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LA NOSTRA REVISTA

Nou curs, nova Junta
Aquest curs és un curs de canvis. Per començar ens hem trobat amb mestres
que teníem l’any passat i que han desaparegut del Parc del Guinardó per les
maniobres retalladores de la Rigau i el Mas (retallada de plantilles a tots els centres i moguda de tots els interins de Barcelona). O sigui aquest curs ja no tenim:
ni a la Marta Marquès (secretària de direcció) ni a la Gemma Domínguez (4t) ni
a la Carme Burillo (2n) ni a la Sílvia Estany (3r) ni a la Xantal Ramon (TEI), a part
de la jubilació de la Teresa Oncins (5è). Per tant nou equip de direcció: l’Olga
Martínez segueix com a directora, la Isabel Ferreros substitueix a la Marta Pelegrí
com a cap d’estudis i la Núria López a la Marta Marquès com a secretària, a les
quals els hi desitgem que l’administració els hi deixi fer la seva bona feina.
I tenim tres mestres noves: la Virgínia Sandoval a P5, la Montserrat Peraire a 5è i
la Maite Galef a 6è, a les quals els hi donem la benvinguda.
Per part nostre, de l’AMPA, també hi ha canvis però aquests no són per culpa de
la Rigau sinó per raons naturals: els nens creixen, arriben a 6è i se’n van a l’ institut i noves famílies arriben a l’escola i van creixent amb l’ escola.
“L’ equip mèdic habitual” de l’AMPA des de fa uns quants anys: el Carlos, l’ Eduard i el Jordi donem pas a les noves incorporacions, que per sort hem anat tenint a l’AMPA. Us deixem en molt bona companyia. Des de l’ última Assemblea
de l’AMPA tenim nova Junta:



Presidenta: Núria Tella, mare de P4 i 1r



Vicepresidenta: Susanna Sanz, mare de 1r i 4t



Tresorera: Susana Martínez, mare de P4



Secretària: Eva Miró, mare de 1r i 3r
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Tots els socis/es podeu
participar a les reunions
periòdiques que fa la
junta de l’AMPA.

El Jordi, el Carlos i l’Eduard
que pleguen després de 8 anys

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

La Núria, l’Eva, la Susanna S. i la
Susana M. Un relleu generacional

Web: http://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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XERRADA-COL.LOQUI
“JUGAR X JUGAR”

Va ser una jornada molt maca. L’Alfred, de la botiga jugar x Jugar, va venir carregat de jocs per
totes les edats i ens va començar a explicar la historia del joc en temps del romans.
Teníem curiositat però encara era massa aviat… Vam veure jocs que no havíem vist mai, vam
preguntar per jocs per unes edats concretes, jocs amb finalitats didàctiques, tipus de jocs que no
siguin competitius, vam compartir opinions de jocs que tenien altres pares, de les classificacions
de jocs per edats…
Però no vam tardar gaire en fer la gran pregunta:
ens expliques com es juga a aquest joc? I a
aquest? I aquest?
El joc no té edat: Ens vam reunir unes quantes
famílies amb ganes de saber coses sobre els
jocs més adients pels nostres fills i vam acabar
jugant i rient tots plegats.
Tot un èxit i amb ganes de repetir.

Eleccions
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Consell
Escolar

Aquest curs hi ha eleccions per a la renovació de membres del Consell escolar. El proper 16 de
gener les famílies haurem de votar 3 dels 6 representants de les famílies al Consell escolar.


QUE ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

El consell escolar de centre és un òrgan de govern col·legiat on es troba representat tota la comunitat educativa (mestres, famílies i administració). És un òrgan de decisió i participació que juga
un paper important en el funcionament del centre (aprovació dels pressupostos, del projecte educatiu, analitzar i valorar el funcionament general del centre, etc.)


PER QUI ESTÀ COMPOST?

