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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 personal de l’escola (algú que es jubila i algú
que el Govern retallarà), tornarem a dir adéu a un 5% més del sou ja retallat des de 2010, també direm adéu a les ràtios que teníem fins ara, i
als ordinadors que no arribaran, i al manteniment dels edificis, també direm adéu a tot allò que era un model educatiu de qualitat i patirem les
retallades més salvatges a l’educació que han hagut mai.
A Catalunya ens apliquen les mesures del ministre Wert i del president
Mas, que a cada reunió presenten noves retallades, de forma unilateral i
sense marge de negociació. Les noves mesures són decebedores i ens
porten a un marc de desànim de cara al proper curs; provoquen la disminució de la qualitat de l’ensenyament, i fan pagar la crisi a tota la comunitat educativa.
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BREUS
Tots els socis/es podeu
participar a les reunions
periòdiques que fa la
junta de l’AMPA.
Aquestes reunions es fan
normalment el primer
dilluns de cada mes a les
21 hores al menjador de
l’escola.

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

Així podreu col·laborar de
manera activa en les activitats que desenvolupa
l’AMPA al llarg del curs i
proposar-ne de noves.
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Alarma: polls a casa
El primer cop que un poll va entrar a la meva vida passava dels 40 anys i vaig haver de confirmar
les meves sospites amb la pediatra. En efecte, aquella espècie d’ou diminut que hi havia al cabell
de la meva filla era tota una senyora llémena!
Des de llavors hem patit la visita d’aquests incòmodes hostes a casa nostra unes quantes vegades. La infestació per polls, que havia arribat a ser
rara durant la nostra infància, no ha deixat de créixer durant els darrers
anys al nostre país. El resultat: tota una generació de mares i pares inexperts en el tema ens enfrontem contra un exèrcit de paràsits cada cop
més preparats per resistir els nostres atacs.
Si tens la sort de no haver-los vist mai no deixis de llegir aquestes línies, i recorda: una bona defensa és sempre el millor atac!

El primer pas: conèixer l’enemic
Els polls del cap són insectes que es troben únicament als humans. Els adults tenen uns dos o
tres mil·límetres de llargada i són de color gris cafè i allargats. No tenen ales ni salten, però es
traslladen molt ràpidament pel nostre cap utilitzant els cabells de manera similar a com en Tarzan
fa servir les lianes. Per tant, la principal forma de contagi és el contacte directe entre caps o, amb
menys freqüència, el fet de compartir pintes, gorres o bufandes amb persones infestades.
Una femella de poll adulta viu aproximadament un mes. Durant aquest temps pot pondre de 6 a 8
ous al dia: unes 150 llémenes durant la seva vida! Aquestes llémenes són ovalades i de color
marró. Estan fortament enganxades al cabell amb una espècie de ciment i es troben molt a prop
de la seva arrel, ja que necessiten l’escalfor del nostre cos per viure. Al cap d’una setmana els
petits polls naixeran, deixant enrere un ou buit de color blanc. El primer que faran serà alimentarse, i és la seva saliva la que ens irrita la pell i ens fa picor. En una setmana més els polls arribaran a l’edat adulta i començaran al seu torn a reproduir-se. Ja heu fet els comptes de quants animalons podem arribar a tenir al cap d’un mes si una femella prenyada arriba al nostre cap?
Tot i les molèsties causades per la picor i la despesa econòmica (i de temps) que comporta eliminar aquestes bestioles dels nostres caps, els polls són uns insectes inofensius, ja que no transmeten cap malaltia ni representen cap risc per a la nostra salut.
El millor remei: la prevenció
Els cabells curts o recollits disminueixen la probabilitat
que un poll passi d’un cap a l’altre. A més, existeixen al
mercat, en farmàcies i herbolaris, suavitzants i essències
que poden fer menys atractiu el nostre cabell per als paràsits. És recomanable que cada nen faci servir els seus
propis raspalls i tovalloles, i que els netegem i revisem
amb freqüència. Hem de parlar amb els nostres fills del
tema amb normalitat i ensenyar-los des de petits a no
compartir gorres, gomes o bufandes amb els seus
amics. Els polls no tenen preferència pels caps bruts i
tots hi estem exposats, tot i que alguns cabells els agraden més que d’altres. El nen no ha d’avergonyir-se de tenir polls ni riure de qui els pateix. Normalitzant la situació podem afavorir que el nostre fill ens avisi tan bon punt noti picor al cap i que
col·labori de bon grat amb les inspeccions de control.
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Tot i les precaucions, és molt difícil evitar que els nens ajuntin els caps durant els seus jocs. Encara que no rebem cap nota de l’escola, val la pena invertir 10 minuts a la setmana en examinar a
consciència el cap dels nostres fills. És més fàcil fer-ho amb el cabell humit, després de la dutxa.
Feu servir una bona il·luminació i no tingueu presses: podeu aprofitar la tele perquè l’estona no es
faci pesada per als petits. Examineu el cap amb cura, especialment a la nuca i darrera de les orelles. Les llémenes es veuen més fàcilment que els polls i es diferencien de la caspa en que no es
desenganxen del cabell si no les arrosseguem amb les ungles fins al final dels cabells. Quan estan vives són més fosques i si les premem entre les ungles fan un crec molt característic. Si els
cabells són llargs o arrissats podeu facilitar la feina amb una llemenera i algun suavitzant. No totes les llemeneres són igual d’efectives. Alguns models són acanalats i arrosseguen millor polls i
ous. No són barates, però penseu que la inversió és pràcticament de per vida!
Si no trobeu polls o llémenes vives no féu cap tractament al vostre fill
encara que a la classe hi hagin polls: poden ser irritants i les petites
dosis d’insecticida que queden al cap afavoreixen que apareguin
polls resistents a aquests tractaments.

