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Nou curs, (ja) vells problemes
Comencem un altre curs amb els (ja) vells problemes d’ençà
que va començar la crisi i agreujats amb la política educativa
que el Govern Central (i el d’aquí) han anat instaurant durant
aquests anys.
Continua el desplegament de la LOMCE, tot i que la Consellera Rigau va dir que no s’aplicaria a Catalunya i que aquí hi
hauria insubmissió. Però a l’hora de la veritat demana que
siguin els centres els que no l’apliquin i acaba dient (amb la
boca petita) que no ens podem negar a aplicar la totalitat
de la llei. I això com ens afecta?... Doncs ja ho esteu comprovant: retallades de diners per al manteniment dels centres,
disminució de subvencions, disminució de beques menjador,
progressiva pèrdua de poder dels consells escolars, no es
cobreixen les substitucions de mestres quan estan de baixa
des del primer dia, augment de les ràtios d’alumnes per aula,
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baixada de salaris dels professionals, augment d’hores lectives, amputació de drets laborals dels/les mestres, i un llarg
etcètera...
I per això és més important que mai el paper dels pares i
mares (i per tant de les AMPES), ja que hem de dir NO a
aquestes retallades, exigir que l’educació no es retalli, recordar als polítics que això no estava a cap programa de cap
partit, sortir al carrer quan toqui, etc... i mentrestant, des de
l’AMPA ajudar l’escola a poder portar a terme tot allò que es
posa en perill per falta de mitjans humans o materials. Ara les
AMPES hem de parar el cop que les administracions estan
infligint a l’educació dels nostres fills i filles.
Empenyem tots en la mateixa direcció i ens en sortirem.
Bon curs a tothom!

Participa!

... a les reunions de l’AMPA!
Es fan el primer dilluns de cada mes a les 9h. del vespre, al
menjador de l’escola.
Tothom hi és benvingut, i també ho són les vostres opinions.
Entre tots treballem per millorar el funcionament de l’escola,
i la vostra participació enriqueix la tasca de l’AMPA.
Animeu-vos! Hi ha moltes comissions: temps de migdia,
escola de pares i mares, festes, colònies… HI HA UN LLOC
PER VOSALTRES!
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L’entrevista
Entrevista a una mestra vocacional
La Marta Marquès és la secretària de la Junta Directiva de l’escola. També fa classes a 6è.
De fet, és extutora d’aquest curs. Té parella i és mare, actualment està de baixa per maternitat.
Fa 10 anys que va començar a treballar a l’escola.
Per què vas decidir ser mestra?
Té molt a veure que els meus pares són mestres i a casa
s’ha respirat aquest ambient tota la vida, aquest fet
m’ha influenciat. El meu pare era mestre, ara està jubilat. La meva mare encara treballa de mestra a l’Escola
del Mar.
Creus que és una feina vocacional?
Sí, hi ha una part molt important de vocació però una
altra part de formació. Vivim
en una societat en permanent canvi i els mestres hem
d’adaptar-nos a aquests canvis. Això ho aconseguim amb
la formació permanent.
Veus diferències entre una
escola de ciutat i una altra
com la nostra, també de
ciutat, però situada en un
entorn natural com és el parc
Marta Marquès
del Guinardó?
Sí, per descomptat. La nostra escola té uns recursos
materials i un entorn natural que no tenen les escoles
ubicades als carrers de la ciutat. I si saps aprofitar els
avantatges que se’n deriven, pots marcar una gran
diferència.
Aprofitar?
Doncs utilitzar l’entorn com a recurs educatiu, fer
activitats a l’exterior. En una escola de ciutat pots explicar moltes coses que no pots aplicar. Aquí, en canvi,
podem tenir un gran hort, podem sortir al bosquet
setmanalment... són avantatges.
Penses que és important el contacte amb les famílies?
O haurien de mantenir-se al marge?
La relació és bàsica. La feina que es fa a l’escola i la vida
a casa han d’anar cap a una mateixa direcció. Ambdues
institucions han d’anar de la mà per ajudar a créixer
els infants. En el moment en què l’escola i la família
col·laboren és realment quan la tasca de l’escola té
sentit.
Com a mestra, pots explicar qualsevol cosa a l’aula,
però on l’assimilen realment és a casa o a la vida diària
posant-la en pràctica amb la seva família. En un context
real.

