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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 què 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 proporcio-
nat 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 dels mestres, el personal 
no docent... i, desitjaríem que també, de l’AMPA. Ens agradaria, a més, que aquest 
grup d’imminents antics alumnes i l’escola no perdéssim el contacte. 

A tots vosaltres, 

Eulàlia Aballanet Beltran, Albert Albamonte Rodríguez, Marina Alonso Hernández, 
Eric Moises Álvarez Hospido, Jared Arcos Boloix, Nini Fernanda Bayer Ramírez, Omar 
Belarbí Romero, Carla Calero Vallejo, Marta Escoín Martín, Kevin Ferrándiz Ortiz, Anna 
Ferrer Subirana, Adrià Garcia Jiménez, Iván González Fernández, Nadia Verónica Ioz-
zi, Taoufik Koubaa, Júlia Martínez Champy, Eric Nikolic Fraguela, Pol Novell Grau, Ro-
ger Payró Mercader, Victoria Noel Pérez Russo, Aina Portet Pampín, Marcos Ruiz Moli-
na-Prados, Genís Salas Hernández i Maria Turiel Tejero. 

Us desitgem el millor per l’etapa que ara comenceu i les que seguiran. 

MOLTA SORT! 
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L’hora   dels   adéus 

Breus: 

COLÒNIES 2008: 

 Recordeu  que  heu  de  tenir 
entregats  tots  els  papers  amb 
les dades personals  i mèdiques 
dels  vostres  fills.  I  també  heu     
d’haver pagat  l’import complet 
de les colònies abans que acabi 
l’escola. 

recordeu: 

Sortida primària: 25/06/07 a 
les 9 del matí. 

Sortida parvulari: 

27/06/07 a les 9 del matí. 

Tornada:  TOTS 

29 /06/07 a les 5 de la tarda. 

Gràcies. 
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Abans dèiem que els nens es van fent grans, i aquest fet fa que els pares i mares 
també “ens anem de l’escola”. Enguany el JOSEP F. PAYRÓ  és el darrer curs que 
està amb nosaltres i crec que la seva dedicació dins l’AMPA mereix unes petites 
línies d'agraïment per la seva tasca. Durant una bona picossada d’anys ha estat  
president i la cara visible de l’AMPA. També ha estat uns quants anys represen-
tant de les famílies al Consell escolar i altres organismes.  

També voldríem fer extensible aquest homenatge a d’altres que han tingut un 
gran paper dins d’aquesta escola com l’antic tresorer Ramon Martínez, treballador incansable per 
l’AMPA,  la  Susana Camuñas , l’antiga secretària de l’AMPA (i una de les plomes d’aquestes Fulles 
del Parc)  o d’altres membres de la Junta o del Consell com el Josep Maria Puig i tants d’altres 
que han dedicat, uns durant bastants anys i altres una mica menys, però tots una part important 
del seu temps i dedicació per aconseguir, junt amb les mestres, millorar de mica en mica aquesta 
escola.  

Gràcies als que de tant en tant veniu a les reunions de la Junta, o a l’Assemblea anual o als actes 
que organitza l’AMPA i l’escola (i ajudeu a muntar o a recollir), als que col·laboreu pagant la quo-
ta anual de l’AMPA, a tots vosaltres que ajudeu que els vostres fills i filles puguin gaudir de tot el 
que es fa en aquesta escola en una etapa tan important de la seva vida. 
 

GRÀCIES A TOTHOM!! 

 

MOLTES GRÀCIES ,  AMICS 

I en MANOLO es jubila 

I a més , a finals de maig el conserge dels últims anys 
en Manolo s’ha jubilat. Els nens i nenes de l’escola i 
els mestres li van fer una festa amb regals inclosos 
per dir-li adéu. L’AMPA també li va fer un obsequi 
com a record en el seu comiat. 