El consell escolar del nostre centre està format per:
- 6 mestres elegides pel claustre (un terç del consell) i cada dos anys es renova la meitat
- 6 pares o mares d’alumnes elegits per les famílies (un altre terç) i es renova igual
- i l’últim terç està format per:
- La directora (que n’és la presidenta)
- La cap d’estudis
- La secretària ( amb veu i sense vot)
- Una representant de l'ajuntament
- Un representant del PAS (personal d’administració i serveis)
- Un representant de l'AMPA
Enguany hem de fer Eleccions per renovar la meitat dels representants de les mestres i dels representants de les famílies, també hi han altres renovacions, com la del representant del PAS.
Els representants actuals de les famílies són:


Eduard Juvé, Maria Mestre i Lorena Leon que pleguem, i



Susanna Sanz, Lara Rabal i Jordi Garcia que els hi queden 2 anys de mandat.

De moment ja sabem que es presenten vàries candidatures per a cobrir aquests 3 llocs:


Núria Tella (P4 i 1r)



Susana Martínez (P4)



Pau Viles (P3 i 1r)



Cecília Cardiello (2n i 4t)



Sara Rami (P4 i 2n)



Miquel Juan (P5, 3r i 5è)



...

Ara ens tocarà decidir qui creiem que ho pot fer millor, està en les nostres mans. Esperem una
gran participació, penseu que poden votar tan el pare com la mare de qualsevol alumne.
De nosaltres depèn que hi hagi una bona representació que vetlli pels interessos dels nostres fills i
filles.
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Aquest curs ha començat amb una important novetat relativa al menjador que ha estat la implantació d’d’un menú ecològic per als nens i nenes que es queden a dinar a l’escola. Aquesta decisió, - fruit per una
banda de la preocupació generalitzada i creixent sobre l’alimentació que existeix en la nostra societat i
per una altra banda, fruit també de la iniciativa i empenta d’unes mares de l’AMPA - va generar reaccions
inicials diverses entre el col·lectiu de mares i pares i també dels nens i nenes .
I per saber més vam demanar una entrevista a la dietista i gerent de NATURAL CUINA, la Núria Ripoll,
per a poder compartir amb la resta de mares i pares algunes dades que ens han semblat d’interès. Aquí
teniu un resum del resultat d’aquella entrevista.

Què és un menú ecològic?
Un menú ecològic és aquell menú on els seus ingredients provenen de l’agricultura ecològica, això vol dir
que no han estat sotmesos a pesticides, ni additius ni modificacions genètiques. No fa referència a la forma de cuinar, però si que acostuma a anar acompanyat d’un tipus de cocció més sana, que intenta que no
hi hagi gaire menjar fregit ni precuinat. S’intenta no afegir espècies per poder gaudir del sabor natural del
producte.

Quins diries que són els principals malentesos respecte l'alimentació ecològica?
La gent creu que l’alimentació ecològica és una alimentació vegetariana i no ho és , tot i que té algun punt
en comú com l’objectiu d’anar cap una alimentació més sana, que intenta evitar el consum d’aliments
molt processats que afegeixen productes químics, transgènics i hormones per avançar les produccions i
els temps d’engreix dels animals.

Quines són les principals consideracions que fas quan dissenyes un menú per a nens? Quines
són les seves necessitats calòriques?
En principi, ens adaptem a les necessitats calòriques recomanades segons l’edat; aquestes necessitats serien de 1.800 Kcal a 2.000 Kcal, que resulten d’aplicar una ràtio de 90Kcal /Kg per edats entre 3 i 6 anys i
una ràtio de 70 Kcal/ Kg per nens i nenes de 7 a 11 anys.
Seguint les pautes recomanades per la Generalitat en els nostres menús posem dos dies de verdura, un
en forma de crema i l’altre en forma de patata i verdura, un dia de llegum i dos dies de pasta, alternant
arròs, sopa i pasta bullida. Pel que fa al segon plat, combinem dos dies de peix i els altres tres, de vegades
dos dies de carn i un d’ou, o bé els tres de carn (alternem pollastre, porc i vedella ). A nosaltres ens agradaria poder fer un dia de proteïna vegetal però ja vam veure que era de difícil acceptació.

En la preparació dels menús ecològics, hi té alguna incidència el moment de l'any? Les necessitats energètiques dels nens són les mateixes al llarg de les diferents estacions?
Nosaltres treballem amb dos tipus de menús: el de tardor –hivern i el de primavera- estiu. En el primer hi
ha més sopes i guisats per què a l’hivern l’aportació energètica ha de ser més elevada perquè consumim
més energia pel fred; en canvi, a la primavera i a l’estiu el fet que faci més calor i que suem més comporta
que necessitem hidratar-nos més i aleshores, acostumem a treure les sopes i guisats i els reemplacem per
més amanides.

