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L’escola ha fet 86 anys
I com cada curs hem fet la Gimcana de l’aniversari !!!
Ja són 86 els anys de la nostra escola, i està més rejovenida que mai amb les
obres que s’han fet al llarg dels últims mesos. Com és costum tots els nens i
nenes de l’escola han participat a la gimcana de celebració repartits en grups
barrejats de totes les edats. També com és costum han participat alguns pares, mares, tiets, tietes, avis, avies....
Però per no explicar la versió d’un adult dels que van anar, us reproduïm el
que ha escrit en Diego Gelink de 3r: “Hem fet moltes proves, com per exem-

ple, allò de transportar aigua. I allò també de fer injeccions d’aigua a la galleda, o això de tirar anelles. Sobretot, saltar la corda era molt guai. Als pares,
que no ho heu vist, aconsello demanar els vostres fils d’explicar-vos-ho tot. A
més a més podeu veure les fotos a la pagina web”.
“Espero que estigueu tan contents com jo amb la gimcana”.
aquí teniu una petita mostra de
les fotos que es van fer.
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QUOTES 2009-2010:
Recordeu, que tal i com va
aprovar l’Assemblea de socis i
sòcies de l' AMPA, la quota
anual (de 42€ per família i curs)
s’està cobrant per aquestes
dates.
Els que NO van signar
l’autorització bancària l’any
passat, haurien de parlar amb l’
Ana Saracho o qualsevol altre
membre de l’ AMPA per soluci‐
onar el tema.
RECORDEU:

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

Que sense estar al corrent de
pagament no es podran realit‐
zar cap activitat extraescolar, ni
anar de colònies , ni...
Gràcies.
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DEIXA-T’HI CAURE

El passat dia 25 de novembre uns quants caps i monitors del
Agrupament escolta Can Baró van venir a l'escola a donar a
conèixer el seu projecte educatiu en el lleure.
Van instal·lar a la placeta de l'entrada uns plafons explicatius.
I mentre els pares llegien l'explicació, els nens jugaven per
darrera.
I mentre uns jugaven a baix fent malabars amb els diàbolos,
altres estaven al pati de dalt jugant o rebent explicacions.
Tenien la torre del equilibris, els palets xinesos o un tangram
gegants.
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1859-1909 L’ Escola Moderna, ahir i avui
Francesc Ferrer i Guàrdia
El 13 d'octubre es van complir 100 anys de l'afusellament, al castell de Montjuïc, de Francesc Ferrer i Guàrdia. Tenia 50 anys i el poder establert de l'època -l'Església, la classe política, la premsa...el va convertir en el boc expiatori, en el símbol de la seva venjança per la Setmana Tràgica de juliol de 1909.
Un judici militar sumaríssim i sense garanties en va decidir l'execució, i tota la societat benpensant
-amb l'honesta excepció del poeta Joan Maragall, que va demanar clemència- va donar el vistiplau a la revenja.
Lliurepensador, maçó, pedagog, republicà, anarquista i apassionat per la vida, va creure aferrissadament en l'educació com la via de l'alliberament personal dels humans. La seva Escola Moderna,
amb la defensa de la coeducació, de la natura, de la raó i del pensament científic com a eixos de
l'aprenentatge dels infants, però també de la coeducació de classes socials i de la implicació de les
famílies en el procés educatiu, va ajudar a obrir camins per a la pedagogia posterior.
Avui, 100 anys després, en un món diferent un cop transcorregut un segle esfereïdor, alguns dels
interrogants que es plantejaven el 1909 continuen sense una resposta clara. Tenim un sistema
educatiu laic?, quin és el pes de l'escola concertada confessional?, on és la coeducació de classes
socials en les escoles concertades que seleccionen el seu alumnat?, per què se subvenciona amb
fons públics escoles que practiquen la segregació de sexes?... Realment estem fent del sistema
educatiu una eina de més creixement i de major llibertat personal i social?, estem educant en i
per a la llibertat i la responsabilitat
al nostre alumnat?
Potser avui és un bon moment per
repensar un passat que es vol ignorar, i no oblidar les lliçons
-profitoses en ocasions i controvertides en altres- d'aquest català, que
és, segurament, més estimat i recordat a Itàlia, França, Bèlgica,
EEUU o Argentina que a casa seva.

