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LA NOSTRA REVISTA

ADÉU A SISè
índex

...I A LA SISENA
ADÉU A SISÈ

Com cada any per aquestes dates arriba l’hora dels adéus. Hem de dir
adéu a un curs que s’acaba, als nois i noies de sisè que començaran la
secundària a l' Institut. Però també direm adéu a la sisena hora.
Gràcies Rigau, ara les retallades del Govern les haurem de patir les famílies pagant una hora més de monitors al migdia. Com que les nostres
butxaques estan tan bé! I També haurem de dir adéu a algunes mestres; les retallades de la Rigau i l’Artur ens deixaran amb menys plantilla
a l’escola. Però no passa res, com que anem sobrats de nivell educatiu,
som un país tan competitiu i tan competent, només fa falta mirar els
nostres polítics i veurem com sobra competència. Ara que anàvem mica
en mica aixecant cap tornarem als negres temps del passat (Espanya
recupera a l’informe PISA últim, la baixada de 2006, però segueix a 12
punts de la mitjana de l'OCDE). Gràcies i adéu!

1

2i3

JUNTS
BECEROLES

4

FLIC FLAC CIRC

5

CUIDEM DE L’ENTORN

6I7

PARCDAGOGIA

8

AGENDA

9

ENTREVISTA

10

RECEPTA

11

HUMOR

8

Una Junta indignada

Avís
*Per les famílies que en-

cara no han entregat
els papers o no han pagat les colònies, els recordem que és imprescindible haver-ho fet
abans de marxar i que fa
un mes que va acabar el
termini.

Web: http://www.parcguinardo.cat/ampa
e-correu : ampa.parcguinardo@gmail.com

Si teniu cap dubte preg un te u
a
l ’ An n a
Saracho o al Carlos
Moreno.
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“JUNTS”
TÀNGER– BARCELONA

Els nens i nenes de 5è durant aquest curs hem continuat amb el projecte Junts iniciat l’any passat. Es tracta d’un intercanvi entre Tànger i Barcelona. Què intercanviem? Doncs l’any passat
van ser contes populars i aquest any hem intercanviat cançons.
Tot va començar cap el mes d’octubre, fent una carta de presentació de la nostra escola i de la
nostra classe i escollint la cançó catalana que volíem enviar, “Marieta cistellera” una cançó que
explica l’ofici de fer cistells i a més és una sardana curta, cosa que ens identifica a Catalunya.
Al mes de desembre vam gravar la cançó per poder-la enviar a Tànger, d’aquesta manera després de les vacances de Nadal els nens i nenes de Tànger ja tenien la nostra carta, les nostres
fotos, i la nostra cançó per poder-la aprendre i fer-ne les il·lustracions, de la mateixa manera que
nosaltres vam rebre la seva carta, escrita en amazic i traduïda al català, fotos de la seva escola i
la cançó “Baba–Inu ba”.
A partir d’aquí va començar un treball bastant difícil, calia aprendre la cançó en amazic, i de veritat que vam suar!!! Suposem que a ells també els hi va ser un gran esforç aprendre la “Marieta
cistellera” en català. Amb el Monim un noi àrab que va venir a la classe a ajudar-nos vam anar
escoltant la cançó per poder escriure-la tal i com l’havíem de pronunciar, va ser difícil perquè hi
ha moltes lletres que nosaltres no les diem.
Finalment ja teníem una versió, ara calia assajar-la bé i mentrestant l’ EMM de l’Eixample ens
anava fent els acompanyaments instrumentals de les dues cançons. Amb tot això i llegint la traducció de la cançó amaziga vam fer les il·lustracions.
Ara calia fer l’enregistrament. Un dijous a la tarda vam anar cap a EMM de l’Eixample a fer la
gravació, com uns professionals, amb els micròfons, molt silenci i concentració vam gravar les
dues cançons . I… sabeu què ens va passar? A les 18:30 quan ja marxàvem… Espereu, espereu! Que la última no s’ha gravat! i apa, tots altra vegada a gravar i aquesta vegada amb públic,
els pares i les mares.
Ja estava tot enllestit i mentre es confeccionava tot el llibre amb les partitures d’aquí, d’allà, els
dibuixos, les traduccions i els enregistraments… preparàvem el concert.
Ha arribat el dia! 31 de maig a les 17:30 de la tarda presentació concert del llibre–CD, amb la
presència de les escoles i les escoles de música participants, les autoritats, les famílies… Un acte entranyable, ple de música, de cançons i el resultat d’un curs i una vivència molt enriquidora
per tots.
Ara aquests llibres CD es poden comprar a 10€ i els diners que es recullin s’enviaran a Tànger
per tal de comprar material per aquestes escoles, unes escoles que no tenen els mateixos recursos que nosaltres. Esperem la vostra col·laboració.
Si voleu saber més coses, veure fotos, vídeos, dibuixos, cançons podeu entrar en aquest bloc:
http://dibuixemicantem-bcn-tng.blogspot.com/
Montse Jané
Quina llengua tant estranya i difícil d’aprendre! (Lou)
Al principi ens va costar d’aprendre la cançó però al final ens la vam aprendre i ens va sortir bé!!!
(Aina)
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CANTÀNIA 2011