Per la vostra experiència en el sector, quines són les dificultats principals amb que us trobeu
quan s'implanten aquests menús a les escoles?
En principi costa força perquè els nens estan acostumats a menjar poc peix, més fregits, més menjar precuinat i, sobretot, no estan habituats a menjar aliments que no estiguin emmascarats amb salses o arrebossats.
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Malgrat tot, també cal dir que hem trobat escoles on les famílies van per davant nostre i ens demanen ells
mateixos la proteïna vegetal i menys proteïna càrnica i que quan posem aquesta, ens demanen que sigui
ecològica per poder menjar més sa. En aquest sentit, crec que ha d’haver un treball conjunt entre l’escola,
els pares i els monitors per anar a poc a poc cap a una alimentació més sana. En el vostre cas potser vam
ser massa agosarats al principi i no es va treballar prou tot el conjunt.

Seria convenient en aquest sentit, fer alguna mena de "tallers pedagògics" sobre nutrició, en els
que participessin també mares/pares i els mestres?
Seria bo poder fer algun taller o bé alguna xerrada adreçada als pares, mares i professors que volguessin
per poder ampliar la informació sobre el tema. Cal pensar que sobre l’alimentació s’està canviant molt
perquè també està canviant la nostra vida: ara els nens són més sedentaris, els adults també, abans la feina era més física, ara implica menys esforç físic. L’ordinador i les noves pantalles han substituït els jocs al
carrer amb tota l’activitat que implicaven per als nens.
El que és potser també més greu és el fet que està augmentant l’obesitat infantil perquè els nens mengen
molta grassa saturada i fan poc esport. Estem menjant més calories de les que el nostre cos realment necessita però nosaltres, des del menjador de l’escola, només incidim en cinc àpats al llarg de la setmana i
les famílies ho feu en nou àpats.

Algunes famílies van mostrar inicialment una preocupació pel fet que malgrat el guany objectiu
evident que representen els nous menús de cara a la salut i la nutrició dels nens, aquests no
perdessin la il·lusió i les ganes de menjar; és a dir, posaven també sobre la taula el component
emocional del menjar, de gaudi. Creus que es pot incidir d'alguna manera en corregir o en equilibrar aquestes reaccions inicials?
És molt important que la família, l’escola i els monitors donin suport a aquestes iniciatives perquè sinó tot
l’esforç se’n pot anar en orris, però potser també hagués calgut una progressió que nosaltres no hem sabut aplicar inicialment. Els nens són com esponges, si la persona que tenen al davant s’ho menja i comenta que està boníssim al final acabaran cedint a la pressió externa, ho provaran una mica i cada vegada els
agradarà més. Cal anar a poc a poc però no desistir perquè ja sabem el que ells menjarien. En aquest sentit, a casa caldria que poguéssim fer uns menús més equilibrats i no cedir donant-los allò que ja sabem
que mengen molt bé. Ja sabem que és difícil però el fet que tinguin una variació en el que mengen ara és
molt important per la seva alimentació i salut en la vida adulta.

Si haguessis de "desmitificar" o trencar alguns tòpics respecte el que és una "bona alimentació", quins serien?
Penso que és molt important per una bona alimentació menjar
variat i no abusar de les quantitats. Hi ha conceptes que cal anar
desmitificant com el consum de carn sobre el que n’estem abusant; les recomanacions actuals de la OMS estableixen un consum promig diari del 8% de carn i n’estem consumint un 15%.
Cal promoure més que a casa mengin més verdures i fruites i
menys “bolleria” que aporta grassa saturada que a la llarga pot
convertir els nens en adults obesos, amb conseqüències greus
per a la salut com la hipertensió, l'excés de colesterol amb un
elevat risc d’infart. També cal potenciar més les llegums que
abans eren el menjar dels pobres i que són una font molt bona
de proteïnes a l’igual que els fruits secs, que ajuden a millorar la
digestió i l’organisme les accepta millor .
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SOM INVENTORS
INVENTORS!!

