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SANT JORDI ‘09
Un altre Sant Jordi ben lluït. El temps va acompanyar, potser massa i tot, ja
que els que estàvem ajudant a les paradetes vam trobar a faltar algun para-sol.

índex

Com sempre la paradeta d’intercanvi i la solidària van funcionar prou bé.
Aquest any com a novetat hi havia una paradeta solidària més, la de la Coral
del Parc i el seu projecte conjunt entre vàries escoles
municipals de Barcelona i 3 del Senegal, Junts Dibuixem i Cantem. Per recollir diners per al projecte, van
editar un Llibre―CD que feia goig, per una banda
amb dibuixos i fotografies dels nens d’aquí i d’allà i
amb els textos amb tres idiomes (català, francès i
mandinga), i per una altre banda amb cançons tradicionals catalanes i malinkes. Si voleu saber més sobre
el tema podeu visitar el blog http://dibuixem-icantem.blogspot.com/ .

SANT JORDI 2009

Per segon any consecutiu l’ AMPA hem recuperat la
tradició de posar una paradeta de venda de llibres.
Aquest any ha funcionat millor en el tema de tenir
prous exemplars dels llibres més demanats (bestsellers, mediàtics...) gràcies a l’enquesta prèvia que
vam repartir a les famílies. De totes maneres creiem
que encara podem millorar alguna cosa per l’any que
bé.
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La crisi no es va notar gaire, si
l’any passat varem vendre 110
llibres, aquest any han estat 100,
que no està pas malament.
Tampoc varen
faltar els jocs
de llengua, els
avis explicant
contes als més
petits i la tradicional venda
de roses dels
de 6è.
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Breus:
Recordeu que podeu veure
totes les fotos a la pàgina
web de l’AMPA.
Per les colònies d’aquest
curs estrenem un blog:
http://coloniesparcguinardo.
blogspot.com

Consulteu a l’última pàgina
totes les dates de l’agenda
des d’ara fins a final de curs.

Resumint una gran Festa.

Pàg. Web: www.edu365.cat/ampaparcguinardo
e-mail: ampaparcguinardo@edu365.cat

Recordeu que les activitats
extraescolars acaben el 18
de juny.
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Sortida de famílies ’09
El passat 10 de maig es va fer la sortida de famílies d’aquest curs que,
com ja comença a ser tradició, varem anar a visitar la casa de colònies a
la que aniran els nostres fills i filles el proper mes de juny, Les Tallades, a
Vilanova de Sau.
Aquesta vegada varem ser 100 persones entre mares, pares, nens, avis i
algun tiet i tieta,... Per sort, varen fallar les previsions de pluja i vam gau‐
dir d’un dia esplèndid. A mida que anàvem arribant podíem anar a visi‐
tar les instal∙lacions tant d’interiors com les exteriors. I tothom va que‐
dar meravellat sobretot de les vistes que hi ha al voltant de la casa.
El menú va ser molt senzill: macarrons i botifarra, i potser massa, ja que
els macarrons (pel temps de cocció) estaven mes passats que l’època del
bon joc del Madrid!
El més important de tot és que vam passar un dia tots junts, en un
entorn meravellós, fins i tot varem fer una passejada fins l’embassament
de Sau, on els nens van estar llençant pedres i pals.
I per la tarda, vam plegar ben d’horeta per anar cap a Barcelona, segurament per arribar a temps de veu‐
re el partit del Barça (que es podia haver proclamat campió de lliga aquell dia,....però que finalment no va
ser fins la setmana següent).
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"I no només ens ho varem passar bé sinó que a més, vam tenir la sort de coincidir amb en PEP SALA el
famós guitarrista del grup SAU.
Les nenes de cinquè es van atrevir a
demanar‐li autògrafs (el pobre va
haver de firmar autògrafs per tota
la família) i a fer‐se una foto. Ell va
ser molt agradable i simpàtic, i ens
va explicar que estaven gravant un
reportatge de la història de SAU, ja
que ells quant van començar amb
el grup, vivien i assajaven a la casa
petita que hi ha al costat de la ca‐
sa de colònies."

SCALeXTRIC
El dissabte 18 d’abril es va celebrar la VIII trobada Slot Parc del Guinardó al menjador de l’escola.
Es van muntar 6 circuits amb les pistes que els pares i nens van portar. La assistència de nens i grans va
ser força important i esglaonada com sempre. Es va connectar una PlayStation al canó multimèdia i la
pantalla de 2 metres que hi ha al menjador com l’any passat. Així també es van poder fer carreres de cot‐
xes i motos de manera virtual. Hem de comentar que algun pare va acabar posant un joc que no era de
carreres i que no va agradar gaire als organitzadors, cosa que la propera
edició procurarem que no passi.
Com cada any petits i grans van fer un petit aperitiu entre carrera i car‐
rera.
Ens ho vam passar molt bé i ja estem esperant a l’edició de l’any vinent.

