nostra Associació
ens ha obligat a prendre determinades mesures de retalls de despeses. La Junta està oberta a
rebre els vostres suggeriments per a tal de poder seguir mantenint el nivell de servei acostumat.

"ORDENATAS PER AL COLE"
Gracies a la col·laboració de tots vosaltres amb l’aportació dels “punts
Condis” l’escola ha aconseguit una impressora hp laserjet 1022 a la 7ª
convocatòria “ordenatas per al cole”.
Quan arribi la 8a. convocatòria us tornarem a demanar que recolliu
molts “punts Condis” per aconseguir nou material informàtic per la nostra escola.

I MÉS BONES NOTÍCIES
Com ja hem vàrem anunciar a la darrera Assemblea de l’AMPA, la pèrdua d’una de les tradicionals font
d’ingressos provocada per l’externalització de les activitats extraescolars ha suposat el buscar noves opcions que permetin quadrar el balanç contable, intentant que recaigui el menys possibles a les economies
familiars.
Dins d’aquesta busca, el darrer curs des de la Junta s’ha fet una feina important en les convocatòries de
subvencions a l’Administració.
De resultes d’aquesta tasca, podem informar-vos que hem rebut l’aprobació dels projectes següents
(indiquem nom del projecte i l’import atorgat:

•

L’esport a l’escola (600,- euros)

•

Projecte Besicanvia (300,- euros)

•

Consolidació de l’AMPA (150,- euros)