BONA JUBILACIÓ MANOLO¡¡¡  
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El dissabte 12 d’abril es va celebrar la VII Trobada d’slots Parc del Guinardó al menjador de 
l’escola. Es van muntar 5 circuits amb les pistes que els pares i nens van portar, i com a novetat es 
va connectar una playstation al canó multimèdia i la pantalla de 2 metres que hi ha al menjador. 
Així també es van poder fer carreres de cotxes i motos de manera virtual. 
Com cada any petits i grans van fer un petit aperitiu entre carrera i carrera. 
Ens ho vam passar molt bé i ja estem esperant a l’edició de l’any vinent. 

SCALEXTRICSCALEXTRIC  

El passat dissabte 31 de maig, es va celebrar el tradicional torneig anual, on com cada any els nostres fills i 
filles van poder fer gala i exhibició dels seus progressos assolits en matèria artística o esportiva, tant en els 
senzills exercicis de Psicomotricitat pels mes petits, com a disciplines esportives d’equip de mes alt nivell 
pels mes grans.  

Va haver-hi dansa, teatre, gimnàstica rítmica, psicomotricitat, iniciació esportiva, escacs, korfbal, basquet i 
no es va poder fer el partit de futbol de pares perquè no va haver-hi prou voluntaris.   

 I tot això ben acompanyat d'un fantàstic servei de Bar muntat per les mares i pares de 6è.  

Volem agrair la col·laboració de tots els pares i mares que varen ajudar a recollir i endreçar tot el material al 
final del torneig, i la seva resposta tan majoritària a la convocatòria feta des del micròfon, cosa que va per-
metre de tenir-ho tot endreçat en un temps record i poder plegar tots a una hora raonable.  

XVII edició del torneig de bàsquet  
i les activitats  extraescolar 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR:   Josep Maria Sorribas 

El passat mes de maig, l’AMPA va entrevistar el nou director de l’escola, Josep Maria Sorribas.  

L’entrevista va permetre donar a conèixer tant informació relativa a la seva trajectòria professional com 
aspectes del funcionament de l’escola o de pedagogia educativa i  la seva opinió respecte qüestions      
d’actualitat com la proposta de bases per a la nova llei d’educació a Catalunya, que ha provocat una      
mobilització força generalitzada entre el professorat aquest hivern o la utilització a l’escola dels mitjans de 
comunicació o les noves tecnologies. 

A continuació s’extreu el principal contingut d’alguns dels temes que es van tractar a l’entrevista: 
 

AMPA: Quina és la teva trajectòria professional ? i com arribes a la direcció de l’Escola del Parc del Guinar-
dó? 

JOSEP M. SORRIBAS: Em moc molt; l’any 81 començo oficialment a treballar a les escoles públiques, abans 
havia treballat a escoles privades. Vaig començar a Lavínia, la primera escola de Barcelona on es feia horari 
intensiu, de 9 a 14:00 amb la filosofia de dedicar el mati als estudis i les tardes a activitats culturals; després 
vaig estar a una escola de monges durant cinc anys i després vaig començar a treballar a les escoles de 
l’Ajuntament: al Patronat Domènec, on vaig fer funcions entre director i gerent; posteriorment he treballat 
a Bàrkeno i a l’escola Tres Pins (antic fono—audiològic) a la Zona Franca, a l’Ignasi Iglesias, a Sant Andreu, 
a l’Escola del Mar i l’any passat vaig començar al Parc del Guinardó. En algunes ocasions els canvis els he 
fet jo i en altres, ha estat l’Ajuntament qui m’ha demanat assumir la direcció de les escoles, com va ser el 
cas de Bàrkeno i l’any passat a l’Escola del Parc del Guinardó. 

————-—————————- L’Escola del Parc del Guinardó, pionera i capdavantera————- 

 
AMPA: Quina ha estat la teva percepció de la nostra escola? Quina impressió n’has tret? 

J. M. SORRIBAS: Jo m’he emportat una grata sorpresa, perquè des de fora l’Escola del Parc del Guinardó no 
la veus massa; aquesta és una de les feines que se’m va demanar, que obrís l’escola a fora, que la gent se 
n’assabenti que aquí passen moltes coses i que moltes de les coses que s’estan fent a les escoles del costat 
han nascut aquí.  