Tinc polls! I ara, què faig?
A les farmàcies trobareu molts productes diferents per combatre els polls. Tots ells es poden dividir en dos grans grups: els insecticides i els que maten l’insecte per asfíxia. La permetrina és el
producte d’elecció entre els insecticides, ja que la seva toxicitat per a l’ésser humà és baixa. No
obstant, durant els darrers anys s’han detectat a diferents països soques de polls que s’han fet
resistents a aquest i a d’altres insecticides. Altres productes com la dimeticona (una espècie de
silicona) o alguns olis, envolten el poll i l’asfixien. Com el seu efecte és mecànic tenen l’ avantatge de ser molt poc tòxics i que els polls no desenvolupen resistències contra ells. Si el nen és
molt petit és preferible treure polls i llémenes manualment. No oblideu que tots els insecticides
tenen un mínim de toxicitat i que altres productes poden irritar la pell del bebé.
Sigui quin sigui el producte triat és molt important seguir les instruccions d’ús del manual. Generalment s’han d’aplicar amb el cabell sec, i és molt important que cobreixin bé tots els cabells.
Per aquesta raó és probable que necessiteu més quantitat de producte que la indicada al prospecte si els cabells són llargs. Després del tractament heu d’eliminar els polls morts i tots els ous
del cabell. Cap producte mata tota les llémenes, i si no les retirem manualment al cap d’uns dies
tornarem a tenir el cap poblat. Per aquesta raó és important revisar el cap del nen cada un o dos
dies per detectar llémenes restants i, sobretot, repetir el tractament al cap d’una setmana o 10
dies per matar els polls que hagin pogut néixer en aquest temps abans que arribin a reproduirse. En alguns casos es pot requerir un tercer tractament al cap d’una segona setmana.
Aviseu a l’escola i als amics més propers als vostres fills que teniu polls: si ells també en tenen
tornareu a tenir el nen reinfestat en pocs dies.
Les llémenes no poden viure lluny del cap, però els polls adults poden sobreviure unes 24 hores
sense la nostra escalfor: no oblideu rentar barrets i bufandes, canviar els llençols i aspirar sofàs i
peluixos si teniu polls a casa!
Si voleu més informació sobre el tema podeu consultar els següents enllaços:
http://www.madrescontrapiojos.com/: informació extensa i detallada per ajudar-vos en la lluita
diària.
Quèquicom: Maleïts polls! (http://www.tv3.cat/videos/982239):
http://www.fuigpoll.com/: Si esteu molt desesperats i no disposeu del temps o la paciència necessàries per fer net el cap dels vostres fills sempre teniu l’opció de recórrer als professionals.
Cedit per Ana Muñoz
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Hola Sahila,
Ets la monitora de menjador de 3r i també vindràs a les colònies d'aquest curs. Quant temps
portes a l'escola i com hi vas arribar? Vaig començar en el curs 2009-2010 amb el grup de
sisè, al curs següent vaig estar amb quart, i actualment amb tercer. Un curs abans
d'arribar a aquesta escola treballava com a monitora de l'equip mòbil, és a dir, cada dia
anava a una escola diferent, inclosa el Parc del Guinardò. Vaig demanar una plaça en
aquesta perquè volia fer un CFGS a l'institut Joan Brossa, el qual es troba molt a prop.
Un altre motiu és que visc no molt lluny de l'escola, a la Plaça Llucmajor.
Explica'ns una mica el teu dia a dia. Actualment estic cursant un Grau en investigació de mercats i
màrqueting a distància a la UOC.Per tant tots els dies em llevo d'hora, estudio a casa i al migdia vaig
a l'escola a treballar.Quan surto de la feina torno a casa torno a fer una mica d'estudi i després me'n
vaig a prendre un refresc amb els amics, al cinema, a veure algun partit,...
Quina és la cosa més estranya o original que t’ha passat mai?
Ara mateix no m'acordo de cap anècdota graciosa, però quan vaig anar a Canadà a un campionat de
Jiu-Jitsu, quan estàvem de tornada a espanya, no em deixaven agafar l'avió perquè deien que jo no
era la del passaport i em van fer estar allà una estona i casi perdem
tots l'avió.
Un color: Blau
Un animal: El Tigre m'agrada molt, però els gossos també.
Una cançó: També em resulta difícil escollir una, donat que gairebé