“Com a mestra, pots explicar
qualsevol cosa a l’aula, però on
l’assimilen realment és a casa o a
la vida diària posant-la en pràctica
amb la seva família.”
A la nostra escola hi ha col·laboració entre el cicle
infantil i primària?
Sí, molta. De fet, els migdies que els mestres destinem
a la gestió, que són tres a la setmana, és quan es fan les
reunions de claustre on hi participem tots els mestres.
També hi ha reunions de cicle (1r i 2n, 3r i 4rt, 5è i 6è)
i reunions entre diferents cicles. Per exemple, posades en comú entre el cicle infantil i el cicle inicial de
primària (1r i 2n) i després trobades entre el cicle mitjà
i el cicle superior. També hi ha reunions de mediateca
per a preparar la biblioteca i la informàtica. O reunions
de comissió de festes. És a dir, el temps de migdia
s’utilitza per organitzar la vida de l’escola. A més a
més, cal recalcar que es cuida especialment el traspàs
d’informació entre P5 i 1r, ja que per als nens i els pares
és un gran canvi i això mereix una atenció especial.
Passa el mateix a 6è, que és quan fan el canvi cap a
l’ESO. Són etapes importants pel canvi que suposen, i
que com a mestres no oblidem.
Marta, formes part de la Junta Directiva des del 2011.
Per què vas decidir embrancar-te en aquesta aventura?
Sí, sóc secretària de direcció des del 2011, tot i que
malauradament l’any 2012 no vaig poder concloure la
tasca de secretària perquè em van traslladar. Tot i que
només vaig ser fora un any. Vaig ocupar de nou el càrrec l’any 2013 fins a l’actualitat. El càrrec el vaig ocupar
perquè tenia molta curiositat de saber realment com
funciona l’equip directiu i, sobretot, per poder intervenir més directament en la gestió de l’escola. I casualment va quedar la plaça vacant.
Quines tasques realitzes com a secretària?
Per una banda, faig la part de documentació acadèmica. Els expedients acadèmics, etc. Em faig càrrec de
tot l’arxiu acadèmic de l’escola i de fer les actes de les
reunions que es porten a terme. També porto la gestió
econòmica de l’escola. A grans trets aquestes són
les tasques que faig, tot i que al ser una escola petita
compartim les tasques entre els diferents membres de
l’equip directiu.
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A més a més fas classes…
D’hores dedicades a la gestió de l’equip directiu, per
a fer de secretària, en tinc entre 9 i 11 a la setmana. La
resta d’hores de la meva jornada laboral són per a fer
classes. Tot i que aquest any no porto cap tutoria.
Per acabar, explica’m la teva experiència en la participació del documental “ La meva escola”.
Tot va començar quan l’Antonio i la Valérie, que són
pares de l’escola, volien fer un documental perquè els
espectadors poguessin veure el dia a dia dels nens a
l’escola. Tenien aquesta inquietud, no tant explicar què
és una escola i com funciona, sinó explicar les relacions
que s’estableixen entre els nens i com aquestes canvien
al llarg del curs. També volien mostrar els canvis individuals que viuen els nens a tots nivells, i que es veuen
clarament gràcies a haver gravat durant tot un any. Volien que el documental reflectís la vida a 6è ja que és un

projecte escola
“Gaudim de l’anglès i la plàstica”
Aquest curs hem encetat un projecte interdisciplinari
incloent-hi la plàstica i l’anglès amb l’objectiu d’aprofundir en l’expressió oral en anglès i amb la finalitat
d’animar els infants a utilitzar aquesta llengua amb
més tranquil·litat.
Per tal de dur a terme aquest projecte comptem
amb la Bo, una noia holandesa que té un domini de
l’anglès excel·lent. Ens visitarà dos cops al mes al llarg
de tot el curs i amb ella farem activitats molt diverses
dins i potser fora de l’escola.
Això possibilitarà l’ampliació de vocabulari en altres
contextos sense limitar-ho a l’escola.
Aquest trimestre ja hem fet receptes de cuina però
encara tenim algunes propostes més: danses, titelles,
gimcanes, jocs tradicionals anglesos i molt més.
Per complementar aquestes activitats farem treballs
de plàstica com els que us presentem. També farem
titelles que parlaran en anglès, els ous de Pasqua,
modelatge, pintura...
Aquest primer trimestre els nens i nenes han rebut el
projecte amb motivació i entusiasme.
Esperem que aquesta experiència els animi a fer més
ús de l’anglès.
Esther Pérez i Maria Bernat, mestres de l’escola

