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Coincidint amb el 90è aniversari de l’escola, hem volgut donar un nou impuls a la
revista de l’AMPA Les Fulles del Parc, que ja superava el número 75. Li hem posat un
vestit nou i li hem donat vitamines de les bones.
Tenim idees, en tenim ganes i tenim il·lusió per fer-la més gran. La nostra crida a
obrir Les Fulles a tothom que hi vulgui participar ja ha donat fruit. Hem rebut articles
i estrenem la nova secció “I tu què saps?” que recull aquestes col·laboracions de
pares, mares i nens amb ganes d’explicar-nos el que saben.
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Participa!
… amb nosaltres a valorar i
enriquir les activitats que porta
a terme l'AMPA. Totes les
famílies sou necessàries i
benvingudes a les reunions que
normalment es fan el primer
dilluns de cada mes a les 9 del
vespre.
La teva participació és
important: opinar, formar part
activa de les comissions ,
transmetre inquietuds,
il·lusions... és la millor manera
de representar l'interès
col·lectiu.
La teva presència no t’obliga a
res, el grau de compromís el
decideixes tu!

Dent de Lleó. Fotografia: Ramon Cugat i Mauri, pare de p4
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L’ENTREVISTA
Parlem amb Eduard Juvé, expresident de l’AMPA
L’Eduard Juvé ha estat president de l’AMPA durant 7 cursos. El curs 2012-2013 va passar el relleu.
L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares dels alumnes de l’escola. Això tothom ho sap, però no
tothom sap que es fa des de dins i és per aquest motiu que hem decidit entrevistar l'Eduard.
Què suposa ser el president de l’AMPA?
En principi hauria de ser només el que dóna la cara
legalment de tot l’equip de la Junta.
Quan i per què et vas oferir per ser president?
M’hi vaig oferir quan l’anterior president tenia l’últim fill a 5è
i va dir que l’últim any calia preparar el viatge de fi d’estudis,
amb els berenars i tota la resta, i que plegava. I
efectivament va desaparèixer.
Ho vaig fer perquè crec que els pares i mares podem i hem
de col·laborar tot el que puguem en aquest camp, l’educació
dels nostres fills i filles. És la millor aportació que podem fer
per al seu futur incert.
T’ocupava molt de temps lliure aquest càrrec?
L’AMPA no t’ocupa ni més ni menys del que tu vulguis
ocupar-te. Si li vols dedicar 5 hores al mes, és el que
t’ocuparà, i si li dónes 25 hores, totes seran benvingudes.
Com funciona l’AMPA?
Amb un petit nucli de 5 o 6 persones amb moltes ganes i un
ampli entorn de 20 o 40 amb ganes de col·laborar, i la resta
de famílies recolzant.
Quants membres hi havia a l’AMPA? I ara?
Al principi, uns 6 o 7 habituals. I ara de 10 a 15 habituals i
alguns més que vénen de tant en tant.
Quantes famílies formen part de l’AMPA?
Hi ha més d’un 85% de les famílies associades, sempre hi ha
dues o tres famílies per curs que es fan l’orni.
Quina quota hi ha? Quant val i per què serveix?
Hi ha una quota anual i per família (no per nano) de 50€.
Amb aquests diners paguem les despeses de funcionament
(registre d’associacions, assegurances obligatòries,
federació, comissions bancàries...), l’organització dels actes
que fem (grup d’animació contractat i xocolatada per
Carnestoltes, pica-pica de Bojos per l’Slot, ...) i el
manteniment o compra de millores de les instal·lacions de
l’escola (material esportiu o de psicomotricitat dels menuts,
el parquet de l’aula de música, la taula de ping-pong,
ordinador i monitor de TV...)

Tot el que ajudi a millorar l’ambient i el sentiment que
l’escola som tots nosaltres (mestres, canalla i famílies). Per
exemple: les colònies, el sopar i la sortida de famílies, el
cinema a la fresca, la festa d’extraescolars, el Bojos per
l’Slot, el Taller de ball, Sant Jordi i Carnestoltes, l’acollida
matinal o de tarda, el casal d’estiu, el control del servei de
menjador i, en definitiva, qualsevol activitat extraescolar per
nanos o per famílies que tingui una mínima demanda.
A qui van dirigides?
A les famílies de l’escola i el seu entorn.