m'agrada musica de tot tipus.Per exemple Show must go on (Queen).
Un llibre: La Plaça del Diamant.No tinc gaire temps per llegir, però
aquest llibre el vaig llegir al Batxillerat i la veritat que em va agradar
molt. De petita m'agradaven molt els llibres de Manolito Gafotas.
Una pel·lícula: He vist tantes que em costa escollir una.De la infància em quedo amb Pesadillas
antes de Navidad i El libro de la Selva.
Uns dibuixos animats: També en veia molts de petita, com Sailormoon, Doraemon, Bola de Drac,
Oliver i Benji, Chicho Terremoto,Tom i Jerry...
Un heroi de l’infància: Son-Goku de Bola de Drac
Una afició: Vaig estar des dels 8 anys fins als 18 fent Jiu-Jitsu, però actualment no practico cap
esport. També m'agrada molt veure la F1.
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EL PERÚ
En la parte occidental de América del Sur se encuentra Perú. Su capital es Lima.
Perú es un país con un gobierno republicano y democrático. Tiene aproximadamente 145millones de habitantes. El castellano es el idioma principal y el más
hablado en todo el país, pero existen otras lenguas nativas como el Quechua y el
Aimara.
Su fiesta nacional es el 28 de julio. La moneda oficial es el nuevo sol.
Su territorio se compone de paisajes diversos: la cordillera de los Andes divide al
país en tres regiones geográficas: costa, sierra y selva.
Este contraste paisajístico existe también entre la fauna y la flora que habita en él.
En la fascinante selva, la fauna es muy variada, desde los insectos más pequeños hasta los grandes
mamíferos como el jaguar, el puma, el tapir y varias especies de venados. También hay reptiles como
tortugas, caimanes, babillas y serpientes. Existen variedad de peces, entre ellos las pirañas.
El Perú tiene una gran variedad de costumbres, bailes y comidas. Algunas costumbres que me gustaría
mencionar son: la yunza, las peleas de gallo, los torneos de cinta, las procesiones religiosas, etc.
La yunza consiste en colgar en un árbol regalos, ropa, accesorios de cocina, juguetes, etc. La gente baila
alrededor del árbol mientras lo golpean con un hacha o machete. Cuando el árbol cae, todos corren a
buscar los objetos que había colgados. La pareja que hace caer el árbol es la encargada de organizar
dicha fiesta el año siguiente.
El torneo de cinta se hace a caballo. Los jinetes deben engarzar con su lanza unos aros que están colgados de una cinta. Gana el jinete que más aros coja.
Algunas de las comidas típicas peruanas son: el ceviche, la pachamanca, la papa rellena, el lomo saltado, el ajíde gallina, la parrillada etc.
El ceviches un plato muy típico del norte (aunque se come en todo el Perú). Está elaborado con pescado
marinado con limón. Se acompaña con yuca, choclo, camote y cancha.
La pachamanca es el plato más representativo de la sierra del Perú. Se elabora por la cocción del calor
de piedras calentadas. Se hace con carnes de vaca, cerdo, pollo, cordero, papa, camote etc. La palabra
pachamanca es de origen quechua y su significado sería olla de tierra. Este plato existe desde la época
de la cultura inca.
Me gustaría destacar algunos lugares emblemáticos del Perú: El Cuzco, fue antiguamente la capital del
Imperio Inca. Es una ciudad rica en monumentos. En una de sus calles, encontramos la famosa piedra de
los doce ángulos. En la ciudad del Cuzco se celebra la fiesta de Inti Raymi (fiesta del sol) era una antigua
ceremonia religiosa andina en honor al Inti (el dios sol), que se realizaba cada
solsticio de invierno en los Andes.
Cerca de Cuzco encontramos Machu Picchu (montaña vieja). Es considerada
una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Se cree que durante el
imperio inca fue una de las residencias de descanso del primer inca del Tahuantinsuyo. El Machu Picchu está en la lista del patrimonio de la humanidad de
la Unesco y fue declarada como una de la siete nuevas maravillas del mundo.
En definitiva, el Perú es un país de contrastes, de mestizaje. Digno de visitar.
Encanta y envuelve con su magia. Su fauna y su flora, sus gentes.
Les animo a que lo visiten. ¡Seguro que no les dejará indiferentes!
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DANSA ARA 2012

