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Benvinguda
Com cada any, amb una mica de retard, arriba
la primera edició del curs actual de “Les Fulles
del Parc”, i des de l’AMPA aprofitem aquesta avinentesa per a donar la benvinguda a aquest
nou curs 2010-11 que ha començat (aquest any
més aviat que mai, un set de setembre) amb el
desig que sigui un bon curs per a tothom i que,
amb l’ajuda de tots, puguem ajudar en tot el
que calgui.
Com sempre, permeteu-nos que donem una
benvinguda particular a les noves famílies, alumnes i personal docent que s’han
incorporat a la nostra Escola. Aquest curs, com ja sabreu, estrenem nou equip
de Direcció. Tenim dire nova a l’escola, l’Olga Martínez, i la Marta Pelegrí s’ha
incorporat a les tasques de Cap d’Estudis, seguint la Núria López amb les tasques de Secretaria i alternant amb les d’Educació Especial.
Des de l’AMPA volem continuar contribuint a resoldre els dubtes que us puguin
anar sortint, i ajudar-vos en tot el que estigui al nostre abast.
Un any més, la gestió de les activitats extraescolars estan a cura de l’empresa
DIVERJOC, mantenint la figura de la coordinadora (l’Ana Saracho). Des de la
Junta farem el seguiment amb l’objectiu de mantenir i millorar la seva qualitat.
Per començar, posarem en marxa noves activitats extraescolars (veure detalls al
interior de la revista).
Aquest curs, que per fi s’han acabat les obres, també estrenem una taula de ping-pong al pati, un parquet nou
a la sala de música, una pantalla plana, una agenda escolar per tots els alumnes de primària, etc i tot finançat
per l’AMPA.
Un cop més, volem fer també ara i aquí una CRIDA A LA
PARTICIPACIÓ. Com cada any, estan previstes baixes a la
Junta. Es IMPORTANTISSIM que nous pares i mares s'incorporin a la Junta per a assegurar el relleu generacional.
Així que ja ho sabeu, cada primer dilluns de mes hi ha
reunió i està oberta a tothom que vulgui participar i
col·laborar

Us hi esperem!
Web: www.edu365.cat/ampaparcguinardo
e-mail

: ampa.parcguinardo@gmail.com
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AVÍS
*Per les famílies que en-

cara no hagin entregat
el paper per pagar la
quota anual de l’AMPA
us recordem que pel
bon funcionament de
l’associació es necessària
la vostra aportació.
*Ho podeu deixar a la
bústia de l’ AMPA.
*Si teniu dubtes ho podeu fer a l’Ana Saracho
al seu horari habitual de
tarda.
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Escola i AMPA