El passat 23 de maig els nostres nens i nenes de la classe de 4t van participar a la Cantània de
l'Auditori de Barcelona amb l'espectacle Beceroles, obra d'Enric Palomar i text de Marius Serra. Els nostres alumnes van estar treballant durant tot el curs i el dia de la representació van fer
un assaig únic amb 800 alumnes més d'altres escoles d'arreu de Catalunya.
"Beceroles" té com a protagonistes l'Alfred i l'Elisabet, dos joves primitius que viuen al bosc i
formen part d'una tribu que tragina uns sacs enormes plens d'objectes que els serveixen per ferse entendre. El problema arriba quan l'Alfred intenta expressar que s'ha enamorat de l'Elisabet i
no troba la manera de fer-ho. Una tempesta els farà viatjar amb l'Arca de Babel pels diferents
mars: Grec, Groc, Roig, Negre, etc. dels quals pescaran tota mena de lletres i paraules fins arribar al Mare Monstrum, on han de lluitar per salvar les expressions que han après. Després ve la
calma i s'adonen que el Mare Monstrum s'ha transformat en el Mare Nostrum i l'Alfred pot expressar el que sent per la Bet.
L'espectacle va ser d'una qualitat extraordinària, amb 800 nens i nenes a l'escenari, amb músics
d'alt nivell professional que els acompanyaven musicalment i amb uns narradors i actors que ens
feien viure tota la història. A més tot un joc de llums i colors que ens feien viatjar a través dels
diferents mars, reflectien lletres de tots colors en les samarretes que portaven els cantaires.
Us puc dir que va ser una experiència musical inoblidable!! Tant per als alumnes que van tenir el
privilegi de participar-hi, com per nosaltres les famílies que vam gaudir de la Cantània.
Felicitats nois i noies i felicitats Montse!!!

FLIC FLAC CIRC

P

À G I NA

Com ja heu vist a l’Escola Parc del Guinardó es participa a diferents projectes educatius amb
d’altres escoles, projectes interescolars, depenent del curs, com el Dansa Ara, Junts (pàgines
2 i 3), la Cantània de la pàgina anterior, o Flic Flac Circ que us mostrem ara.
El projecte Flic Flac Circ va començar fa més d’una dècada, al curs
1998-1999, impulsat per l’ Institut Barcelona Esports i l’ Institut Municipal d’Educació, i és una de les moltes activitats del programa 'En
forma a l'Escola! Programa d'activitats físiques per infants i joves en
horari escolar.
El seu objectiu és potenciar els aprenentatges motrius, la creativitat i
la introducció de noves pautes de comportament, amb la intenció de
potenciar les actituds de cooperació i participació de la totalitat del
grup, així com difondre entre l’alumnat dels centres educatius de Barcelona les activitats que es desenvolupen en un circ, especialment
les relacionades amb l'acrobàcia.
Aquest any van participar una vintena d’escoles, al voltant de 600 alumnes i el projecte anava de
Jules Verne i els seus viatges: a la Lluna, en globus, submarí o per les estepes russes.
Cada professora d'educació física, tria un dels 5 capítols en què es divideix l'espectacle. Cada
capítol té tres músiques. A nosaltres ens va tocar Miquel Strogoff.
A través del curs i principalment en el 2n i 3r trimestre la professora juntament amb els alumnes
desenvolupen les acrobàcies i coreografia per a l'espectacle.
L'espectacle es desenvolupa en continu amb un narrador que ens introdueix en la història i uneix
les diferents actuacions, amb molt bona música i una excel·lent posada en escena...
I els nostres fills que per uns minuts són i se senten artistes.
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Cuidem del
El divendres 27 de maig vam celebrar a l'escola una gran festa en la que vam poder participar tots plegats de com podem millorar el lloc
on vivim: CUIDEM DEL NOSTRE ENTORN. Tots
els nens i les nenes, juntament amb les mestres, havien preparat un projecte interdisciplinari per cuidar de l'escola sent més sostenibles i tenint cura de la natura.