curs molt especial. Acaben una etapa importantíssima,
fan un gran canvi i, d’alguna manera, s’acomiaden de
la seva infantesa. Com que en aquell moment jo era la
tutora de 6è, m’ho van proposar. I com que sóc una inconscient, ho vaig acceptar. Va ser complicat, perquè tenir algú gravant el que fas tot el dia és difícil d’assimilar.
La càmera imposa i, a més a més, era el primer any que
feia de professora a 6è. L’Antonio i la Valérie van gravar
el dia a dia dels alumnes durant tot el curs. El resultat
és meravellós, realment emocionant. “La meva escola”
il·lustra a la perfecció el que volien explicar, les relacions
entre l’alumnat i els canvis que viuen a nivell personal i
grupal. Jo vaig gaudir molt participant-hi, vaig ser feliç
mirant-lo, i ara quan el recordo em continuo emocionant.
Podeu veure i gaudir el tràiler a:
http://vimeo.com/65688077
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Article
Quan els pares perdem el control…
Fent una reflexió personal sobre una de tantes situacions que als pares ens costa de gestionar en relació
amb els nostres fills, em ve al cap el concepte IRA.
I no em refereixo a un simple empipament, d’aquells
que poden ser recurrents durant el dia i manifestar-se
en les situacions més diverses, sinó a aquells altres en
què els sentiments s’amunteguen al nostre interior i
sense ser capaços de mesurar el que diem, escopim
paraules que espanten i poden arribar a ferir el cor i
l’ànima dels nostres fills.
Respirem. Intentem connectar amb tot l’amor que
sentim per les nostres criatures però no ho aconseguim,
quedant ocultat darrera del monstre que ara ja ocupa
tot l’espai.
El cansament, els problemes personals, la
feina, l’estrès, les pròpies
limitacions de no saber
com gestionar la situació
que estem vivint, ens
converteix en veritables
bombes de rellotgeria
que no necessiten
un gran detonant per
esclatar: una joguina
no recollida que ens fa
ensopegar, un altre got
d’aigua vessat, el conte
llegit quatre vegades, el jo puc sola del que no pot i el
fes-ho tu del que pot, les preguntes filosòfiques sense fi
a última hora del dia… poden fer despertar el monstre.
Els nostres fills poden ser capaços de posar-nos al límit
més que ningú en aquest món. A treure el pitjor de nosaltres amb l’agreujant de que com més ens enfadem,
més ens posen al límit.
A vegades no ens reconeixem a nosaltres mateixos en
aquest paper de monstre i ens en penedim pràcticament de forma automàtica, emergent aleshores un
sentiment de culpa que l’únic que fa es minvar la nostra
autoestima… Però mentrestant el monstre ja està fent
de les seves.

El problema és que els nostres fills també tenen les
seves pròpies agendes i molts cops no en som conscients. També tenen estrès, por, cansament i expectatives sobre si mateixos (qui no ha viscut una escena de
frustració del seu fill que no es pot posar la sabata i ho
intenta amb totes les seves forces…) La diferència és
que nosaltres tenim més recursos per expressar-ho i
ells no tants, depenent de l’edat a vegades només el
seu comportament.
Si els reconeixem la seva agenda, els mostrem respecte
i alhora el guanyem nosaltres. Això no vol dir cedir i
acceptar qualsevol comportament, però sí aturar-te per
reconèixer la seva agenda i observar la situació amb
una altra mirada.
Posem-ne un exemple: tinc convidats a sopar i m’he
oblidat de comprar una cosa important. He de baixar
ràpid a la botiga i el meu fill entra en plena rabieta
quan insisteixo que es posi l’abric.
La meva agenda:
Què penso? Ja hi som un altre cop!
Com em sento? Ràbia, frustració…
Expectatives: hauria de fer-me cas, hauria de posar-se
l’abric a la primera.
Què passa al meu voltant? Tinc pressa perquè he estat
parlant per telèfon i se m’ha fet tard, em fa ràbia l’oblit,
he tingut un dia complicat a la feina, estic molesta
perquè uns amics encara no m’han confirmat si vénen
al sopar…
L’agenda del meu fill: s’ho estava passant bé jugant
a l’habitació. Probablement no l’he escoltat quan
m’estava explicant el que feia. No li agrada anar al
súper.
Què hauria pogut fer? Li hauria pogut dir que estava
nerviosa per haver-me oblidat part de la compra, que
sentia haver d’aturar el joc de sobte però que podria
continuar de seguida que tornéssim. Potser hauria pogut valorar si era indispensable que es posés
l’abric…

I ara com l’aturem? Alguns suggeriments per intentar
gestionar aquestes situacions:

2. Transforma la ira en necessitats i sentiments, i no en
responsabilitzis els teus fills.
És molt diferent pensar “Per culpa seva ara he de…”
que “Em sento malament perquè necessito…”

1. Revisa les agendes.
Com a pares funcionem permanentment amb la nostra
agenda al costat (cites, reunions, tasques domèstiques,
trucades pendents, etc.) i moltes vegades és l’agenda la
que determina com reaccionem davant d’una situació
de conflicte.

