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Adéu a 6è
Com cada any per aquestes dates arriba l’hora dels adéus.
Hem de dir adéu a un curs que s’acaba, i als nois i noies de
sisè que deixaran l’escola. Això per ells és una continuació
del seu aprenentatge, i no deixa de ser una nova experiència: nous companys, nous amics, noves instal·lacions, noves
matèries i, per tant, un repte.
A diferència de nosaltres (els adults), en només uns dies els
semblarà que la nova escola és casa seva, en poc temps els
semblarà que fa una eternitat “quan eren més petits” anaven
a aquella escola del Parc amb les tres casetes enmig del bosquet.
Però estem segurs que se’n recordaran sovint dels anys que
han passat al Parc del Guinardó. I no és per menys, ja que aquí
hi han crescut com a estudiants i com a persones. Hi han passat 9 anys de la seva (curta) vida.

Classe de 6è, curs 2013-2014

Aquests últims dies hem preguntat a un grup de sisè què
trobarien a faltar de l’escola, i amb molta emoció han contestat
així:
“Els racons per jugar amb tranquil·litat” ens va dir la Júlia. “Sí, sí, els
racons tranquils”, deia la Jana. “Ajudar amb les sabates els més petits
i coses així”, va dir la Carla Navarro. I la Carla Gil va dir taxativament:
“Crec que trobaré a faltar la natura que hi ha aquí”. “Jo trobaré a faltar
estar al bosquet amb els amics” era el que repetia la Carla Martinez. La
Clara Vergés ja començava a trobar a faltar els amics amb els que des
de P3 jugava al bosquet i per tota l’escola, igual que la Carla Buscarons. Sembla que aquest bosc dóna moltes alegries als nens i nenes
del Parc del Guinardó. I per acabar, la Clara López va dir: “ELS AMICS,
el que trobaré a faltar seran els amics, perquè no anirem tots junts al
mateix institut.

Així són els Grans de l’escola. Però no han estat sempre així,
aquí els teniu quan eren la classe de “Les Balenes”.

Classe de P3, curs 2005-2006
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… 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.
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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!
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L’entrevista
Coneixem la feina de l’Evelyn Alsina, coordinadora de monitors.
L’Evelyn Alsina és la coordinadora de monitors de l’espai de migdia. Nascuda a Barcelona, és
monitora i directora de lleure, tècnica en educació infantil i actualment estudia magisteri a
distància. L’Evelyn va arribar a l’escola el curs 2012-13 de la mà del Servei Català d’Educació,
l’empresa de menjador que tenim des del curs passat.
En què consisteix la teva feina a l’escola?
Coordino l’espai del migdia, és a dir, el menjador i el
pati. Sóc responsable dels nens i dels monitors. I també
sóc l’enllaç entre els monitors de migdia, l’equip de
mestres i les famílies.
I més concretament?
Al matí, de 9 a 10h, faig la gestió del menjador. Durant
aquesta estona, vénen dos alumnes de cada classe
amb la llista dels nens que es queden a dinar i els que
han de fer dieta puntual. També atenc les famílies que
m’han de comunicar alguna incidència del dia. I traspasso la informació a cuina. A l’hora de dinar he de fer
el seguiment i control perquè tot funcioni bé.
Pel que fa al pati, amb el meu equip preparem setmanalment les activitats que oferirem als alumnes,
establim les zones de vigilància del pati, i coordino els
monitors perquè cobreixin totes les activitats.
L’espai de migdia comprèn el menjador, la migdiada
per P3 i P4, i el temps de lleure per a la resta de cursos.
Parlem primer del menjador. Com està organitzat?
Els alumnes de P3,P4,P5,1r,2n i 3r dinen a les 13h. Els
de 4rt, 5è i 6è dinen a les 14h.
Com treballeu els hàbits en el menjador? Heu d’estar
gaire al damunt dels alumnes, tant petits com grans?
Apliquem les mateixes normes, adaptades a l’edat,
des de P3 a 6è. Tots es renten les mans abans d’anar al
menjador, han d’estar ben asseguts, han d’agafar bé els
coberts, menjar correctament... i s’ha de parlar en un to
adequat.