Albert Camus: “Francesc Ferrer pensava que ningú no és mesquí voluntàriament, i que tot el mal
del món prové de la ignorància. És per això que els ignorants el van assassinar i la ignorància criminal es perpetua encara avui mitjançant noves i implacables inquisicions. Enfront seu, per tant,
algunes víctimes com Ferrer sempre estaran vives”.
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CONSELL ESCOLAR
RESUM DEL CONSELL ESCOLAR DEL 03 DE NOVEMBRE DEL 2009
A Barcelona, 3 de novembre del 2009, s’inicia la sessió a les 17,30 h, amb el següent ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l’acta del Consell anterior.
2.- Substitució del representant de l’ AMPA
3.- Presentació de la Memòria del curs 2008-2009.
4- Presentació i aprovació del Projecte General de Centre.
5.- Estat actual de les obres.
6.- Piscina a Parvulari. Informació general.
7.- Pla de convivència i Pla lector.
8.- Projecte PuntEdu.
9.- Pel·lícula a sisè. Barcelona Televisió a cinquè.
10.- Projecte de col·laboració amb Ibn Batuta de Tànger.
11.- Beques de menjador.
12.- Informació de les actuacions per possible plaga d’insectes.
13.- Informació de l’auxiliar de conversa d’anglès.
14.- Informacions de ll AMPA.
15.- Precs i preguntes.

1.- Lectura i aprovació de l’acta del Consell anterior.

S’aprova l’acta del Consell anterior.