Ells són responsables del seu comportament, però no
dels nostres sentiments. Nosaltres escollim com reaccionem. Si els fem responsables dels nostres sentiments, els depositem una càrrega a l’esquena que no
és seva i, a més, els donem a entendre que ells governen les nostres emocions donant un poder que a la
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llarga pot ser contraproduent.
Així doncs, per canviar la forma en què reaccionem
quan els fills ens posen al límit:
El primer és adonar-nos de l’emoció que sentim en
aquell moment (frustració, tristesa, impotència, etc.)
El segon pas és acceptar l’emoció, sense jutjar-la. Tenim
dret a sentir el que sigui, però els nostres fills no en són
responsables, de la mateixa manera que nosaltres tampoc ho som de les seves emocions.
Per últim, intentem comunicar aquesta emoció des del
“jo”, des del que ens passa a nosaltres.
En lloc de: “Per culpa teva sempre arribo tard a la feina”,
podríem dir: “Quan veig que es fa tard em poso nerviosa perquè no vull arribar tard a la feina. Necessito que
t’afanyis”.
3. Quan estiguis a punt de perdre el control, pregunta’t:
què aprendrà el meu fill amb la meva reacció?
El que aprengui avui és el que ell aplicarà quan també
senti ràbia, potser contra tu mateix.
4. Revisa les teves expectatives.
Valora si són de debò proporcionals a l’edat i a les
capacitats dels nostres fills. Si les sobrepasses estaràs
constantment defraudat i insatisfet i serà molt més fàcil
que t’atrapi la ràbia i la ira. La nostra feina és posar-nos
a la pell dels nostres fills, considerar la seva etapa de
desenvolupament, el seu temperament, saber què podem esperar d’ell en aquell moment concret.
Exemple: li demanem al nostre fill de 4 anys que es vesteixi sol i ho fa. Però llavors en adonem que s’ha posat la
roba del revés i ens enfadem. No estem exigint massa?
5. Analitza quin és realment el motiu de la teva ira.
T’enfades perquè el teu fill marxa a l’escola sense haver
fet el llit, o perquè estàs desbordat de feina, o perquè la
teva parella no col·labora com a tu t’agradaria, etc.?
Quan una situació ens sobrepassa acostumem a desfogar-nos i renyar-los fins que pensem que ja hem descarregat la nostra tensió, i a vegades sense adonar-nos-en
barregem coses que no vénen al cas i encara enredem
més la qüestió. Hem de ser conscients que, juntament
amb la nostra ira, conviuen altres emocions (soledat,
incapacitat, rancúnia…) que no s’arreglen desfogant l’ira
amb els fills sinó prenent-ne consciència i treballant de
manera personal.
6. Pren una mica de distància.
Així de simple. Quan notem que el monstre està a
punt de sortir, és el moment d’allunyar-nos per uns

instants. “Vaig a l’habitació una estona. Quan m’hagi
tranquil·litzat parlarem del que ens ha passat”. No sempre és possible, però valorem quantes vegades podríem fer-ho i en canvi optem simplement per descarregar contra els fills.
Totes aquestes propostes impliquen “Consciència i
contenció”. Que no vol dir reprimir el que sentim sinó
expressar-ho sense desbordar-nos, que és realment el
que ens farà ser mes afectius i efectius amb els nostres
fills.
Òbviament necessitarem grans dosis de paciència i
haurem de trobar vies d’escapament que ens permetin recarregar-nos, però si som conscients del que ens
passa i cuidem la forma en què ho comuniquem, sovint
observarem com les paraules tenen la capacitat de
restablir la bona sintonia.
Si res d’això no ens funciona, no oblidem que sempre
estem a temps de disculpar-nos: “encara estic enfadada
pel que has fet però reconec que t’ho hauria pogut dir
d’una altra manera”. Recordem que som els miralls que
els nostres fills fan servir per construir la seva pròpia
imatge, i aprofitem l’oportunitat per generar un aprenentatge.
Siguem també pacients amb nosaltres mateixos, no
esperem que la propera vegada que estiguem enmig
del terratrèmol siguem capaços de prendre consciència
del que sentim, de comunicar-ho empàticament, i de
mantenir la calma i la serenor. Acceptem que, de tant en
tant, sortirà el monstre que, alimentat de crits i de caos,
intentarà fer de vàlvula d’escapament… Ens cal pràctica,
ens cal temps…
Podem provar de planejar amb antelació on posarem
més atenció la propera vegada que ens sentim al límit:
Quina és la meva necessitat no satisfeta? Que aprendrà
el meu fill si reacciono amb agressivitat? Realment pot
fer el que li demano? I ho pot fer en aquest moment
concret? És possible allunyar-me un moment i parlar del
tema d’aquí una estona?
Tinguem la certesa que aquesta diferent aproximació
generarà nous hàbits i que serem capaços de respondre
d’una forma menys conflictiva i més efectiva els diversos
reptes que ens presenta la criança dels nostres fills.
I qui sap? Potser algun dia el monstre decideixi marxar
de casa…