AMPA: Com per exemple...? 

J. M. SORRIBAS: L’exemple més clar és el de la maleta viatgera, és una iniciativa que va néixer aquí i que 
actualment s’està fent a moltes escoles de la ciutat . Una altra de les iniciatives pioneres de l’Escola del Parc 
del Guinardó ha estat l’anomenada “Hora 30”. Tot i que cal polir-ne moltes coses, es tracta de que tots els 
alumnes, des de primer fins a sisè, tenen teòricament obertes, durant una hora, totes les classes 
(d’informàtica, de dibuix, d’escacs, ... etc.) i poden anar on vulguin; es barregen els nens i es socialitzen els 
espais. Aquesta iniciativa es copia i fins i tot el nom comença a aparèixer en revistes especialitzades. 

Avui contínuament hi ha coses d’aquestes que moltes vegades ni se saben. Per exemple, una altra de les 
nostres iniciatives ha estat relativa al control de la lectura de llibres; en comptes de portar un registre de 
llibres que és avorridíssim, algú va pensar en fer una fotocòpia del llibre i que els nens escriguin el que els 
hi ha semblat. Aquestes notes de lectura es pengen al passadís i els nens s’ho miren quan surten del men-
jador, fins i tot els petits demanen als grans que els hi ho llegeixin. 
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——————-———————————-——————————- La feina de director—————————  
 

AMPA: Què cal per ser director d’una escola pública? Com t’integres en la institució? 

J. M. SORRIBAS: Actualment per dirigir escoles cal tenir una acreditació, alguns coneixements de 
l’estructura administrativa educativa  i sobretot una certa capacitat per treballar amb els diferents col·lectius  
que formen una escola.  

Jo soc de la generació antiga. Quan va sortir la nova llei, la LOE, la gent que portàvem sis anys fent de di-
rector automàticament rebíem l’acreditació que ens facultava per ser directors de centres. Ara cal fer un 
postgrau especialitzat, de moltes hores. A l’escola hi ha d’altres mestres que el tenen però que prefereixen 
seguir fent de mestres. De fet, abans del Jordi, ja van fer aquesta feina.  

Jo vaig demanar que em deixessin provar-ho un any; de fet, encara soc professor de l’Escola del Mar i estic 
en comissió de serveis. Ara haig de decidir si em quedo aquí o no m’hi quedo. N’hem estat parlant al 
Claustre i vam decidir que continuaríem; per tant, ara he presentat un projecte de direcció per quatre anys, 
d’aquí en endavant. És un projecte personal que presento jo i que té una part amb la línia pedagògica pro-
posada, una altra part de gestió i una tercera part sobre motivació i potenciació del personal. Considerava 
que si havia de continuar el projecte que jo volia presentar l’havíem de parlar entre tots, que el projecte 
l’havíem d’assumir entre tots encara que jo hi puc estar al davant tirant del carro.  

AMPA: A què atribueixes aquestes poques ganes de fer gestió? 

J. M. SORRIBAS: ... És difícil. En primer lloc, no compensa econòmicament i si vols fer-ho bé implica dedicar-
hi moltes hores de feina. En segon lloc, a vegades tractar amb els pares és complicat i no tothom té ni 
l’ànim ni la disposició per fer-ho. Actualment els pares et qüestionen quan prens segons quin tipus de deci-
sió, inclòs tenint en compte que ho fas sempre partint de valoracions pedagògiques. Mai es decideix res 
sense consultar-ho als diferents òrgans de gestió que formen l’escola. Però moltes vegades les famílies no-
més veuen als seus fills. L’escola som un col·lectiu, per tant quan fas una cosa la fas pensant en tots aquells 
als que els pot afectar.  

