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UN ALTRE ANY
Un altre any el Carnestoltes , el rei dels
poca-soltes, després d’una setmana boja
de gresca i xerinola ens deixa a soles
amb la trista quaresma. Però la vida ja és
això, moments feliços i divertits entre
d’altres potser més grisos i tristos.
La festa
d’enguany a
l’escola també
va venir amb
aquests contrastos. Per
una banda,
l’alegria de
gaudir d’una
festa com
aquesta, a on
tota la comunitat educativa –mestres,
canalla i famílies-, tots barrejats vàrem
poder gaudir disfressant-nos o veient les
disfresses dels altres (algunes molt ben
aconseguides), i per una altra banda, el
desconcert d’una actuació d’uns pallassos que deixava molt que desitjar.
En realitat aquest any vam estar a punt
de no tenir actuació, ja que tots els
grups d’animació, dels quals teníem bones referències des de l’AMPA, tenien
incompatibilitats horàries. Ja havíem comunicat a
l’escola
que no hi
hauria
actuació
aquest
any quan
finalment

CARNESTOLTES

vam contactar amb aquest grup que sí
estava disponible.
A part del tema de la qualitat de
l’espectacle, cosa difícil de saber si és un
grup nou que mai has vist, una cosa que
han criticat diverses famílies és el fet que
l’actuació fos tota en castellà. El
cert és que els primers sorpresos
vàrem ser els de l’AMPA i més quan
la resposta que donaven els pallassos si algú els hi preguntava era
que se’ls hi havia demanat que
l’actuació fos en castellà. Cosa que
no és certa, en absolut.
Bé dels errors també n’aprenem.
Esperem que l’any que vé ens sortirà tot més rodat i podrem gaudir
més encara d’aquesta Festa de Carnaval.
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Breus:
*Per les famílies que encara
no hagin pagat la quota
anual de l’AMPA us recordem que podeu fer el pagament en efectiu a l’Anna
Saracho al seu horari habitual de tarda .
Si voleu veure totes
les fotos, ho podeu
fer a la nostra
pàgina web

Pag Web: www.edu365.cat/ampaparcguinardo
E -m a i l : a m p a p a r c g u i n a r d o @ e d u 3 6 5 . c a t

Tingueu present que:
-pel bon funcionament de
l’associació es necessària la
vostra aportació.
-Es obligatori estar al corrent de pagament per fer
activitats extraescolars,
guarderia(encara que sigui
esporàdica)...
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Visita al menjador
El viernes 23 de febrero Sergi Castellanos (padre de
Arnau y Gemma) y yo hemos visitado el comedor y
la cocina para comprobar qué y cómo comen nuestros hijos. Elegimos un día con coliflor para hacerlo
difícil. Cuando entramos, estaban comiendo las grupos P3, P4 y P5, mientras que los demás grupos tenían la hora extra de enseñanza. Fue bastante ordenado; todos los niños estaban sentados en las mesas
y usando sus cubiertos. Hemos ido de mesa en mesa
para charlar con ellos y ver cómo comían. Me sorprendió ver que dejaban los platos vacíos y algunos
repetían. Los que habían terminado salían al patio
para jugar y dejaban a los demás en paz en el comedor. En el patio estaban jugando un rato, esperando
al resto de su grupo. Al cabo de un rato los del P3 y
P4 fueron a dormir, donde nosotros no les hemos
molestado. Los de P5 iban a la clase de primero para
jugar dentro, bajo vigilancia de una monitora. Allí
estaban en grupos pequeños haciendo juegos, dibujos o charlando.
En el patio arriba estaban jugando los de primaria
que esperaban su turno de comer. En el comedor
los alumnos pasaban grupo por grupo por el mostrador, cogiendo su plato y sentándose por grupos
en las mesas. El proceso de distribución fue correcto
y rápido. También allí nos hemos sentado en las mesas para hablar con los alumnos. Nos contaban que,
en general, les gustaba la comida (por su puesto
había también quien opinaba diferente). Comiendo,
estaban hablando entre ellos y con nosotros sobre
una gran variedad de asuntos. Otra vez, los que
habían terminado salían al patio, dejando los menos
rápidos detrás. Afuera había una monitora para vigilar, pero al ser ya más grandes, se entretenían solos.