Comencem a treballar l’autonomia des de P3. Els
alumnes d’Infantil es troben el primer plat ja servit. Els
hi posem el segon plat i les postres. Quan acaben, ells
mateixos han de portar el plat al carro, recollir el got, i
col·locar bé la cadira. Els de P5 comencen a tallar sols el
menjar.
A Primària el grau d’autonomia ja és completa. Els de 1r
ja passen pel ‘self’, agafen la safata i els coberts. Cuina
els serveix el primer i segon plat i s’asseuen al lloc.
I quan acaben, han de recollir la safata. Tenim uns grups
que anomenem de ’missió’. Són grups rotatius que vigilen que les safates estiguin netes i s’apilin bé, que posin
el got a lloc...
Els de 4rt, 5è i 6è ja no fan ‘missió’, perquè es considera
que ja tenen l’hàbit adquirit.
Cada vegada es detecten més intoleràncies i al·lèrgies. I
també hi ha més respecte cap a altres cultures. Dificulta
això la coordinació dels menús?
És veritat, en aquest tema s’ha fet un avanç molt positiu.
I hem de donar resposta a tots els casos. Tenim el menú
religiós, el celíac, el d’intolerància a la lactosa o a altres
aliments... En aquest aspecte, la col·laboració de cuina
és molt important.
Però no només es tracta d’elaborar els menús especials,
sinó que s’ha de fer un seguiment dels alumnes amb
al·lèrgies i intoleràncies, i per això cal mantenir una
comunicació amb les famílies respectives. Tots els monitors hem de seguir el protocol establert per aquests
casos. Nosaltres aprofitem per treballar el respecte a
la diferència, i comprovem que els altres alumnes ja
accepten amb total normalitat que n’hi hagi alguns que
tinguin menús especials.
Com tracteu els alumnes que tenen més dificultat en
menjar de tot?
Com que tenim un menjador ecològic, hi ha algun
menú que costa més als nens poc menjadors. Però
els monitors insistim en que mengin el primer plat, el
segon i les postres. Si no els hi agrada, ho parlem amb
ells i fem un pacte. S’ha de negociar perquè almenys
tastin tot el menjar, encara que no se l’acabin.

Evelyn Alsina

Quin és el menjar que se’ls entravessa més a les criatures? I el que té més èxit?
Per Sant Jordi vam fer una mica de festa i els vam donar
arròs amb tomàquet, brotxeta, i un pastís de crema

Les Fulles del Parc | 3

catalana. El menú va tenir molt d’èxit. La brotxeta és un
dels plats estrella, agrada molt.

o bàsquet) i dos dies ‘raqueta’ (tennis o bàdminton). I
l’últim racó, els Jocs tradicionals.

La verdura, el llegum i el peix són els clàssics que
els costa més. Però també hem notat que la verdura
ecològica cada vegada els agrada més, perquè té més
gust. És molt positiu pels nens poder menjar productes
ecològics.

Els alumnes de P5 no participen encara dels racons. Al
migdia són al pati de baix, al sorral, i dos dies a la setmana pugen a la classe de 2n, on hi ha diferents materials i poden triar l’activitat que volen.

Parlem ara de l’estona de lleure del migdia. Aquest any
s’ha canviat la dinàmica. Quin resultat n’heu obtingut?
Sí, aquest any l’escola ens ha proposat un sistema de
racons en què l’alumne pot escollir a què vol dedicar
aquesta estona. I nosaltres ens hem adaptat al que ens
demanava l’escola. Ha funcionat molt bé. Amb aquest
nou sistema els alumnes decideixen on volen anar i què
volen fer, de manera que es treballa l’autonomia dels
nens. Creiem que l’autonomia dóna llibertat i la llibertat
dóna seguretat.

“Amb el nou sistema de racons 		
es treballa l’autonomia dels nens. 		
L’autonomia dóna llibertat i la
llibertat dóna seguretat.”
Així, els alumnes poden escollir entre quatre racons:
Aula tranquil·la, on poden avançar deures, estudiar o
llegir. Tallers, que canviem setmanalment per oferir-los
varietat. Pati, que organitzem en dos dies ‘pilota’ (futbol

Paral·lelament teniu els petits que fan la migdiada.
Aquest any sembla que a P4 no hi havia gaire son...
Exacte, el projecte de l’escola marca que P3 i P4 facin la
migdiada. Ens hem trobat un grup de P4 en què alguns
ja no tenien l’hàbit de dormir. Però hem aconseguit que,
encara que no dormissin, almenys descansessin.
Què és el que més t’agrada de la teva feina?
Em resulta difícil triar una sola cosa, perquè m’agrada
molt la feina que faig. Em considero una privilegiada.