Les festes populars i tradicionals (150,- euros)
Així doncs, rebrem 1.200,- euros. No es tot el que vam demanar, però “menos es nada”.
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El 20 de juny varem tenir la darrera reunió del consell del curs 2005-2006.
Varem parlar del temps de migdia, de la reutilització de llibres de text i la quota de material, la quota de
sortides, la natació, de beques, l’acollida matinal i alguna que altra informació.
Temps de migdia
Es van acordar les quotes següents: 118 € a infantil i 94 € a primària. Les altres tarifes (un dia, dos dies)
mantenen la mateixa proporció amb el preu mensual que en cursos anteriors.
S’acorda una relació de monitors i grups de nens més flexibles. Els deu monitors previstos tindran, en algunes estones, nens e diferents cursos.
Llibres reutilitzables i quota de material
L’escola s’acull a un pla de reutilitzar llibres de text de la Generalitat de Catalunya. Aquest pla afectarà per
al proper curs a cicle mitjà (socials i naturals) i superior (matemàtiques). De la quota de material, una part
es dedica a materials/llibres socialitzats l’escola (atlas, llibres de lectura, etc). Els llibres reutilitzables es
compraran amb una subvenció de la Generalitat i part de la quota socialitzada.
S’aproven les quotes de material de 56 € infantil i de 67 € primària.
Els llibres es compraran a través de la cooperativa Roca Guinarda.
Quota de sortides, visites i excursions
S’aprova la quota de 72 € per a cada nen de l’escola i per a tot el curs
Natació
S’aprova mantenir l’activitat al Club Esportiu Guinardó per als nivells de P4, P5, 1r i 2n. Les quotes poden
tenir un increment de l’ordre de l’IPC.
Beques
S’han sol·licitat 19 beques de llibres, 30 de menjdor i un ajut per a adquisició de llibres.
Acollida matinal.
S’aprova que l’AMPA organitzi l’acollida matinal per l 2006-2007 i que es demani la subvenció corresponent.
Informacions diverses
L’IMEB ens comunica que amb la modificació d’horari lectiu per l curs vinent (la sisena hora) perdrem mitja jornada de mestra que teníem d’escreix. (Finalment, aquest setembre, se’ns ha concedit mantenir
aquesta mitja jornada).
Encara no podem informar quines seran les tutores de cada curs.
L’IMEB ha arreglat les cistelles de bàsquet.
Es comenta l’èxit del taller de ball cubà organitzat per l’AMPA.
El director comenta la necessitat de tenir cura amb el material de l’escola, tant en el dia a dia, com durant
les extraescolars com en celebracions puntuals.
Es recorda que durant el casal de setembre es poden incorporar nens de P3 del 2006-2007.
També es recorda que l’IMEB exigeix els casals de les seves escoles que estiguin homologats i per tant
oberts al barri. A més, així, podran rebre subvenció.
Es farà una consulta sobre si podem fer horari continuat el darrer dia del primer trimestre.
Després de tot això ens acomiadem per vacances.
Equip Directiu
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El 18 d’octubre , a la 1º reunió d’aquest curs, s’ha incorporat al consell el Josep Ramon Domingo, representant municipal, substituint la Laura Flaqué, que ho era fins ara.
L’equip directiu va informar sobre les novetats del curs actual: aparició de la sisena hora, incorporació de
nous mestres i altres fets d’interès.
Informacions sobre el nou curs
Es comenta la propera renovació de la meitat dels membres del consell, sector mestres i sector pares. Es
preveu per al novembre. Per tant no es substituirà la Lourdes Vallvé, en llicència d’estudis, fins aquesta
data.
S’informa sobre l’aplicació de la sisena hora i el seu contingut. També es comenta els canvis organitzatius
que ha comportat, tant en temps de migdia, com a entrevistes mestres—pares, com a organització de
les classes.
S’informa de la incorporació a l’escola dels mestres Joan Garcia (substituint la Lourdes Vallvé d’educació
física), l’Esther Fouce com a quarta parvulària i la Maria Rivero com a mestra de primària.
Es parla de l’anglès i del increment rebut en l’horari a 4t i 6è. Des de l’escola s’informa que les valoracions
de nivell dels nostres ex—alumnes, fetes pels instituts de secundària és bona. I que també ho és el resultat de les competències bàsiques que ens envia Inspecció. L’escola va presentar un projecte que va
ser desestimat per motius merament administratius. També va demanar un mestre competent en anglès que no va poder ser adjudicat. Tot i així, es valora que és un tema important i cal abordar-lo per al
curs vinent, per buscar possibilitats d’ampliació.
S’informa de les modificacions al temps de migdia derivades de la sisena hora. En aquest moment, equip
directiu i responsables de l’empresa estan elaborant el projecte i atents al funcionament del servei.
S’informa de les dades actuals de matriculació. Tenim 217 alumnes.
Economia
S’acorda fer un retorn del romanent de piscina a les famílies usuàries del curs passat de 30 € aproximadament a descomptar en la segona quota del curs.
S’informa d’un romanent de 8.980 € aproximadament de temps de migdia. Es proposa acumular els romanents de més d’un cursi destinar-los a la compra d’armaris per al menjador.
Queda pendent una reunió de la junta econòmica amb el tresorer de l’AMPA.
Obres
No tenim noves informacions. Sabem que el pressupost està aprovat, però desconeixem les actuacions i la
data d’inici. La direcció s’interessarà pel tema.
Mosquit tigre
En un principi l’escola es va alarmar per unes picades que presentaven els nens. Vam fer intervenir l’IMEB i
com a resultat hem descobert que corresponen al mosquit tigre que s’ha instal·lat a Horta-Guinardó.
Medicines
S’acorda notificar a les famílies que els mestres no poden donar cap medicament als nens, ni els nens ho
poden prendre sols, (segons la normativa vigent), tret de casos indispensables, previ avís amb recepta mèdica on consti l’horari en temps escolar.
Memòria i Projecte Anual
Es recull alguna esmena i s’aproven.
Assemblea general AMPA, casal d’estiu i escacs
L’assemblea de pares se celebrarà el 16 de novembre.
El casal d’estiu proper serà homologat pel districte, d’acord amb la normativa que afecta les escoles municipals.
S’intentarà passar el taller d’escacs al migdia o buscar alguna alternativa per mantenir-lo.
Sense més temes a tractar acabem la reunió.
Equip directiu
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“Un dia vaig anar a l’Oriol Martorell i vaig veure un alumne practicant
violí a primera hora del matí... em vaig emocionar”
Montse Jané. 30 anys
Professió: mestra especialista de música, en funció de cap d’estudis.
Incorporació a l’escola:
setembre 2000.
Antecedents: Canta des
dels 3 anys en corals i
amb 16 anys assumeix
la direcció de la coral
infantil. Els pares li van
suggerir estudiar a un
institut on es feia música integrada però ella
va preferir continuar
amb les seves amigues.
Va haver de fer el batxillerat i simultàniament
els estudis de música
del conservatori. Després va fer Magisteri especialitat música.
Aficions: Quan té una estoneta lliure, la Montse compon sobretot cançons infantils. Passa
molta estona buscant talls de música, partitures, preparant coreografies. Moltes vegades es
sorprèn a sí mateixa assajant a casa uns passos de ball.
Projectes: Hi ha una idea que li volta pel cap.
Es tracta d’un conte musicat sobre un guió de
la Sílvia Majoral “la Bruixa Maduixa”. Qualsevol dia ens conviden a la gran estrena mundial...
Quins objectius et planteges? Que els nens
s’ho passin bé amb la música, que incorporin
la música a la seva vida. Que aprenguin a escoltar. Avui dia estem tant envoltats de música que esdevé com un soroll més i ja no

