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d’estiu!

Benvingut nou curs!
Des de l’AMPA hem rebut el nou curs carregats d’energia.
I com que volíem compartir aquesta empenta, hem organitzat
per primera vegada un berenar de benvinguda per a totes les
famílies, on volíem acollir especialment les noves famílies que
s’incorporen a l’escola.

Convençuts que és molt important la participació de les
famílies en la vida escolar, perquè creiem que l’escola la fem
entre tots, us animem a participar en les activitats que organitza tant l’escola com l’AMPA.

Donem, des d’aquí, la nostra rebuda més efusiva al nou grup
de p3. Comencen ja a quedar enrere els plors i els cors trencats. Els nostres petits inicien una nova etapa, en què faran
amics, es formaran, i aprendran a ser persones. Desitgem
que a l’escola Parc del Guinardó hi trobin el que els pares heu
buscat per a ells.

Classe de p3, curs 2014-2015

Berenar de benvinguda
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Encetem el curs amb una novetat a Les Fulles del Parc: aquest
número que ara us presentem és una edició extra que publiquem
per recopilar les activitats d’estiu que normalment no podem
recollir en el darrer número del curs, el del 3r trimestre.
Hi trobareu reportatges de l’espectacle de música de l’escola, el
sopar de famílies, les colònies i el casal d’estiu. I com que és
extra, l’hem feta tota-tota-tota en color.
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Activitats
Espectacle musical de primavera – 90 anys de música
13 de juny de 2014
Com cada any, l’escola va obrir les portes a les famílies per presentar l’espectacle musical que preparen al llarg del curs amb els alumnes. En aquesta ocasió van compartir
batuta la Montse Jané i el Martí Fontclara, els dos mestres de música.
Amb motiu del 90 aniversari de l’escola, l’espectacle va ser un viatge musical en el
temps, un recorregut que anava des del Charleston fins a les peces més actuals, passant pel Rock and Roll, Pop, Disco, Rumba...
Cada classe va interpretar dues peces amb molt de ritme, alguna vergonya i un gran
sentit de l’humor. Tots van cantar i ballar d’allò més bé.

Sopar de famílies
13 de juny de 2014
Vam celebrar el final de curs amb el tradicional sopar de famílies al pati
de l’escola. Uns quants voluntaris van muntar el bufet lliure amb el menjar que elaboren les famílies, on s’hi ajunten una gran varietat de gustos,
olors i colors. Val a dir que hi havia plats de molt nivell, i qui no corre, vola!
No hi va faltar el Bar Ampero, a càrrec de l’AMPA, amb begudes fresques
i refrescants per fer passar la calor, amb menció especial per al còctel
d’estiu. Tot plegat amenitzat amb la música que ens porten els nostres
millors discjòqueis.
I com a fi de festa, vam gaudir molt amb l’exhibició de ball i play-back que
preparen lliurement els nens i nenes més llançats. La festa es va animar tant,
que fins i tot els més petits van improvisar el seu propi número musical.
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Activitats
Colònies – Can Sans
Un any més, l’AMPA va organitzar les colònies, aquesta
vegada a Can Sans, a Viladesens, un poblet a prop de
Figueres.
L’endemà de sant Joan, les motxilles ja eren a punt, carregades amb ganes de passar-ho bé, de viure experiències noves, de conviure amb els amics i de créixer lluny
de la família. Els grans hi van estar 4 dies/3 nits, i els
d’infantil 3 dies/2 nits.
Van fer un munt d’activitats molt divertides que, al cap
del dia, els deixaven planxats.
· Tallers
· Piscina
· Construïm cabanes
· Batalla de termopiles amb aigua i pintures
· Proves d’orientació

· Sessions de relaxació
· Joc de pistes
· Ombres xineses
· Bici
· Excursió pel bosc
· Geocaching
· Caiac a l’estany de Banyoles pels de 5è
· Fem la nostra samarreta
És fàcil pensar que, a les nits, el silenci estava assegurat.
Van tornar cansats, contents i una mica més grans.
En aquestes colònies l’AMPA va poder assumir el cost
dels monitors de l’escola que acompanyen els nens en
l’estada a la casa, de manera que la despesa per a les
famílies va ser una mica menor. Hi van anar el Víctor,
que ens va tenir informats a través del bloc, i la Vane,
que va cuidar els més petits.
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Activitats
Casal d’estiu – A l’abordatge!
L’última setmana de juny i durant el mes de juliol es va
fer el casal d’estiu, organitzat per l’AMPA conjuntament
amb MusicActiva. El casal integra l’activitat artística, que
té la música com a fil conductor, amb activitats lúdiques
per gaudir del temps d’estiu. Els nens ho passen bé
mentre creen un gran espectacle musical .
Aquest any el lema del casal era “A l’abordatge!”.
L’argument de l’espectacle transcorria a l’entorn d’un
“mar d’onades blaves”. Hi desfilaven tota mena de
criatures marines –taurons, balenes, calamars, eriçons,
crancs, sirenes,...-, uns mariners intrèpids que avisaven
“no tenim por de res!”, uns pirates que diu que eren
“maaaalos, con su pata de paaaalo”, i uns indígenes
amb molt de ritme. Tots els personatges es trobaven en
una illa, i proclamaven a cor ”aquesta illa és la nostra illa!”.
Els participants al casal es van convertir per uns dies en
uns grans artistes de l’escena.
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T’agradaria
veure altres
números?
Descarrega’ls de
la web de
l’AMPA!

Hem triat nom!
Després de rumiar-ho molt, i de posar-ho a votació, ja
tenim el nom amb el qual ens coneixereu durant aquest
curs 2014-2015.
p3 – els trens
p4 – els dofins
p5 – els pirates
1r – els pingüins
2n – els guepards
3r – els gegants
4rt – els castellers
TRENS, classe de p3

DOFINS, classe de p4

PIRATES, classe de p5

Obrim Les Fulles!
La nostra revista està oberta a tothom que hi vulgui participar. Volem engrescar tanta gent com sigui possible
perquè com més veus hi participin, més “color” tindran
Les Fulles del Parc.

en família, llibres per a petits i grans, i llocs per visitar.
Explica’ns una tradició curiosa del teu país. Comparteix
aquella recepta tan exquisida! Digues, opina, suggereix,
escriu, dibuixa....

Pots proposar temes d’actualitat, o jocs i entreteniments.
Pots presentar un article que trobis interessant o un de
propi. Fins i tot publicar un dels mil contes que t’has
inventat per als teus fills. Recomana’ns activitats per fer

Les Fulles del Parc són teves. Entre tots, les omplirem
d’idees!
Contacte: lesfullesdelparc@gmail.com
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