“Tinc la sort que m’agrada molt la
meva feina.”
Què és el més difícil?
Penso que a vegades no s’entén prou bé la responsabilitat que comporta aquesta feina. Potser el més difícil
és que tothom entengui la importància de treballar en
equip. Jo sóc la coordinadora d’un equip, però sense
ells no sóc ningú. Els monitors em van acceptar des del
primer dia. Em van respectar la meva manera de pensar,
de treballar, i el meu plantejament. I m’han deixat fer a
la meva manera. Per això vull
aprofitar per donar les gràcies
al meu equip.
Agraeixo també l’antic equip
directiu i el nou, que em van
donar molta llibertat d’acció.
Tant aquest curs com l’anterior,
jo vaig escoltar el projecte
de l’escola, vaig escoltar els
monitors, i vaig fer la meva
proposta. La comunicació amb
les mestres també és molt
bona. Els agraeixo el respecte
i el tracte que ens tenen als
monitors. I finalment, agraeixo
també que sempre he tingut
el recolzament de l’AMPA en la
meva feina.

Equip de monitores
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Article
Els orígens de l’escola
Aquest any celebrem el 90 aniversari de la nostra escola, una escola que va néixer com
a fruit d’iniciatives, tant privades com institucionals, decidides a canviar els esquemes de
l’ensenyament tradicional.
La renovació pedagògica

La vida als anys 20

Foren els precursors de l’Escola Moderna, com ara
Francesc Ferrer i Guàrdia, Alexandre Galí, Pau Vila, Joan
Bardina, etc., els que basant-se en el lliure pensament
van assentar les bases d’una escola més avantguardista.
Es volia posar en pràctica la coeducació, el rebuig als
exàmens o a qualsevol sistema de premis i càstigs,
utilitzant la descoberta del medi natural com a eix de
l’aprenentatge.... L’escola havia de ser un lloc on gaudir,
aprendre i conviure en harmonia i llibertat. Alhora, des
de la Mancomunitat, es van impulsar les Escoles d’estiu
per a educadors (1914), i es van editar revistes pedagògiques com el “Butlletí de Mestres”, des d’on es va
afavorir la difusió del mètode Montessori, entre d’altres.

L’entorn boscós i la seva ubicació, ben amunt del
turonet, no és un fet casual. A principis del segle XX, la
salut de molts infants era un fet preocupant. La desnutrició i les malalties pulmonars afectaven gran part
de la població infantil. I és per això que des del 1906
l’Ajuntament de Barcelona va començar a fer colònies
escolars, per tal que els infants es beneficiessin dels
avantatges del camp enfront la humitat, la brutícia i la
contaminació de la ciutat, que no oblidem que estava
en ple procés industrial.

I és en aquest context de democratització social de principis del segle XX, que l’Ajuntament de Barcelona posa
en marxa un projecte pioner a l’Estat, amb l’objectiu
d’oferir escoles públiques amb mètodes pedagògics
nous i on posar en pràctica la neutralitat religiosa, les
aules mixtes i la introducció de la llengua catalana.

Com a herència d’aquesta pràctica, neixen l’Escola de
Bosc de Montjuïc (1914), l’ Escola del Mar a la Barceloneta (1922) i l’Escola de Bosc del Guinardó (1923).
La intenció era educar els nens a l’aire lliure, dins d’un
entorn saludable, i oferir la possibilitat de tenir cura de
la seva higiene i de la seva alimentació. És per això que
allà on ara hi ha la classe de primer, hi havia uns banys
amb dutxes perquè els nens s’hi rentessin. I és que tenir
lavabo o bany a casa era un luxe gairebé exclusiu de les
classes benestants.

L’escola i l’entorn natural
Dins d’aquest ambient s’inaugura l’Escola de Bosc del
Guinardó (5-novembre-1923), que és com es deia originàriament la nostra escola. El canvi de nom es produí
segurament cap als anys seixanta, quan es va enjardinar
el bosc i es va convertir en parc municipal: el Parc del
Guinardó.
I és que la vida de l’escola i la del parc han estat sempre unides. Les terres on ara cada tarda els alumnes
s’amaguen, juguen a futbol i troben tresors, eren camps
de vinyes fins que va arribar la fil·loxera (1881). Després
de la plaga, els cultius van quedar erms i abandonats, i
només hi malvivien alguns roures i garrofers.
Les garrofes, aquestes baines marrons o negres que
sovint trobeu al terra del bosquet i del parc, servien per
donar de menjar als cavalls de la Guàrdia Urbana. Les
garrofes s’emmagatzemaven dins d’una caseta que era
on avui hi ha el sorral dels més petits, juntament amb les
eines dels jardiners del parc.
Quan l’Ajuntament va comprar els terrenys el 1906,
va contemplar la possibilitat de fer-hi un zoo i un jardí
botànic, però finalment es va optar per fer-hi un parc i
l’escola més bonica del món!