“Vam aconseguir trencar amb els mals
rotllos que hi havia entre l’escola i la
junta que ens va precedir, i hem
construït un ambient de conf iança i
col·laboració mútua”
Hi ha hagut bona relació amb l’escola, amb els diferents
equips directius?
Sí, precisament crec que vam aconseguir trencar amb els
mals rotllos que hi havia entre l’escola i la junta que ens va
precedir, i hem construït un ambient de confiança i
col·laboració mútua.
Quines dificultats heu trobat? I complicitats?
Doncs el fet que cada dos anys canviï l’equip directiu de
l’escola no ha ajudat gaire. Havíem de començar de zero
cada vegada amb gent nova a l’escola. Per sort, teníem la
complicitat dels equips sortints que informaven els nous de
l’existència d’una AMPA potent i amb ganes d’ajudar.
I amb el nou equip directiu?
Jo crec que el fet que per primera vegada no vingui gent de
fora de l’escola, sinó que des de dintre s’hagi assumit la
direcció, pot ajudar. Ens coneixem tots i totes des de fa uns
quants anys.

Com ho feu per reunir-vos?
En principi, cada primer dilluns de mes, a les 21h. Quan
creiem que la majoria de parelles ja han plegat de la feina i
ja poden deixar els menuts amb el sopar preparat i
arrecerats.

Has notat canvis en aquests anys? Quins?
Sí, crec que hem passat de ser la lletja i pobra de les escoles
del barri, a estar a la mateixa alçada que grans escoles com
la del Mar, Pit roig o l’Estel–Guinardó. I per arribar fins aquí i
seguir avançant és necessària aquesta empenta i
col·laboració mútua entre mestres i famílies.

Quines activitats organitzeu?
Tot el que serveixi per ajudar i millorar en qualitat l’escola.

I a l'educació en general?
La participació de les famílies és clau per arribar a l’èxit
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educatiu. L’AMPA ha de liderar tot un seguit d’actuacions
que influeixen per assolir aquest èxit educatiu de l’alumnat.
I això és exclusiu de l’escola pública, a la concertada només
se’ns deixa pagar i callar.

“La part icipació de les famílies és clau
per arribar a l’èxit educat iu”

l’estiu, que ens donés temps a conèixer-nos, i finalment
vam consolidar un nou equip amb ganes de tirar endavant. I
en això estem.
Per cert no voldria acabar aquesta entrevista sense agrair a
tots els que m’han precedit i acompanyat per la seva feina i
col·laboració. Al Ramon, al Jordi i al Carlos especialment,
entre tants d’altres, així com a la Núria, les Susanna’s i tots
els altres que continuaran la feina. L’important és l’equip i
no les individualitats.

Balanç positiu d'aquest temps?
Un gran èxit ha estat haver aconseguit, després de molts
anys de lluita per millorar les envellides instal·lacions de
l’escola, que l’Administració es gastés els quartos a les
obres de millora. Llàstima que va coincidir amb l’inici de la
crisi i el pressupost es va retallar considerablement.
Balanç negatiu?
La política rància i franquista del Wert i companyia, i les
retallades centrals i de la Rigau que volen convertir l’escola
pública en un forat negre.
Per què ho vas deixar?
Perquè el meu fill gran ja està a l’institut i el petit ja acaba la
primària l’any que ve, i feia falta una renovació de tot l’equip
de l’AMPA. Crec que s’ha fet una bona renovació i que el
nou equip està en condicions de fer coses encara millor.
És cert que ara ets president de l'institut on va el teu fill
gran?
Doncs sí. Quan vam arribar a l’institut, la junta de l’AMPA va
dir que plegaven, que era l’últim any dels seus fills i filles, i
que havíem d’escollir la nova junta d’entre els que
arribàvem nous. Vam aconseguir ajornar la decisió fins a

Eduard Juvé

SABIES QUE...
· La venda de calendaris va ser un èxit. Se’n van vendre 144 i es van recaptar 298€, una xifra que supera les
previsions.
· L’AMPA ha comprat un congelador per les activitats extraescolars. (190€)
· Aquest any l’AMPA subvenciona una part del cost de les colònies, és a dir, assumeix el cost dels monitors que
vénen amb nosaltres de l’escola, i això redueix una mica el preu que han de pagar les famílies.
· El 24 d’abril, just després de Setmana Santa, s’obre el termini de matriculació per al casal d´estiu que organitza
l´AMPA conjuntament amb MusicActiva.
· Els alumnes d’infantil col·laboren amb un grup d'arquitectes del col·lectiu El globus vermell en un interessant
projecte d’intervenció artístico-arquitectònica en els patis de l’escola.
· La samarreta groga ha rebut la Medalla FAD 2014, un premi de gran prestigi de mans del FAD (Foment de les
Arts i el Disseny).
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ACTIVITATS
L’escola celebra el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau (DENIP)
30 de gener de 2014
L’escola va celebrar el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau
(DENIP), que se celebra cada 30 de gener en
commemoració de la mort de Gandhi, símbol del pacifisme
mundial. Durant aquesta jornada, escoles, instituts i centres
educatius d’arreu del món organitzen diferents activitats
per difondre els valors de la noviolència i la pau.