A l’educació dels nostres fills i filles juga un paper important l’escola, però també la família.
La responsabilitat de l’escola té uns límits, entre d’altres l’horari. L’escola és responsable de tot el que passi entre les 9h. i les 17h.
(amb el parèntesi del temps del migdia). Si volem que els nostres fills siguin acollits a l’escola abans de les 9h., o realitzin alguna
activitat esportiva o cultural després de les 17h. no podem demanar que les mestres se’n facin càrrec doncs ja han complert amb el
seu horari.
És per això que alguns pares i mares de forma totalment voluntària decideixen organitzar-se i crear una associació, una AMPA.
L' AMPA és el marc legal possible i imprescindible per a muntar un Servei d’Acollida Matinal (SAM) o qualsevol altra activitat extraescolar. Per exemple, si el teu fill o filla necessita un casal pels mesos d’estiu en que ja no hi ha classes, perquè treballes i no te’n
pots encarregar, llavors cal que l’ AMPA ho organitzi. Si vols que el teu fill o filla se’n vagi de colònies amb els companys de l’escola,
cal una l’AMPA que les organitzi, etc, etc.
Per muntar tot això, a part d’un munt d’hores de voluntariat d’alguns pares i mares, calen diners.
Diners per INFORMAR a totes les famílies de com funciona el SAM i com apuntar-s’hi, de quina és la graella de les diverses activitats
extraescolars perquè les famílies puguin escollir la millor opció pels seus fills, informar a on aniran de colònies els nens i nenes de
l’escola... tot això representa un munt de fotocòpies a l’any necessàries per informar a totes les famílies.
Diners per L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL que l’AMPA està obligada per Llei a contractar per muntar totes aquestes
activitats extraescolars.
Diners per pagar la GUARDERIA que s’ofereix a les famílies quan hi han reunions de l’AMPA (Assemblea anual, reunió explicativa
de colònies, casal, extraescolars...). Es contracten diversos monitors/es perquè tinguin cura dels infants i així poder assistir tranquil·lament a les reunions.
Però també per les reunions explicatives de curs, que l’escola munta per als pares i mares amb la tutora del curs, les famílies gaudeixen d’un servei gratuït de GUARDERIA, que paga l’AMPA.
(En els primers 2 mesos de curs hem gastat prop de 800€ en monitoratge)
Diners per col·laborar en les FESTIVITATS de l’escola (com el carnestoltes) on l’AMPA contracta un grup d’animació o musical per a
la festa conjunta (amb xocolatada) que es fa entre nens, mestres i famílies (ja que el pressupost escolar no ho permet).
També col·laborem en el manteniment i adequació de l’escola, per exemple muntant el tendal del pati dels petits per protegir-los
del sol de l’estiu, posant un terra més còmode i adequat a la sala de música o condicionant el sorral i el seu mobiliari o ampliant el
contingut bibliogràfic de la biblioteca.
I l’AMPA d’ on treu els diners necessaris per fer front a aquestes despeses? Doncs bàsicament i de forma quasi exclusiva de les quotes de les famílies. Per això és tan important que les famílies de l’escola participin en les finances de l’AMPA per poder donar un
bon servei a l’escola dels nostres nens.
Un AMPA on el 100% de les famílies de l’escola hi participa, donarà millors serveis que un altra que només rep el suport d’un petit