Loli, la cocinera nos enseñó la cocina y explicó cómo
cada día intentaban dar un menú equilibrado y
adaptado al gusto de menores. Nos contó cómo
hacen los menús especiales para la variedad de dietas adaptadas. Después de haber hablado con tantos niños comiendo y haber visto la comida, ya teníamos ganas de probar la comida nosotros. Había
coliflor con patatas y ternera a la plancha en salsa,
ensalada verde y una pera. Por mi trabajo he comido en muchos bares y debo decir que la comida en
la escuela es bastante mejor. Aparte de ser variada y
siempre tener verdura y ensalada, tiene un buen
sabor.

Sabiendo que comen bien cada día, no tendré problema en dar a mis hijos alguna noche un trozo de
pizza para cenar.
Rein Gelinck,
padre de Lucas
y Diego.(P3 i P5)

Scalextric.

VIa

trobada slot

El proper dissabte 17 de març teniu una nova cita amb la velocitat
a la “VI a trobada slot Parc del Guinardó”. Com cada any ens reunirem per muntar pistes i fer uns circuits al·lucinants el dia abans
(divendres 16 a les 5 de la tarda).
Esteu tots convidats, tant si teniu cotxes i pistes, com si no disposeu de cap vehicle però teniu ganes de venir a gaudir d’una estona de diversió i un petit aperitiu.
Ja ho sabeu, el 17 de març a partir de les 10h us hi esperem ¡.
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XERRADA
LES RELACIONS ENTRE PARES I FILLS
El passat 6 de febrer va tenir lloc a l’escola la xerradataller: les relacions de dependència entre pares i fills,
conduit per Juanjo Camarena. Tal i com vam anunciar en la presentació de la xerrada en Juanjo és educador en expressió dramàtica i pallasso, amb amplia experiència educativa en el treball amb famílies. És
membre del teatre del Buit, col·lectiu del món de
l’educació i l’art interessat en la recerca i investigació
de la pedagogia que provoqui coneixement vivencial,
obertura i transformació.

anem adquirint a mesura que ens anem fent grans,
de la nostra relació amb l’entorn. Els nens quan neixen presenten dues reaccions de por que són a caure al vuit i als sorolls molt forts, totes les altres pors les
van aprenent de les relacions amb l’entorn.
Per totes les cultures i grups socials existeix la por a la
mort, i a tot el que comporta. També són pors a la
mort les pors a les pèrdues, al trencament d’una relació, a una determinada situació, a la pèrdua de la feina,...I l’altre por és el ser reconegut pels altres,
l’acceptació social, el trobar el lloc dins el grup,....
Els adolescents és el grup amb més pors de tots i el
que presenta més inseguretat. Els adolescents saben
que ja no són nens, però el món dels adults no els
agrada i per això es manifesten amb tanta por i sovint
amb tanta violència.

L’activitat va començar amb una obra teatral que ens
acostà a un personatge ben curiós, la història d’un
nen que creix envoltat per una sèrie d’influències que
marcaran la seva personalitat. Els assistents vam quedar una mica sorpresos per la metodologia de l’autor,
ja que ens feia participar al públic per anar provocant
diferents situacions.
Un cop acabat el teatre, el mateix Juanjo es va treure
la màscara de pallasso i ens va portar a fer unes reflexions molt profundes sobre les emocions. Aleshores
va ser quan vam entendre el perquè de la representació teatral prèvia. Ens va parlar de sentiments i de
com a través d’aquests estarem més a prop dels nostres fills.
En primer lloc vam parlar de la por. Totes les persones
sentim por davant diferents situacions. Adonar-nos
de quines són les nostres pors ens permetrà entendre
quines són les dels nostres fills i com els podrem ajudar. Segons en Juanjo l’emoció que manifestem quan
tenim por és la violència, la ira. Per exemple, quan
renyem al nostre fill quan travessa el carrer, ens enfadem perquè tenim por de perdre’l, és a dir la nostra
por es manifesta amb enuig, amb ira, en aquests moments estem enfadats. Per això l’autor ens convidava
a analitzar les nostres pròpies reaccions, quan són
violentes per saber a quina por responen. Només
d’aquesta manera la por es podrà transformar en coratge.