Carme Pujol
Coach personal i educatiu. Professora de Ioga i
Mindfulness. Mare de la Martina (1er) i del Guim (P4)
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Activitats
La Gimcana de l’Escola
L’escola va celebrar el 91 aniversari amb una jornada
festiva en què l’activitat més destacada va ser la tradicional gimcana.
Els alumnes van fer dotze proves seguint un recorregut
per l’escola i pel parc. Hi havia 24 grups, cadascun d’ells
format com sempre per un alumne de cada curs. Petits i
grans van anar de la mà, demostrant les seves habilitats
de prova en prova, esforçant-se i divertint-se d’allò més.
L’equip de mestres i un grup de mares i pares voluntaris
es van situar en els diferents controls ajudant els nens a
completar la gimcana.
Les dotze proves:
· Beure a galet

· Carrera de sacs
· Pescar amb la boca
· Fer avions de paper
· Jugar a bitlles
· Portar una castanya amb una cullera agafada amb la boca
· Preguntar als visitants del parc
· Situar papereres, bancs i fanals en un mapa.
· Penjar la bandera pirata en un vaixell, amb els ulls tancats
· Fer saltar una pilota amb un llençol
· Saltar la corda
· Pista americana al parc infantil
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Racó multicultural
Nosotros, los franceses. Tan lejos, tan cerca.
A menudo nuestros vecinos y los extranjeros en general nos ven como personas (o personajes) de orgullo
subidito (presumidos, ¡vaya!), idioma enrevesado (¿por
qué nunca decís las cosas cómo las escribís?) y espíritu
bon vivant (nos gusta comer ¡y comer bien!). Y bueno,
al fin y al cabo, todo esto es cierto. Pero también es
cierto que somos mucho más co mplejos que todo esto.
Incluso para algunos somos un misterio ;-).
Un amigo japonés me preguntó un día que por qué
comemos pan con todo. Con el queso, con la ensalada,
con los platos principales. Y para desayunar tostadas, y
a la merienda bocadillo… Y luego las torrijas… Claro
que ellos, pan no comen nunca ;-).
Pero no os voy a aburrir hablándoos de todas nuestras
pequeñas y grandes particularidades, sino que
aprovechando las fechas os voy a contar qué tradiciones seguimos durante las navidades.
Navidad y fin de año son bastante similares a las fiestas que se celebran aquí. El 24 por la noche Papa Noel
visita a pequeños y mayores, dejando regalos para toda
la familia. Y para Nochevieja nos juntamos con la familia
o los amigos. Pero a las 12 de la noche no comemos
uvas sino que nos damos besos y abrazos mientras nos
deseamos “Bonne année!, joyeuses fêtes!”

Pero…, no tenemos ni Tió ni Reyes…. Como los niños de
Francia descubran que tenéis tanta suerte, van y se mudan… Lo que sí hacemos para Reyes es comer el roscón
de Reyes y con eso nos coronamos por un día, que así
nos hace gracia, porque hace tiempo que no tenemos
monarquía (otro día os contaré lo que pasó).
Y para acabar tantas celebraciones el 2 de febrero
festejamos el día de la “Chandeleur”, que dicho de otra
manera quiere decir el día de los creps. Nos reunimos
en familia y hacemos creps para comer, para merendar,
de postre, cada uno como quiere y con lo que más
le gusta de relleno, salado y dulce: jamón con queso,
huevo y beicon, chocolate, azúcar, mermelada… Ahora
sois vosotros los que os queréis mudar, eh?!
Bueno no os preocupéis, Francia no queda muy lejos.
Y si queréis saber más, lo mejor es leeros las historias
de Astérix y Obélix que son unos tipos divertidos, o
las aventuras de otro compañero Galo más actual que
es el pequeño Nicolas (el de Goscinny, ¡no vayamos a
confundir!).
Allez, bonnes fêtes et bonnes vacances! À l’année
prochaine!
Valérie Delpierre, mare de l’Hugo (4rt) i del Leo (P3),
i de la Sara (3r ESO)