percentatge de famílies.
Tampoc estem parlant d’una despesa mensual desorbitada, sinó d’una única i mòdica quota anual per família (si tens dos o tres
fills no has de pagar el doble ni el triple sinó una única quota per família i tan sols un cop a l’any).
Si no, haurem de recordar que els serveis que dona l’AMPA són pels seus associats i associades i que les famílies que no hagin pagat la quota de l’AMPA no poden utilitzar-ne els serveis, ni el SAM –ni tan sols esporàdicament-, ni les extraescolars ni cap activitat
organitzada per l’AMPA.
S’entén que les guarderies muntades per que els pares puguin assistir amb més tranquil·litat a les reunions de l’escola només podran utilitzar-les les famílies associades.
També voldríem recordar els esforços que es fan des de la junta de l’Ampa per intentar obtenir altres vies de finançament –
subvencions- per no haver d’augmentar la pressió sobre les nostres butxaques.
Esperem que amb aquestes notes haguem aclarit una mica els vostres dubtes sobre què és un AMPA? per a què serveix? per a
què hem de pagar una quota?
Per cert, no només de diners viu l’AMPA, també necessitem voluntariat. Pots participar de moltes maneres: venint a les reunions de
la Junta (un cop al mes), presentant-te com a delegat -enllaç de curs, apuntant-te cada cop que es demanin col·laboracions: Gimcana, Sant Jordi, Carnaval, Sopar de Famílies, Cinema a la Fresca, Bojos per l’ Scalèxtric, Escola de Mares i Pares, Sortida de Famílies,
Tallers de Ball... i tantes i tantes coses que fem i d’altres que podem fer i que creiem que donen vida a l’escola, perquè creiem que
l’escola la fem entre tots i totes, no solament els mestres, però també amb ells i elles, perquè tots i totes tenim responsabilitat a
l’educació dels nostres fills i filles.
Gràcies. Al vostre servei
La Junta de l’AMPA.
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Aquest any, com molts ja sabeu, han començat noves activitats extraescolars, d’altres s’han mantingut i
d’altres s’han deixat de fer.
Les noves activitats són fruit de les enquestes que vau respondre a finals del curs passat. Gràcies a aquestes, vam poder saber les motivacions i inquietuds tant dels alumnes com dels pares i mares i, d’aquesta manera poder adequar les activitats. Va suposar una feinada per als membres de l’AMPA que s’hi van dedicar,
però creiem que ha valgut molt la pena veient els resultats.
Des d’aquí us volem agrair la vostra participació al respondre les enquestes. I també donar les gràcies a
l’equip de mestres per la seva col·laboració.
Així doncs, aquest any s’han mantingut l’Anglès, els Escacs, Rítmica i la Roda d’esports. I com a novetat
han començat la Dansa ( tant a infantil com a primària ), el Futbol i el Taller de còmics.
El Taller de Còmics s’ha dut a terme durant el mes de novembre, i donada l’acceptació que ha tingut es
convertirà en una extraescolar més a partir de gener.
A més a més, el número de nens i nenes inscrits ha augmentat respecte al curs passat, suposem que pel
fet d’adequar les activitats amb més exactitud, gràcies a les enquestes.
Qualsevol dubte, queixa o proposta ja sabeu que ho podeu fer a través de la bústia verda que hi ha al rebedor de l’escola o bé posant-vos en contacte amb la junta de l’AMPA a través del correu electrònic.