En Juanjo també ens deia que hem de permetre que
els nens i nenes es frustrin, que estiguin tristos, que
tinguin por, ja que això els ajudarà davant la vida.
Sinó els permetem que sofreixin aquestes emocions
no podran aprendre com resoldre-les, i si els hi solucionem totes les seves pors crearem relacions de dependència. Els infants han de ser responsables de les
seves decisions. Hem de permetre sentir emocions
amb els nostres fills, alegria, tristesa, des dels sentiments. Les emocions són les que ajuden a cohesionar
el grup familiar, no pas les idees.

Les sàvies paraules d’en Juanjo ens van deixar als més
de 25 assistents a la xerrada encantats. L’haguéssim
escoltat una hora més i hi havia qui demanava per
que tornés un altre dia. Ens va emocionar i sobretot
ens va fer reflexionar sobre la nostra tasca diària de
fer de pares i mares. Recollint la intervenció d’una mare del públic “t’agraïm que ens hagis parlat d’educar
als nostres fills des dels sentiments i les emocions, ja
que molt sovint ens diuen com hem d’educar-los des
de la raó i molt poques sota aquest punt de vista”.

També vam parlar de que les pors són emocions que

Maria Mestre.P-5
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LA MÀSCARA
"No et deixis enganyar per mi. No deixis que la meva aparença t’enganyi. Perquè no és més que una màscara,
potser mil màscares que em fa por de traure’m, tanmateix cap d’elles em representa. Dono la impressió de
sentir-me segur, tant per dins com per fora, de que totes em ponen, de que sóc la confiança personificada, de
que la calma és la meva segona natura, de que controlo la situació i que NO NECESSITO NINGÚ.
Però no em creguis, t’ho prego. Externament puc semblar tranquil, però només és una màscara. Per sota,
amagat, està el meu autèntic jo, immers en la confusió, la por i la soledat. Però l’amago. No vull que ho sàpiga
ningú. M’aterra pensar que algú se n’adoni.
Per aquesta raó tinc la necessitat constant de crear una màscara que m’oculti, una imatge pretensiosa que
em protegeixi de les mirades sagaces.
Però aquestes mirades són precisament la meva salvació, en sóc perfectament conscient, sempre i quan vagin
acompanyades d’acceptació i amor.
Llavors aquestes mirades es converteixen en el instrument que em pot alliberar de mi mateix, dels mecanismes de defensa i les barreres que he aixecat al meu voltant, és el instrument que em pot mostrar allò de què
no em puc convèncer: de que realment tinc una vàlua.
Per això no t’ho dic, no en tinc el coratge: em fa por que la teva mirada no vagi acompanyada d’acceptació i
amor.
Potser tinc por del que puguis pensar, que puguis canviar la teva opinió al meu respecte, que te’n riguis de mi
i que el teu somriure em fulmini.
En el fons el que em fa por és no valdre res i que tu te n’adonis i em rebutgis.
Per això continuo amb el meu joc de pretensions desesperades, amb una aparença externa de seguretat i un
nen tremolós per dins. Desplego la meva desfilada de màscares i deixo que la meva vida es converteixi en
una ficció. T’explico tot allò que no te importància i t’amago allò que realment importa, el que em devora per
dins. Per això, quan reconeguis aquesta rutina, no et deixis enganyar per les meves paraules: escolta bé allò
que No et dic, el que m’agradaria dir-te, allò que necessito dir i tanmateix no aconsegueixo de dir.
No m’agrada amagar-me, t’ho asseguro, m’encantaria ésser espontani, sincer i genuí, però m’hauràs d’ajudar.
Per favor, dóna’m la teva ma, encara que sembli que és exactament la darrera cosa que desitjo. Tu pots fer
aflorar la meva vitalitat, cada vegada que et mostres amable, atent i diligent, cada vegada que intentes
comprendre’m, cada vegada que m’acceptes tal i malgrat com sóc.
Perquè m’estimes, el meu cor palpita i reneix. Vull que sàpigues com n’ets d’important per a mi i el poder que
tens, si vols, de treure a la llum la persona que jo sóc.
Escolta’m, t’ho prego. Tu pots enderrocar les barreres darrera les quals em refugio, tu pots arrencar-me la
màscara, tu pots alliberar-me de la meva presó solitària. No m’ignoris! No passis de llarg si us plau! Tingues
paciència amb mi.
A vegades sembla que, quan més a prop estàs, més em rebel·lo en contra la teva presència. És irracional, però
és així: combato allò que necessito.
Així som els humans moltes vegades! Però l’amor que habita en tu, és més fort que qualsevol resistència i justament és allí on viu la meva esperança vertadera. Ajuda’m a enderrocar les barreres amb les teves mans fermes, però a l’hora delicades, dons dintre meu hi viu un nen i un nen és sempre tant fràgil..
Et preguntes qui sóc?
Sóc algú que tu coneixes molt bé.
Sóc cadascuna de les persones amb qui et trobes.
Sóc... tu mateix.”
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Consell
escolar.
CONSELL
ESCOLAR

