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Festa Extraescolars
El passat dissabte 23 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 dels mes petits, com a disciplines esportives d’equip, de
mes alt nivell, dels mes grans.
Va haver-hi teatre, gimnàstica rítmica, psicomotricitat, roda d’esports, escacs, karate i el partit de
bàsquet –aquest any van jugar, el nostre equip
contra els de Santa Caterina de Siena, d’Horta- i
finalment, aquest any sí, es va poder fer el partit
de bàsquet de pares contra fills. Com a novetat
aquest any en comptes de medalles individuals
pels jugadors i copa pels equips participants es
van repartir uns petits trofeus individuals bastant
simpàtics que van agradar bastant a tothom. 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 permetre de tenir-ho tot endreçat en un
temps record i poder plegar tots a una hora raonable.
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Per les colònies d’aquest
curs estrenem un blog:
http://
coloniesparcguinardo.
blogspot.com

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

Recordeu que podeu veure
totes les fotos a la pàgina
web de l’AMPA.
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BÀSQUET 08
08--09
Durant aquest curs sis alumnes de sisè i un de cinquè han representat l’escola formant l’equip de bàs‐
quet. Ens sentim orgullosos de que l’equip hagi arribat a les semifinals del trofeu Barcelona’92, desprès
de quedar segon de la fase regular. És tot un èxit tenint en compte que, amb només set jugadors és molt
difícil mantenir un equip (mes d’un cop han estat només cinc jugadors, que no han pogut descansar ni un
minut), i jugant contra equips que les seves instal∙lacions esportives ens feien emmudir... i tot i això s’ha
aconseguit arribar a les semifinals, cosa que és el segon cop que passa a l’historia recent de l’escola.
Per tant volem felicitar a tot l’equip; a l’Arnau Castellanos, a l’Arnau Martin, a l’Ivan Àvila, al Miguel Vali‐
ente, al Miquel Puig, al Quim Andreu Portet i a la Ruth Adsuar pel seu esforç i entrega. També a
l’entrenador; Joan C. Conesa, per la seva dedicació (i paciència) i a tots els que d’una manera o altre han
ajudat a fer realitat aquest triomf, especialment a la direcció de l’escola per les facilitats donades i el com‐
promís amb l’equip.
És una llàstima que la tradició d’equips de bàsquet de l’escola no tingui continuïtat immediata amb un
equip de cinquè, però no tenim cap dubte que sortiran nous equips, i tant de bo que superin el que fins
ara s’ha fet.

Els pares dels nens que formen l’equip de bàsquet 08‐09
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CINEMA A LA FRESCA
El passat dia 12 es va celebrar la 3a edició del CINEMA A LA FRESCA (picnic + pel∙lícula), un esdeveniment
que ja va camí de convertir‐se en un clàssic de l’escola, ja que va mantenint l’interès dels pares/mares i
fills del Parc del Guinardó any rere any.
Pels que no hi hàgiu vingut mai, és un acte que es celebra al pati de dalt de l’escola (el del bàsquet) orga‐
nitzat pel AMPA, i amb la col∙laboració de més pares. Es tracta de portar una pel∙lícula infantil o juvenil en
DVD i projectar‐la a l’aire lliure en el pati quan es fa fosc.
Com cada any, l’Agus i la Cecilia (pares de P3 i P5) s’han encarregat de portar el material necessari per tal
de fer el muntatge, amb l’inestimable ajut de l’Eduard i l'Àlex entre d’altres pares.
Com a novetat aquest any, es va fer la projecció sobre una pantalla diferent, una retroprojectora de 2x2
(es projecta per darrera de la pantalla i es veu davant, sense que es vegi així el feix de llum del projector),
orientada en el sentit de l’ample del patí i no al llarg com es venia fent fins aquest any.
La pel∙lícula seleccionada aquest any va ser la “Noche en el museo (1)” del Ben Stiller, una pel∙lícula diver‐
tida i molt entretinguda que va tenir una bona acceptació malgrat que força gent ja l’havia vist.
Abans de la pel∙lícula es va projectar en primícia (bé, en segona primícia ja que la veritable estrena s’havia
fet per la tarda davant del nens) un curtmetratge fet enterament per alumnes de P5 del Parc del Guinar‐
dó, titulat “La clau brillant”, de la què us parlem en aquest mateix número de Les Fulles del Parc.
Va ser filmat enterament durant un matí a l’escola i amb els exteriors al propi Parc del Guinardó, i es va
editar i muntar amb música i la veu de la Isabel (la mestre) com a narradora.
Durant tota la vetllada, els pares i mares dels nens de 6è varem oferir un Servei de Bar amb begudes fres‐
ques, entrepans i tota mena de crispetes i similars.
SERGI CASTELLANOS
Pare de la Gemma i l’Arnau de 6è de primària
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ANNA SARACHO