Aquest primer trimestre a la classe de quatre anys ens hem dedicat als invents i les màquines
Un dia un nen va dir “Jo sóc inventor!” i a partir d’aquí va anar sorgint tot un projecte.
Els invents es fan pensant
Amb què?
Amb el cervell, dins del cap
Però què són els invents?
Unes coses que has d’experimentar, que has de fer invents, coses rares que no has fet mai
A mi m’encanta. El meu germà i jo fem invents. Els fem
amb el menjar. Es posa primer aigua, després menjar i
després anem a buscar-ho a la cuina. Ho remenem i no
ho mengem! Perquè també hi hem posat pell
Primer vam adonar-nos de com, tot jugant, ells fan
invents constantment.
Després vam intentar fer invents amb materials i ens vam plantejar reptes més específics: circuits perquè
corregués l’aigua i jocs amb plans inclinats per fer córrer les pilotes.
Vam agafar molts llibres de la biblioteca que parlaven dels invents. Així vam anar descobrint que la vida
ha canviat molt al llarg del temps.
L’àvia de l’Aleix li va explicar que abans no hi havia ordinadors i que hi havia unes màquines en les que
calia prémer molt fort perquè sortissin les lletres. L’Aleix també ens va ensenyar roba antiga.
L’àvia de la Jocabed li va explicar que antigament la roba es rentava al riu perquè no hi havia rentadores.
Quan el riu era gelat calia llençar-hi una pedra!
L’àvia de la Sofia va portar-nos planxes antigues i ens va explicar com es feien funcionar. S’havia d’anar al
bosc a buscar llenya!
Un dia vam treure pinyols de les olives amb una maquina antiga i va sorgir una nova pregunta:
- No és una màquina
- Per què no?
- Perquè les màquines van soles
- Has “d’apretar” un botó i van soles
- O una palanca
- Aquesta no va amb electricitat
- Totes van amb electricitat?
- Algunes no
- És un invent
- Jo crec que sí que és una màquina
Penseu que totes les màquines van soles?
Unes que sí i altres que no
Aleshores vam anar investigant amb què anaven les màquines: amb electricitat, amb les nostres mans,
amb corda...
Un dia l’Hugo va portar “ un mòbil antic “ i va ser així com vam començar una exposició de màquines i invents.
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Hem anat fent moltes coses més: desmuntant màquines per veure com funcionaven, comparant màquines d’abans i ara, fent sorolls de màquines, balls de màquines, dibuixant màquines, parlant de les màquines de fer obres…

Moltes converses o experiències ens feien sorgir nous dubtes i així hem anat descobrint més i més coses.
I al final.... vam convidar pares i mares, avis i àvies a venir a fer màquines amb nosaltres.
Màquines per endevinar qui hi ha dins, coets, avions, telèfons, màquines per tenir bons somnis, màquines
de fer nata, robots, telèfons, molins d’aigua, microones...
El millor va ser poder fer-ho tots junts.

