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BREUS 
Tots els socis/es podeu 
participar a les reunions 
periòdiques que fa la jun-
ta de l’AMPA. 

Aquestes reunions es fan 
normalment el primer  
dilluns de cada mes a les 
21 hores al menjador de 
l’escola. 

Així podreu col·laborar de 
manera activa en les acti-
vitats que desenvolupa 
l’AMPA al llarg del curs i 
proposar-ne de noves. 

GIMCANAGIMCANA    

AMPA DE L’ESCOLA MUNICIPAL “PARC DEL GUINARDÓ” 

Núm. 71 desembre de 2011 LA  NOSTRA  REVISTA 

Un any més l’escola ha organitzat la gimcana com a celebració del seu aniversa-
ri, concretament 88 anys. 

Es va haver d’aplaçar una setmana ja que les pluges amenaçaven de no poder-
la fer el dia previst. I va ser una molt bona decisió, ja que vam poder gaudir d’un 
dia fantàstic. Es van presentar molts pares, mares, avis i àvies com a voluntaris 
per a realitzar les proves i fer les fotos. Ens van distribuir per parelles i ens van 
assignar les proves i... en marxa!!! Vam poder disposar de temps suficient per 
muntar la paradeta i ens van convidar a esmorzar. I després: tres, dos, un, ja!!! 
Van començar a arribar els diferents grups de nens i nenes de tots els cursos. Els 
grans vigilaven del petits, molt atents i agafant-los de la mà. I així anar passant 
de prova en prova, amunt i avall del parc. Van acabar tots esgotats, però con-
tents de la feina feta i dels nous amics i amigues que van conèixer a la gimcana. 
I per acabar, un bon picnic al parc i festa grossa a l’escola.  

Tant petits com grans vam poder gaudir d’un dia molt especial!!!  
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L’HORTL’HORT  
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TEMPS DE MIGDIATEMPS DE MIGDIA  
Hola  a tots! 
 

Des del “ Temps de Migdia” us volíem donar la 
benvinguda a un nou curs, aquest any s’han 
canviat moltes coses, hi ha monitors nous i una 
nova coordinadora, a mes a mes com tots ja 
heu pogut escoltar per part dels nens de l’esc-
ola, una de les novetats es que durant el 
“Temps de Migdia” es fan un seguit d’activitats. 

Una d’aquestes activitats és el Bloc (blog), on 
anirem penjant anècdotes i explicant les activi-
tats que es vagin desenvolupant durant aques-
tes 2 hores i mitja diàries, també hi penjarem 
fotos dibuixos i si ens en sortim vídeos! 

En aquest Bloc tot comentari serà benvingut 
sempre i quan es tingui en compte que tot està 
escrit pels nens i que per tant els nens llegiran 
els vostres comentaris. Intentarem anar actua-
litzant el Bloc cada setmana/15 dies. 

 Us convidem a participar! 
http://parcdelguinardo-migdia.blogspot.com/ 

 

BRASIL 
Cuando pensamos en Brasil, seguramente, lo que nos viene a la cabeza es 
el Carnaval. Les cuento… El Carnaval es una fiesta que se conmemora mas 
o menos a fines de febrero e inicio de marzo, no hay una fecha exacta. El 
Carnaval más conocido es el de Río de Janeiro. Sambódromo es el lugar 
dónde desfilan todas las Escuelas de Samba. Es muy bonito. Una vez elegi-
do el tema, las Escuelas de Samba pasan todo un año preparando los dis-
fraces, las canciones, la coreografía, etc. Sobre estas fechas, por las calles 
de vive un ambiente de alegría y diversión. 

Otra fiesta importante es la noche de Año Nuevo. Nos vestimos de blanco, hacemos una súper cena, brin-
damos con cava y nos vamos al mar. Una vez ahí, hacemos una reflexión sobre el año que se va y proyec-
tamos nuevas ideas y sueños para el año que sigue. Se conmemora con mucha música y fuegos artificiales. 