L'Ana Saracho és la coordinadora d'activitats extraescolars (incloent‐hi el Servei
d'Acollida Matinal).
És el pont entre els monitors, la seva empresa, l'AMPA i l'escola.
― Hola Ana, quan va començar la teva relació amb l'escola?
― Doncs al 1982, amb l'entrada del meu fill a l'escola. Llavors es feia un curs de parvulari ‐el que avui diríem P5‐ i
fins a 8è d'EGB ‐el que avui diríem primària‐. Uns dos anys més tard es va obrir P4 i dos o tres més endavant, P3.
En aquells moments era molt difícil entrar al Parc del Guinardó, hi havia unes llistes d'espera de 35 o 38 nanos. Pe‐
rò llavors es va obrir al barri una escola nova, de dues línies, el Torrent d'En Melis i tothom se'n va anar cap allà,
però nosaltres varem preferir escollir aquesta, que encara que més velleta, era d'una qualitat diferent.
― L'escola ja tenia la mateixa estructura d'avui: amb les 3 casetes i els edificis nous a baix?
― Sí, però diferent, penseu que es feia fins a 8è. El menjador era més gran, la biblioteca més petita. No hi havia
gimnàs ni aula de plàstica. A les 3 casetes es feia de 1r a 8è i a l'actual parvulari només hi havia, al fons, l'aula de P5
i l'actual aula de música més la de P5 i P4 era tot una gran sala polivalent, que tant servia per fer música, com per
fer de gimnàs, sala d'actes, teatre...
L'entrada de l'escola era per dalt del parc, amb l'inconvenient que les àvies i els cotxets de nadons havien de fer
escalada pel parc per arribar a la porta de l'escola. La gent no entrava dintre, havia d'esperar‐se fora al parc (tant si
plovia com si feia sol); ni tan sols els d'infantil podien entrar, ningú.
― De les actuals mestres, qui hi havia ja en aquella època? O quins van ser les primeres en arribar?
― En aquella època estaven la Teresa Oncins i la Núria Roca (actuals de 5è i 6è), la Isabel Pàmies (que actualment
es dedica a coordinar les biblioteques de les escoles municipals) i la Isabel Lloret (l'especialista d'Anglès), que va
arribar quan es va introduir l'anglès a 7è i 8è, al començament era compartida amb l'Escola del Mar i després es va
quedar fixa al Parc del Guinardó a mesura que l'anglès anava baixant pels cursos.
Més endavant van venir la Lourdes Vallbé (especialista en Educació Física) i la Carmina Sesé (especialista en Plàsti‐
ca), aquesta va venir al jubilar‐se l'únic mestre ‐home‐ que hi havia hagut fins llavors a l'escola, en Gubianas, del
qual encara conservem el mural del menjador i el mural ceràmic de l'entrada.
I a l'obrir infantil, P3 i P4, van venir la Sílvia Majoral i les recentment jubilades Pilar Closas i Paquita Vallès, junt amb
la Milagros Rivero (l'administrativa)i el Manolo (el conserge, també jubilat).
― Existia l'AMPA en aquells moments? Saps quan es va fundar?
― Doncs no, no existia l'AMPA. La vam fundar a l'any següent.
― O sigui que ets una de les fundadores?
― Doncs sí, el primer any només vam fer tota la paperassa, demanar permisos, fer els estatuts, ... L'únic acte públic
va ser un berenar pels nanos al final de curs. Acte aquest que es va anar repetint durant anys i anys.
― Quines coses feia l'AMPA en aquells moments?
― Vam començar amb dues extraescolars: gimnàstica rítmica i bàsquet. Més endavant vam fer natació, que en
aquells moments era totalment extraescolar.
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PÁGINA 5

