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Un dia de la setmana passada mirant la premsa vaig veure 
aquesta notícia:

Els nens que van a escoles exposades a la contaminació de 
l’aire per la seva proximitat al trànsit pateixen un menor desen-
volupament cognitiu en relació a la resta d’alumnes, segons 
revela un estudi del Centre de Recerca en Epidemiologia 
Ambiental (CREAL). 

La troballa, publicada a ‘PlosMedicine’, ha constatat que les 
regions del cervell relacionades amb funcions executives, 
com la memòria de treball i l’atenció, han mostrat respostes 
inflamatòries després d’exposar-se a la contaminació de l’aire 
relacionada amb el trànsit.

L’estudi es va dur a terme els anys 2012 i 2013, amb 2.897 
nens d’entre set i deu anys, procedents de 39 escoles de 
Barcelona i Sant Cugat del Vallès que estaven exposats a la 
contaminació de l’aire relacionada amb el trànsit d’alta i baixa 
intensitat.

Els resultats han revelat que la contaminació per partícules 
de carboni elemental redueix en un 13% el creixement de la 
memòria de treball. El deteriorament de les funcions cogni-
tives té conseqüències per al rendiment escolar, de manera 
que aquest fenomen “podria donar lloc a una situació de 

desavantatge que s’hauria de tenir en compte en el control de 
la qualitat de l’aire”, ha explicat el principal autor de l’estudi, 
Jordi Sunyer.

El fet és que aquesta notícia me’n va fer venir al cap una altra 
de fa un temps que deia que el districte d’Horta-Guinardó 
era el que tenia l’aire amb millor qualitat de tota Barcelona. 
El meu cap va fer una estranya associació d’idees i em va fer 
recordar  que aquesta va ser una de les raons (tot i que no la 
més important) a l’hora d’escollir escola pels meus fills. I és 
que l’entorn que tenim és privilegiat: un bosc al mig de la gran 
ciutat. Sempre hem tingut la idea que això era bo i saludable 
pels nostres fills. Ara, estudis com aquest demostren que no 
és només una creença ancestral, sinó un fet objectiu. I potser 
per això els pares també passem moltes estones “respirant” al 
Parc. Qui sap si inconscientment notem que se’ns desinflama 
el cervell i després estem més preparats per a les funcions 
cognitives que ens esperen la resta del dia. Jo, per si de cas, 
continuaré anant-hi les tardes que pugui...
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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!

L’aire pur i el rendiment escolar



Les Fulles del Parc | 2

L’entrevista

La qüestió emocional és fonamental en l’aprenentatge

Francesc López és el director de l’EAP del districte i el professional de referència de la nostra 
escola. És llicenciat en Pedagogia i fa 30 anys que forma part dels Equips d’Assessorament  
Psicopedagògic (EAP). Gaudeix molt en la seva feina i cada vegada veu més clar que llegir als 
nens i explicar-los contes és essencial per a crear vincles emocionals positius entre pares i fills 
que afavoriran en el seu aprenentatge.

Francesc López

Què és l’EAP? 
Els  EAP  són equips d’assessorament i orientació 
psicopedagògica que donen suport al professorat, 
als centres educatius i a les famílies en la resposta a la 
diversitat de l’alumnat. 

L’EAP del districte d’Horta-Guinardó està format per 10 
psicopedagogs, 2 treballadores socials i una fisiotera-
peuta adscrita. Cada psicopedagog té adjudicats uns 
centres públics i uns de concertats que atén sistemà-
ticament. 

Ets el director de l’EAP del 
nostre districte 
Sí, sóc el director d’aquest 
EAP i referent de la vostra 
escola, el Parc del Guinardó. 
Normalment estem uns 
quants anys al mateix centre. 
L’itinerari que té cada profes-
sional (els centres que li per-
toca atendre) té una durada 
de 7 o 8 anys. 

Normalment cada psico-
pedagog de l’EAP té as-
signats en el seu itinerari 5 
centres. A cada un d’aquests 

centres li dediquem un dia complet de la setmana. 
Al matí, atenem a l’escola presencialment. I aquella 
mateixa tarda, al despatx, continuem amb la feina feta a 
l’escola.

Quin dia dediques a atendre les demandes de l’Escola 
Parc del Guinardó? 
Al Parc hi vinc els dimarts al matí. I a la tarda d’aquest 
mateix dia atenc les vostres demandes des del despatx. 
Continuo la feina allà. 

Tot i que aquest és el cas dels psicopedagogs, perquè 
de treballadores socials només n’hi ha dues per EAP.  
O sigui que entre les dues professionals es reparteixen 
tot el volum de centres. 