La cocina de Brasil es muy variada pero la más conocida es la “Feijoada” (callo de 
alubias negras con chorizos, carne de cerdo ahumada), el “Churrasco” ( barbacoa), 
“Muqueca” (plato de origen indígena a base de pescado, aceite de Dendê, leche de 
coco). Nos gustan mucho la tapas, la llamamos “tira gosto”. Debido a nuestro clima 
tropical, solemos comer mucha fruta y ensalada 

La música es algo que nos apasiona. La más conocida es la Samba, pero no es lo más oído. La música po-
pular brasilera, el axé, el forro, el choro, el pop i el funky, están entre los estilos musicales preferidos por los 
brasileños. Y no nos podemos olvidar de la “Festa Junina”, el día de San Juan. Hacemos hoguera, nos dis-
frazamos de caipira, bailamos y comemos comidas típicas del campo. Es muy divertido, los niños lo pasan 
pipa. 

RACÓ INTERCULTURALRACÓ INTERCULTURAL  
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SOPA DE LLETRESSOPA DE LLETRES  

Aquest curs hem tingut algunes novetats a l’escola. Entre elles un nou conserge: en Raül. I per co-
nèixer-lo una mica més aquí teniu l’entrevista. 

Bon dia Raül, 

És el teu primer any a l’escola. Com has arribat fins aquí? 

Podria dir que he arribat per mar… He treballat molt de temps al Port de Barcelona… Desprès vaig 
fer escala en una escola de la Barceloneta i d’allà em vaig enfilar al Guinardó on he viscut molts 
anys. 

Els pares i mares veiem que obres i tanques la porta, però quines altres mil coses fas? 

La feina a l’escola es una amanida d’unes quantes rutines i feines inesperades: ara saludes a un 
nen que somriu i atens l’altre que plora, treballes dins l’escola i fas encàrrecs fora, prepares les fo-
tocòpies i recicles aquells paperots, colles uns cargols i treus aquell clau rovellat, ara t’expliquen 
una anècdota i desprès una terrible història,... quan te n’adones ja has de tornar a obrir la porta 
perquè es l’hora d’anar a berenar al parc.  

Quina és la cosa més estranya o original que t’ha passat mai?  

Anava de nit per la Gran Via i de cop i volta s’apaga una farola... Segueixo caminant i una altra... 
més endavant una altra més... Per si un cas vaig demanar un desig d’aquells que no es compren i 
que encara dura.  

Un color: Blau fosc. 

Un animal: L’ocell 

Una cançó: Solsbury Hill –Peter Gabriel- 

Un llibre: El Perfum. Història d’un assassí - Patrick Suskind - 

Una pel·lícula: Blade Runner 

Uns dibuixos animats: Bugs Bunny 

Un heroi de l’infància: Starsky y Hutch 

Una afició: La música 

Un lloc per perdre’s: La Riba –Tarragona- 

Troba el nom 8 de les mestres de l’escola 
que apareixen en aquesta sopa de lletres.  

 Isabel 

 Carolina 

 Paqui 

 Sílvia 

 Pilar 

 Montse 

 Gemma 

 Lourdes 

I S A B E L Q I M C 

B G L P Y O R E T A 

F A T I G U D B X R 

E G O D R R H U Z O 

N E M A F D U N I L 

P M E L I E B S C I 

A M O N T S E G U N 

Q A T I S I L V I A 

U S U G A B Q O L S 

I F P I L A R T A P 
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NOVETATSNOVETATSNOVETATS   
Ja podeu anar fent lloc a les vostres carteres o moneders, perquè en breu us entregarem : 

El CARNET DE SOCI. Aquí teniu la imatge de la nova criatura 

Una criatura plena d avantatges: Més d’una vintena de 
botigues ens fan descomptes en els seus productes i/o 
negocis, només presentant el carnet de soci (en alguns 
casos caldrà el DNI per identificar-vos). Hi ha de tot: pa-
pereries, sabateries, botigues de roba infantil, bars...). 

Dintre del CD–carnet de soci hi ha el llistat de tots els 
comerços amb el tipus de descompte i la adreça. 