Així ho diuen els nens:
A mi em va agradar construir amb la mama, a fora
A mi fer el robot amb la mama
Fer el coet amb els papes. Era molt xulo. Hi podíem entrar. Però ara ha volat a un planeta.
Quasi tots dieu que us va agradar molt fer màquines amb els pares. Per què?
Perquè fa dies que no estàvem amb ells fent res.
Porque ayudé a mi papa y a mi mama...
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Premi literari per un pare de 3r
L’alemany és fàcil d’Alfred Quintana ha guanyat el V Premi Helena Jubany de narració curta
o recull de contes per a ser explicats. L’Alfred és pare de l’Asia de 3r i membre de l’AMPA.
“El jurat”, diu l’acta, “acorda per unanimitat atorgar el V Premi Helena Jubany a l’obra d’Alfred Quintana pel seu llenguatge planer, directe i genuí; perquè a partir d’una situació quotidiana ens ofereix un relat de ficció divertit en què s’entrecreuen les emocions dels personatges fins al punt de capgirar sobtadament el que podria ser el desenllaç esperat de la
història; perquè la narració pot ser transmesa oralment sense que calgui cap adaptació
posterior; i per l' humor i ironia que es respira al llarg de tot el text i que en certs moments
arriben a constituir autèntics gags”.
El conte L’Alemany és fàcil ha estat publicat íntegrament al diari ARA a l’edició de diumenge,
dia 9 de desembre.
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L’ALEMANY ÉS FÀCIL
d’Alfred Quintana
El Mec va ser un regal d’aniversari. Jo passava una mala època i la meva família va pensar que
un gos em faria companyia. “El gat no, que no fa companyia”, em van dir, “però el gos és d’allò
més carinyós”. “No hi ha cap animal més fidel”. “Et farà molta companyia”. “A més, les dones són
més de gats”, va afegir un cunyat, “però per a un home no hi ha res com un gos”.
Me’l van portar en una caixa grossa de vi, en la qual havien fet uns quants forats de la mida d’una moneda de dos euros perquè la pobra bèstia pogués respirar. A primera vista, l’animal no
semblava que pertanyés a cap de les races conegudes. Es clar que jo no havia estat mai un
gran expert en gossos. No passava d’identificar els pastors alemanys, els dàlmates, els dòberman i els fox−terrier. I tampoc no m’ho havia dit ningú, que fos de raça. Les bèsties de raça valen
molts calés, i no m’imaginava ningú de la meva família gastant-se’ls en un gos.
L’animal, amb les orelles caigudes i la cua entre cames, semblava més aviat de la raça dels petaners, de la raça dels sense raça, i això m’agradava. Un gos de raça no feia per a mi. No pots
anar a concerts de Manu Chao o Adrià Puntí i, en arribar a casa, passejar un dòberman o un rottweiler. Bé, de poder sí que es pot. Hi va haver una època que els moderns del meu barri, que
també anaven a concerts de Manu Chao i tenien horts urbans al terrat, van posar de moda el
gos d’atura. I ja tens tot de bèsties peludes del Pirineu passejant-se per l’asfalt, escaldufats. I
l’amo al darrere, recollint-li els regalets, perquè, això sí, els moderns del meu barri són incoherents però conscienciats.
O sigui que a mi ja m’anava bé que la bèstia fos de poca raça, diguem. Les primeres setmanes
van ser de contacte. Ens havíem de conèixer. En realitat quan passes de no tenir gos a tenir-ne,
canvies de vida. De cop i volta tens a casa un ésser que sembla independent però que requereix
la teva presència constant. Parlo del gos de ciutat, es clar, el que passa a casa la major part del
dia fent no se sap ben bé què, i després el passegen un parell de cops al dia, o tres, si hi ha sort.
Deia que els primers dies el Mec i jo ens vam dedicar a coneixe’ns, bàsicament. La nova vida
incloïa unes passejades llargues al vespre pel parc del barri. Allà ens ajuntàvem amb altres gossos i els seus propietaris. Aquesta és una de les raons que també havia adduït la família per regalar-me un gos. “La Maria i el Joan es van conèixer així, passejant el gos, i ara viuen junts amb
els dos gossos i les tres criatures que han anat venint”.
La gent que passejava gossos era força simpàtica. Ens van acollir de seguida al grup i em van
donar moltes recomanacions, com corresponia a la relació iniciats−passerell que acabàvem d'
inaugurar. Em donaven tot tipus de consells: longitud i gruix de la corretja, tipus de morrió, desparasitació, veterinaris, psicòlegs, botigues especialitzades...
Els primers dies, les primeres setmanes, van ser, doncs, força divertides. El Mec i jo ens anàvem
coneixent i de passada coneixíem tot un món: el món dels gossos. Simpàtic, tot plegat.
La cosa es va començar a torçar cap al segon mes... (continua)
Si voleu llegir el conte sencer el trobareu a la web de la associació Helena Jubany
a la següent adreça: http://helena.jubany.cat/associacio/
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SABIES QUÈ...
?- Amb els diners recollits de la loteria del curs passat es posaran unes cortines a la mediateca. I
l'escola assumirà la despesa de cortines a les aules dels cursos de 5è i 6è.
?- Hem recollit 147 euros amb la Fira de joguines i disfresses.
?- Ja es van poder reposar tots els ordinadors portàtils que ens van robar el curs passat.
?- La venda de samarretes grogues ha sigut un èxit.
?- Després de 3 dies de molta feina, l'AMPA ha rebut 1200 euros de subvencions.