Quines són les funcions de l’EAP?  
L’EAP forma part dels serveis educatius de zona. El  
Departament d’Ensenyament estableix les funcions de 
l’equip:

· Identificar i avaluar les necessitats educatives especials 
(NEE) de l’alumnat. 
· Assessorar el professorat i les famílies amb alumnat 
amb NEE. 
· Assessorar l’equip docent, alumnat i famílies sobre 
aspectes d’orientació personal, educativa, etc.  

Aquestes són algunes de les nostres funcions, però 
cadascun dels EAPS selecciona les funcions més perti-
nents en funció del cas i de la demanda. 

Ateneu només alumnat amb necessitats educatives 
especials (NEE)? 
No. Podem atendre casos de NEE o de dificultats 
en general; problemes de bullying, problemes 
d’aprenentatge derivats de problemes emocionals, 
dispersió a l’aula.... 

A més a més, tenim dos àmbits de treball: alumnat i 
famílies, i centre i professorat. 

 “Tenim dos àmbits de treball:  
 · alumnat i famílies 
 · centre i professorat”
 
Quina és la manera de treballar d’un EAP?  
Com a  EAP cada inici de curs faig una proposta de fei-
na al centre. Aquest l’estudia i em dóna l’OK o m’indica 
què vol que prioritzi. A final de curs fem una memòria i 
la compartim. 

Hi ha molta pressió de diagnòstic per part del profes-
sorat, les famílies? 
Els EAP fem tasques d’assessorament i fem valoracions 
psicopedagògiques, no fem diagnòstics. Les valo-
racions se centren en les relacions de l’alumne amb 
l’entorn i les seves característiques. En canvi, a l’hora 
de fer un diagnòstic et centres amb les dificultats i les 
diferències. 

Jo, com a professional, puc dir que un alumne té com-
portaments compatibles amb l’autisme o amb algun 
trastorn del comportament; ho puc dir perquè tinc ex-
periència i coneixements, però no signaré un document 
perquè no faig diagnòstics. 



Observo l’alumne amb característiques especials i la 
relació que té amb l’entorn, i aleshores determino què 
hauria de canviar per ajudar l’alumne. Canvis a l’aula, 
canvis dels recursos, canvis en les dinàmiques… 

Com s’accedeix al servei? 
Per a que un EAP, en aquest cas jo, intervingui, l’equip 
directiu, els docents o les famílies ho han de demanar 
formalitzant la petició en un “full de demanda”. 

Tot el que jo faig en el centre en qüestió està pactat 
prèviament amb l’equip directiu. Tot i que poden sortir 
coses que no han estat previstes, com per exemple: una 
baixa d’un docent i que el professor nou no pugui con-
trolar l’aula. En aquest cas no s’ha de ser tan burocràtic 
perquè hi ha urgències que estan dintre de les meves 
funcions, i per tant les atenc. 

A la nostra escola com ho fem?  
El meu referent és la Pilar, la professora d’Educació 
Especial. Ella és l’encarregada de passar-me els fulls de 
demanda i traspassar-me la informació. 

Posem per cas que hi ha un full de demanda per aten-
dre un alumne amb NEE. Què fas?  
Per a que m’avisin no cal que sigui un cas de NEE. Em 
poden avisar per temes de dificultat en l’aprenentatge, 
o conflictes a l’aula amb el docent, o bullying. Tot i que, 
si no en sé prou, dono contactes per a que vingui un 
professional més adequat. 

En tots els casos, l’EAP observa i valora l’alumne o la 
situació, i assessora l’escola i la família. També puc 
derivar el cas a altres serveis i recursos públics o privats: 
recomanar un professor particular, enviar l’alumne al 
Centre de Recursos per a Deficients Auditius (CREDA), o 
al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), etc. 

Observació, valoració psicopedagògica... També feu 
treball directe amb els nens? 
Sí, també fem treball directe amb el nen, però no 
terapèutic. És a dir l’observem, en parlem, el valorem i 
aleshores assessorem l’escola o determinem si cal que 
intervinguin altres serveis. Moltes vegades aconsellem 
professors particulars. 

I els nens s’adonen que els observes? 
Abans de fer treball directe amb el nen, si cal fer-ne, ob-
servo les seves dinàmiques a l’escola. L’observo a l’aula, 
al pati... Molts d’ells sospiten que és a ells a qui observo. 