Sabies que...
· Hem engegat el curs amb una assistència molt alta a les reunions de l’AMPA. S’han incorporat noves famílies,
però també famílies que ja fa anys que són a l’escola, amb ganes de participar i de fer funcionar l’AMPA.
· Aquest novembre s’han fet les votacions per escollir nous membres del Consell Escolar. Calia renovar tres
representants de famílies, a més de tres representants del professorat i un membre del PAS. Com a representants de les famílies han resultat escollits Alfred Quintana, Irene Vidal i Mònica Català.
· L’AMPA ha organitzat un taller per vestir els capgrossos de l’escola que van fer el curs passat els alumnes de
6è. Cada dimecres a les 16.45h, al menjador de l’escola, la Lara Rabal, mare de l’escola, coordina el taller on hi
pot participar tothom que tingui ganes de dissenyar els vestits, cosir-los i finalment vestir els capgrossos.
· L’AMPA us proposa una activitat per viure més relaxats, evitar molèsties corporals: el curs de Ioga per adults
que imparteix la Carme Pujol, mare de l’escola. Les inscripcions continuen obertes. El curs es fa el dimarts de
21 a 22h al menjador de l’escola. Preu 10€/mes. Més informació i/o inscripcions a través del mail de l’AMPA.
· Com a una de les activitats de l’escola de pares i mares, aquest novembre es va presentar un taller sobre
violència, pau i conflicte, conduït pel Miquel Insausti, pare de l’escola. En aquest taller es va contextualitzar la
cultura de la nostra societat i com es gestionen els conflictes en aquest context.
· L’assemblea general de l’AMPA va tenir lloc el 12 de novembre. Durant l’acte, que va ser un èxit de convocatòria, es van llegir i aprovar l’acta anterior i la memòria anual, es van explicar les tasques i el funcionament
de l’AMPA. La memòria econòmica conclou que la diferència entre els ingressos i les despeses ha estat de
784,05€. Els principals factors que han contribuït a l’augment del saldo són les quotes de l’AMPA (increment
del 8%), les activitats que organitza l’AMPA (fira de joguines, venda de calendaris i loteria...) i les subvencions
concedides per l’ajuntament.
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Apunta-t’ho!
Calendari de l’AMPA (2n trimestre)
12/gener (21.00h): Reunió de la junta
2/febrer (21.00h): Reunió de la junta
11/febrer (16.45h): Escola de pares i mares:
“La comunicació a casa”
13/febrer: Carnestoltes. Festa interna de l’escola
2/març (21.00h): Reunió de la junta

21/març (matí): XIV Bojos i boges per l’Slot i IV
Open de tennis taula
Reunió de presentació del casal d’estiu
(pendent de concretar data)
*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
CIRC D’HIVERN

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA

F.I.R.A.
Fenòmens Inversemblants Rescatats de l’Anonimat
Espectacle de música i circ presentat pel “Col·lectiu
Tierra”.

ARTIJOC. Nadal de joc
Taller divulgatiu on ens ensenyaran a gaudir dels jocs
de taula cooperatius.

Ateneu Popular de Nou Barris
c/ Portlligat 11-15
Del 13 de desembre de 2014 a l’11 de gener de 2015.
Preu entrades anticipades: 12€ adult / 6€ nens
+info: www.ateneu9b.net

CINEMA
Matinals familiars al TEXAS
Pel·lícules de reestrena totes doblades al català.
Consulteu la cartellera.
Cinema Texas
c/ Bailèn 205
Sessions infantils tots els dissabtes i diumenges a les
12h.
Preu: 3€
+info: www.cinemestexas.cat

DIVULGACIÓ CIENTÍFICA
Planetari familiar
El primer diumenge de cada mes, el Museu Marítim
obre el seu planetari digital perquè els més menuts
puguin conèixer les constel·lacions més importants i de
quina manera els mariners s’orientaven per navegar.
Museu Marítim de Barcelona
Drassanes Reials de Barcelona
Av de les Drassanes s/n
El primer diumenge de cada mes.
Sessions a les 11.30h. i a les 12.45h.
Preu: 2.50€ infants / 4.00€ adults
+info: www.mmb.cat