Per un altre costat hem de pensar que l’educació no es 
una cosa exclusiva de l’escola. Els pares també hi han de 
participar. Moltes vegades, però, les famílies tendeixen a 
desautoritzar la feina de les mestres perquè que creuen 
estar protegint als nens i nenes. Per tant és important 
col·laborar tots junts en l’educació.  

Per una altra banda, hi ha les mestres. Aquest col·lectiu, 
en els últims anys han perdut el paper que havien tingut 
socialment. Us heu parat a pensar que en alguns casos 
els nens i nenes estan més hores a l’escola que a casa? 
Els coneixem molt bé, els veiem quan estan feliços, quan 
estan tristos, quan tenen problemes, quan els superen, 
etc. i els ajudem dins del que podem a seguir endavant. 
Per això quan desprès venen segons quines famílies i no 
ho valoren o a sobre et critiquen fa que a vegades et 
desmoralitzis. Per sort dins d’aquesta escola hi ha un 
grup de professionals impressionant. Tot i així, s’insisteix 
que a casa (a l’hora de sopar, mentre passegem camí de 
qualsevol lloc, …)s’ha de parlar del que hem fet avui.  

A vegades també, els mestres, a vegades no expliquem 
prou el que fem, amb l’excusa de que no ens fan cas i ens oblidem dels pares que sí que ens en fan. La 
qüestió de la cohesió de les escoles depèn de moltes variables, dels pares, els mestres, els cursos...  

AMPA: Quin grau d’intervenció tens a les aules o amb els professors? 
J. M. SORRIBAS: S’ha de tenir en compte que en una escola l’equip es el més important. En la nostra tenim 
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——-----------------------—------------------------ Qüestions d’actualitat———————————- 
 

una plantilla de més de trenta persones, d’elles 18 mestres. A aquests 18 l’equip directiu els assigna les se-
ves funcions depenent dels grups que hi ha i de l’especialitat que tenen. Evidentment dels 9 grups que hi 
ha a l’escola cap té els mateixos trets. Per tant has de valorar quin tutor els pot portar millor.   

La llei em dona potestat per decidir a quin curs va cada mestre. En aquesta escola no funciona així. De les 
18 mestres que tenim 13 són fixes amb plaça en aquest centre, 5 que encara no ho són. La seva intenció 
és quedar-se i la meva és que es quedin ja que com més estable és una plantilla més fàcil és poder-hi treba-
llar.  

 
AMPA: Com s’integra a  l’escola l’aprenentatge dels mitjans de comunicació  i  les noves tecnologies?  
             Quin és l’ús pedagògic que se’ls hi dona? 
J. M. SORRIBAS: A l’escola hi ha una pàgina Web on constantment s’hi van afegint nous elements sobre les 
coses que es duen a terme al centre. Es una eina que està en constant evolució per tant seria molt interes-
sant que les famílies hi accedissin per trobar-hi informació. Aquest any hem iniciat  un Taller de Ràdio amb 
uns quinze nens. En aquests tallers es treballa la part pedagògica, el llenguatge oral i també la part tècnica 
de la ràdio, el tractament de la música, les veus, etc. S’ha intentat fer els programes periòdicament i en el 
futur hauria de ser un element més constant. Respecte la premsa, arriben tres diaris a l’escola i tenim una 
cartellera amb les noticies més interessants. La utilització dels ordinadors esta evolucionant, avui en dia tots 
els nens els coneixen i ja no és necessari tenir una aula d’informàtica, que ha de desaparèixer. En aquesta 
aula ha d’haver-hi els millors aparells de l’escola però per fer treballs molt concrets, els ordenadors han 
d’estar a les classes. Els ordinadors són una eina més per extreure informació per fer treballs; en cap cas 
s’admet el “retalla i enganxa” i a l’Hora 30 i en d’altres espais s’ensenya als alumnes a no fer-ho, els treballs 
es fan a mà i només en algun cas a l’ordinador. 