Els alumnes i mestres de Cicle Superior van realitzar una
activitat proposada per FundiPau, ONG que treballa per un
món en pau, i que promou el DENIP i la creació d’un mapa
entre tots els centres educatius que celebren la jornada.
Miquel Insausti, pare de la Mireia de p4 i membre de
FundiPau, va presentar l’activitat, que aquest any convidava
els alumnes a reflexionar sobre l’amenaça que representen
les armes nuclears i la necessitat de prohibir-les.
Els alumnes van veure uns vídeos i van escriure els seus
arguments per ajudar en la Campanya Internacional per a
l’Abolició de les Armes Nuclears. Podeu consultar el resultat
de les seves reflexions al bloc de Cicle Superior. Són molt
interessants!
Més info:
http://pdgciclesuperior.blogspot.com.es/2014/03/denip-diaescolar-de-la-no-violencia-i.html
http://fundipau.org/denip/

XIII bojos i boges per l’ Slot i III open de tennis taula
29 de març de 2014
La cita anual amb les curses de cotxes i el ping-pong no va
fallar. Circuits trepidants per als més experts, petits pilots
que s’iniciaven en les curses, partides de ping-pong
emocionants... Petits i grans s’ho van passar d’allò més bé.
Per primera vegada l’activitat es va organitzar
conjuntament amb l’APA de l’Escola del Mar. Amb la
voluntat que hi hagi continuïtat de col·laboració, es va
decidir que aquest any l’activitat tindria lloc a l’Escola del
Mar, del Mar, i l'any que ve a la nostra escola.

Número 77 | Pàgina 5

APUNTA-T’HO!
Avantatges del carnet de l’AMPA
El carnet de l’AMPA és gratuït i gràcies a ell podràs gaudir de descomptes a més d’una trentena de comerços del barri
(papereries, sabateries, botigues de roba infantil, bars…)
Les ofertes o descomptes són susceptibles de ser canviats o cancel·lats pels comerços col·laboradors.
Pots trobar més informació sobre els comerços en el CD-CARNET de l’AMPA.

Relació de comerços i avantatges:
COMERÇOS

DESCOMPTES I/O AVANTATGES

+ COTAS - Tot per les mascotes
Fins un 10% en productes de botiga
(Av. Mare de Déu de Montserrat 182)
AGATA - Roba infantil
Nou!

Nou!
Nou!

Nou!

Nou!

Nou!

Nou!

AQUA - Centre d'estètica
Higiene facial 15 E. Rentar, tallar i
(Av. Mare de Déu de Montserrat 270) pentinar 19E.
10% en rehabilitació integral,
ARQGEA - Serveis tècnics
ascensors, comunitats, ITE, informes i
d'arquitectura
dictàmens, arquitectura, eficiència
(C. Pere Costa 23)
energètica, bioconstrucció...
CACHITO - Roba per a nens i nenes
10 % excepte en rebaixes
(Av. Mare de Déu de Montserrat 167)
COPIES MIL - Copisteria
5%
(Av. Mare de Déu de Montserrat 250)

Nou!

DESCOMPTES I/O AVANTATGES

LA FESTA AL TEU ROTLLO - Sala
5% de dilluns a divendres
privada per a festes
LAMPISTERIA CANO
10% en material de botiga
(Av. Mare de Déu de Montserrat 146)
LLENCERIA MARIA JOSÉ
10% excepte en rebaixes
(Av. Mare de Déu de Montserrat 245)
MANTIS - Roba interior, pijames, bates
Regal valorat en, com a mínim, un 10%
escolars…
de la teva compra
(Av. Mare de Déu de Montserrat 254)