Efectivament, les condicions de vida de les famílies a
principis del segle XX eren molt dures. Per exemple,
malgrat que la llei protegia els infants i obligava que
fossin escolaritzats, molts nens havien de treballar per
ajudar els seus pares. Les dades demostren que les
taxes d’activitat infantil van ser molt elevades durant els
anys 20. La canalla era una mà d’obra extremadament
barata que treballava en unes condicions pèssimes.
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Sens dubte, anar a l’escola
era el millor dels regals!
La vida era molt diferent quan l’Escola de Bosc
del Guinardó va obrir les
seves portes. L’any 1923 el
Guinardó era gairebé una
zona rural, connectada amb
el centre de Barcelona per
un sol tramvia. En els carrers
no hi havia voreres ni cotxes.
L’analfabetisme era majoritari i la cultura un privilegi.
L’església dominava molts
àmbits de la vida quotidiana, inclosa l’educació;
la dona encara estava
socialment infravalorada
i l’estat del benestar era
una utopia (també ho és
ara, no creieu?).

Una escola singular
És enmig d’un desig de
canvi, on creix un projecte educatiu nou. La
nostra escola forma part
d’una voluntat de gent com
Dolors Palau, que fou deixebla
de Rosa Sensat i primera directora de l’escola. La seva direcció,
que es va prolongar fins al 1966,
va dotar de continuïtat l’escola i

els seus mestres, que formaven un
equip compromès amb el projecte.
Aquesta continuïtat ha portat l’escola
a celebrar els 90 anys.
I és aquest model d’escola, on la singularitat es considera un valor afegit,
el que s’està atacant darrerament. La LOMCE retalla, entre d’altres coses, els projectes educatius singulars que
han caracteritzat durant aquest segle el model d’escola
de Barcelona.
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Activitats
Sant Jordi
Un any més, les famílies vam poder celebrar la festa de Sant Jordi a l’escola, que
enguany va ser especialment participativa.
Com a gran novetat, l’escola havia preparat el Conta Contes en diversos espais, on
familiars voluntaris van explicar contes als nens que s’hi acostaven. I ho van fer molt
bé, felicitats als voluntaris! L’escola va muntar la Paradeta d’Intercanvi, on tothom
que hi havia aportat un conte, en podia triar un altre. També es podia remenar a
la Paradeta de Novetats, amb els llibres nous que l’escola havia comprat per la
biblioteca. I no hi va faltar la tradicional paradeta de l’AMPA, que oferia les últimes
novetats a bon preu. La venda va ser un èxit.

Festa 90 aniversari
La commemoració del 90 aniversari de l’escola va culminar amb la
presentació del gran projecte “La nostra escola”, en què han treballat els alumnes durant el curs. Tots, petits i grans, han fet una feina extraordinària.
Els espais de l’escola es van convertir en un espai expositiu privilegiat.
Fins a l’últim racó s’hi podia trobar la intervenció dels alumnes, amb
treballs plens de color, imaginació i farcits d’història. Els patis i el bosquet
es van guarnir amb elements molt sorprenents, que convidaven a veure
les coses d’un altre color. I els grans van poder presentar els capgrossos
que han fet, amb el lleó com a figura més destacada. Les famílies vam
quedar encantades amb la màgia del projecte. Enhorabona a l’equip de
mestres i a tots els alumnes per aquest treball excel·lent, que ha fet honor
als 90 anys d’aquesta escola tan singular.
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Festa de les extraescolars
Els alumnes que han fet activitats extraescolars van participar a la festa de final de
curs. Hi va haver l’actuació de Danses Modernes amb molt de ritme, la de Patinatge amb unes patinadores molt ben conjuntades, la de Percussió amb els pares
i fills que han fet el taller, la demostració d’Iniciació Esportiva on els petits recorrien el circuit fent equilibris, els de Roda d’Esports demostrant les habilitats que
han guanyat, i el Futbol, que com sempre va arrencar el fervor del públic. La festa
va acabar amb un partit de futbol on hi va jugar tothom qui va voler, sense diferència d’edat ni sexe. Els alumnes es van endur de record la nova i flamant samarreta de l’escola, commemorativa del 90è aniversari.