La idea de treballar els Projectes que m’agrada, és a través de les preguntes: què se d’un tema?, què vull 
saber? on ho trobaré? i què he après?. Vaig deixar de creure en el projecte com instrument únic 
d’aprenentatge el dia que un mestre es va passar tot el curs parlant d’un sol tema –a les classes de mate-
màtiques, socials, etc–. El món no es viu només a través de un sol tema, s’han de tractar els altres temes. Els 
projectes estan molt bé perquè ajuden a estructurar la ment del nen, però hi ha d’altres metodologies que 
també són molt interessants. Contínuament anem a fer cursos de formació. El nostre centre s’ha d’anar 
movent en aquestes direccions.   

AMPA: Quina opinió tens de la proposta de nova llei educativa? 

J. M. SORRIBAS: .... Jo hi crec una mica en aquesta llei. Vaig pensar que en aquells moments a les portes 
d’una eleccions, la vaga era una vaga política. En aquest projecte encara no hi ha res; el problema vindrà 
quan la proposta es concreti en futures lleis, per exemple en el tema de les noves macroescoles i el pas dels 
actuals directors a sotsdirectors amb un gerent per sobre. Encara no hi ha res decidit. El problema real no 
és encara un debat sobre les idees sinó en la figura del funcionari. El que diu el senyor conseller és: jo no 
vull donar a tothom el mateix, no perquè una escola tingui un equipament, l’ha de tenir la del costat. Si 
l’has de fer servir, jo te’l dono però si l’escola del costat ha de tenir l’equipament en una habitació només 
perquè el vegin les visites, doncs no. Aleshores el que presenta projectes tindrà material i diners. De fet, ara 
funciona així, si jo demano qualsevol cosa, a mi me la donen. Som l’escola de l’Ajuntament que més portà-
tils tenim, tenim molts canons, si ara els hi demanéssim un per classe ens ho donarien. Cal justificar-ho i si 
el projecte és prou interessant i et calen les persones, les pots demanar. Això vol dir que les persones que 
porten trenta anys en una escola comencen a tremolar per que el seu lloc se’n pot anar en orris. En 
l’actualitat hi ha escoles que estan mortes perquè arriba gent de cinquanta anys que no tenen ganes de 
fer res, ningú s’atreveix a tocar a aquests mestres. Cal acabar amb tot això. Si fas la feina bé, no has de pa-
tir; en aquest sentit, jo en aquesta escola no tocaria ningú; una persona que penqui no ha de tenir cap pe-
rill. 

CONTINUACIÓ 
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SANT  JORDI  2008 
 

El passat 23 d’abril, com és tradició, l’Escola va celebrar Sant Jordi. Vam tenir la sort que va fer molt bon 
dia i molts pares i mares es van acostar a l’escola per gaudir de la festa que s’havia programat. De les 
3.30 a les 5 vam passar una bona estona plegats. 

Després de dos anys, l’AMPA va tornar a muntar una paradeta de venda 
de llibres. Es van vendre 110 llibres i podem dir que el best-seller de 
l’Escola van ser els llibres de Gerónimo Stilton. De cara  a l’any que ve, 
l’AMPA té la intenció de preparar la venda de llibres amb més temps i 
atenent a les demandes de les famílies pel que fa a títols i tipus de llibres. 

D’altra banda, també hi havia una altra parada d’intercanvi de llibres. 
Aquells nens, nenes, pares o mares que havien donat uns dies abans un 
màxim de tres llibres que tinguessin per casa i que ja no volguessin, havien rebut 
un tiquet i amb això podien demanar algun dels llibres de la parada. 

I a més dels llibres, hi havia unes parades muntades pels alumnes en què es podi-
en llegir alguns treballs relacionats amb la festa literària de Sant Jordi, com tota 
una col·lecció d’acudits que havien reunit els alumnes . 

Una exposició molt maca va ser “les rates de biblioteca” feta 
pels alumnes de primer. 

Ah, i des de primera hora del matí, a l’hora d’entrar a l’Escola, 
podíem comprar la rosa al grup de 6è!. Un Sant Jordi amb tot 
el necessari per celebrar-lo com cal. 