l’escoltem. Costa molt aconseguir que el petits simplement escoltin i prenguin
consciència de les sensacions que els desperta la música.
Perquè incloure la música al
currículum?
Els nens, quan fan música
treballen moltes parts del
cos i del cervell i desenvolupen moltes facultats perquè
és una disciplina molt integral. La gràcia és que ho fan
sense adonar-se’n perquè
s’ho passen bé: aprenen jugant. Treballen el moviment,
la oïda, el ritme, la motricitat,
la lateralitat ...
Aprendre cançons també és
un exercici de memòria. A
vegades, hi ha nens que no
van bé en altres matèries, que no aconsegueixen memoritzar els temes, en canvi les cançons se les aprenen totes! Potser si fessin el
tema de socials cantant se’l podrien aprendre.
A mi m’agrada repetir cançonetes d’un any
per l’altre i comprovar com les criatures se’n
recorden.
En aquesta escola, per tradició, s’és conscient
de la importància de la música i dels beneficis
que se’n poden treure per desenvolupar facultats que són necessàries per a altres àrees del
coneixement.
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Quins mètodes de treball utilitzes? Hi ha moltes maneres de treballar la música. Faig una
barreja de mètodes que m’agraden; sobretot
el Dalcroze (relacionat amb el cos i la rítmica)
i també el mètode Willems (que treballa molt
la oïda). Jo treballo molt a partir del cos, del
moviment, sobretot a P3, P4 i P5. Després, a
partir de 3er, els talla més haver de bellugarse. A partir de primer ja els ensenyo alguna
partitura però no escrivim música fins més endavant. Si introduïm els conceptes caminant,
ballant, escoltant... després el dia que comencen a escriure música el procés és molt ràpid
perquè ja han assimilat les bases ... Tampoc
no és la meva intenció que surtin d’aquí sabent llegir una partitura. Penso que el més important és que tinguin sensibilitat per a la música, que l’apreciïn, que s’ho hagin passat bé,
que no pensin “Quin pal la música!”. Tanmateix sí que saben les notes, les saben llegir i
evidentment coneixen el ritme saben llegir-lo i
picar-lo.
Aquest any és el primer que no fem coral. He
eliminat la coral perquè jo penso que 50 nens
cantant durant ¾ d’hora junts dins d’una classe no funciona. Es crea un clima poc propici.
M’és
impossible ocupar-me personalment
dels 50. Si un nen desafina, si té una mala postura, si força la veu... sí que li puc dir, però és
difícil treballar-ho amb 50 alumnes. En canvi
amb un grup de 12 puc treballar altres coses i
aprofito per fer instrument. De fet faig el mateix que fèiem; continuem cantant molt, però
hem hagut de sacrificar la coral.
Tenen 1 hora i mitja per setmana a 1er i 2on i
a partir de 3er 1 hora tot junts i 1 hora cada
15 dies la meitat de la classe. Aprofito el grup
reduït per fer improvisació. Amb els de 5è per
exemple els vaig demanar quin projecte volien desenvolupar i han decidit que fan un viatge per diferents parts del món, recolliran imatges dels llocs on volen anar i les posaran en
un PowerPoint i llavors ells inventen la música
dels diferents llocs on aniran passant. Els de
6è han ideat una altra activitat en que un
grup fa un esquetx amb mímica i els altres
l’interpreten musicalment. Barregem moviment, teatre... ens ho passem d’allò més bé!
Els de 4rt s’han inventat una cançó i ara la
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passarem a l’ordinador. Es tracta de provar
coses que ells proposin -a part de cantar, tocar
cançons i llegir partitures, és clar- perquè com
és un projecte que ha sorgit d’ells mateixos els
motiva molt.