El passat 30 d’abril els nostres nens i nenes de la classe de 2n van participar al Dansa Ara en el
Palau Sant Jordi de Barcelona. Els nostres alumnes van estar treballant durant tot el curs i l'espectacle va ser d'una plasticitat visual extraordinària, amb més de 5000nens i nenes a la pista
tots agrupats per colors i fent les mateixes coreografies. Van intervenir també artistes professionals i altres estudiants de dansa de l’escola del teatre de Barcelona.
Us puc dir que va ser una experiència molt maca!! Tant per als alumnes que van tenir el privilegi
de participar-hi, com per nosaltres les famílies que vam gaudir del DANSA ARA.
Felicitats nois i noies i felicitats Montse!!!

FLIC FLAC CIRC
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Com ja heu vist a l’Escola Parc del Guinardó es participa en diferents projectes educatius amb
d’altres escoles, projectes interescolars, depenent del curs, com el Dansa Ara, la Cantània, 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 girava en
torn al clàssic “El petit príncep” l'obra més coneguda d'Antoine de Saint-Exupéry.
L'espectacle es desenvolupa amb un narrador que ens introdueix en la història i uneix les diferents actuacions, amb una excel·lent posada en escena...
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SABIES QUÈ...
? Ens han aprovat 3 subvencions de les 5 demanades.
? Tenim noves aportacions al blog http://parlem.blog.cat".
? El Consistori ja ha entregat nous PCs a l’escola després del robatori.
? Aquest any s’han apuntat 60 nens per fer colònies.
? Vam fer una xerrada per pares/mares sobre l’educació dels nostres fills amb molt bona
assistència i van haver suggeriments pel proper any.

???????????????????????????????????????????????????????????

CUINAR AMB NENS
GELAT DE PINYA
INGREDIENTS:
- 300 grams de PINYA
- 3 cullerades de SUCRE
- el suc de mitja LLIMONA
- 2 gots d' AIGUA

1r PAS : En un plat hi posem 300 grams de pinya tallada a trossos. La pinya pot ser natural, en

conserva o congelada.
2n PAS: Posem la pinya a la trituradora i hi afegim el suc de mitja llimona, tres cullerades de

sucres i dos gots d'aigua i ho triturem tot.
3r PAS: Posem el puré en els motllos de

gelat i ho deixem al congelador.
4t PAS: Al cap d'unes hores ja tindrem

uns gelats boníssims i naturals.