Sopar de famílies 
El divendres 13 de juny es va fer el sopar de fi de curs. Com cada any tothom es va portar el sopar per fer 
un gran bufet lliure. També com sempre l’AMPA va posar la beguda. El “ponx” de cava estava tan bo com 
sempre (és ja un clàssic). Aquest any la  cervesa de barril estava prou freda. La assistència no va ser tan es-
pectacular com l’any passat tot i que hi havia força gent tant dintre el menjador com fora en el sorral. 

 I a l’hora de recollir va haver-hi prou gent (tot i que ens agradaria que fos més) com per acabar a una hora 
prudent.  
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 RECULL  DE  PREMSA 
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 RITMES  LLATINSRITMES  LLATINS 
 

El passat dimarts 20 de maig vàrem fer el 4t Taller de Ritmes Llatins al pati gran de l’escola. El professor va 
ser com a les edicions anteriors el cubà Pablo Mesa. També van haver-hi molts nens i nenes que s’ho van 
passar d’allò més bé. Vàrem fer un descans per prendre un refresc i agafar forces (sobretot els que no es-
tem molt entrenats). En resum, vam passar una bona estona ballant  a ritme de salsa, cúmbia, merengue... 

En una de las visitas de l’AMPA a la cocina, nos dimos cuenta que todavía había mucho material 
de cocina de aluminio (cazuelas, bandejas de horno, moldes para flan, escurridores, etc…).  Des-
pués de hablar con la escuela, esta se puso en contacto con la empresa responsable de la cocina 
(Activa Contrabaix).  Aunque todos sabemos que el aluminio no es bueno en la cocina, su uso no 
está prohibido. Por esto, la empresa no tenia previsto ni presupuestado cambiarlo. 

Por esto, la dirección de la escuela decidió usar el superávit del comedor del año pasado para fi-
nanciar el cambio de material.  Y  ha pagado 800 € y ha cambiado todo por acero inoxidable. 

Desde l’AMPA damos las gracias a todos para la cooperación y el buen resultado. 

 CANVI  MATERIAL DE CUINA  
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ESCOLA  DE  PARESESCOLA  DE  PARES  
Els passats dimarts 29 d’abril i 6 de maig, es va dur a terme un Taller pràctic, de l’Escola de Mares i Pares de l’AMPA, 
sobre “La intel·ligència emocional dels pares”, a càrrec de la Psicopedagoga Anna Rosique. 

La finalitat d’aquest taller era proporcionar estratègies per aconseguir controlar les nostres 
emocions com a pares per tal que en un futur siguem capaços d’ajudar a desenvolupar les 
emocions dels nostres fills. 

Els barems de la intel·ligència emocional són: 

-una actitud positiva 

-reconèixer sentiments i emocions, és a dir, tenir consciència emocional -si no em paro a pensar quin és el 
sentiment que m’ocupa, no podré saber quina és la causa-. No es pot canviar un sentiment però de petits 
hem d’aprendre a identificar com em sento (bé o malament i perquè) 

La intel·ligència emocional és igual d’important que la intel·ligència cog-
nitiva. La intel·ligència emocional proporciona recursos per aconseguir 
la màxima felicitat. Qualsevol expressió d’emoció és bona, la positiva 
proporciona benestar, la negativa malestar, que d’entrada no és dolen-
ta, cal aprendre a regular-la per proporcionar la màxima felicitat. 

Els nens de 0-6 anys necessiten de l’adult (pares, educadors, mestre) 
per regular aquesta emoció. Busquen un vincle afectiu (abraçades, pa-
raules...) que els doni seguretat. Ningú tria el que sent, “les rabietes”, els 
nens les viuen en el present, són egoistes fins els 8 anys. La resposta 
emotiva (primitiva) pot anar des d’un minut fins a hores. És l’adult qui 
regula aquesta emoció a través de la calma, de la distracció 
(conductora -canviar de joc, visual - canviar de canal de TV). 