PÁGINA 4

FULLES

NÚM

63

ENTREVISTA A: MILAGROS RIVERO (ADMINISTRATIVA DE L’ESCOLA)
En aquestes línees coneixerem una mica millor a la administrativa de la nostra escola, la Milagros Rivero.
Nascuda a Badajoz, resideix a Catalunya des de fa més de 46 anys. Valenta i espavilada, va arribar a
aquesta terra amb 14 anyets per començar a treballar en una fàbrica de cotó del Poble Nou amb la seva
tieta. Després, es va col·locar en el Hospital de l’Esperança com a Auxiliar de Clínica, fent de tot i més.
Passat un temps, i per motius familiars, es va veure forçada a buscar un horari per poder atendre a
la seva filla, i va ser quan va entrar en el món de
les escoles.
Va començar a l’escola Tramuntana, actualment
IES Ferran Tallada, com a assistenta de menjador.
Durant els estius va cursar l’Auxiliar Administratiu, i al voltant de l’any 85 va començar com a
secretària a les oficines de l’IMEB, concretament
en el sector d’escoles primàries.
Onze anys després, va demanar el trasllat, i va ser
quan va arribar a la nostra escola, cap al 1996
juntament amb la ESO.
I un cop aquí, a que et dediques de 9h a 17h?
A tot una mica. A primera hora, els responsables de cada classe em baixen els llistats amb els nens que no
han vingut, i així poder avisar a cuina perquè no preparin els dinars. Després, comença un anar i venir
constant de nens, demanant qualsevol tipus de material per fer les activitats (cartolines, diaris, fulls de colors, fotocòpies, etc. ), sóc com un gran magatzem.
A més a més de cuidar-me del material, també faig altres gestions, com parlar amb les editorials, els autocars, les factures... En definitiva, papers i més papers...
De vegades, també acompanyo als petits a les excursions, sobretot a les de música.
Es veu que tractes molt amb els nens/es, els deus conèixer a tots. Alguna anècdota?
Milers d’elles... La que recordo més divertida era quan, ja fa anys, ens feien portar una bata blanca, amb un
petit escut de l’ajuntament. Llavors quan algun nen es feia mal i l’anava a curar, es posava tot nerviós i em
deia: - Punxar no, eh, Milagros!! Pobrets, je, je
També, des de fa uns anys, he notat un canvi molt gran en l’actitud
dels nens, sobretot dels petits. Cada vegada arriben més espavilats,
i sense cap por de deixar-te anar
una parrafada que et deixa amb la
boca oberta, semblen molt més
grans del que en realitat són.
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I que fas quan no estàs a l’escola?
Per la tarda, surto volada a recollir a la meva filla Chelo, que és mestra al CEIPM Ignasi Iglesias (Sant Andreu), i anem juntes cap a Mollet a recollir als meus nets a l’escola, l’Alba de 7 anys i el Marc de 4 i mig.
Quan puc m’escapo a Hostalric, on tinc una casa amb terreny i cultivo un hortet, amb patates, tomàquets,
cebes, alls, etc.
També vaig molt amb bicicleta, des de Mollet fins a Palau de Plegamans i practico ioga.
Mare meva, quin ritme!. No deixes res per quan et jubilis?
I tant!. A part de portar la meva mare com una reina i gaudir més encara dels meus nets, m’agradaria
apuntar-me al gimnàs, i com no, viatjar... Fa poc vaig estar a Sevilla i em va encantar, segur que repeteixo...
També dedicar-me una mica més al meu hortet, sense presses i amb tranquil·litat...
Doncs amb aquests plans de futur ens acomiadem sabent una mica més de la Milagros Rivero.