 

Us avancem que també estem treballant en la confecció d’un BUTLLETÍ DIGITAL, amb la finalitat 
d’informar-vos via e-mail de totes les novetats, reunions, actes de l’AMPA, convocatòries i activitats 
diverses que es puguin fer a l’escola. 

D’aquesta forma la comunicació serà més fluida i la informació us arribarà de forma més directa. 

Esperem poder-ho presentar aviat i que us agradi, així com agrairíem suggeriments i idees. 

 

I tot i que no és una novetat (ho vam endegar el curs passat), us informem que hem fet el :        
CALENDARI del 2012 del PARC DEL GUINARDÓ.  

El posarem a la venda tant bon punt surti de la impremta. Esperem que sigui abans de les vacan-
ces. Però si no estigués a punt aquesta setmana, ho 
faríem només tornar del Nadal. Així que ja sabeu, re-
serveu el vostre calendari personalitzat amb totes les 
fotos dels nens, mestres, cuineres, monitors ... 
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1a trobada de mon
Els alumnes de 2n, 3r i 4t van participar en l’elaboració de moniatos disfressats. Les idees van ser 
molt divertides i originals. Moltes gràcies per participar amb tant d’entusiasme  en aquesta activi-
tat nois!!  

Activitat del conte:  Els alumnes de 3r i 4t van escriure un conte on el personatge principal era el 
seu moniato disfressat. Els escollits per publicar el seu conte han estat :el Jan S i la Carla M. de 4t  i 
el Sergi i el Teo de 3r: ENHORABONA!!! 
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niatos disfressats 
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Molts de vosaltres haureu notat que a casa s’acumula un munt de figueretes de paper, que un no 
sap on col·locar. Avions, elefants, vanos… tot i més de totes mides i colors. 

Doncs això ha sigut perquè aquest trimestre els nostres fills han fet tallers de papiroflèxia al temps 
del migdia. 

S’ha de reconèixer que les criatures estaven encantades i degut a aquest èxit i a la manca de 
temps, els nens de P5 van demanar continuar fent més coses amb papers a l`hora de classe. 

Davant la insistència dels nens i de que la idea no estava malament, la Sílvia (mestre de P5) va pro-
posar a totes les famílies de P5 reunir-nos una tarda de divendres per fer plegats un altre taller de 
papiroflèxia… i va ser un èxit. 

Ens va fer molt bon temps, els nens van treure les taules al pati, van començar a aparèixer papers 
de tots colors, tisores, ulls per enganxar, escuradents… tota mena de complements per fer qualse-
vol figura que sens pogués acudir. 

Tant els nens com els pares vam gaudir d’una magnífica estona plegats. Aquí teniu algunes fotos. 

QBQJSPGMFYJB!

CUINAR AMB  NENSCUINAR AMB  NENS  
Per fer les coses mes dolces hem pensat explicar-vos una recepta fàcil, fàcil, que la poden fer els 
nostres fills acompanyat per un adult: PETITS TRESORS DE XOCOLATA.  

INGREDIENTS: XOCOLATA 
per fondre, 1 cullera gran 
de mantega i fruits secs 
que més us agradin. 

1r PAS: Tallem la xocolata en trossos petits  i el fonem al bany maria 
junt amb una cullerada gran de mantega. Agafem el motlle de fer 
glaçons i li posem els fruits secs que més ens agradin (2-3 pinyons, 
1-2 avellanes, 1-2 ametlles, 1 nou...) 

2n PAS: Avocar la xocolata desfeta 
dins del motlle de glaçons cobrint els 
fruits secs que hem posat i posar-ho a 
la nevera 

RESULTAT:   

Uns magnífics PETITS  

TRESORS DE XOCOLATA!!! 

 

Bon profit !!! 
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La cooperació intergeneracional ha estat sempre un puntal de moltes famílies. La incorporació de 
la dona al mercat laboral, als volts dels anys 70, ha canviat una mica les coses.  

Els avis, abans suport puntual, han acabat esdevenint crucials per tenir cura dels nens. 