2.- Substitució del representant de l’AMPA. Lara Rabal substitueix Sergi Castellanos .
3.- Presentació de la Memòria del curs 2008-2009.
La memòria ha estat enviada, a tots els membres del Consell Escolar, per correu electrònic.
Es van fer els següents suggeriments:
Fer més publicitat, adreçada a les famílies, de les activitats que es fan a l’escola.
Que es doni un document, a l’ inici de curs, que reculli les activitats que es fan a tots els cursos.
Els pares consideren que la festa de Carnaval podria tenir els mateixos objectius que la festa de Sant Jordi. Des de
l’escola es considera que per Sant Jordi es fa molta feina i representa un gran esforç, que no es pot repetir dues
vegades a l’any.
Els pares proposen considerar la festa de Carnaval com un moment de trobada amb les famílies.
4- Presentació i aprovació del Projecte General de Centre.
El programa Èxit s’integrarà en la Programació de Centre 09-10. Tres nens de la nostra escola participaran en el programa, que es tracta de la tutorització d’aquests alumnes amb l’ajuda d’estudiants de l’ institut.
El dia 11.11.09 es farà la prova d’avaluació interna de català i castellà, a 5è.
S’aprova per unanimitat el Projecte General de Centre.
5.- Estat actual de les obres.
Les obres es van fent ràpid i bé. Hi ha goteres a música i al distribuïdor. A totes les classes entra aigua per sota de la
porta; ens han dit que vindran a arreglar-ho tot.
6.- Piscina a Parvulari. Informació general.
L’escola valora molt positivament la piscina de parvulari, tant a nivell de monitors com d’instal·lacions, etc. De cara a
l’any vinent, la continuïtat d’aquesta activitat estarà condicionada a la participació de tot el grup.
7.- Pla de Convivència i Pla Lector.
Per normativa, hem de fer el Pla Lector i el Pla de Convivència.
El claustre de professors ha demanat una formació per desenvolupar el Projecte Lector.
El Pla de Convivència és un document en què es recullen les estratègies per resoldre i millorar els problemes de convivència que es puguin produir a l’escola.
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8.- Projecte PuntEdu.
Han concedit a l’escola el projecte el PuntEdu (lectura i biblioteca). Ens donaran, segurament, una dotació de material informàtic, hores per organitzar la biblioteca i 2000 €.
9.- Pel·lícula a sisè. Barcelona Televisió a cinquè.
El contracte del projecte de la pel·lícula ha estat enviat als advocats, per al seu estudi.
Un cop acabada la pel·lícula es visionarà per donar-hi el vistiplau i tan sols es podrà tornar a reproduir amb el consentiment de l’equip de direcció del centre.
Els nens de 5è. han gravat el programa “Hola, nens”, que s’emet els dissabtes i diumenges a les 9 h a Barcelona Televisió. Per realitzar-lo han portat a terme un treball de lectura important.
Esta tot penjat a la web del nostre centre.
10.- Projecte de col·laboració amb Ibn Batuta de Tànger.
Hem iniciat un projecte d’agermanament dels nens de 4t. de la nostra escola amb els nens d’una escola de Tànger. Es
treballa amb quatre contes típics, que intercanviaran.
També participem en la campanya de recollida de material escolar.
11.- Beques de menjador.
La llista de relació de beques està penjada al tauler d’anuncis. El Consorci ha concedit 25 beques.
12.- Informació de les actuacions per possible plaga d’insectes.
Des de principi de curs s’han produït moltes picades d’insectes. En vam informar Sanitat i vam enviar una foto d’una
nena que n’anava plena. Des de Sanitat es va fer el seguiment del problema i ens van dir que a la Biblioteca i a Música hi havia molta pols (de les obres) i s’havia de fer una neteja a fons. També van constatar que
majoritàriament era degut al clima i al fet d’estar en mig del Parc. Ens vam posar en contacte amb l’empresa de neteja, que ja ha fet una neteja a fons dels dos espais.
13.- Informació de l’auxiliar de conversa d’anglès.
L’auxiliar de conversa en anglès funciona bé. Però des de l’escola s’ha decidit canviar-lo per un altre que tingui una
millor estructura lingüística.
14.- Informacions de l’AMPA.
- Extraescolars: aquest any no es fa dansa ni bàsquet.
- L’assemblea anual serà el 18 de novembre.
- Abans de Nadal (11 de desembre) es farà la Fira de Joguines i Disfresses, al sorral, de les 16.30 a les 17.20.
- Els dies 23 de febrer i 2 de març es farà el taller de pares/mares i nens que hi havia pendent de l’any passat.
15.- Precs i preguntes.
La classe d’anglès s’ha hagut de moblar amb taules i cadires; es demana passar aquesta factura pel compte de menjador. S’accepta la proposta.
Un cau de Can Baró vol fer una presentació, als pares sobre les activitats que porten a terme. Han assenyalat com a
possible data el 25 de novembre, a l’escola Pirineus.