― I l'acollida matinal? I el casal d'estiu? I les colònies?
― El primer casal d'estiu el vam fer al 1988. Al 90 vam començar, amb 14 nanos, l'acollida matinal. I les colònies,
en aquell temps, es feien en horari escolar amb les mestres, però només als cursos superiors. I com que era una
cosa voluntària, que només feien les mestres que volien, era una mica inestable, fins que es van deixar de fer. I fi‐
nalment l'AMPA va començar a organitzar‐les de forma extraescolar, fins a convertir‐se en una de les activitats es‐
trella d'avui dia.
― Quan vas començar a coordinar tu les extraescolars?
― En aquell temps, l'escola funcionava de 9 a 5 de la tarda i a les 5 i mitja es convertia en Conservatori Municipal
de Música. Llavors venia un conserge, que era del conservatori, però clar havíem de compartir espais i horaris i hi
havien bastants mal rotllos. Per la qual cosa varem posar a pares per coordinar els monitors, pares voluntaris, però
és clar sempre fallava algú, fins que varem decidir posar una persona fixa per fer aquesta feina i vaig ser jo. I mira
per on ja porto 25 anys fent‐ho.
Com alguns ja sabran, abans l'AMPA era la que buscava els monitors per fer les diferents activitats, buscant pel dis‐
tricte les persones més adients , però per fer‐ho legal, l'AMPA havia de convertir‐se en empresa, per cotitzar a la
Seguretat Social pels monitors contractats. Per la qual cosa fa uns quatre o cinc anys vam decidir contractar una
empresa especialitzada en lleure i que ells fessin aquesta feina. Ara jo faig d'enllaç entre l'empresa i l'AMPA i coor‐
dino als monitors.
― Quins canvis més importants has vist a l'escola?
― Bé, per exemple, abans dinaven junts nens i mestres i els nens de 8è feien de caps de taula i ajudaven a organit‐
zar el menjador, ara tot això ho fa una empresa de monitors.
L'escola a vegades ha estat com més tancada (a les famílies i a la societat) i a vegades ha estat més oberta. Però
resumint, podríem dir que amb la renovació de mestres hi han entrat aires nous i també han entrat les noves tec‐
nologies.
― I canvis a l'AMPA?
― Bé, des de la fundació fins ara, sempre hi hagut un nucli d'unes 10 persones actives. Que a vegades podien ser
unes quantes més, i d'altres, al final d'un curs o d'un cicle, només quedaven tres o quatre fent tota la feina.
Està clar que com més pares implicats amb l'escola, més coses es poden fer i millor sortiran. Si no hi ha renovació i
empenta menys gaudiran la canalla.
― Alguna anècdota?
― Bé en 25 anys passa de tot, algunes maques, altres no tant. Com quan una mare, que deixava el seu fill o filla a
una activitat extraescolar de 5 a 6 de la tarda i els primers dies ve a recollir a la criatura a les 6 i quart o 6 i mitja,
finalment arriba a les 7 de la tarda i quan li comentes que això no pot ser, que la criatura veu que tots els pares han
recollit al seu fill i a ella no, i que portem una hora plantats a la porta de l'escola, en comptes de disculpar‐se, et diu
que ella treballa a l'altra punta de Barcelona i que abans de les 7 no podrà venir mai... i penses: i creus que els pro‐
blemes es solucionen així?
Però per una altra banda t'emociones amb les mostres de carinyo dels nens, com quan un nen et porta flors o algu‐
na família et regala una rosa per Sant Jordi...
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Escola de Mares i Pares
de l' AMPA Parc del Guinardó
amb la col·laboració de Cavall Fort
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JUNTS APRENEM: LA CLAU BRILLANT
Una pel·lícula a P5 de l’Escola Parc del Guinardó
Tot va començar quan un bon dia una mare d'un nen de P5 va proposar de fer una pel·lícula. Llavors, la Isabel, la
mestra, va reunir els nens a la catifa i en van parlar:
-Què us semblaria si féssim una pel·lícula?
-Sí, podríem fer una de Spiderman!
-No, una de Batman!
-I si ens inventéssim una història nostra? - va dir la Isabel.
I així va començar la història d'aquesta pel·lícula.
Després de parlar-ne molt es va anar configurant aquesta història d'uns pirates que arriben a una illa que sembla deserta i que acaben ajudant el habitants, animals i humans, a resoldre un problema.
Un cop més, les mestres del Parvulari del Parc del Guinardó ens han donat un bon exemple de la riquesa del treball
per projectes. Se'n diu projecte, perquè no és una única activitat sinó un conjunt d'activitats que entrellacen diferents àrees del coneixement. A més a més el projecte el trien els nens i ells són els protagonistes del seu desenvolupament. El fet de fer seu el projecte és molt engrescador, els nens estan molt motivats i receptius. En aquest cas, no és la
mestra qui diu què s’ha de fer i quan, sinó que acompanya i fa de guia, és a dir que escolta les idees dels nens, promou la reflexió, els ajuda a formular preguntes, i orienta tot aquest procés creatiu per tal que sigui profitós.
A grans trets, què han treballat els nens amb aquest projecte? Citarem només unes poques coses:

1. Competència lingüística i audiovisual: comunicar-se, memoritzar un text, construir una història i representar-la,
construir uns personatges, uns diàlegs...

2. Competència artística: experiència estètica, dissenyar els vestits, expressió corporal...
3. Competència d'aprendre a aprendre: adonar-se de les pròpies capacitats i del que es pot fer amb l'ajuda d'altres
persones o recursos a més a més de desenvolupar actituds positives, motivació, confiança en un mateix i gust per
aprendre...

A mi, personalment, m’ha impressionat la seriositat i el rigor amb què han treballat els nostres fills i filles. Ens han
muntat un cinema de veritat amb taquilla, entrades, panells direccionals, mostrador de venda de crispetes i begudes,
acomodadors amb llanterna.... hi era tot!
Aquest projecte, per la seva originalitat i novetat ha aconseguit il·lusionar els nens i això s'ha contagiat als pares que
també s'hi han implicat molt. Diu la Isabel que un nen li va dir: “Isabel lo hemos hecho en equipo!” i la Isabel li va preguntar “Què vol dir per a tu en equip?”. El nen li va contestar “Trabajar en equipo es trabajar todos juntos”. Aquest és
un aprenentatge molt important per a la vida que penso que en aquest projecte hem après tots: nens, pares i mestres.
Gràcies Isabel i gràcies a l’Escola Parc del Guinardó.
Maria Josep (P5 i 3r)
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RACÓ MULTICULTURAL
La infantesa a Polònia sota el comunisme
Em dic Agnieszka Mejnartowicz i sóc la mare de l’Asia, de P4. Vaig néixer a
Wroclaw (Polònia), l’any 74, per tant encara sota el comunisme. Wroclaw
es troba al sud‐oest del país i n’és una de les ciutats més grans. Té una
mica més de mig milió d’habitants. No és una ciutat molt coneguda aquí,
però a les persones que hi han anat els ha agradat molt.
A Polònia, encara ara, els nens no
comencen la primària als 6 anys, com
aquí, sinó als 7 anys. Però abans
d’això, és clar, vaig anar a la guarde‐
ria. Tots hi anàvem, perquè totes les
dones treballaven fora de casa, no hi
havia pràcticament mestresses de
casa.
La meva infància la recordo com una època molt feliç. M’agradava molt anar a
l’escola. La situació del país era difícil, a causa dels problemes polítics, i l’any 81 es va instaurar l’estat de setge, pe‐
rò això ho vivien els grans, per als nens era diferent.
Això sí, en aquesta mateixa època van deixar d’arribar plàtans, i això si que ens va afectar, als nens. Va ser una èpo‐
ca d'escassetat de productes: la gent tenia diners, ens en sobraven, però anaves a les botigues i estaven buides.
De fet, els petits havíem de col∙laborar en la tasca domèstica de comprar. Jo, de ben petita, sempre portava diners
a la butxaca; si veia al carrer tot de gent fent cua, volia dir que hi havia alguna cosa interessant per comprar. Doncs
m’hi posava i també en comprava, d’allò que estiguessin venent, el que fos. Una vegada em vaig posar en una cua i
va resultar que allà només venien síndries. Doncs en vaig comprar una que pràcticament era més grossa que jo, i la
vaig haver de portar a casa com vaig poder, mig rodolant.
D’altra banda, però, sota el comunisme els pares tenien moltes facilitats, per educar els fills, i això ara ha desapare‐
gut. Teníem les cases de cultura (una mena de casals que funcionaven tot l’any), anàvem a fer piscina cada dia, els
dissabtes al matí fèiem esport a l’escola… I tot era gratuït, és clar!
Els pares, a més, tenien uns horaris fixos i molt intensius, de manera que a
la tarda sempre tenien, tant el meu pare com la meva mare, unes quantes
hores per estar amb nosaltres.
Ara tot això pràcticament ha desaparegut. Ara a Polònia el sistema laboral
s’assembla bastant al d’aquí i per tant la gent fa horaris més amplis, hores
extres… La situació sota el comunisme no era bona, però jo vaig tenir la
sort de viure‐la com a nena.
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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