Un estudi fet per dues professores de la Universitat Complutense de Madrid assenyala que els avis 
espanyols són els que dediquen més hores als néts a la Unió Europea, unes set hores de mitjana 
en la franja en que les criatures tenen entre 0 i 3 anys. Per alleugerir aquestes jornades dels avis, 
els especialistes aposten per universalitzar l’educació dels més menuts amb pressupost públic, 
amb unes llars d’infants de qualitat. Així mateix, també consideren imprescindible millorar les polí-
tiques socials perquè el fet de tenir una criatura no suposi una fractura professional entre homes i 
dones. 

Davant el repte d’estar al càrrec dels nens, els avis cuidadors han de tenir en compte un seguit de 
recomanacions per tenir totes les garanties d’èxit. 

Els avis han de tenir ben marcat l’horari en què s’han de fer càrrec dels néts. 

Els pares són els educadors dels fills, no els avis. Dels 0 als 9 anys han de ser els pares els que esta-
bleixin les pautes de comportament i les normes a la família. 

Els avis han de conèixer les pautes dels pares per no caure en contradiccions amb ells. 

Els avis han de tenir un espai privat per a les seves activitats personals. 

Els avis no han de tenir sentiment de culpa per no estar amb els néts. 

Els avis han de saber diferenciar l’estima que senten pels néts i el concepte de substituts dels pa-
res. 

Han de vigilar de no fer jornades seguides, nits incloses. 

S’han de cuidar personalment i físicament. Si estan bé de salut i se senten bé, podran ajudar més 
als néts. 

La prioritat com a avis és estar bé amb la seva parella, després són els néts. 

Aquests consells, de la psicòloga Glòria Giménez, van aparèixer publicats al suplement ARA Cria-
tures en un reportatge titulat “De gran vull ser superavi” 

AVIS: TENIR CURA DELS NÉTS AMB ÈXIT 
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“A la classe de cinc anys estem jugant a fer rodolins, així juguem amb els sons de les paraules.  En-
tre tots  hem fet un rodolí per a cada nen i nena de la classe tenint en compte el que li agrada a 
cadascú.” 

EL DANIEL  

BEU COCA-COLA AMB GEL 

EL GERARD VA AL FUTBOL I FA UN GOL. 

EL MARC M. VA PATINANT 

I ES TROBA UN NAN. 

A LA PLATJA LA MARINA 
ES TROBA UNA PETXINA. 

L’ADRIÀ 
AIXECA UNA MÀ 

EL COTXE DEL VICTOR NAHUEL 

TÉ COLOR DE MEL. L’ERIC FA UN AVIÓ 
QUE XOCA AMB UN CAMIÓ 

EL MARC B VA AL FUTBOL I EL MESSI MARCA UN GOL 

LA NICOLE VA A BRASIL 

I ES TROBA UN COCODRIL 

L’ONA  
JUGA AMB UNA PAPALLONA 

LA JANA 

SEMPRE TÉ GANA 
LA INÉS DIBUIXA 

UNA MADUIXA 
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LA LAIA T VA PUJAR A UN CAMELL 

QUE ERA MOLT VELL 

EL MAMADOU FA DE PORTER I LES PARA MOLT BÉ. 

LA NÚRIA PASSEJA AMB EL PAPA I LA MAMA 

I LI CAU UNA FULLA A LA CAMA 

LA LAIA CARVAJAL SALTA MOLT ALT 

LA MARIA VA A COMPRAR 
UNA BARRA DE PA 

L’ALEIX  

PESCA UN PEIX 

LA BLANCA DIBUIXA 

UNA BRUIXA 

EL WALID VA AMB BICICLETA 

PER UNA CARRETERA ESTRETA LA LAIA M JUGA A PILOTA I DE COP LI EXPLOTA 

EL CLAUDIU VA A CAVALL 

CAP AVALL 

LA LAIA CASTAN 
JUGA BASTANT 

L’AIDAN VA ANAR AL VOLCÀ QUE VA ERUPCIONAR 

L’OTTO FA UN PASTÍS 

QUE FA OLOR DE VERNÍS. 
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I PER ACABAR  UNA MICA D’HUMORI PER ACABAR  UNA MICA D’HUMOR  