Revisió gratuïta. 15% en ulleres de sol i
10% en ulleres graduades

MARGA - Perruqueria i estètica
(Pl. Catalana 3)
MONTSE ROCH - Roba per dona
(Av. Mare de Déu de Montserrat 156)
NATURAL MENT - Cosmètica ecològica
i massatges
(Pg.
Maragall 116-118)
PAPERERIA PISCIS
(Av. Mare de Déu de Montserrat 152)

20% en pintures de la marca Lepanto i
10% en fragàncies d'alta gamma

PEUS - Sabateria
10% excepte en rebaixes
(Av. Mare de Déu de Montserrat 148)

ELECTRODOMÈSTICS M. REGIS
(C. Acàcies 2)

Pregunta pel teu descompte o obsequi

PRACTIC INDUSTRIA GRÀFICA Impressors
(C. Torre Vélez 18)

15%

ESPAI DENTAL
(C. Sardenya 298 local 2)

Segueix amb la mateixa promoció

Nou!

RECANVIS MARAGALL - Taller cotxes
(C. Varsòvia 44)

20% en tots els serveis

FARMACIA JESUS C. GÓMEZ MARTÍN 10% en assessorament nutricional i
(Av. Mare de Déu de Montserrat 143) altres serveis de salut

Nou!

7-10% en or blanc i groc i brillanteria.
SALMERON JOIERS
5% en plata, xapats, acer, marcs de
(Av. Mare de Déu de Montserrat 125)
plata i rellotgeria

FERRETERIA MONTSERRAT
10% en productes de ferreteria i 15%
(Av. Mare de Déu de Montserrat 135) en parament de la llar

Nou!

SATARO HAL - Reparació d'ordinadors
20% en la mà d'obra de tots els serveis
(Av. Mare de Déu de Montserrat 214)

FLORS I PLANTES VALENTÍ
10 % en plantes i 5% en flors
(Av. Mare de Déu de Montserrat 202)

Nou!

HAPPY BIKE - Taller de bicicletes

10% en tots els serveis

Nou!

HERBOLARI FERRAN
(Pg. Maragall 138)

5% en productes dietètics

Nou!

10% excepte en rebaixes

Nou!

CRL OPTICS
(Pg. Maragall 211)
DISPUNT DROGUERIA PERFUMERIA
IRIS
(Av. Mare de Déu de Montserrat 216)

IRELENA - Roba llar i cortines
(Pg. Fabra i puig 248)
JACARANDA - Plantes i Flors
(Trav. de Dalt 21-23)

10% en plantes d'interior

JORDI CANALS - Perfumeria-Drogueria
5% en articles de perruqueria
(Pg. Fabra i Puig 213)

Nou!

Nou!

10%

COS VIBET - Centre estètic
10% en tractaments
(Av. Mare de Déu de Montserrat 146)
Nou!

COMERÇOS

JORVI - Il·luminació

15% en làmpares decoratives,
d'interior i d'exterior. 5% en
bombetes de baix consum, halògenes i
tubs fluorescents

Nou!

Nou!

10% en venda de productes Kerastase.
Llimar i pintar ungles 5 €
5% excepte en rebaixes
5% en cosmètica ecològica i 10% en
massatges
10% excepte en quiosc i llaminadures

SERRA - Vins, Caves i Licors
5%
(Varsòvia-Segle XX)
SERVEI RÀPID - Reparació calçat,
cremalleres i còpies de claus
10% en tots els serveis
(Av. Mare de Déu de Montserrat 225)
TARANNA REGALS SINGULARS - Regals
fets a mà, dissenys singulars, diversos
10% excepte en rebaixes
orígens, solidaris i de comerç just
(C. Torre dels Pardals 33)
TINTERNET - Tintoreria
5% i Promoció 10+1
(Av. Mare de Déu de Montserrat 178)
TOMY TAPAS - Bar Restaurant
10% en sopars
(Av. Mare de Déu de Montserrat 173)
WERNER - Productes d'àudio i vídeo
(C. Fontanella 20)

10% en equips d'àudio
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ACTIVITATS
Festa de Carnestoltes “Els anys 20”
28 de febrer de 2014
Després de passar una setmana entretinguda seguint les
instruccions del Carnestoltes, el rei dels poca-soltes,
divendres arribaven a l’escola personatges i criatures de
tota mena entre rialles, mirades encuriosides i vergonyes
contingudes. El rei Carnestoltes havia escampat l’alegria, la
gresca i la disbauxa entre els menuts i els grans.
Durant el matí, nens, nenes, mestres i personal de l’escola
van desfilar, ballar, i van fer un joc de pistes per buscar el
Carnestoltes que s’ho mirava des del seu amagatall. A la
tarda, l’escola va obrir les portes a les famílies per poder
compartir la festa tots plegats. Molts pares van venir
disfressats.
Aprofitant la celebració del 90è aniversari, l’escola havia
proposat com a eix temàtic per a les disfresses “els anys
20”. I el túnel del temps va funcionar. Temps alegres, temps
convulsos, on no hi podia faltar:

Gàngsters temibles, mafiosos amenaçadors, xarlestonianes
enlluernadores, aviadors intrèpids, ballarines disciplinades,
infermeres entregades, perspicaç Sherlock Holmes, el
genial Charlot, la Dorothy vinguda del país d’Oz, nenes
entremaliades esquivant la Mary Poppins que corria pel pati
despistada... i un equip de repartidors de diaris, que
s’assemblaven molt a l’equip de mestres, i anunciaven
l’última notícia: “Extra, extra!!”.
L’escola es va convertir en un autèntic escenari dels anys 20,
que va ser envaït també per les tradicionals criatures
fantàstiques atemporals com bruixes, dimonis, zombis,
lladres, pirates, cavallers, princeses, herois i superherois.
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RACÓ MULTICULTURAL
El mate
Más que una infusión, más que una bebida, el mate es una
costumbre que los argentinos llevamos dentro como el
fútbol o el asado. Un argentino sin mate es medio
argentino, le falta algo, no está completo.
Siempre me preguntan ¿y qué es el mate? Y cada vez
respondo con algo distinto… porque me es muy difícil
definirlo con un solo concepto.
Si lo miras analíticamente, es una bebida que se toma
caliente (con el agua entre 70º y 80º) en un recipiente que se
llama Mate, el cual contiene unas hierbas llamadas yerba
mate (en argentino se pronuncia ‘sherba’) y una pajilla
metálica con un bulbo en forma de colador para que la
yerba no suba al chupar, y la llamamos bombilla (sí, como
las bombillas de la luz).
Dependiendo de la zona del país, se bebe de distintas
maneras, con o sin azúcar, o con cáscaras de cítricos
(mandarina, naranja, limón). En el norte de Argentina, en
donde las temperaturas llegan a los 42 grados, el mate se
toma frío, sirviendo el agua en una jarra con mucho hielo. A
esta bebida se la llama “tereré”.

Y para que sirve el mate? Nuevamente, si somos analíticos,
el mate nos hidrata y tiene más aportes nutricionales de los
que imaginamos. Es similar al té verde, aunque más
nutritivo, aporta vitaminas B1, B2, más de diez tipos de
aminoácidos, hierro, magnesio, sodio y potasio. Además,
estudios realizados en Estados Unidos le otorgan la
capacidad de incrementar los niveles de colesterol bueno
(HDL) en sangre y elevar a nivel sanguíneo una enzima
(paraoxonasa-1) que ejerce un factor cardioprotector.
Pero… si hay algo que el argentino no es, es ser analítico. El
argentino es pasional, impulsivo... y así es el mate, es una
pasión, un compartir, un disfrutar.
Si uno está solo, se hace unos mates para disfrutarlos en
soledad, comos los antiguos gauchos de la extensa pampa,
en donde la única compañía era un caballo viejo y un perro
con pulgas.
Entonces el gaucho encendía el fuego, hacía el asado, y con
las brasas que quedaban, calentaba la pava (recipiente para
calentar agua) y se hacía unos mates disfrutando de la
inmensidad de la llanura y su soledad.
Si en la casa de un argentino vienen visitas (casi siempre
inesperadas), lo primero que se hace es poner el agua a
calentar, y luego se pregunta casi por obligación aunque
uno ya sabe la respuesta… ¿Tomamos unos mates? Y
comienza el ritual, la ronda de amigos hablando y
compartiendo algo tan sencillo, tan humilde como un
recipiente con agua y unas hierbas, nada más, nada
menos… Es lo único que hace falta, eso y la charla, porque
como es bien sabido, al argentino le gusta hablar y hablar...
Así que ya saben, amigos, si se dan una vuelta por la casa de
un argentino, atrévanse y pruébenlo… porque estas
costumbres, son las que nos hermanan entre los pueblos.
Martín Andrés Constante Cabezudo. Argentina
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APUNTA-T’HO!
Calendari de l’AMPA (3r trimestre)
7/abril (21.00h): Reunió de la junta