I si heu de fer
un viatge
aquest Nadal...

5 propostes per fer més entretingut el viatge en cotxe
Quan falta per arribar? No fa ni deu minuts que heu pujat al cotxe i ja n’hi ha més d’un que rondina. No
coneixem ningú que pugui inventar-se en menys de dues setmanes un mètode de teletransportament per
evitar els viatges en un mitjà de transport convencional. Tampoc tenim la fórmula màgica per fer que anar
en cotxe sigui la més apassionant de les aventures que pot viure un nen.
A banda d’obrir temes de conversa i escoltar el seu disc preferit, hi ha algunes altres coses que podeu fer
perquè el trajecte se’ls faci més curt. Us apuntem unes quantes propostes que segur que us aniran bé si
aquests dies teniu pensat fer alguna escapada en cotxe. Bon viatge!
• Al voltant dels contes. Feu que esmolin la seva imaginació tot dient-los una frase perquè continuïn la
història. “L’Oriol es va quedar sol a casa per primera vegada i, de cop i volta, va sentir un soroll sospitós …”.
També pot estar bé l’opció de jugar al ‘Per sort i per desgràcia’. “Per sort, l’aigua era perfecta per nadar”.
“Per desgràcia, els taurons tenien molta gana”.
• Jocs de números. Segur que de petits molts vau competir per saber qui era el que trobava més matrícules acabades en un número concret. Podeu establir, fins i tot, algú que comptabilitzi qui en localitza més.
• Llibre d’activitats. Prepareu un llibre amb entreteniments per a tot el viatge: des de dibuixos per pintar,
mots encreuats, endevinalles, … Tot el que se us acudeixi abans de marxar de casa, segur que els sorprendrà durant el trajecte.
• Aparells electrònics. Podeu amenitzar el viatge amb la seva música preferida que ja dureu gravada de
casa. Una altra bona idea és que vegin pel·lícules amb un DVD portàtil. Prendre fotografies i enregistrar
vídeos, amb declaracions de tots els membres de la família, també pot ser un bon entreteniment.
Fer manualitats. No és qüestió de convertir la part de darrere del cotxe en un estudi artístic, però hi ha algunes coses que els nens poden fer per passar-s’ho bé. Penseu en material per endur-vos com plastilina
per fer figuretes o filferros de netejar les pipes per fer animals.
Font: Modernmum.com
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Com ja sabeu tots, aquest any tenim nova directora a l’escola. Es diu Olga Martínez Testor, una
dona amb un ampli historial laboral.
Va començar fa 35 anys en una escola bressol municipal, al carrer comerç, mentre ho compaginava amb la llicenciatura de pedagogia.
Desprès de sis anys, es va traslladar a Fono Audiològic , a Montjuïc, una escola per a alumnes
sords. Amb la nova incorporació de P4 i P5 a les escoles van decidir tirar endavant un projecte
d’obrir l’escola al barri, es a dir, omplir les aules tant amb nens/es sense cap tipus de discapacitats
amb nens/es sords.
L’escola va passar a dir-se Tres Pins, i va ser un projecte pioner en
Catalunya i tot l’estat espanyol.
Us preguntareu... com s’ho feien? Doncs bé, hi havia dos tutors/es
per aula que feien les classes bilingües, es a dir, en català i en llenguatge de signes i van aprofitar la sisena hora per donar llenguatge de signes a tots els alumnes.
Els últim sis anys va ocupar el càrrec de directora, tornant a innovar sent la primera dona que ocupava aquest càrrec.
Com i perquè es creua la nostra escola a la teva vida?
Doncs bé, aquests últims sis anys, vaig haver de dedicar molt de
temps a la feina. Jo visc al barri , i entre els desplaçaments fins a
Montjuïc i l’horari, em treia massa temps de la família i , la veritat,
amb dos adolescents a casa, va arribar un punt en el que havia de
prendre una decisió.
I vaig arribar aquí a través de l’antic director, el Josep Maria. Abans que tot ho portés el consorci,
les escoles ens relacionàvem més i ens coneixíem tots. Parlant-li a ell de la meva decisió de buscar
un trasllat a prop de casa, em va comentar que ell havia de deixar-ho i ... Aquí estic!
Què és el que t’ha sorprès més de la nostra escola?
L’ acollida de les companyes!!
També m’ha sorprès la quantitat d'història que té l’escola i com la gent se sent identificada amb
ella i forma part d’ells.
I què fas quan no estàs a l’escola? Algun hobby?
Doncs... Sóc motera!! Sí, sí, motera....motera.
I es que la Olga i el seu marit, en el seu temps lliure, s’enfunden en cuir i es pugen a sobre d’una
autèntica Harley-Davidson.
A part de recórrer Catalunya, Espanya i Europa... han arribat al Marroc i, fins i tot, als Estats Units,
fent la mítica ruta 66.
Quantes experiències, no?
M’encanta!! El meu marit condueix mentre jo vaig darrera fent fotos i admirant el món.
I si creieu que no li sobra temps... esteu equivocats! Encara té temps per a fer classes de ball, anar
al teatre i acabar de rascar minuts per llegir un llibre de tant en tant.