Taller de Zumba
Com ja és habitual, aquest any s’ha organitzat al pati de
l’escola un taller de ball de Zumba fitness amb la Isabel.
El taller, que va tenir lloc el dimecres 7 de maig a les
21h, va ser un èxit de participació. A més de mares de
l’escola, hi van assistir mares de diferents escoles del
barri, alumnes i fins i tot la directora!
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Projectes de classe
Decorem els espais de l’escola. Un projecte de cicle infantil.
Aquest any els alumnes d’infantil han participat en un projecte d’intervenció artístico-arquitectònica en els patis de l’escola. Aquest projecte s’ha dut a terme conjuntament amb
el grup d’arquitectes “El globus vermell”.
Durant els dos mesos que ha durat el projecte s’han realitzat una sèrie d’activitats enfocades a conèixer, transformar i decorar els espais preferits dels nens i nenes de l’escola,
els patis, de cara a la festa del 90è aniversari. Però més enllà de l’objectiu concret vinculat a la festa, l’objectiu educatiu principal del projecte ha estat fer que els nens i nenes
observin, es fixin, treballin i aprenguin del seu entorn més immediat, és a dir, el pati de
l’escola i els diferents elements (reals o imaginats) que el componen.

Mans brutes. Un experiment a la classe de 2n.
Sabeu que a la superfície
de la nostra pell hi viuen
moltíssims fongs i bacteris?
A la classe de segon n’hem
vist uns quants!
Aquest any, les Bombolles
estudien els oficis, i en una
d’aquestes xerrades hem
parlat de Microbiologia.
Però, i això què és? Doncs
la Microbiologia és la
ciència que s’encarrega de
l’estudi dels microorganismes, aquests éssers vius que són tan petits que no es
poden veure a simple vista. Com que no podíem portar
un microscopi a classe, vam dissenyar uns experiments
per poder observar els microorganismes.
En el primer experiment vam utilitzar les nostres
pròpies mans, on hi viuen molts fongs i bacteris, i unes
plaquetes anomenades plaques de Petri que estaven
plenes d’agar. L’agar és una gelatina amb nutrients i
vitamines que agrada molt als fongs i als bacteris, tant
que quan cauen allà creixen molt, i es reprodueixen
tant i tant que quan han passat uns dies, n’hi ha tants
que llavors els podem veure SENSE MICROSCOPI!
Per poder fer aquest experiment vam necessitar dos
grups diferents de voluntaris. El primer grup el vam
anomenar MANS BRUTES i estava format per nens
i nenes que no es van rentar les mans. Per tant esperàvem trobar molt i molt creixement a les seves
plaques. El segon grup el vam anomenar MANS NETES
i és el grup que es van rentar les mans amb sabó. Esperàvem que en aquestes plaques hi haguessin menys
microorganismes.
Al cap d’uns dies vam mirar les nostres plaques a veure
què hi havia…