En cas que el nen necessiti una adaptació del currícu-
lum, te n’encarregues tu?  
L’adaptació del currículum la fa la tutora. Tot i que els 
mestres especialistes (professors d’anglès, etc.) poden 
intervenir per a fer aquests plans individualitzats. En 

aquest cas jo assessoro sobre la conveniència de fer 
l’adaptació o de no fer-la. 

Les teves propostes tenen una bona rebuda? 
Sí, vam començar l’any 83 a les escoles. Ja ens coneixen. 
Una altra cosa és el cas que ens fan en cada cas par-
ticular. Normalment nosaltres donem feina, perquè 
proposem canvis en la metodologia, però mai no hi ha 
rebuig. Especialment en aquesta escola, que hi ha una 
molt bona relació.

Algun cas especial a l’Escola del Parc?  
Sempre hi ha demandes. No fa gaire en aquesta escola 
em van demanar per un tema a parvulari. A la professo-
ra se li havia anat de les mans la classe. Vaig fer observa-
cions i vaig intentar reconduir la dinàmica. La tutora era 
encantadora i en aquest cas va ser ella mateixa qui va 
demanar la meva intervenció a l’equip directiu. 

Cada dimarts anava a la seva classe. En aquest cas feia 
observació, no vaig endur-me cap nen perquè no calia. 

Els EAP fan tasques dirigides a famílies per a prevenir 
casos de dificultats en l’aprenentatge o problemes en el 
comportament dels nanos? 
L’EAP col·labora amb les famílies i ofereix diferents 
serveis. Periòdicament es fan tallers per a pares. Aquests 
tallers treballen diferents aspectes: com abordar dife-
rents problemàtiques amb els nanos, com tractar un fill 
a l’adolescència… 

També hi ha “La maleta família-escola”. 
Sí, consisteix en una maleta física plena de material. 
Aquest material provoca una sèrie d’activitats que 
treballen els nens amb el pares i mares. És ideal per a 
treballar relacions de pares i fills.  

 “No feu de professors dels vostres 
 fills, llegiu contes, expliqueu  
 històries, parleu amb ells una  
 estoneta tranquil·la cada dia.”
 
Algun consell per als pares i mares de l’escola? 
No podem oblidar com és d’important l’educació 
emocional en el desenvolupament social i cognitiu dels 
alumnes. I la importància de crear uns vincles estrets i 
positius amb la canalla. 

No feu de professors dels vostres fills, llegiu contes, 
expliqueu històries, parleu amb ells una estoneta 
tranquil·la cada dia. Desenvoluparan les seves habilitats 
de forma natural i positiva. 
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Reflexions

Sobre els càstigs i els premis

Quan ens plantegem la manera d’educar els nostres fills 
sol passar que prenem com a referent les nostres expe-
riències passades que, d’alguna manera, ens aporten 
seguretat. És probable que nosaltres mateixos haguem 
estat educats amb premis i càstigs i potser vegem 
aquestes pràctiques com una cosa inherent a la infància.

Si a això li sumem que aquestes “tècniques” aparent-
ment funcionen en el sentit que s’obté un resultat 
immediat i el fet que solen ser una pràctica habitual al 
nostre voltant, pot ocórrer que les vegem com una cosa 
natural i irremeiable.

Aquest text pretén animar a que, com a pares, pren-
guem consciència de la nostra posició al respecte, i 
després d’oferir una determinada visió sobre els càstigs 
i els premis, facilitar opcions a aquelles famílies que es 
plantegin una alternativa.

Primer de tot hauríem d’aclarir què entenem per “càstig”.

Kazdin (psicòleg) diu:  
El càstig és un acte que fa referència a l’aplicació o reti-
rada d’estímuls (...) i que no sempre suposa dolor físic.

És a dir, castiguem no només quan apliquem un estímul 
desagradable i agredim física o verbalment, sinó també 
quan retirem alguna cosa agradable.

Identifiquem fàcilment un càstig si pensem en priva-
cions materials com deixar un nen sense gelat o sense 
anar a la festa del seu amic, però també entraria aquí un 
altre tipus de privacions com podria ser el contacte amb 
els altres. És a dir, els “fora de classe”, o la tan de moda 
“cadira de pensar” són realment càstigs que suposen la 
privació d’una cosa tan preuada com és la possibilitat 
de relacionar-se amb els altres.

En aquest punt crec que seria convenient que ens fés-
sim la següent reflexió:

· En el nostre dia a dia, recorrem als càstigs i als premis? 
· Què ens mou a fer-ho? 
· Què pretenem quan ho fem? 
· Són efectius? 
· Realment eduquem o des-eduquem? 
· Quines són les conseqüències? Què provoquen en els 
nostres fills?