Activitat que requereix inscripció prèvia.
Biblioteca Mercè Rodoreda
c/ Camèlies 76-80
30 de desembre
Preu: adult gratuït / nens 3.50€

TEATRE
El príncep feliç
Espectacle de titelles de la companyia “La Baldufa” basat en el conte d’Oscar Wilde.
Posada en escena d’una història de gran humanitat i
tendresa.
Recomanada per a nens a partir de 6 anys.
Teatre Nacional de Catalunya. Sala petita.
Pl. de les Arts, 1
De l’11 de desembre de 2014 a l’11 de gener de 2015.
Preu: de 6 a 12 euros
+info: www.tnc.cat

ESPAI 0,0
En aquest espai totes les activitats son gratuïtes.
Bruumruum
És un projecte lumínic on s’estableix un diàleg entre les
llums LED que van variant de forma i color amb el so de
l’espai públic.
Al costat del Museu del Disseny de Barcelona
Edifici Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries
Del 5 de novembre al 31 de desembre.
De les 21.30h. a les 23.30h.

Les Fulles del Parc | 10

Parcdagogia
M’ho sé de memòria… Per a què?
El passat 11 d’octubre la periodista Marta Espar va
publicar l’article “M’ho sé de memòria… Per a què?” al
suplement “ARA Criatures” del diari Ara. Aquest article
analitza el debat que té preocupat al món educatiu
sobre l’efectivitat de memoritzar continguts per tal
d’aprendre’ls.

Dolors Reig, psicòloga social, comenta “Més que de
memorització, és qüestió que l’escola i les institucions
treballin en la formació d’una base humanista i cultural
que serveixi per incorporar, sobre uns bons fonaments,
continguts que ara es poden extreure de la memòria
d’internet”.

També incideix en el fet que les noves tecnologies
permeten i propicien un canvi en la manera d’ensenyar i
d’aprendre a les aules. L’ús d’internet permet a l’alumnat
accedir a la informació amb només un clic, fet que no
podem oblidar i que ha de revertir en un canvi al sistema educatiu. En aquest context l’autora, i la comunitat
educativa en general, es pregunten:

Tot i que els professionals entrevistats posen l’accent en
el canvi de metodologia educativa per donar cabuda a
l’ús de les noves tecnologies, consideren que el paper
de la memorització és rellevant, ja que memoritzar
ajuda a exercitar el cervell i per tant a fer cerques més
acurades i àgils a internet.

“Té sentit memoritzar com es feia abans?”
Cecilia Calvo Pesce, doctora en didàctica de les
matemàtiques per la UAB, i Arantza Lacasa, mare i
mestra del col·lectiu Inspira Secundària, són dues professionals entrevistades per esclarir la incògnita que ens
ocupa.
“Cal treure importància a la memorització de fórmules
i posar el focus en la cerca i l’estudi de les regularitats
que permeten als alumnes deduir informació.” Cecilia
Calvo Pesce
“La memorització és una eina més, un recurs…
L’important és preguntar-se quins continguts aplicables
a la vida cal memoritzar.” Arantza Lacasa
El sistema educatiu ja ha iniciat un canvi, però només en
alguns centres educatius, parlem de l’aprenentatge per
projectes. Aquest nou sistema difereix de l’antic (classes
magistrals, fitxes…) quant al grau de participació que se
li demana a l’alumnat.
“… l’anomenat aprenentatge per projectes demana una
actitud més activa i participativa de l’alumne…”

“La metodologia per projectes
persegueix que els nens aprenguin
a pensar per ells mateixos, també
a investigar, i a aprendre dels seus
errors i dels seus encerts.”
La metodologia per projectes té en compte les particularitats de la vida dels nens del segle XXI i persegueix
que els nens aprenguin a pensar per ells mateixos,
també a investigar, i a aprendre dels seus errors i dels
seus encerts. Aquests projectes estan vinculats al món
real més enllà de l’aula.

“La memorització ha de ser
tractada com una eina més en el
procés d’aprenentatge i no pas la
meta final a aconseguir. ”
La memorització, per tant, ha de ser tractada com una
eina més en el procés d’aprenentatge i no pas la meta
final a aconseguir.
Extracte de l’article “M’ho sé de memòria… Per a què?”
de Marta Espar, publicat a ARA Criatures, suplement del
diari ARA. 11 d’octubre de 2014.