Els nens necessiten temps per controlar l’emoció, no tenen la part reflexiva tant desenvolupada, fins els 8 anys no 
desenvolupen “l’emoció del control”. Un cop passada l’emoció, hem d’intentar que tornin a fer el que ha provocat 
aquesta emoció.  

Els adults reprimim tant que després explotem, mentre que els nens donen sortida a les emocions. Perdre el control 
una mica és natural, però molt sovint comporta pèrdua de credibilitat, naturalitat. 

Cal animar a expressar sentiments. Per ajudar a expressar emocions hem de ser model de referència, explicar-li com 
ens sentim. No se’ls ha de forçar a explicar les emocions, hem de deixar que triïn el moment o buscar el moment. 
Practicar “l’escolta activa”, mirar a la cara, deixar de fer el que estem fent i establir un canal de comunicació. No hem 
de jutjar ni qüestionar, hem d’aprendre a legitimar les emocions però posant els límits davant l’actuació posterior 
d’una emoció (tirar coses, insultar, pegar...) Els nens són egocèntrics fins els 8 anys i el que busquen és tenir l’atenció 
dels pares, no és gran quantitat de temps sinó que aquest sigui de qualitat. 

A partir dels 6 anys aprenen que les emocions venen i van (abans creien que era per sempre). Cap als 7-8 anys saben 
que l’estat d’ànims pot canviar i a partir dels 8 anys l’estat d’ànim, depèn del que fan o pensen. 

Una emoció s’inicia moltes vegades després d’un pensament. Abans dels 6 anys la capacitat de pensament no està 
desenvolupada “jo em sento així, per què no em deixeu fer?- provocar”. Aprenen a partir dels 8 anys que buscar al-
tres pensaments o recursos (llegir, mirar la TV, jugar a màquines...) pot ajudar a controlar les emocions. 

Quan som ferms en els fets, demostrem el control: “ells necessiten ser rebels per desenvolupar la seva personalitat”. 
Tan sols “treballarem” per les coses que valen la pena, posar límits, normes (generals / comunitàries i específiques a 
l’edat), si no compleixen no hi ha privilegis (ajustats a cada nen, no grupal). Si s’amenaça cal complir, però si es pro-
met també. 

Cal recordar que es poden modificar les conductes, no els trets de personalitat.  

Podem educar les respostes a les emocions: “no pots evitar el enfadar-te però si que pots evitar el comportament de 
després”. 

Cal felicitar l’esforç que fan, tot i que s’hagin enfadat.  

Tot això i més, va donar de si el Taller. Si voleu més 
informació, a la web de l’AMPA, la podreu trobar. 

http://www.edu365.cat/ampaparcguinardo  

Espe Galan 

Taller: “La intel·ligència emocional dels pares”  
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( )CARTA  OBERTA DE  LOLI CUINERA  
Hola a todos y a todas: 

Me gustaría expresar mis sentimientos y mi agradecimiento  a través de “Les Fulles del Parc” que creo es la 
forma de llegar a todos. 

En primer lugar dar las gracias a los niños, 
que me llenan de cariño y besos, y que me 
dicen que les gusta mucho la comida. Y tam-
bién gracias a los que no les gusta tanto. 

Gracias a los padres que me demuestran su 
apoyo y cariño, y sobretodo por la confianza 
que depositáis en mi. Y a las mamás que me 
piden alguna receta porque sus hijos les dicen 
que les encanta lo que han comido en el cole. 

Gracias a todo el personal de la escuela, por-
que me demostráis que me respetáis y valo-
ráis mi trabajo. 

Gracias a mi equipo de cocina, ROSA, LOLI, y 
CARMEN, porque las quiero mucho, son mi 
gran apoyo y tienen el mismo sentimiento de 
satisfacción por el trabajo bien hecho. 

Gracias al equipo de monitores porque juntos seguiremos formando un buen equipo. 

Y por último gracias a los responsables de ActivaContrabaix por hacer fácil el día a día, y los cuales también 
me respetan y valoran.  