TALLER DE BALL I RITMES LLATINS
Reserveu a la vostra agenda el dijous 4 de juny de 20’30 h a 22’00 h per al taller de balls que farem al pati
de l’escola. Aquest curs “la profe” serà la Isabel González, deixeble del Pablo Mesa, que ha estat el pro‐
fessor de les anteriors edicions. Farem salsa, rumba, cúmbia, mambo, funky... I tot això amb música actu‐
al i moderna. El preu serà de 3 € i inclourà un refresc. Esteu tots convidats¡¡¡
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El passat 22 d’abril els nens i nenes de segon, com
és costum cada any, van participar al “DANSA
ARA” en una jornada en què més de 5.000 nens i
nenes alumnes de segon de primària de 134 cen‐
tres educatius de la ciutat han estat els protago‐
nistes d’un espectacle de dansa. El “Dansa ara”
està organitzat per l’Institut d’Esports i l’Institut
d’Educació.
Enguany els nens i nenes de segon van ballar al
Palau Sant Jordi. Va ser tot un èxit! Els nostres ba‐
llarins ho van fer molt i molt bé i el millor de tot és
que ens ho vam passar d’allò més bé.
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Només tenim un adjectiu per qualificar l'experièn‐
cia : IMPRESSIONANT!!! Des de la grada els famili‐
ars que érem allà vam gaudir d’un espectacle de
colors , música i ball que va resultar una meravella
pels sentits. El resultat no té paraules... Les imatges
parlen per elles mateixes .... Esperem que us agra‐
din!!
Felicitats a totes i tots els nens de la classe de 2n.
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Obres: una altra empenta ...
Si després de les vacances de Nadal, al començar
el segon trimestre, ens vam trobar amb el menja‐
dor i la cuina noves; ara, després de quatre mesos
més ja tenim la primera de les casetes acabades.
Els nois i noies de 1r i 2n ja estan instal∙lats a les
seves noves aules. A més a més tenim una aula
polivalent nova, un nou espai molt adient per fer
classes de mig grup, ideal per exemple per fer an‐
glès. El resultat és espectacular, dona goig de
veure’l.

També hauran d’aprofitar l’estiu (des del moment
que no hi hagin nens a l’escola) per aixecar el pavi‐
ment del pati gran i fer‐ne un de nou que a part de
millorar les condicions de la pista poliesportiva –
sense forats ni rajoles aixecades– impedeixin les go‐
teres i humitats a les aules de sota d’infantil i de mú‐
sica.