Més informació:
Inspira Secundària
www.cacauet.org/inspirats/ index.php/Pàgina_principal
Fund. Jesuïtes Educació
www.fje.edu
http://h2020.fje.edu/
‘El caparazón’
www.dreig.com/caparazon
Ass. Mestres Rosa Sensat
www2.rosasensat.org/
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Entreteniment | Humor
Sudokus (5-6 anys)

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

l’AMPA us
desitja

I tu què saps?

BON
NADAL

Las Flores de Bach
Seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar
de las Flores de Bach o, en alguna ocasión, las habéis
tomado. Esta terapia natural vibracional, sencilla en su
aplicación y muy efectiva, fue desarrollada por el Dr.
Bach.
El Dr. Bach fue un médico inglés, también bacteriólogo
y creador de algunas vacunas homeopáticas. Era una
persona muy observadora y desde muy joven -y también en su experiencia profesional- pudo comprobar
que las enfermedades no actuaban igual en las diferentes personas, por lo que pensaba que no había que
tratar la enfermedad sino tratar al individuo.

actitudes negativas sino transformarlas en positivas y a
la vez estimular el propio potencial de cada uno para la
autocuración.
Las Flores de Bach sanan las emociones. Cada tratamiento abarca un estado emocional específico estimulando la cualidad positiva correspondiente que permanece dormida dentro de cada uno de nosotros.
Pueden ser tomadas por todos, incluso mujeres embarazadas, bebés, ancianos, animales y plantas. No tienen
efectos secundarios y son compatibles con cualquier
tratamiento de farmacia o terapia natural.

“La principal razón del fracaso de la moderna ciencia
médica es que trata los resultados y no las causas.”

La terapia floral se utiliza desde hace más de 75 años
con excelentes resultados.

Él creía que la enfermedad aparece por una falta de
armonía entre cuerpo, mente y espíritu.

Para acabar, me gustaría poner unas citas del Dr. Bach.
La primera, sobre la paternidad. Pienso que era un hombre adelantado a su época, sus ideas sobre la paternidad podrían haber sido escritas por cualquier defensor
de la educación libre o la escuela viva:

En 1930 decide abandonar su próspera consulta médica
para dedicarse por completo a buscar una manera no
agresiva de acabar con la enfermedad. Gracias a su profundo conocimiento de la naturaleza humana, y experimentando en sí mismo, pudo detectar el poder curativo
que algunas flores tienen sobre las emociones negativas
que experimentan los seres vivos. Así descubre a lo
largo de seis años las 38 esencias florales que componen el sistema de tratamiento que conocemos como las
Flores de Bach.

“El oficio de la paternidad es un servicio divino y debería
ser respetado como tal, o incluso más que cualquier otra
tarea que tengamos que desempeñar. Nada deberá ser
pedido a cambio al niño, pues solo consiste en dar y
solo dar, suavidad, amor, protección y guía. Deberá enseñársele desde el principio independencia, individualidad y libertad, y hay que animar al niño tan pronto como
sea posible a pensar y obrar por sí mismo.”

“Una personalidad sin conflictos es inmune a la enfermedad.”

La segunda y última, sobre la vida:

El Dr. Bach opinaba que algunos defectos o errores de
nuestra naturaleza son los causantes de la enfermedad física, y que erradicando esos defectos de nuestro
carácter también eliminaríamos la enfermedad. Parece
difícil ¿verdad? Él aconsejaba:

“La vida no nos exige sacrificios impensables: nos pide
que efectuemos su recorrido con alegría en el corazón
y seamos una bendición para aquellos que nos rodean,
de forma que si dejamos el mundo sólo una pizca mejor
de lo que era antes de nuestra visita, hayamos cumplido
nuestra misión.”

“Cuando se descubre el defecto, el remedio no consiste
en combatir contra él con grandes dosis de voluntad y
energía para suprimirlo, sino en desarrollar firmemente
la virtud contraria”.

Todas las citas son del Dr Bach extraídas de su libro
“Cúrese usted mismo”

Y así es cómo funcionan las Flores de Bach. El efecto de
hacer un tratamiento con Flores de Bach no es suprimir

Fely Martín, terapeuta energética y madre de Yaiza (3º)

Agraïm els articles i propostes que ens heu fet arribar alguns pares i mares a nivell particular, i que
trobareu publicats en aquest número de Les Fulles
del Parc. Més veus donen més color a Les Fulles!
COMISSIÓ de Les Fulles del Parc:
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