Sergi Juvé.(P5)
Roger Juvé (3r)

ET RECORDEM!
"El dia 24 de maig va deixar‐nos en Joaquim Portet, pare del Quim Andreu de 5è primària i de l’ex‐
alumna Aina de 1r d'ESO de l’ IES Carrasco i Formiguera.
Els qui el coneixíem una miqueta, el recordarem per la seva discreció i les seves bromes.
Des de l’ AMPA i l’escola, ens sumem al dolor de la seva família, molt especialment de l’Anna Pampin,
col∙laboradora habitual de l’escola i de l'AMPA, a qui oferim el nostre suport i ajuda per tot el que pu‐
gui necessitar. "
Una abraçada de tota l’escola.
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ADÉU A SISÈ

Com cada curs, un grup de nens acaba el seu cicle de primària i deixaran l’escola. Això per a ells és una
continuació del seu aprenentatge, i no deixa de ser una nova experiència: nous companys, noves ins‐
tal∙lacions, noves matèries, i per tant un repte.
Amb la gran velocitat de la seva capacitat d’adaptació, ja els primers dies es mouran en el seu nou context
com si ho haguessin fet sempre. Enrere quedaran els records de la vella escola, però de tant en tant xerra‐
ran entre ells, i se’n recordaran dels anys que van passar al Parc del Guinardó.
Quan varem arribar, van començar amb les obres de la porta d’entrada (pocs quedem a l’escola que ho
visquéssim) i acabarem amb les obres de “les 3 casetes” i en mig totes les millores que s’han fet (i les que
encara queden per fer...)....tant pares com fills, hem viscut moments difícils i moments d’alegria, hem ri‐
gut molt i també hem plorat per tristos accidents, ens hem enfadat, hem aprés, hem jugat, en definitiva
hem viscut una etapa del creixement personal amb l’escola.
A nosaltres, per sobre de tot, ens quedarà el record dels bons moments, dels ”profes” i “senyos”, dels
monitors de menjador, i del Genis (de bàsquet) i de la Anna Saracho, de la Milagros, del Josep Maria, del
Jordi, de la Pilar... i com no del Manolo! , i de tants altres (no els podem citar a tots per por de ser injus‐
tos i deixar‐nos algú), dels que queden a l’escola i dels que ja han marxat , però tots seran per sempre
part molt important dels records dels nostres fills i filles i de nosaltres mateixos.
Només volem donar les gràcies a tots els que han contribuït a que aquests nou anys hagin estat rics i
plens, i animar‐los a seguir. Per què nosaltres sempre direm: SÓM DEL PARC DEL GUINARDÓ!
Pares de sisè curs 08‐09.

L'AMPA US DESITJA UNES BONES VACANCES