Monogràfic.

Resum dels dos darrers consells escolars del 12 de desembre 06 i del 22 de febrer 07
Eleccions consell
Al consell celebrat el passat desembre es van renovar part dels membres, tal i com us notificàvem a les
darreres Fulles del Parc.
La participació de les famílies en l’elecció va ser d’un 24 % sobre un cens de 322 electors. Es van presentar tres candidats, dos d’ells a reelecció.
Obres
El projecte d’obres de l’Ajuntament està aprovat. És possible que s’iniciïn aquesta primavera.
Temps de migdia
El director informa del seguiment que es fa del servei de temps de migdia. Hi ha hagut reunions amb
altres escoles municipals que comparteixen el contracte amb nosaltres.
Economia
La comissió econòmica va aprovar destinar un romanent que pot estar prop dels 6000 € per a compres de material informàtic i d’audiovisuals (ordinadors, pantalles de projecció, cassettes i lectors de
CDs i una càmera de fotos). L’IMEB ha dotat l’escola amb sis ordinadors portàtils més i s’espera més maquinari en una propera dotació.
Festes.
Es parla del Carnaval i es demana als pares si es contractarà un grup d’animació.
S’acorda mantenir l’estructura de festa d’anys anteriors per a Sant Jordi.
Un representant dels pares comenta la poca informació rebuda en general sobre la modificació de les
classes de cant coral i la no celebració del concert de Nadal.
Els mestres expliquen que el canvi de les classes a música ha obeït a la dificultat de treballar bé amb
dos grups classe alhora. La celebració del concert es vol reconvertir en altres activitats que es pretenen
fer durant el segon trimestre.
Una mare manifesta el valor del concert com a dia de trobada pares-mestres i cloenda del trimestre.
Activitats
Els pares proposen que es pugui fer escacs a l’escola, potser ocupant la sisena hora, subvencionats per
l’AMPA. També hi ha una proposta de fer una llengua estrangera (francès) com a activitat extraescolar.
I al consell de febrer es va parlar del següent:
Economia.
Es va aprovar el tancament 2007 i el pressupost 2008. L’exercici dóna superàvit, però hem de tenir en
compte que aquest tancament correspon a un any natural i l’escola té l’economia per cursos.
Preinscripció
Es parla de la nova campanya de preinscripció i de la possibilitat que inclogui algun canvi en el mapa
escolar.
Incident
La direcció informa sobre un incident succeït pocs dies abans en el curs de sisè. Aquest incident ha estat controlat des d’un primer moment pels mestres del centre i la psicopedagoga de l’EAP. S’ha informat als serveis que correspon, a famílies implicades i en aquest moment al consell. S’ha debatut i, en
funció del que s’ha parlat, la direcció buscarà la millor solució al cas, conjuntament amb la direcció de
l’IMEB i l’EAP (gabinet psicopedagògic).
(Es obvi que per raons de privacitat i protecció de dades no ens podem estendre sobre aquest tema).
Carta dels pares
El representant de l’AMPA fa de portaveu d’una carta que han signat diversos pares i mares. En aquesta carta es manifesta la sorpresa per alguns canvis en el fer de l’escola: coral, concert de Nadal, tió i pessebre.
Els mestres fan un parell de consideracions, però el tema queda pendent de resposta.
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ELS