Sense res més, finalitza la sessió a les 19.30.
Josep M. Sorribas
President

Núria López
Secretària

PÀGINA 6

FULLES NÚM. 65

RECULL DE PREMSA
Entusiasme sospitós
Som en un país abstencionista i desencantat, on se suposa que els joves han d'estar desmotivats.
Que alguns d'ells es dediquin a educar la nostra canalla de franc i amb tant d'entusiasme és molt
sospitós.
Són uns éssers estranys d' entre 18 i 25 anys que es fan dir monitors d'esplai, o caps d'agrupaments. Els reconeixereu perquè pringuen totes les tardes de dissabte als caus muntant gimcanes,
perden els caps de setmana fent excursions i malgasten la Setmana Santa sencera i quinze dies de
juliol anant de campaments. I tot sense cobrar res i amb una passió que no pot ser bona per a la
salut.
La broma fa dècades que dura, i no són quatre sonats, es tracta d'uns quants milers. S'ha procurat
fer burla d'ells com a xirucaires idiotitzats, se'ls ha fet saber que s'han acabat les utopies i que la
gràcia d'avui dia és ser famós, però ells insisteixen que no. Són especialment pesadets amb la idea
d'anar a la muntanya i educar en el lleure, assumeixen responsabilitats i ens donen lliçons als pares sobre coses tan antiquades com desconnectar, conviure i madurar. I a sobre se'ls veu feliços, i el que és pitjor - a la canalla que cuiden, també. Això els fa poc integrables a la societat, perquè el
que es porta és no fotre res i fer cara d' estressat, i no pas passar-te el dia organitzant coses amb
un somriure.
L'administració els dóna l'esquena i els nega el dret a fer servir les escoles públiques (perfectament
desaprofitades els dissabtes) per intentar que s'ofeguin en petits locals d'entitats que sovint són
literalment uns caus, però ni així pleguen. Els mitjans de comunicació tenim a punt el protocol del
linxament mediàtic i exigència de responsabilitats a la mínima que algun grup es perd al bosc, però ells allà, valents.
Les tècniques de captació de nous membres són terriblement sofisticades. Per culpa d'algun mètode estranyíssim anomenat seguir l’exemple (oi que sona carca?), molts nenes d'esplai s'acaben
assemblant als seus monitors, i volen ser castellers, diables i membres d' Oenagés. I com que el
moviment es renova, costa d'etiquetar-los de gent poc moderna, perquè viuen al dia i s'adapten
als nous temps.
Si almenys tant d'esforç fos al servei d'una secta destructiva, s'entendria, i algun actor de Hollywood els donaria suport. Però no, no són cap secta i la seva voluntat és totalment constructiva (ai,
uix, quin concepte més passat de moda).
Són una anomalia en els ambients derrotistes i les societats decadents. Algú els hauria d'aturar
abans que se'ls acudeixi canviar el món de veritat.
Carles Capdevila
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NO ENS INTERESSA?
El 18 de novembre passat vam fer la nostra Assemblea anual de socis i sòcies. Prèviament havíem fet un
immens cartell a la cartellera de l’entrada anunciant-ho; havíem fet un full explicatiu per les motxilles de
cada alumne per que arribés a totes les cases; ho havíem anunciat al nostre web, i finalment havíem enviat
un correu electrònic a totes les adreces que tenim (més de 200) per recordar el dia i l’hora. Havíem previst
un servei, gratuït, de guarderia perquè ningú patís per les criatures i poder facilitar l’assistència a
l’assemblea.
Havíem anunciat aquests temes:
Quins serveis l’hi demano a l’ AMPA?
Quines activitats extraescolars m’agradarien?
Volem activitats extraescolars per a pares i mares?
Quins temes m’agradaria que tractés l’ Escola de Mares i Pares?
Què podem fer per a millorar el servei de menjador actual?
Com volem les Colònies i el Casal d’ Estiu?
Conec els representants de les famílies al Consell Escolar? ...
Res. Tots aquests esforços per arribar a una escassa trentena de participants.
Que és el que falla?
Estem intentant ser imaginatius, buscar coses noves que puguin ser interessants per l’escola i les seves famílies, cada any en fem alguna de nova i mantenim les tradicionals que sembla que poden funcionar, estem buscant subvencions de sota de les pedres per fer-ho tot gratuït o abaratir costos i així any rere any
anem fent: el Bojos per l’scalèxtric, el Taller de ball, la Excursió de famílies, el Cinema a la fresca, la Paradeta
de llibres per Sant Jordi, l’ Escola de Mares i Pares (amb xerrades d’especialistes, tallers, cursets
d’informàtica... –tot gratuït-), el Sopar de famílies, la Fira de joguines, la Festa de Carnestoltes (amb una actuació d’algun grup d’animació, pagat per l’ AMPA, i una xocolatada per nens i familiars, gratuïta), la Festa
d’extraescolars, les Colònies, el Casal d’estiu, la participació a la lliga d’ AMPAs de Futbol 7, l'acollida matinal, la publicació periòdica de la revista Les Fulles del Parc (cada vegada amb més color), l’organització
d’extraescolars clàssiques com la psicomotricitat, els escacs, la iniciació esportiva, el karate i també d’altres
noves com la que vam proposar fa dos anys, gimnàstica rítmica, o l’any passat, anglès, o les que us volíem
proposar per aquest any, relacionades amb la música, el patinatge...
Però no. Sembla que no interessa. Realment no ens interessa el que passa a l’Escola dels nostres fills i filles?,
no ens interessa saber el que falla o quina és la cosa que podríem millorar?
Doncs sembla que no. I això que només són dues horetes (de les 17 a les 19h) d’un dia en tot l’any. Lògicament que hi ha alguna gent que en aquest moment té feina. Però, com és que treus el cap pel Parc i està
ple de pares i mares petant la xerradeta?
Segur que NO deuen estar parlant de coses de l’escola.
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2a FIRA DE
JOGUINES
El passat divendres 11 de desembre vam
celebrar la 2ª Edició de la Fira de Joguines i Disfresses del Parc del Guinardó.
Enguany, han predominat els jocs didàctics (puzles, jocs de manualitats i construcció, de taula, ninots..), el que dóna
un valor afegit a aquest esdeveniment.