I finalment només quedarà la tercera caseta, la del
gimnàs. La idea és que l’aula que hi ha sobre el gim‐
nàs, que fins ara era de plàstica, sigui la nova biblio‐
Ara li toca el torn a la caseta de dalt, la més gran i teca, que juntament amb l’equipament d’informà
complicada,on estan els de 3r, 4t, 5è i 6è. Esperem tica formin una mediateca.
que amb el que queda del tercer trimestre i tot El que dèiem, una altre empenta i CURS NOU, ESCO‐
l’estiu els hi doni temps d’enllestir‐ho tot per po‐ LA NOVA.
der començar al setembre amb normalitat.
Quatre aules, més la fins ara aula d’informàtica,
un altre espai polivalent per fer classe a mig grup.
A més a més en aquest edifici és on hi ha la famo‐
sa carbonera, espai que avui en dia era impossible
d’utilitzar per que més que una aula semblava una
gruta de troglodites, amb estalactites i estalagmi‐
tes provocades per la humitat. Per fi ens faran cas
i obriran una porta d’accés a aquesta aula directa
des de l’exterior (actualment havies de travessar o
3r o 4t per poder accedir a la carbonera) i espe‐
rem que ampliïn en alçada els finestrals per millo‐
rar la ventilació i la il∙luminació.
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GUINARDOWOOD
Us volem explicar la història d’una gran il∙lusió.
Fa molts dies que els nens i les nenes de P‐5 estan treballant en un gran projecte cinematogràfic, i el pas‐
sat dia 14 de maig el van fer realitat. Altres nens de l'escola van ser testimonis del desplegament que
aquest projecte va tenir, i el més bonic de tot és com pares, mares, avis, avies, les mestres de l’escola i els
propis nens es van abocar perquè es pogués fer.
La història de la pel∙lícula que van rodar és inventada per ells mateixos, i el projecte no només ha consistit
en inventar la història, crear els personatges, donar‐los noms, sinó també en confeccionar les disfresses,
els decorats, els diàlegs, els maquillatges i la posada en escena. També farem l’estrena a l´escola, on seu‐
rem a una sala, tindrem crispetes i un acomodador amb una llanterna, perquè ens ajudi a buscar lloc.
El món del cinema en tota la seva extensió, viscut plenament pels nens i nenes de P‐5.
El que volem des de les Fulles del Parc és donar les gràcies a tothom: pares, mares, avis, àvies (que han
ajudat moltíssim a fer les disfresses), a en Pau (el pare de la Rita, que ens ha fet uns decorats magnífics), a
les maquilladores (que han fet un treball esplèndid pintant a tots els nostres personatges com si de pro‐
fessionals es tractés), als càmeres (que amb la seva professionalitat i paciència han fet sentir als nens i
nenes molt còmodes), a la Isabel (la nostra mestra que ha fet un gran esforç per aconseguir que els nens
fessin realitat el seu somni) i sobretot a la nostra Directora de Producció, la mare del Teo, la nostra “Ceci”,
sense la qual no hagués estat possible tot aquest projecte.
GRÀCIES A TOTS PER LA VOSTRA COL∙LABORACIÓ.
Susanna Sanz (P5)
Marta Loncán (P5 i 4art)
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RACÓ MULTICULTURAL
Hace un tiempo me pidieron que escribiera alguna anécdota sobre holandeses para les Fulles del Parc.
Dudé entre varias historias: La primera vez que desayune en un bar cordobés y me ofrecieron
“mantequilla”, pero a las ocho de la mañana me pareció un poco temprano para el famoso licor Mexicano
y acabe tomándome las tostadas secas y pensando que los españoles son un poco raros. O la vez que es‐
taba navegando con una española y unos amigos holandeses; por falta de viento los barcos no se movían.
Algunos holandeses se quitaron todo y fueron a nadar en su traje de nacimiento, cosa no demasiado ex‐
traña por allí, pero a ella la sorprendió un poco… Especialmente cuando una chica se bajo el pantalón de‐
lante de todos mientras hablaba y orinó por la borda…
Pero he decidido contar alguna cosa sobre las bicicletas. Todos los holandeses tenemos al menos una bici,
la mayoría varias. Es un medio de transporte normal: lo usamos para ir al trabajo, a la escuela y para los
paseos de los domingos. El anterior primer ministro holandés llegaba frecuentemente en bicicleta a su
oficina. Para hacer los desplazamientos sobre dos ruedas más seguros, hemos construido carriles bici en
casi todas las calles importantes de las ciudades y fuera de los ayuntamientos hay una red de carriles bici
casi independiente de las carreteras normal. Esto último permite disfrutar de la naturaleza sin el ruido ni
olor de los coches. Los niños aprenden a conducir sus bicis entre el tráfico con cinco años y, al menos en
mi tiempo, con siete años ya íbamos solos en bicicleta al cole. En la escuela, en cuarto curso, dan clases
de educación vial. Hay un examen central de teoría y un circuito por el barrio como examen práctico. Al
aprobar dan un diploma oficial.
Las bicicletas parecen una solución al asunto de la congestión viaria, y seguro que lo son, pero causan sus
propios problemas. Cada estación de tren, especialmente cerca de las universidades, está completamente
bloqueada por bicicletas cuyo estado técnico se puede al menos llamar preocupante. Algunas se recoge‐
rán, otras serán subastadas por los ayuntamientos. El resto se recoge para chatarra.
En resumen, de los holandeses se dice que han nacido con una bicicleta entre las piernas y son capaces de
auténticas acrobacias mientras pedalean: llevar el paraguas en una mano y con la otra sujetar la caja de
cervezas; llevar un niño sobre el manillar y otro detrás... Por eso, una vez que mi amiga española iba sola
en bici y perdió el control sobre su vehículo y se cayó, un hombre que pasaba por allí le gritó sin parar:
“Hola guapa, me parece que has bebido demasiado……” porque esta es la única razón lógica para caerse.
Rein Gelinck.
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CONSELL ESCOLAR
S’aproven les actes de les reunions mantingudes amb la Permanent del Consell Escolar, amb data
16/03/09, i del Consell Escolar amb data 11/02/09. S’informa que el dia 18 de març del 09 es va reunir la
Comissió Econòmica del Consell Escolar, per fer la justificació econòmica corresponent a l’any 2008.
La matriculació pel curs vinent ha anat força bé. Tenim cobertes totes les places de P3.
L’escola es presenta a la convocatòria del Punt Edu (Programa d’Innovació Educativa de Biblioteca) i de‐
mana col∙laboració a Parcs i Jardins, per mantenir els espais verds de l’escola, juntament amb altres esco‐
les: Font d’en Fargas i Ferran Tallada. El projecte d’agenda 21 s’acaba aquest any. L’escola no té previst
continuar, però si participarà en activitats concretes.
Els nens de 1r i 2n assistiran a la piscina del C.E. Martinenc. Per P4 i P5, es descarta la possibilitat d’assistir
al C.E. Martinenc. Al llarg del curs hem mantingut converses amb diferents clubs esportius. Al Club Nata‐
ció Catalunya no accepten més escoles. Sembla que hi ha una possibilitat al Club Natació Sant Andreu,
que està pendent de confirmació.
Com que s’han acabat les obres del primer edifici els cursos de 1r i 2n han tornat a les seves classes. Les
classes de 3r i 4t s’han traslladat a la biblioteca i a música respectivament. S’ha està fent el buidat de la
carbonera, que un cop acabades les obres serà una aula per fer diverses activitats.
L’any passat es va decidir en el Consell escolar que l’horari intensiu del juny d’aquest any seria fins les
13h. amb mestres, però el claustre s’ho ha tornat a plantejar i hem decidit que l’horari lectiu serà de les 9
h. fins a les 14 h. Els monitors han fet una proposta d’activitats per fer en les hores que ells s’encarreguen
dels nens.
L’AMPA informa:
Aquest any estava programat per l’Escola de Mares i Pares un Taller d’expressió conjunt entre pares i
fills sobre El cos i els seus llenguatges, organitzat conjuntament amb el districte, però sense previ avis
ens el van canviar per una xerrada sobre les joguines. L’AMPA va comunicar al Districte que això no
era el que havíem demanat i que el tema de les joguines ja s’havia tractat a l’escola, ens van dir que
intentarien solucionar‐ho i que ja ens dirien la nova data per fer els Tallers demanats, de moment no
han tornat a fer cap altra proposta.
Festes i reunions:
•