A parvulari ens van ensenyar com havien pensat redissenyar el pati, i amb la participació de
tots plegats com es pot construir el que ells
han decidit, encara que els hi està costant per
motius econòmics. Les nenes i nens de primer
eren els informadors, havien fet els mapes per
on les famílies ens hauríem de moure per l'escola. També havien penjat per tota l'escola els
cartells per avisar de com ens hem de comportar d'una manera més sostenible. A segon tenen cura dels peixos de la Font del Lléo i vam
poder veure tota la feina que han de fer per
cuidar-los cada dia. Els de tercer s'encarreguen
de cuidar l'hort, i vam veure com està farcit de
verdures i hortalisses que tenen una pinta!!

A quart es dediquen al compostatge, els nens i
les nenes ens van anar explicant tot el procés
per aconseguir adob amb les restes orgàniques. Els de cinquè havien fet un treball sobre
els vertebrats que vam poder entendre com
viuen alguns animals i un altre de solidaritat
amb el poble del Japó (pel seu terratrèmol): les
cartes que havien enviat als japonesos eren
força emotives. I els alumnes de sisè havien fet
el projecte de fem de jardiners. Van haver de
pensar què significa per a ells el bosquet, per
a fer-lo també van haver de buscar en el fons
històric fotografies antigues de l'escola per saber com era antigament.

Aquest dia vam veure l'escola d'una manera molt especial. Els nens i les nenes ens
anaven guiant per l'escola per a què coneguéssim tot el que treballen, però a l'hora anàvem d'una banda a l'altre participant dels diferents tallers: la construcció de menjadores per
a ocells, la construcció de pots per a plantar
llavors, les caixes d'olors i escoltant al Professor
Roots que ens parlava de la biodiversitat del
bosquet.

Pàgina 7
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nostre entorn
L'escola estava preciosa amb l'esclat de la primavera en el bosquet i el jardí i tots estàvem
molt contents de gaudir d'aquest entorn privilegiat. Sempre havia pensat que els meus fills
tenien molta sort de poder gaudir d'aquest
entorn. Ara vull donar les gràcies a les mestres
per ensenyar-los a valorar-lo i a cuidar-lo.
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La educación del talento
En aquest últim número de les fulles del Parc us volem recomanar un llibre de José Antonio Marina: “La
educación del talento”. Aquí teniu una breu sinopsi del llibre escrita pel propi autor:
El objetivo de la educación es desarrollar el talento de los individuos y de las colectividades. Los gurús del management insisten sin descanso en la necesidad de talento, y
hay profesionales que se dedican a buscarlo. A todos nos gustaría tener talento. Todos
lo admiramos. La cuestión es cómo desarrollarlo en nuestros niños y niñas, y también
en nosotros.
No hay simplificaciones milagrosas. Ni se puede ser “millonario al instante”, ni
“aprender chino en veinte horas”, ni conseguir ninguna de esas maravillas que prometen libros timadores.
El talento es un hábito y, como todos los hábitos, difícil de adquirir.
Hay también muchos tipos de talento. Esta obra pretende ayudar a nuestros niños a
descubrir los suyos. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias fortalezas y debilidades. Pero también hay un “talento básico”, que debemos intentar desarrollar universalmente, y de éste
trata sobre todo este libro. Talento para saber qué hacer con los demás talentos y también con nuestras
limitaciones.