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

CUINAR AMB NENS
LLAÇOS DE FRUITS SECS, XOCOLATA O MELMELADA
INGREDIENTS:
1 Paquet de pasta fullada
100 grams de sucre molt
2 cullerades de sucre
Una mica de xocolata, fruits secs o
melmelada (al gust)
Comprem un paquet de pasta fullada (normalment tenen 2 làmines). Agafem una de les làmines
i amb l’ajut d’un corró l’estirem una mica. Hi posem sucre per dalt i tornem a passar el corró.
Fem talls verticals d’una amplada de 2-3 dits, i de cada tall en fem 2 ó 3 (segons ens agradi).
A la safata del forn li posem paper vegetal i comencem a fer els llaços. Anem escalfant el forn.
Els pintem la superfície amb barreja d’una clara d’ou i sucre molt i a les puntes li posem el que
mes ens agradi (melmelada, xocolata, fruits secs picats…)
Amb el forn calent, posem la safata 10 minuts.
Hem de vigilar força perquè es fa molt ràpid.
Un cop fets, els deixeu refredar i… a taula!!!

Bon profit !!!
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Relacions familiars a la xarxa social
Pares i fills es poden trobar a les comunitats
virtuals, però això no implica que es tinguin
més confiança. El diccionari defineix la paraula
amistat així: “Lligam afectuós entre dues persones, nat d’una estimació i benvolença mutuals,
i també afecció d’una persona envers una altra
enfora dels lligams de la sang i de l’amor sexual”. Ara bé, el filòsof Francesc Torralba
assegura que el concepte d’amistat s’ha transformat tan vertiginosament en els últims anys
que té “molt poc a veure”amb aquell vincle de
“mútua benvolença i de confidencialitat” que és
l’essència de l’amistat. “Hi ha persones que
presumeixen de tenir dos-cents amics al Facebook, però que quan estan malalts ningú no els
va a veure. L’amistat s’ha convertit en una noció banal, en un bé de consum, en un concepte
que pateix la idolatria del nombre. La qüestió
és tenir-ne molts, com més millor,mentre que el
que compta de veritat en l’amistat és la qualitat
del vincle”. “La relació entre pares i fills ha d’estar presidida pel respecte, la confiança i la
incondicionalitat – remarca Torralba- però NO
pot ser ni ha de ser amistat, perquè és una relació asimètrica”. Així, precisa que “engendrem
els fills i som responsables de la seva educació. Als amics no els engendrem. Als
fills els acceptem tal com són. Els amics els
escollim. Cap fill escull el seu pare i cap pare
escull el seu fill”. Torralba matisa el concepte d’amistat de la coneguda xarxa social.

“El Facebook pot ser un espai de transmissió
d’informació, de coneixements i, fins i tot, de
vivències i de sentiments, però l’amistat demana temps, trobades i, finalment, el cara a
cara. L’amistat es demostra en les situacions difícils i exigeix el llenguatge gestual, a
més a més de les paraules. Els pares i els fills
es poden trobar al Facebook, però això no garanteix la qualitat del seu lligam. Els pares
hem de fer l’esforç de situar-nos al seu
món, però tampoc no hi hem de ser uns intrusos i per això és necessari que els deixem un
marge de llibertat”.
Torralba continua recordant: “La confidència entre pares i fills és bona, però també és
legítim que els fills escullin altres confidents
per revelar els seus secrets més íntims, per
exemple, les seves amistats. Com a pares, ho
hem d’acceptar”. És per això que trien opcions com el Facebook, i que veuen com a espies els pares. Una altra història és que els
pares vulguin ser amics dels fills a la vida real.
Llavors entrem en un camp de terres movedisses: “Els pares poden relliscar en una permissivitat que serà molt nociva per al desenvolupament integral del fill”. Pares i fills, poden ser amics al Facebook si tots ho accepten
mútuament, però a la vida real, la relació entre pares i fills es regeix per uns altres paràmetres que no necessàriament
han d’incloure la paraula amistat. Així, si
abans, de petits, preguntàvem als companys:
“M’ets amic”, és millor no preguntar-ho, de
grans, als fills, perquè la pregunta vàlida hauria de ser: “Fill, em tens confiança?”.
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