Per molt poquet, els
nens van poder
marxar a casa molt
contents amb alguna joguina, i inclús
es van veure alguns
pares més entusiasmats.
El resultat és que en
poca estona, pràcticament no quedava
res, les poques joguines que van
quedar se les va
quedar, un cop més
l’escola per les classes d’infantil.
Vam passar
una bona
estona,
tant els que
compraven
com els
que venien.
Tots els
que hem
participat
en fer possible aquesta fira, ens hem quedat amb ganes
de repetir-la. Així que l’any que ve segurament
tindrem una 3ª Edició.

Cal destacar, en general, el bon
estat de les joguines que, un cop
més, es podien adquirir a preus
de ganga (1, 2 i 3 euros), especialment el de 3 ó 4, que van desaparèixer “en un tres i no
res” (un patinet de l´Spiderman,
una casa de tela del Winnie The
Pooh, uns patins de 4 rodes, i
algun altre més d’interessant).
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NADAL
Activitats per Nadal al Poble Espanyol:
- El Carter reial ens visita! - L'enviat especial
dels Reis Mags recollirà totes les cartes, desitjos i somnis. L'acompanyaran varis bufons que us ensenyaran trucs de màgia
per sorprendre tota la família. Un cop entregada la carta podreu participar al joc;
"On són els Reis Mags d'Orient".Del 27 al
30 de desembre i del 2 al 4 de gener. De
16h a 19:30h al Monestir de Sant Miquel.
- Mostra de Pessebres - a càrrec d'Aspasim.
Taller d'artesania terapèutica dedicat a la
integració de persones amb discapacitat
psíquica ubicat al Poble. Del 27 al 30 de
desembre i del 2 al 4 de gener de 16h a
19:30h. Al Monestir de St. Miquel.
- Actuació de la Coral Nova de Cornellà 27 de desembre a les 17h a la pl. Castellera.
- Pessebre del poble - Del 5 de desembre al
6 de gener tot el dia a la pl. Castellera.

I també hi podeu anar al cinema:

Tallers per Nadal a Barcelona
Vols un taller per fer amb els nens durant el Nadal?
Et proposem diferents opcions per fer tota la família o només els nens.
- Tallers de Nadal amb els rucs del corredor
(6/12/2009 - 20/12/2009)
- Taller de Nadal a la Sagrada Família (21/12/2009 5/1/2010)
- Tallers de Nadal a les Biblioteques (21/12/2009 31/12/2009)
- Casals al Parc Arqueològic (23/12/2009 5/1/2010)
- Taller: Els Pastors Músics (museu de la música)
(23/12/2009 - 28/12/2009)
- Vols ser un periodista de Ràdio o Televisió? A la
casa de la radio i la televisió. (23/12/2009 5/1/2010)
- Campus Nadal a la FCB Escola (28/12/2009 30/12/2009) futbol club Barcelona
- Tallers infantils a les Glòries
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VISITA AL MENJADOR
El divendres 11 de desembre una petita comissió l’ AMPA vam fer una visita sorpresa al menjador de l’escola. Només
arribar vam poder veure com baixaven tots els nen/es de P3, P4 i P5 i… oh sorpresa!!! Anaven en fila i en silenci (no
semblaven ells, realment les monitores els tenen molt dominats). Un cop al menjador es van anar seient cadascú a la
seva taula (sempre seuen al mateix lloc). Les monitores de menjador (la majoria són noies) estan per ells/es tant com
poden, però ja se sap que amb tants peques no sempre es pot arribar a tot. També vam poder detectar que no sempre arriba tota la informació del que passa al temps del migdia als pares, potser es podria mirar de solucionar.
Els nens/es de primària es distribueixen a les taules per cursos, la taula que està tocant a la cuina és on dinen els de 1r
i així successivament. A mesura que van acabant van ajuntant als nens/es a les mateixes taules. Per cert el terra del
menjador queda miraculosament net després d’haver passat tota l’escola per allà (bona feina de les monitores i de les
auxiliars de cuina).
Per dinar hi havia cigrons, truita i mandarina i, en general
tots s’ho van menjar la mar de bé. A mesura que acaben
van sortint al pati. Els de P3 tenen allà les seves jaquetes i
se les van posant a mesura que surten al pati. En canvi, els
de P4, P5 i primària tenen les jaquetes a dalt i són ells/es
els que se les han d’anar a buscar. Aquest és un punt que
potser es podria millorar ja que molts nanos surten sense
jaquetes. En quan acaben tots de dinar, els de P3 pugen a
fer la migdiada a la zona dels penjadors de parvulari, que
prèviament ho han preparat els nens/es de 6è. I abans de
dormir…

a

fer un pipi i
a rentar-se les mans. Els de P4 aprofiten per jugar una estona al sorral i
quan els més petits ja estan preparats, llavors pugen ells per fer la migdiada a l’aula de música. La resta, a mesura que van acabant, pugen al
pati de dalt a jugar excepte els de P5 que van a l’aula de 1r a fer joc
tranquil (pintar, jocs de taula...).
La cuina realment ha quedat espectacular i, tot i com diu la Loli porta
molta feina per netejar-la, el resultat és realment bo. A més, també ens
va comentar que és una cuina molt pràctica.
Quan ens va tocar dinar a nosaltres, algunes anàvem amb una mica
de recança pels cigrons, però la veritat és que estaven molt bons.
D’aquí va sortir la idea que la Loli col·laborés amb Les fulles del Parc i,
d’aquesta manera poder conèixer els seus secrets a l’hora de cuinar.
Així doncs, hem de donar la raó als nostres fills/es quan diuen que la
Loli cuina molt bé, inclús millor que nosaltres.
En definitiva, va ser una visita amb uns resultats molt agradables.

Núria i Lara
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LA RECEPTA DE LA LOLI
Com us hem explicat a l’article de la pàgina anterior, li hem proposat a la Loli (la nostra cuinera) col·laborar
amb “les fulles del parc”, fent una recepta a cada revista. Això ens permetrà que la nostra cuina i els nostres
plats s’assemblin als de l’escola. I esperem que així els nostres fills mengin igual de bé que com hem vist ho
fan a l’escola. Per començar ens ha preparat uns cigrons estofats. Aquí teniu la recepta escrita per la Loli.

Garbanzos estofados:
Ingredientes para 4 personas:
- 1/2 kilo de garbanzos
- 2 tomates maduros
- 1 cabeza de ajos
- 1 pimiento
- 2 hojas de laurel
- 1 cebolla
- 1 cucharada sopera de pimentón dulce
- 1 patata grande
- 1 zanahoria
- 1 puñado de arroz
- 1 chorizo o costilla (opcional)
PREPARACIÓN:
Poner los garbanzos en remojo por la noche con agua templada y un puñado de sal.
Al día siguiente, poner los garbanzos al fuego con agua templada. Añadir el laurel, la sal y el pimentón.
Hacer un sofrito con la cebolla, los ajos y el pimiento. Una vez sofrito, triturarlo y añadir a los garbanzos.
Por último, añadimos la patata y la zanahoria.
El arroz lo añadimos cuando los garbanzos estén tiernos. Y ahora sólo nos falta esperar a que
esté parecido al de la escuela.
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I PER ACABAR L’ANY UNA MICA D’HUMOR
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