Benvinguda Olga!!
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¿Sabíais que en Australia cuando llega la Navidad la gente compra nieve en spray en el supermercado? Y es que en
el hemisferio sur, Navidad “cae” en el primer mes del verano y el termómetro en Sídney suele marcar sobre los 35°.
Por tanto, celebramos la Navidad con mucho, mucho calor. Puede parecer increíble, pero hasta hace muy poco, la
gente reproducía las tradiciones inglesas lo más fielmente que podían. Eso significaba que tomábamos la comida
típica inglesa de pavo asado y pudín rodeados por objetos decorativos con sus imágenes de nieve, trineos, chimeneas con un fuego bien caliente…. aunque estábamos sentados alrededor de la mesa en pantalón corto mientras la tinta de las coronas de papel se deshacía por el calor.
Menos mal que, con la llegada de miles de personas de distintas culturas a partir de los años 70, las cosas empezaron
a cambiar. Ellos nos miraban, sentados allí muriéndonos de calor mientras pretendíamos ser ‘buenos ingleses’ y pensaban ¡vaya locura! Pues yo me voy a la playa!
Desde entonces el sentido común se ha impuesto y poco a poco
hemos ido adaptando las celebraciones al tiempo que nos toca.
Hoy en día las comidas son las propias del verano: langostino frío,
fiambres, ensalada, helados y pavlova (un postre de merengue,
nata, fresas y kiwis).
Ahora muchas familias llevan un picnic a la playa o al parque, o
pasan el día “regateando”. En Sídney, miles de jóvenes (sobre
todo mochileros europeos veinteañeros) se congregan en la playa
de Bondi, donde se puede ver a muchos Santa Claus practicando
surf. Si, por el contrario, las familias deciden quedarse en casa, celebran la Navidad dándose un chapuzón en la piscina del jardín o
jugando a ‘cricket’, que es el deporte por excelencia en los meses
estivales.
Aparte del tiempo, la otra gran diferencia para niños y niñas australianos es que la Navidad también significa el final del curso escolar y el principio de las vacaciones de verano. ¡Qué mala suerte
tienen los niños australianos!: les coinciden las vacaciones de Navidad con las de verano. En total sólo tienen un mes y medio de
diversión y playa antes de volver al cole.
Merry Christmas, everyone! Lynda