I TAMBé US OFERIM...
5 CONSELLS PER ACONSEGUIR QUE ELS NENS MENGIN VERDURA

Extret del suplement “criatures” del diari ARA

Menjar verdura, per molts nens, pot acabar sent tot un suplici. Poden passar-se hores davant d’un plat d’espinacs i, per molta gana que tinguin, el més probable és que ni tan sols els provin. En alguns casos, la relació entre les criatures i les verdures acaba sent d’autèntic odi.
Tanmateix, cal que els vegetals formin part de la seva alimentació, si volem que sigui sana i equilibrada.
Aquí teniu uns quants consells per intentar superar el tràngol i aconseguir que, poc a poc, estableixin una
relació d’amistat o, com a mínim, de tolerància.
1. Doneu-los l’oportunitat de menjar verdures repetidament. Tingues present que un nen necessita provar un nou aliment entre 10 i 15 vegades per començar a apreciar-lo. Si us rendiu abans, no aconseguireu
introduir l’aliment en qüestió.
2. No els forceu a menjar-ne grans quantitats i elogieu-los quan facin l’esforç de provar-ne una mica.
3. Doneu exemple. Si us veuen menjant verdures, serà més fàcil que n’acabin menjant-ne.
4. Presenteu el menjar de forma atractiva, formant cares i dibuixos i tallant les verdures de forma diferent.
5. Impliqueu els nens en la preparació del plat i, si és possible, en el cultiu de verdures al jardí o en testos.
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Park-Jungle Trek
Un nou concepte d'oci, una manera diferent de
divertir-se en contacte amb la natura. SensaciELS ENIGMES DEL MNAC:
S ' H A
P I N T A T
U N
C R I M ons assegurades amb la màxima seguretat i soVoleu fer de detectius? Utilitzeu els vostres dots ta l'estreta vigilància d'experts monitors.
d'observació per resoldre un misteri a la 8 circuits d'aventura per petits i grans amb:
Col·lecció d'Art Gòtic. Si arribeu a la solució fI- •
Tirolines
nal, rebreu un certificat i un pin que us acredita•
Ponts de mico
ran com bons detectius.
ACTIVITATS A L'ENTORN DE L' EXPOSICIÓ
•
Pas de l'aranya
TEMPORAL REALISME(S). L'EMPREMTA DE
•
Liana de Tarzan
COURBET.
•
Apropa't al realisme.
•
Gronxadors de corda ... i molt més!
Un joc d'observació de la mà del pintor
Gustave Courbet per descobrir l'exposició
Parc de les Coves de Serinyà
en família.
El Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà
•
Fem Realisme(s)!
és un paratge únic per apropar-nos a l'escenari
A l'Espai educArt (accés lliure per la Sala
on vivien els caçadors recol·lectors de la prehisOval)
tòria. Aquest indret el formen diverses coves
En aquest espai us convidem a participar
obertes en un talús de roca travertínica, dels
en tres tipus d'activitats
quals, els més significatius estan condicionats
per a la seva visita.
Es poden concertar (amb reserva prèvia) tallers
de demostració de talla lítica, de cacera, d'art,
MACBA
d'ornamentació i de manufactura de pell.
Museu d Art Contemporani de Barcelona
Cal anar calçat adequadament.
El MACBA exposa obres d'art contemporani a
LLoc: Serinyà (Girona) Carretera C-66, s/n 972
Barcelona. Pels més petits disposa d'activitats i
59 33 10
tallers especials per adaptar la seva visita al muPreus (€): (Estudiants) 1,00 (General) 4 (Grups a
seu.
partir de 20 persones) 2,40 (Jubilats) 2,50
Del 24 de juny al 24 de setembre: de dilluns a
(Menors de 6 anys) Gratuït
dimecres d'11 a 20h, dijous i divendres d'11 a
24h, dissabtes de 10 a 20h, diumenges i festius
de 10 a 15h i dimarts tancat.
LLARGANDAIXOS TERRIBLES
Lloc: Plaça dels Àngels, 1 (Barcelona)
Dinosaures. La veritable història dels llangardai93 412 08 10
xos terribles.
”Dinosaure” vol dir, literalment, llangardaix terrible. Però, què s’amaga rere aquest nom tan
impactant i evocador? Què eren realment els
Passejades en ases (Rucs del Corredor)
dinosaures? I com vivien? Com que ningú no
Als Rucs del Corredor podreu gaudir de moltes ha vist mai cap dinosaure viu, tot el que en saactivitats per a tota la família.
bem ho devem a l’estudi dels seus fòssils.
Amb l'entrada al recinte s'inclou la visita al Ruki- EDAT: 4-12 anys
mon que dura una 1/2h.
PREU: 2€
També es poden fer :
- Ruta guiada de 50 min pel parc del corredor
CosmoCaixa Isaac Newton, 26 (08022)
- Ruta senyalitzada (sense guia)
Barcelona ( Barcelona )932 126 050
- Roda d'activitats infantil
Durant el JULIOL al MNAC podeu gaudir de les següents activitats en família:

P

À GPàgina
I NA

10
10

A l’últim número d’aquest curs coneixerem a l’Olga de la Huerta Royo. Com? No sabeu qui és?
Doncs us obre la porta cada matí i cada tarda per que pugueu deixar i recollir a les criatures!!!
Siiiiii, parlarem amb la conserge de la nostra escola, l’ Olga!!!
Bon dia, Olga. Explica'ns una mica com és un dia de la teva feina.
Doncs bé, entro a les 08:30h del
matí i com sempre, a les 09:00h
toco el timbre per que puguin entrar els nens. Jo m’espero a la
porta per que no se’ns despisti
cap ni un, ah!, ah!, ah!...
Després d’esperar als més dormilegues tanco la porta i aquí el
dia varia segons les necessitats.
Com a conserge sóc la persona
mòbil de l’escola, és a dir, la que
pot sortir a fer els encàrrecs sense desatendre als nens. També
faig un petit manteniment de jardineria, fotocopies, segueixo les
indicacions de l’equip directiu i
sobretot col·laboro on se'm necessiti, ja sigui per ajudar en alguna activitat com en alguna sortida, etc... Entre mig dels encàrrecs torno a controlar les sortides i entrades de migdia i a les
16:45h tornem a obrir portes per que pugueu entrar a recollir als petits i surtin els grans!!! I a les
17:30h tanco la paradeta i fins l’endemà...
Sé que portes dos cursos amb nosaltres, però... com hi vas arribar?
No sé per on començar, avia'm... Vaig néixer un dia solejat de. Ah!, ah!, ah!.. es broma... Ho resumirem en que després d’acabar els estudis de FP vaig entrar en un centre de formació ocupacional on fèiem diverses feines per poder entrar en el mercat laboral com restauració, mailing,
secretaria, etc...Cap a l’any 1997 la Generalitat va fer un acord amb aquest centres (persones
amb discapacitat) i vaig poder entrar en el món administratiu, primer en període de proba i després sota supervisió. Així vaig estar uns 11 anys, entrant i sortint de la Generalitat i canviant de
departament, però sempre amb categoria de subaltern.
Finalment al 2008 i després d’un parell de tantejos vaig aprovar les oposicions de l’Ajuntament!
I a partir d’aquí el Consorci em va oferir aquesta plaça, i clar... de cap!!!
I quan surts de l’escola... per on pares?
Bé, per sort a Nou Barris, així que estic a prop i puc aprofitar la tarda per fer les feines del dia a
dia. Al cap de setmana però, si que m’agrada ser més “pendona” ah!, ah!, ah!... i amb el meu
marit portem uns 4 anys anant de càmping durant la temporada, per la zona de Calella , ja sabeu, platja, sol i gandula, ah!, ah!, ah!... També ens agrada fer petites excursions per la zona...
però petites eh...... ah!, ah!, ah!...
Moltes gràcies Olga per deixar que et coneguem una mica millor!!! Esperem veure't el
curs que bé i que passis unes molt bones vacances!!!!
Bon estiu a tothom!!!!
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LA

RECEPTA

TORRIJAS

(Rostes)

Ingredients:
pa del dia abans
1 ou
1 got de llet
3 cullerades de sucre
canyella en pols, al gust
oli per fregir
Preparació:
◊ Tallar el pa a trossos de no més de 2 cm d'ample (que hi hagi molla)
◊ batre la llet amb el sucre al gust i la canyella en pols
◊ posar els trossos de pa dins la llet, perquè quedin ben remullats
◊ batre l'ou
◊ passar el pa per l'ou i fregir amb l'oli ben calent
◊ retirar-les quan estiguin torradetes i deixar-les al damunt d'un paper absorbent
◊ passar-les per sucre i espolsar-les de canyella
Recepta pensada per no llençar el pa del dia abans.
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I PER ACABAR
UNA MICA
D’HUMOR

L' AMPA DEL PARC DEL GUINARDÓ US DESITJA

BONES VACANCES