Al grup MANS BRUTES les plaques estaven plenes i
plenes de bacteris i de fongs, grocs, blancs, roses, peluts. Al grup MANS NETES n’hi havia menys, però déu
n’hi do, també n’hi havia molts.
Amb això vam aprendre com n’és d’important rentarse les mans abans de menjar o després de jugar. I a
rentar-nos les mans amb sabó i fregar bé una estoneta,
així eliminem més microorganismes dels que tenim a
les mans.
Vam fer un segon experiment, també amb plaques amb
agar, però aquestes tenien una forma diferent. La superfície de l’agar és arrodonida i sobresurt de la placa,
d’aquesta manera ens serveixen per posar-les sobre
superfícies i que els microorganismes s’hi enganxin. En
vam posar dues al terra. En vam posar dues sobre una
taula desinfectada amb alcohol. Quan les vam mirar al
cap d’uns dies, les del terra estaven plenes i plenes de
fongs i bacteris. Les de la taula estaven força bé, però
també hi havia crescut algun microorganisme.
Amb això vam aprendre que havíem de mantenir les
mans netes, i que fins i tot quan ens pensem que ho
estan, sempre les podem netejar millor.
La conclusió que en vam treure de tot plegat és que no
tots els microorganismes causen malalties, sinó que la
majoria estan per tot arreu i formen part de la nostra
pell i de tot el que ens envolta. Però hem de ser polits,
perquè n’hi ha molts!
Lourdes Ferrà, mare de l’Aleix de 2n i l’Ariadna de p4
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Racó multicultural | Apunta-t’ho!
La fiesta de San Juan en el Amazonas
Una de las fiestas costumbristas más celebradas en mi
país es la de San Juan, y al igual que aquí, se celebra
el 24 de junio coincidiendo con el solsticio de verano.
Esta fiesta llena de color y alegría gran parte de la selva
amazónica, lo que viene a ser casi la tercera parte del
país. Es en la región de Loreto donde la gente de distintos pueblos y ciudades selváticas se apresuran el día
23 por la noche para el ritual baño en los ríos. Luego de
esto, ya tienen la venia del santo patrono para iniciar la
fiesta sin fin.
El día 24, por todos lados se confunden desfiles de
bailarines, muchos de ellos con trajes típicos, músicos
y un sin número de personas que alimentan el espíritu
festivo de este trozo de amazonia.
Y entre tanta fiesta no puede faltar el buen comer. Para
este día la gastronomía regional está representada
por el famoso “Juane”, el cual se hace a base de arroz, huevos, aceitunas, cilantro y gallina; ésta última,
sin duda alguna, criada en libertad. Este preparado se
presenta envuelto en hojas de plátano, que es el que da
un sabor característico.

En el resto del territorio andino, se tiene la creencia
que la noche de San Juan es la más fría del año y es
por eso que se celebra haciendo fogatas, alrededor de
las cuales se propicia el ambiente para leer las hojas
de coca, una antiquísima tradición andina en la que los
sabios descifran los intrincados designios del destino
que se dejan entrever cuando se remueven un puñado
de hojas de coca, la planta milenaria de los Andes.

Rafael Barrios, pare del Bruno de p4. Perú

Agenda cultural
ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE

ESPAI A RECER

Piknic Electronik Barcelona
Esdeveniment lúdic que gira al voltant de la música
electrònica en un ambient familiar.

És el lloc on ens posem a cobert de les inclemències del
temps, i és en aquest apartat on us fem una proposta
d’activitats pensades per a dies de tempestes d’estiu,
plujosos, ventosos, terriblement calorosos...

En l’àrea per a famílies i nens, els menuts s’entretenen
en tallers i activitats mentre es realitzen les sessions de
música.
Cada diumenge de l’1 de juny al 14 de setembre.
Jardins de Joan Brossa (Montjuïc).
Horari: de 13.00h a 22.00h
Preu: entrada gratuïta només per a menors de 12 anys
Camina Descalç
Activitat familiar pensada per fer amb nens de totes les
edats.
Recorregut pel bosc (1,5 km) en què es camina descalç
sobre una gran varietat de materials: argila, gespa, fulles, agulles de pi... Pel camí es van fent diferents tallers
sensorials. El circuit dura unes dues hores i en finalitzar
l’activitat es pot dinar a la zona de pícnic.
“La Selva de l’Aventura”
Coll de Ravell s/n, ARBÚCIES
Es recomana fer reserva prèvia al telèfon 626799335

Programació infantil de la Filmoteca
Es proposen films de totes les èpoques i de tots els països, escollits pel seu valor pedagògic i cinematogràfic.
Durant el mes de juny es projecten: “Zarafa”, “¡Rompe
Ralph!” i “La ciudad de los muchachos”, entre d’altres.
Cada setmana ofereix dues sessions adreçades als
infants i a les seves famílies.
Filmoteca.
Plaça Salvador Seguí 1-9
Preu: entre 2 i 4 euros.
Les aventures de Robin Hood
Teatre infantil.
De dissabte 7 de juny a diumenge 29 de juny.
Guasch Teatre
Aragó 140
Preu: entre 8.00€ i 10.00€
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Parcdagogia
Moure’s i aprendre
Al número 59 de la revista ”Mente i cerebro”, Verena
Ahne ha publicat un article que porta per títol “Derecho
al rasguño”, on es qüestiona la importància que actualment se li dóna a la protecció dels infants, o més ben
dit, aborda el tema de la sobreprotecció a la qual estan
sotmesos.