31/maig (9.00h): Festa de les extraescolars

9/abril (16:45h): Reunió informativa pre-matriculats al casal
d’estiu (hi haurà servei de guarderia)

2/juny (21.00h): Reunió de la junta i sopar

23/abril (pend. de concretar): Sant Jordi. Paradeta de llibres

10/juny (16:45h): Reunió informativa matriculats al casal
d’estiu

5/maig (21.00h): Reunió de la junta

13/juny (21.00h): Sopar de famílies

9/maig (15.30h): Festa escola 90è aniversari i exposició de
treballs

25 a 28/juny: Colònies

14/maig (17.00h a 18.30h): Xerrada “Autoritat i límits” 2a part
(hi haurà servei de guarderia)
30/maig (21.00h): Cinema a la fresca

*Aquest calendari és provisional i poden haver-hi canvis.
Et recomanem que consultis habitualment el calendari a la
web http://ampa.parcguinardo.cat i/o al tauler d’anuncis de
l’AMPA.

Agenda cultural
Viu un Diumenge Blau per l’Autisme!

turó d’una gran muntanya, la muntanya sagrada dels regnes del
Nord i de l’Orient.

Barcelona viurà la festa solidària “Viu un Diumenge Blau per
l’Autisme!” a benefici dels nens i nenes amb autisme.

Al Guasch Teatre: c/ Aragó 140 (Barcelona)

Al Museu Blau (punt d'informació de la festa, i productes solidaris
Aprenem): c/Leonardo da Vinci 4 (Barcelona)
Diumenge 6 d'abril de 2014, de 10.00h a 13.00h

Del 5 al 27 d´abril de 2014

Fira Barnaclick 2014

Preu: Entrada gratuïta al Museu durant tota la jornada.

El Poble Espanyol de Montjuïc es convertirà en la capital dels Clicks
de Playmobil® amb aquesta fira d’exposició, venda i activitats.

Sóc un pallasso

Nens i adults podran gaudir d’una rua de capgrossos de
Playmobil® (dissabte 5 d’abril a les 12.00h), i projecció de
curtmetratges (5 i 6 d’abril a les 16.00h).

L’espectacle familiar “Sóc un pallasso” ens explica la llegenda de
l’August, el primer pallasso que va existir sobre la terra.
Sota la inflexible presència del Senyor Peperoni, l’August es desviu
per les seves grans passions: la màgia, la música i el teatre...A cops
de despropòsits estrafolaris, ell té la dèria de ser l’estrella del Circ
Peperoni, envoltat de llums i de cortines de vellut.
A la Sala Casal-l’Aliança: c/ Bonaire 25 (Mataró)
Diumenge 6 d'abril de 2014, a les 12.00h

CosmoCaixa

Al Poble Espanyol: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 13 (Barcelona)
Fins al 6 d'abril de 2014

Zarafa
Cinema per a nens. Els nens del poblat es reuneixen sota el gran
baobab on l'ancià els explica la història de la indestructible amistat
entre Maki, un nen de 10 anys, i Zarafa, una girafa òrfena que s’ha
de convertir en el regal del paixà d'Egipte al rei de França.
Al Centre Cultural de Granollers: c/ Joan Camps 1 (Granollers)

50% de descompte sobre l'entrada general i entrada gratuïta a la
sessió del Planetari de les 16 h.per a seguidors de
sortirambnens.com i presentant el cupó a les taquilles de
CosmoCaixa.

Diumenge 6 d’abril de 2014, a les 17.00h

Al Cosmocaixa: c/ Isaac Newton 26 (Barcelona)

L’après-midi d’un foehn

Del 12 al 21 d'abril de 2014

Sant Jordi i el drac
Diu la llegenda que fa molt i molt de temps, on encara hi havia
dues llunes, els Homes i els DRACS parlaven la mateixa llengua...
Però̀ també́ diu la llegenda que encara en queda un, de drac, al