A L’ESCOLA TREBALLEM
TREBALLEM:: ...
A la classe de 3r hem fet un treball sobre animals, els hem fet amb plastilina i hem buscat fotos i
molta informació.
Així tenim unes fitxes amb la foto i tota la informació escrita al darrera.
Com ens agrada molt com ha quedat us enviem aquesta nota i unes fotos per què les poseu a la
revista i que tothom vegi lo satisfets que estem! Una abraçada
els alumnes de tercer de l’Escola Parc del Guinardó.
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I si no ho sabem fer millor? I si ho fem fatal?
Reflexions després de llegir “el sopar”
L’educació ajuda les persones a ser allò que són capaces de ser.
La frase és d' Hesíode. Sempre que algú la recorda és per parlar de tot allò de fantàstic que comporta l’educació. Mentre llegia, d’una tirada, El sopar, de l’autor neerlandès Herman Koch la frase em venia al cap, però amb un sentit ben
diferent. Educar els fills és ensenyar-los allò que creiem que és bo per a ells i per al món en el qual ens ha tocat viure.
Segurament comporta una certa dosi d’optimisme, perquè, si no fóssim optimistes, si no creguéssim que paga la pena
dur gent al món i mirar de trametre’ls alguna cosa, per què hauríem d’educar? I, a l’inrevés: què passaria si l’educador
no tingués ni mica de fe en el futur, si cregués que el món és massa ple de gent, si estigués convençut que aquells
que no són com ell són un perill en potència? Potser ensenyaria els seus fills a defensar-se, a protegir-se. I ho faria mirant pel bé del fill, és clar. És a dir, amb unes motivacions i uns objectius idèntics als que mouen la resta de pares i mares del món. Però ell, el pare, el fill, la mare testimoni o còmplice, no serien com la resta del món. O potser sí?
L’argument d’aquesta novel·la, la primera del seu autor publicada en català -i en castellà: a Salamandra- podria resumir-se dient que dos germans i les seves respectives dones queden en un restaurant de luxe per parlar dels seus fills
adolescents, que s’han posat en un bon embolic: tornaven d’una festa, van voler treure diners en un caixer on dormia una indigent i van acabar matant-la. El delicte té tot de matisos: els nois no ho volien fer, o potser sí. Reien, o només estaven nerviosos. La indigent els va provocar, o potser només es defensava. Ells no van saber mesurar-ne les
conseqüències. O tan els eren, les conseqüències. La violència com a resultat no volgut o com a esport, la qüestió de
si alguna cosa, la que sigui, pot justificar un comportament violent, les conseqüències de donar al teu fill una educació inadequada… tot això sura constantment en aquestes pàgines. I, per descomptat, té més força perquè està basat
en un cas real, que va sacsejar-nos no fa tant, i que va passar aquí mateix, a casa nostra. L’autor n’està ben documentat. En alguns casos la ficció s’acosta al tòpic -un dels pares és polític, candidat a primer ministre i l’escàndol no li interessa gens -, potser el final no convencerà tothom -com tots els finals, per cert -, però la construcció de la història ho
compensa amb escreix. L’autor altera l’ordre cronològic i s’ho passa bé creant-nos dubtes urgents. Pot llegir-se com
un “thriller”, tot i que no ho és. És una història de realisme social, amb un cert aire de retrat psicològic. És una reflexió
sobre la paternitat i sobre el paper de l’educador: fins on arribem, quan eduquem? Fins on hem d’arribar? Què passa,
si no ho sabem fer millor? Què passa, si ho fem fatal? Quines conseqüències té, tot plegat, per nosaltres, pels nostres
fills, per la nostra societat? És interessant pensar-hi.
Però hi ha una altra cosa, en aquesta novel·la. Hi ha la mare. I una preocupació típicament masculina (sobretot quan
els nens són petits): la de veure’s relegat pels fills a un segon pla, sempre després de la mare. El pare d’aquesta història mai no supera aquesta gelosia. El nexe del fill—botxí amb la seva mare—còmplice—encobridora potser és el millor
de la novel·la, i bé mereix un debat. M’agradaria formar part d’un club de lectura on l’haguessin llegida, per conèixer
l’opinió que tenen altres lectors d’aquest personatge tan complex, tan ambigu i alhora tan monstruosament real.
Al cap i a la fi, per això serveix la literatura: per convidar a prendre part en la vida. I, com deia Cesare Pavese, sempre
és perillós, prendre part en la vida.
Care Santos. Ara.cat
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Com cada any l'Ampa prepara un seguit d'activitats participatives dins l'entorn educatiu de l'escola amb els nens, pares i mares com a protagonistes.
Aquestes activitats permeten establir, mantenir i potenciar noves relacions i amistats conformant
un ambient agradable i distès de tota la comunitat educativa, afavorint les actituds i aprenentatges dels nostres fills i de nosaltres mateixos.
Es recorda que moltes d'aquestes activitats es realitzen Vet aquí el calendari :
amb el voluntariat de pares i mares que ofereixen el seu
Concert d'hivern (17/12)
temps i el seu esforç perquè els nens gaudeixin, juguin,
Carnestoltes (04/03)
actuïn i participin de les activitats programades. Aquesta
Scalèxtric (26/03)
inversió va en favor dels inestimables records que es creen
de l'estreta col·laboració entre els pares i els nostres fills
Taller de ball (14/04)
durant les poques pauses de la rutina escolar.
Excursió de famílies (15/05)
Així doncs ….PARTICIPEU, els nostres fills s'ho mereixen !!!

Festa d’extraescolars (28/05)
Cinema a la fresca (03/06)
Sopar de famílies (17/06)
Colònies (27/06 - 01/07)

TEATRE PER AQUEST DESEMBRE (va de pastorets)
Ve't-ho aquí uns pastorets
Germans Guasch

Guasch Teatre Aragó, 140 934 513 462
Barcelona ( Barcelona )

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 a les 12:30h i a les 17:00h
4, 11, 18, 25 a les 19:00h

Pastorets, cap a Betlem !!
La Roda Produccions

Tantarantana Teatre Les Flors, 22. 934 417 022
Barcelona ( Barcelona )
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 a les 12:30h i a les 17:00h
4, 11, 18, 25 a les 19:00h

PÀGINA 8
Pàgina 8

I PER ACABAR
UNA MICA
D’HUMOR

L' AMPA DEL PARC DEL GUINARDÓ
US DESITJA
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