Bon profit!!!
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Revetlles segures. Consells per evitar ensurts
Amb l’estiu arriben a Catalunya les celebracions de festes populars i tradicionals com les revetlles,
amb l’increment de l’ús de material pirotècnic i l’encesa de fogueres. Des de Protecció Civil volen
ajudar a minimitzar els riscos que comporta l’ús d’aquest material, riscos davant dels quals són
vulnerables tant les persones com el medi natural. En aquest sentit, la Direcció General de Protecció Civil està realitzant aquestes setmanes prèvies a la nit de Sant Joan, xerrades en 60 municipis,
a la qual hi assistiran més de 3.000 criatures, per donar consells de bon ús dels petards. Es fa una
xerrada teòrica sobre consells de seguretat i primers auxilis i després una classe pràctica al pati
de l’escola sobre com cal llançar els petards amb seguretat. Les xerrades les fan tècnics de protecció civil de la Generalitat, dels ajuntaments, de Creu Roja i de colles de diables.
Garantir que les revetlles siguin segures per als més petits de casa és responsabilitat dels pares.
Així que aquí teniu els consells de Protecció Civil:
.- Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment autoritzat.
.- No us guardeu petards a les butxaques.
.- Cal llegir les instruccions de cada article.
.- No subjecteu els petards amb les mans.
.- No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.
.- Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars.
.- Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos.
.- Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.
.- No llanceu mai petards contra ningú.
.- No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones.
.- Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar.
.- Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.
.- No enceneu cap petard dins les cases.
.- No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres.
Podeu trobar més informació a www.gencat.cat/revetlles o seguir els
consells que donen a través de Twitter a @emergenciescat
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PROJECTE: INFOESCALES

Aquest darrer trimestre els nens i nenes de la classe de les escales (P5) hem fet un programa de
notícies.
La idea va sorgir d’uns pares que treballen amb vídeo i van venir un dia a fer un taller. En veure
l’interès dels nens, en vam parlar i van comentar que la seva filla mirava l’ Info K (l’informatiu per a
nens de tv3) i que potser en podríem fer un.
La seva filla ho va proposar a tot el grup que va respondre amb entusiasme.
Vam fer una primera conversa de quines notícies podríem explicar i van dir:
Què fem a parvulari
L’obra de teatre
Els nostres partits de futbol
Els animals de l’entorn: paneroles, gats, cargols...
El temps
Ens fem grans: cauen les dents, el pas a primer...
Després, tots junts a classe vam mirar diverses vegades l’ Info K perquè tots el coneguessin i s’anessin fixant en diferents aspectes: qui surt, què diuen, com....
Vam aprofitar per treballar per parelles i desenvolupar les notícies. Ells mateixos escrivien (o dibuixaven) el què calia dir i gravar.
Després ho vam arrodonir tot posant-ho en comú.
Vam veure logos diferents i coneguts (d’aliments,
de cotxes...) i cadascú va dissenyar un logo per al
programa.
Després vam intentar entre tots escollir el que més
ens agradava però només vam aconseguir triar els
finalistes.
Vaig haver de recórrer a amics dissenyadors gràfics perquè
ens ajudessin a triar. La veritat és que es van quedar sorpresos amb el bon nivell.
Al final i per ben poc va guanyar el de l’Ona.
Vam observar també mapes de Catalunya per poder fer la
previsió del temps i en van dibuixar alguns de molt divertits.
Els vaig portar també moltes imatges de platós diversos i
entre tots vam pensar el nostre disseny:
Vam pintar un gran mural amb els retrats de tots els nens i
nenes de la classe.
Algú va proposar que també hauríem de fer un dibuix diferent
per a cada notícia.
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La mare de l’ Otto, que ha treballat a la tele, ens va explicar que això es deien “faristols” perquè al
principi es posaven sobre faristols.
O sigui que vam fer també un faristol per a cada notícia.
Vam inventar-nos també anuncis, com a la tele de veritat.
Tothom feia alguna cosa, uns de presentadors, altres feien els anuncis.

Vam anar assajant fins que l’Oriol i la Irene ens van venir a gravar.
Alguns van veure la necessitat de fer-se un guió i va ser divertit perquè cadascú el va fer a la seva
manera: amb lletres, símbols o dibuixos.
També vam elaborar ordinadors per a la taula
dels presentadors.
I vam començar a gravar!

FELICITATS ESCALES !!!
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I PER ACABAR UNA MICA D’HUMOR

L' AMPA DEL PARC DEL GUINARDÓ US DESITJA

BONES VACANCES