+info: www.acgranollers.com/cineclub/petitcineclub

“L’après-midi d’un foehn” és un conte visual en què intervenen
bosses de plàstic. Un tornado artiﬁcial dóna vida a un ballet de
nimfes de plàstic, orquestrat per una actriu-titellaire.
Al Mercat de les Flors: c/ Lleida 59 (Barcelona)
Dies 5 i 6 d'abril de 2014, per a nens de 4 a 8 anys
+ info: www.mercatflors.org
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PARCDAGOGIA
Com comunicar la mort als nens
Afrontar la mort d’algú que ens
estimem és una de les
experiències més difícils i
inevitables que trobem al nostre
camí per la vida. Ho farem de la
millor manera possible, posant
en joc els nostres recursos
personals i el recolzament de la
nostra xarxa social. De vegades,
comptarem fins i tot amb l’ajuda
d’un professional, ja que en ocasions no és una tasca fàcil,
sobretot si el difunt és una persona molt propera: acceptar
que ja no hi és, deixar fluir el dolor i els sentiments més
amargs i reenfocar la nostra vida sense ell/a donant-li un
sentit (i ara qui se suposa que sóc? Què faré sense…?)
Però el que pot fer encara més difícil un moment com
aquest, és tenir algun nen o nena que també tingués una
relació propera amb el difunt. En aquest moment, ens
poden venir al cap un bon nombre de dubtes sobre com ferhi front: Qui li ha de dir? Té prou maduresa com per
entendre-ho ? Quan hauria de fer-ho ? I sobretot... què li
dic? I és que els adults tendim a evitar l’evidència de la mort,
sobretot cara als nens.
És un tema que a la nostra societat està considerat tabú
juntament amb el dolor, no se’ls en parla i se’ls hi nega la
seva presència, creient amb la millor de les intencions que
d’aquesta manera no patiran, com si no sentissin el dolor.
Pel contrari, sí que el senten i l’únic que fem amagant-los-hi,
és confondre’ls i tapar aquelles emocions que tard o d’hora
sortiran.
Aquestes i altres qüestions són les que mirarem de resoldre
en les properes línies, amb la finalitat que entre tots
puguem fer que el procés de dol dels nens sigui el més
saludable possible i puguin continuar sense barreres ni
bloquejos el seu procés de maduració personal.
Qui ha de donar la notícia?
La notícia l’ha de donar algú en qui el nen confiï plenament i
amb qui continuï tenint una relació segura, doncs en
moments així pot patir per la seva vida i creure que alguna
cosa dolenta li pot passar a ell també. A més, si vol fer
preguntes posteriorment sobre el que ha succeït o mostrar
els seus sentiments, sabrà que pot fer-ho amb aquesta
persona. Si és un metge de l’hospital o un veí el que li diu,
tornarà a parlar amb aquesta persona o es quedarà amb la
confusió abans de preguntar?
Quan li he de dir?
L’abans possible, no s’ha de menysprear la capacitat dels
nens de percebre el que està succeint al seu voltant. Senten
que alguna cosa no va bé, que els grans estan angoixats o
tristos, i si pregunten i els hi neguem (perquè no estem
preparats per donar la notícia o no sabem com fer-ho) fem
que entrin en un estat de confusió i que no confiïn en la seva

capacitat perceptiva. Potser la nostra por sigui la de mostrar
al nen el nostre dolor, no volem que ens vegin decaiguts,
però que vegin el nostre estat és positiu per a que s’adonin
de que la mort comporta sentiments dolorosos i que també
ells poden expressar-los. Doncs de vegades, amagant els
nostres sentiments fem que ells també ho facin pensant que
no és bo o que és de dèbils.
Per una altra banda, també s’ha d’aclarir que si la persona
que dóna la notícia es troba greument afectada, seria bo
que mirés de trobar un recolzament per donar la notícia, així
el nen veuria que la seva persona de confiança també té
suport i que no li passarà res dolent.
Què dir?
La veritat. Com més clara i directe sigui la informació millor.
Com ja hem anat comentant, s’ha de mirar de no deixar lloc
a la confusió. Així també generem que comenci el procés de
dol, doncs si no tenen clar el que ha passat, de cap manera
podran començar a acceptar-ho.
També ha de fer minvar la nostra preocupació sobre què dir,
el fet que els nens ens guiaran respecte al que necessiten
saber, i per això hem d’estar atents a les seves preguntes,
pors, reaccions... (...)
Per tot això, a l’hora de transmetre el missatge als nostres
petits, una part fonamental del missatge ha de ser que
poden venir a parlar amb nosaltres tantes vegades com
vulguin per aclarir qualsevol tipus de dubte, que els
estimem i que és natural que es sentin malament i
necessitin el seu temps per superar-ho igual que ho
necessitarem nosaltres. Si veiem que el nen es tanca en si
mateix i no pregunta res, per un costat hem de respectar el
seu espai, però per l’altre també és bo que en facilitem
l’expressió, preguntant-los directament, parlant-los de com
ens sentim nosaltres, etc.
I no oblidar que la mort és quelcom natural, i que per tant
ho hem de viure d’aquesta manera tot i el respecte que ens
genera. Hem d’intentar educar els nostres nens des de
petits amb aquest tema, mitjançant contes (existeix una
àmplia bibliografia al respecte amb gran títols molt útils per
aquesta tasca), morts que es donen diàriament a la natura
(insectes, plantes, flors…), morts d’animals de companyia,
etc. Així evitarem tanta por i confusió, i segurament
forjarem un millor procés de dol quan arribi l’ocasió.
I recordar sempre que sense la vida no hi ha mort...
Fragment extret d’un article d’Anna Maria Vilaró Romera
Psicòloga de PSIGMA (Centre de Psicologia, assessorament
personal i salut)
Dibuix de Glòria Falcón Falcón.
Extret de “Guia per a familiars en dol”, editat per Recursos
Culturals en Pèrdues S.L.
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ENTRETENIMENT I HUMOR
Jocs de lògica (+8)