Reunió de colònies: 21 maig.

•

Festa d’extraescolars: 23 maig.

•

Taller de ball: 4 juny.

•

Cinema a la fresca: 12 de juny.

•

Sopar de final de curs: 19 de juny.

•

Colònies:
◊

Primària del 25 al 28 de juny.

◊

Infantil del 26 al 28 de juny.
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NOU CONCURS ¡¡
T’agradaria anar al cinema per la cara ?
I a mes a mes, convidar al pare, la mare o algun amic?
Doncs participa en el nou concurs artístic de les Fulles del Parc!
Envia’ns la teva obra d’art, ja sigui un dibuix, un conte, un poema, etc.. i si queda
seleccionat, sortirà a les properes fulles del parc i guanyaràs dues entrades al cinema!
Anima’t, volem conèixer nous artistes!

I aquest mes hem rebut uns dibuixos de 2 germans que s’hauran de repartir el premi:
a
I

Izan Bolaño (P4)

Aaron Bolaño (2n)

Troba les 7 diferències
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TEATRE:
LA RIERETA TEATRE
The Hippo's dream (infantil, en anglès)
GUASH TEATRE
El soldadet de plom i altres contes d'Andersen
(maig)
El llop i les 7 cabretes (juny)
TEATRENEU
El club de Màgia Júnior (familiar)
El petit roure
El tresor de Peter Pan
Heidi
www.teatreneu.com
LA PUNTUAL Putxinel·lis de Barcelona
C/ Allada Vermell 15
www.Lapuntual.info

MÚSICA:
El Sónar inaugurarà un festival infantil.
Sónar Kids, és farà el diumenge 21 de juny en
els escenaris del Sónar de Día.

CIRC:
On: Jardins del Teatre Nacional de Catalunya /
Plaça de les Arts, 1 / BCN
Quan: Del 16 al 31 de maig / Dissabtes a les
18:00 hores i diumenges a les 12:00
Edat: A partir de 3 anys
Preu: De 8 a 12 (Venda anticipada Telentrada
Contacte: Teatre. Telèfon 93 306 57 00
Més informació: Web del TNC

TALLER PER APRENDRE A CONFECCIONAR UN
RETRAT SIMBÒLIC D’UN MATEIX

On: Fundació Joan Miró / Parc de Montjuïc s/n /
Tots els diumenges del mes de maig / 11:00 hores
Edat: A partir de 6 anys (acompanyats d’un adult)
Preu: 3 euros (cal inscripció prèvia al telèfon 93 443
94 79)
Telèfon Fundació Joan Miró: 93 443 94 70
Més informació: Fundació Joan Miró

FINS EL PROPER NÚMERO DE LES FULLES !!!

AQUÍ TENIU UN BREU RECULL DE
DATES DELS PRINCIPALS ESDEVIMENTS
DES D’ARA FINS A FINAL DE CURS:
FESTA EXTRAESCOLARS: 23 MAIG
TALLER DE BALL: 4 DE JUNY
CINEMA A LA FRESCA: 12 JUNY
SOPAR DE FAMÍLIES: 19 JUNY
I US RECORDEM QUE :
•

LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ACABEN EL DIA 18 DE JUNY .

•

LES CLASSES ACABEN EL 23 DE JUNY

•

LA JORNADA INTENSIVA COMENÇA EL
8 DE JUNY