“Los niños no necesitan ni quieren
que se les proteja a cada instante.
En el juego conviene que asuman
ciertos riesgos para desarrollarse
sanos física y psicológicamente.
Mejor si es al aire libre.”
Actualment als nostres infants, amb l’afany de procurar
un entorn “segur” se’ls està privant també de la possibilitat d’aprendre, de conèixer l’entorn, de poder assumir
riscos i tenir experiències d’autoeficiència. La sobreprotecció porta als infants a no poder gaudir d’experiències
de desenvolupament, a tenir una percepció equivocada
dels perills i incideix de forma negativa en el seu autoconcepte.
L’autora de l’article comença diferenciant entre risc i
perill.
· Perillosa és qualsevol situació que els adults hem
d’evitar necessàriament als infants: una finestra oberta,
uns productes tòxics, una paella amb oli calent…
· Són situacions de risc les que els infants voluntàriament decideixen assumir, i ho decideixen perquè els
hi cal per conèixer-se millor a ells mateixos, per veure
fins on poden arribar, quina distància poden saltar,
fins quant amunt poden pujar, com poden mantenir

l’equilibri, o si poden superar el salt que van fer en una
altra ocasió.
Són experiències vitals necessàries per tal d’anar agafant confiança en les pròpies possibilitats, per saber què
pot fer mal i què no, per agafar habilitat i seguretat en
ells mateixos.

“Los psicólogos creen necesario
que los niños afronten cierto
peligro para superar miedos y
desarrollar seguridad en la
valoración de los riesgos.”
L’habilitat, la seguretat i l’autoconfiança que els infants
van adquirint quan se’ls permet que vagin superant
reptes motrius, les podran extrapolar a altres àmbits de
la seva vida, els oferiran un coneixement ajustat de com
és el món, els materials, els objectes i les lleis que els
regeixen.
Cada cop que estiguem temptats a demanar a un
infant que no s’enfili a un desnivell o que no mantingui
l’equilibri sobre un tauló, potser valdria la pena aturarnos a pensar si la nostra acció és realment educativa.

Extracte d’un article de M.Teresa Miro Cubias publicat
per a: https://sites.google.com/a/xtec.cat/educacioinfantil-0-3/novetats-1/mouresiaprendre
Article de referència:
“Derecho al rasguño”, de Verena Ahne. Revista ”Mente i
cerebro”, núm. 59. març/abril 2013.

Sabies que...
· Aquest any s’han concedit les 4 subvencions que l’AMPA ha demanat: Fem Barri, Foment participació, Promoció de l’esport i Creació colla gegantera. El valor total d’aquestes subvencions és de 2.000€.
· Tenim oberta una borsa de pares/mares voluntaris que acompanyen els grups en les sortides escolars per
fer de suport a les mestres. S’hi pot apuntar tothom qui vulgui!
· Voluntaris d’aquesta borsa han acompanyat els grups de 1r i 2n ens els trajectes d’anada i tornada a la
piscina. Aquest fet ha contribuït a disminuir el cost d’aquesta activitat.
· La paradeta de llibres de Sant Jordi va vendre105 llibres. Aquesta venda ha generat 88,25€ de fons per a
l’AMPA.
· Gràcies a la col·laboració de pares i mares durant la diada de Sant Jordi, l’escola es va omplir de racons
on poder escoltar contes.

Les Fulles del Parc | 11

Entreteniment | Humor
Sudokus (5-6 anys)

* Extret de “Sudoku: LLibre de jocs i activitats didàctiques”. Editorial Combel

I tu què saps?

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

Coneixes bé la teva escola?
Mira de respondre aquestes senzilles preguntes i posa a prova la teva
capacitat d’observació!
1. On et trobes quan ets davant
d’aquesta rajola?
2. A quin espai entres quan travesses
aquesta porta?

Microbiologia
La Microbiologia és la ciència que s’encarrega de l’estudi dels microorganismes, aquests éssers vius –com els fongs i els bacteris- que són tan
petits que no es poden veure a simple vista.
Sabeu que a la superfície de la nostra pell hi viuen moltíssims fongs i
bacteris? És per això que és tan important rentar-se les mans abans de
menjar o després de jugar. I rentar-nos-les amb sabó i fregar bé una estoneta, així eliminem més microorganismes dels que tenim a les mans.
Lourdes Ferrà, mare de l’Aleix de 2n i l’Ariadna de p4
Llevat

Plaques de Petri (mans)

Plaques de Petri (terra)

Aspergllus sp. (fong)

Alternaria sp. (fong)
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