A todos GRACIAS. 

Un beso y felices vacaciones. 

Loli  

Llibres de text i llibres d’estiu 
 

Com en els darrers anys els llibres de text pel curs vinent es podran adquirir a la botiga de la Cooperativa 
Rocaguinarda, situada al c/Xiprer núm. 13 (entre Villar i Escornalbou).  

Els libres s’hauran de reservar, donant una paga i senyal, abans 
del 8 de juliol. I tindrem els dies 1, 2 i 3 de setembre per recollir-
los. Us recordem que no cal que feu cues aquests dies, només 
heu de dir que sou de l’escola Parc del Guinardó i el curs del 
vostre fill. Els lots estan separats i només s’han de recollir ....i 
pagar (ens consta dels problemes d’anys anteriors, però si res-
pectem el mecanisme i les dates que tenim reservades com a 
escola creiem que aquest any anirem millor). 

Els llibres d’estiu que l’escola recomana també estaran disponi-
bles a la Cooperativa Rocaguinarda, però aquests no farà falta 
reservar-los. Com en els darrers anys us faran un descompte 
(12%). 
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Aquest curs ja vàrem titular en portada al primer número de Les Fulles del Parc, “2007-2008 El curs de les 
obres”. Esperem titular les properes Fulles “Obres en marxa”. Ja tenim el pressupost aprovat, l’obra licita-
da, i aquest estiu (quan l’escola estigui buida) sembla ser que entraran les màquines i, per fi, començaran 
les obres. Ens canviaran la cuina, el pati gran, arreglaran les humitats i filtracions d’aigua que pateixen els 
edificis, posaran guapes per dins i per fora les tres cassetes, etc, etc.  

Al setembre quan retornem haurem 
de conviure amb les obres, possible-
ment haurem de patir els primers me-
sos de servei de càtering per que les 
obres de la cuina no s’hauran acabat.  

Esperem que les incomoditats de les 
obres durin el menys possible i podem 
gaudir el més aviat possible d’una no-
va  escola. 

D’aquest curs creiem que podem fer 
un bon balanç, tots els actes (Sopar fi 
de curs, Sortida de famílies, Cinema a 
la fresca, Trobada d’extraescolars, Es-
cola de Mares i Pares, Carnestoltes, 

Sant Jordi, Taller de Ritmes Llatins, Bojos per l’scalèxtric...) han tingut una bona assistència i participació de 
les famílies, les extraescolars noves que hem endegat aquest curs han funcionat be i pel curs vinent les 
continuarem oferent, com la dansa, el korfbal i els escacs en temps de migdia, a part de les habituals de 
cada any.                  

  A reveure ! 

L’AMPA US DESITJA UNES BONES VACANCES D’ESTIU !! 

Obres  en  curs 

El dia 6 de juny es va portar a terme el 2n Bon Rotllo al Parc Guinardó, Peli + Picnic per a pares, mares, fills, 
filles, avis... Van assistir unes 90, prop de 100 persones (30 més que l'any passat). Qui ho diria? tenint en 
compte que va estar plovent i no poc, tota la tarda. Ja pensàvem que més que Cinema a la Fresca tindrí-
em Cinema a la Remullada. Però els deus ens van ser propicis i el temps ens va deixar fruir d'una Nit de 
Bon Rotllo. Des de l'AMPA varen muntar un mini bar per refrescar-nos la nit de picnic i de pas fer uns cale-
rons per les magres finances.  
El cert és que els que vàrem anar ens ho vàrem passar bé, petant la xerradeta amb altres famílies durant el 
Picnic previ a la pel·lícula. Les criatures jugant amb els seus companys a una hora no habitual, o sigui un 
divertit extra. La pel·lícula alguns ja l'havien vista i altres no, alguns els hi va agradar molt i a altres no tan, 
però la cosa important era compartir en una nit d'estiu el bon rotllo entre famílies de l'escola.  

CINEMA  A  LA  FRESCA 