T’agradaria
veure la revista
en color?
Descarrega-la
de la web de
l’AMPA!

I TU QUÈ SAPS ?
Coneixes bé la teva escola?
Mira de respondre aquestes senzilles preguntes i posa a prova la teva
capacitat d’observació!
1) Hi passes quasi cada dia pel davant sense
fixar-t’hi? Demà aixeca la mirada i comprova
que aquest arbre realment hi sigui!
2) Ho has mirat més de mil vegades, aquest
desaigüe és a l’escola!! Saps on?

Les Magdalenes de la Lara i la Mar
Ingredients per a 20 unitats:
· 250g de farina de blat
· 2 culleradetes de llevat en
pols
· 125g de mantega sense sal,
suavitzada
· 250g de sucre en pols
· 4 plàtans molt madurs,
aixafats
· 2 ous, lleugerament batuts
· 125g de xocolata, a trossets

Escalfeu el forn a 180ºC (Gas 4). Tamiseu la farina i el llevat
en pols en un bol gran.
En un altre bol, barregeu la mantega, el sucre, els plàtans,
els ous i els trossos petits de xocolata. Afegiu-los als
ingredients secs i barregeu-ho tot, però no excessivament.
Poseu la barreja en els motlles de les magdalenes, coeu-ho
durant uns 20 minuts. Deixeu-les refredar durant 5
minuts... i ataqueu!
Clair McFadden, mare de Lara de 1r i Mar Lucy de P3

La Dent de Lleó i els angelets
La Dent de Lleó (Taraxacum officinale) és una planta també pètal realment correspon a una flor. Cada flor es transforma
en un aqueni, que està format per la llavor a la part inferior i
coneguda com a Pixallits o Xicoia.
el plomall en forma de paraigües blanc a la part superior.
Aquesta estructura és la que coneixem com a angelet.
El plomall és qui permet que la llavor es mantingui flotant
per l’aire i es dissemini pels voltants. Com haureu pogut
comprovar el plomall només surt volant si hi ha vent, o si
algú el bufa, això fa que només els dies ventosos puguem
veure volar els angelets. Com més vent hi hagi , més
angelets s’alliberaran i més lluny aniran a parar les llavors.
Floreix a la primavera i posteriorment a l’estiu i a la tardor,
però amb menys intensitat.

www.ramoncugat.com

Les fulles tenen forma lanceolada i estan lobulades formant
triangles que poden recordar les dents del lleó, d’aquí el
nom, que és comú en força idiomes: Dandelion en anglès,
Dent-de-lion en francès, Dente di leone en italià. El nom de
Pixallits li ve per les seves propietats diürètiques.

Si us hi fixeu veureu que les flors s’obren de dia i es tanquen
de nit o en dies ennuvolats. Viu en prats i marges dels
camins fins a 2.000m d’altitud.
És una planta comestible, sobretot les fulles. Es pot menjar
crua, bullida, fregida, etc... A Itàlia s’usa com a farciment de
raviolis.
Ramon Cugat i Mauri, pare de l’Anna de p4

La flor, que és d’un groc intens, és una inflorescència, o sigui
moltes flors juntes. Si ho mirem en detall, veurem que cada
Comissió de Les Fulles del Parc: Anna Gilabert, Carlos Moreno, Sonia Gómez i Sonia Aparicio