Què demanaries als reis: Una aula nova. Una
que no fos de pas ja que això comporta nombroses distraccions. Aquesta està en molt mal
estat, s’ha d’arreglar el terra, les goteres, les
parets... Pel que fa a instruments estic contenta del que tenim. Hi ha moltes escoles que no
tenen res. Quan vaig entrar, els xilòfons ja hi
eren però els nens no els havien tocat mai.
Abans es feia flauta... La carta als Reis... ara no
puc perquè soc cap d’estudis - i això m’agafa
molt de temps- però quan ja no ho sigui demanaré fer més hores de música a la setmana.
Hi ha moltes escoles que han aprofitat la 6a
hora per reforçar la música.
Crec que comencem a ser més conscients de
que la música, la plàstica, les arts en general
desenvolupen la ment. A vegades els nens
ho diuen quan treballem el ritme, el compàs...
“estem fent matemàtiques!”. La música abraça
moltes altres matèries...
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COLÒNIES A MAS GIRCÓS
Aquest any ,al igual que l’any passat,les colònies es van fer a Mas Gircós, una masia situada a la comarca de la Garrotxa, a Sant Ferriol. La casa esta envoltada de boscos, camps, riu…Un entorn conegut pels nens; el fet que alguns
monitors eren els mateixos de l’any anterior, va fer que tot fos més fàcil.
Els nens i nenes de 1r a 5è van marxar el dilluns , el viatge va anar molt bé, , no va haver cap incident, només que
tots estaven impacients per arribar-hi.
Els petits, com a novetat van marxar el dijous, ja que es va decidir que aquest any l’estada fós de dues nits enlloc de
tres; tant les monitores, com els pares creiem que ha estat una idea positiva. El viatge dels menuts fins a Mas Gircós ,
va ser tranquil.
Segons l’informe de les nostres monitores, Judit i Maite, tant les habitacions, menjador, cuina, com la resta de instal·lacions, tot estava en bones condicions.
Als exteriors tenien prats suficients per a que els nens/es, a les estones lliures, juguessin a futbol, voleibol, beisbol..;
també hi havia rocòdrom, un camp d’aventura, tir amb arc i la piscina envoltada de gesta amb arbres i delimitada
per una tanca.
Totes les activitats programades giraven entorn un centre d'interès: “La màgia del cel”. Prenent com a base aquest
tema, tota la mainada va poder realitzar un gran ventall d’activitats : jocs d’estratègia i orientació, jocs
d’aigua,gimcanes, banys de fang…
Les estones més tranquil·les van estar programades per fer diferents tallers, tots ells pensats i adaptats a totes les
edats.
Les nits van estar envoltades de misteri, altres moments eren per ballar sense parar, els més petits titelles i contes.
Com a complement els nens/es de primària van poder fer esports d’aventura: rocòdrom, tirolina i BTT.
Finalment, seguint les indicacions de l’informe fet per les monitores, la valoració és positiva, però que així com ha
estat bé repetir casa, aconsellen pel vinent, buscar una nova casa, ja que es podria caure en la monotonia.
D’altre banda aquells que vam estar en contacte amb la Judit i la Maite, us hem de dir que va haver una bona comunicació i que els petits incidents es van solucionar sense cap problema, amb una total col·laboració per part de la
casa i dels pares.
Només ens queda agraïr la feina feta per les nostres monitores, que ajuden molt a que les colònies siguin tan positives.
Per part de l’AMPA dir que ja comencem a buscar una nova casa per les COLÒNIES 2007. Fins aviat.

CASAL D’ESTIU
Què demanem els pares a un casal d’estiu? Fonamentalment que els nostres fills i filles s’ho passin molt bé, que
es moguin, que juguin i que mantinguin una certa disciplina educativa. Em sembla que això s’ha complert sense
problemes i a satisfacció de tots al casal d’estiu 2006.
Quines coses es podrien millorar? La informació als pares
i algunes activitats que no han agradat a tothom. Si es
compara amb 2005, en què vam rebre una previsió diària
d’activitats, aquest any hem hagut de preguntar als nostres fills cada dia què havien fet. D’altra banda, activitats
com pintar-se els agraden molt més a ells que a nosaltres,
que els hem de treure la pintura.

Les monitores del casal al mes de juliol no han estat les
mateixes que al setembre. Això s’ha notat en una mica
més de disciplina i d’activitats manuals. Mitjançant aquestes activitats manuals s’han fet coses (portallapis, una mà
de guix…) que han agradat especialment als nens, que
sortien orgullosos de les seves obres.
L’any vinent el casal ha de ser homologat. Entre altres
diferències, això vol dir que s’obrirà a nens i nenes
d’altres escoles. Si el vostre fill té un amic o amiga amb
qui no comparteix escola però amb qui li agradaria ferho, el juliol de 2007 en tindrà la oportunitat.
José Manuel Fernández