POLLS
POLLS-PIOJOS

Que hem de fer per acabar amb els polls???
Com a mare, hem faig aquesta pregunta, ja que durant tot el curs des l’escola m’estan donant el paper
dient que a la classe hi ha polls i on explica les mesures que s’han de fer. Però malgrat això, es un
problema que no es soluciona. L’escola, no pot arreglar un tema de contagi d’un paràsit que afecta els
nostres fills, quan son els nens els portadors i transmissors d’aquest insecte, som nosaltres els pares els que
hem de proposar-nos acabar amb aquesta plaga que tant ens incomoda.
Els polls-piojos ens poden afectar a tots però els qui mes ho pateixen son els nens ja que juguen molt junts
i estan molt en contacte. Per respecte a ells mateixos, hem de dedicar una gran atenció, no només quan
veiem que el nen te picor i es rasca el cap, en aquest moment es que ja te els polls, i hem d’aplicar els
sabons i les locions adequades per eliminar-los. Periòdicament (mínim un cop a la setmana), hem de mirar
que no tinguin “liendres”, com uns puntets blancs, que son els ous d’’on naixeran d’altres polls; no valen
excuses, com dir que el meu fill te caspa, hem de passar la pinta especial desprès per detectar aquests ous,
millor si es pot fer cada tres dies, després de ruixar el cabell amb vinagre,ja que d’aquesta manera surten
millor. El que es important es detectar-ho el més aviat possible per treure-li les molèsties i no passar-ho a
altres nens.
És cert que hi ha famílies que estan molt pendents, però si no ho estem tots, no aconseguirem acabar-ho.
Deixem els prejudicis i vergonyes, del que diran... ens ho hem de prendre com un problema de salut .
És una altra manera de tenir cura dels nostres fills: oi que ens importa que mengin be, que no
estiguin malalts, que estiguin ben atesos, que no els hi manqui res...???. Això també es atendre’ls:
revisar-los el cap i com es deia abans “despiojar”.
Som nosaltres els responsables davant dels problemes que afecten els nostres fills per tant prenguem-nosho com una oportunitat més d’estar i compartir els seus problemes que també son els nostres.
Us recomano dues pàgines web que poden ajudar–nos en aquest tema:
www.piojosfuera.com
www.madrescontrapiojos.com

Carme Beltran. P-4
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Pa amb oli i sucre

La barqueta sardinera

Pa amb oli i sucre,

La barqueta sardinera

quina pensada

porta la llum al darrera.

per donar gust

La sardina té l'escata

a la mainada.

pintada amb pinzell de plata.

La llesca s'unta
amb el setrill

Els seitons i les sardines

però amb molt de compte

semblen cosins i cosines.

que hi ha perill.

El verat és tot ratllat,

Després el sucre

la lluna l'ha pentinat

Olga xirinachs

ben escampat
que tot en quedi

1. Coneixes els peixos que s'esmenten en el poema? Les sardines, semblen de plata? I el barat,
és ratllat?

ben impregnat.
I apa, a menjar-se'l,

2. Vés a veure una peixateria. Demana que t'ense

que res no hi ha

nyin els peixos que surten al poema.

més agradable
de mastegar.

3.

Miquel Martí i Pol

1.Llegeix el poema a poc a poc. Fixa't que tot el poema
explica com es prepara aquest berenar. Anima't ara
tu i prepara unes bones llesques de pa amb
oli i sucre.
2. Fes una explicació de les sensacions que reps mentre
vas menjant el pa amb oli i sucre: l'olor del pa, de l'oli;
el color de l'oli; el canvi de color del pa untat; el gust
dels cristalls de sucre quan es masteguen...

Si t’agrada dibuixar ens podries enviar aquest
verat tot ratllat o la barqueta sardinera
plena de seitons i sardines.

ENDEVINALLES
Som de família valenta,
pel fred no ens espantem,
a l’estiu ens vestim,
i a l’hivern ens despullem.

3. Quin seria el teu esmorzar ideal? Descriu-lo i dibuixa'l.
4. Havies menjat mai aquest berenar? Què acostumes a
esmorzar? I a berenar?
5. Ara només ens ho fas arribar al nostre racó de les lle
tres i tots podrem llegir i “sentir” el teu escrit,
uuuummm!

No es pebre però cou,
té barba i no és un home,
què és?
Una cosa que tothom té,
fins les pedres del carrer.
Tinc dues orelles per on m’agafen,
i quan m’utilitzen,
el cul em cremen i la boca em tapen.
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...Puja i descobreix el teu barri!
Aquest és el nom de l’exposició que mostra els nous
equipaments i les millores de l’espai públic duts a
terme durant els darrers quatre anys a Horta—
Guinardó. L’exposició serà itinerant i es muntarà a
quatre espais diferents:
Guinardó: pl. del Nen de la Rutlla, del 9 al 18 de març
Carmel: Rambla del Carmel amb carrer Dante, del 20
al’1d’abril
L’horari, per a totes les ubicacions i dies, és de 10 a
20h.
A més, s’organitzen visites en autobús, els dissabtes
al matí, per conèixer nous equipaments com ara el
parc que s’ha fet a la coberta de la cotxera
d’autobusos d’Horta, els casals per a gent gran, les
biblioteques i tota una sèrie d’espais lúdics. També es
visitaran les millores fetes als carrers i les connexions
viàries.
Per a les visites organitzades s’ha de trucar abans, de
dilluns a divendres, al telèfon 93 478 18 27 i fer una
reserva, perquè les places són limitades.
La mostra és accessible a persones amb disminució
(té rampes d'accés i un servei d'audiodescripció per
persones amb disminució visual.

...Pippi Calcesllargues al Poliorama

El teatre Poliorama presenta la història de la Pippi
Langstrump, més coneguda com Pippi Calcesllargues. Un terratrèmol irreverent i divertit que arriba
als escenaris en forma de musical amb la companyia
Lazzigags Produccions i dins la campanya Viu el Teatre, la programació familiar del Poliorama.
L'obra, destinada a tots els públics, fa recordar als
més grans les hores passades davant la televisió veient les aventures d'aquesta entremaliada pèl-roja,
divertida i irreverent, que es van convertir en un símbol de la llibertat infantil. Pels més petits, és una història fantàstica d'una nena amb trenes de color carbassa que es diverteix amb els seus amics, es riu dels
adults i es rebel·la contra ells, i té, sobretot, un gran
cor i un gran somriure.

OMBRES XINESES:
Al poble espanyol del 4 al 18 de març

La companyia Animamundi adapta un conte basat en un antic mite de
Ghana al format de les ombres xineses. El resultat és Ninots de fang, un
espectacle que explica als més menuts la diversitat cultural a partir de
les tonalitats diferents de la pell.
Aventures, música i colors són els elements d'aquest espectacle que es
representa al Poble Espanyol. A banda d'aquesta representació, els diumenges infantils del Poble Espanyol es complementen amb un taller
d'ombres xineses, una art escènica que té els seus orígens a l'Orient.