Els nostres fills necessiten que, com a pares, els trans-
metem “incondicionalitat” per poder créixer amb una 
bona autoestima, sentint-se segurs d’ells mateixos.

No obstant això, quan utilitzem premis/càstigs, dues 
cares de la mateixa moneda, estem fent pràcticament el 
mateix encara que amb “eines” diferents:

1. Abusem del poder en pensar que, com que som 
els seus pares, els nostres fills han d’assumir el que els 
imposem. Suggereixo que recordeu per uns instants 
com us sentíeu com a nens quan escoltàveu expressions 
com: “perquè ho dic jo” o “perquè sóc el teu pare”.

El mateix abús es produeix quan apliquem la regla: com 
que fa el que jo vull, li dono un premi.

2. Fomentem la por. Els nostres fills pot ser que acabin 
fent allò que volem, però no perquè hagin trobat una 
motivació per fer-ho d’aquella manera o perquè hagin 
reflexionat sobre el bo o dolent del que ha fet, sinó 
simplement per por a les conseqüències: el càstig o no 
rebre el premi.

3. La motivació del nen acaba sent no ser castigat o 
obtenir el premi, i si això implica mentir, no dubtaran a 
fer-ho.

A tot això cal afegir les dificultats que comporta la 
utilització d’aquestes “tècniques” que poden fàcilment 
activar-se de forma:

· Arbitrària, castigant o premiant en funció del nostre 
estat d’ànim. El dia que estic de bones no passa res si 
vesses un got d’aigua. Però si estic de mal humor, et 
quedes sense tele...

· Desproporcionada. Quan castiguem, estem tenint en 
compte les característiques del nostre fill, la seva edat, 

¿Entonces quieres que me convierta en un adulto que piense por sí mis-
mo, que actúe de manera independiente y defienda con firmeza su forma 
de ser y de pensar... pero mientras soy un niño quieres que calle y obe-
dezca, que sea sumiso, dócil, flexible y obediente?

Creo que tenemos que hablar...
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etc? A més “delicte”, major càstig? On és el límit?

El càstig no educa, no propicia el desenvolupament. 
Només destrueix vies de diàleg i genera ràbia i desconfi-
ança ja que el nostre fill aprèn que els seus errors poden 
generar represàlies.

El que per a mi va ser crucial en el moment d’escollir no 
castigar/premiar als meus fills, va ser el prendre cons-
ciència del següent:

1. El càstig implica culpa, no responsabilitat. 
Fa un temps vaig presenciar com castigaven a la “cadira 
de pensar” a una nena de 4 anys que marranejava 
amb el sopar. Quan la seva mare li va preguntar “ja has 
pensat?”, la nena va respondre que sí i que havia decidit 
que no volia ser allà, que volia estar amb la resta de la 
família.

Ni se li va passar pel cap reflexionar sobre la neces-
sitat de menjar, ni sobre l’acte que havia donat origen 
al càstig... per Déu, tenia 4 anys! La nena no parava 
de plorar i demanava a la seva mare que la perdonés 
(de nou la culpa). Quin aprenentatge hi va haver? Cap. 
L’endemà va passar el mateix i l’altre, durant tots els dies 
que vaig estar allotjada a la casa.

2. La conseqüència és neutra i suposa aprenentatge, el 
càstig busca danyar. 
Siguem sincers amb nosaltres mateixos, quan castiguem 
què busquem, educar o escarmentar?

Per contra, la conseqüència és allò que de forma natural 
succeeix arran d’un acte. Si el nostre fill trenca la joguina, 
la conseqüència directa i lògica és que haurà d’intentar 
arreglar-la, que haurà d’esperar un temps a tenir-ne una 
altra o que es quedarà sense aquesta joguina. Aquí està 
l’aprenentatge.

Francament, no veig la part d’aprenentatge en el fet que 
el nen es quedi sense gelat durant el cap de setmana i sí 
que hi veig la part del dany.

Per no parlar del fet que el càstig no sempre es manté. 
Què passa amb la nostra credibilitat si diumenge vénen 
els cosins de visita i aixequem el càstig?

I aquí és quan arriba la pregunta del milió: ¿Com ho 
podem fer d’una altra manera?

A l’hora de buscar alternatives, a casa ens ajuda perme-
tre que els nostres fills visquin les conseqüències dels 
seus actes. Em sembla un sistema honest i natural. Això 
sí, aquestes conseqüències han de ser accions orienta-
des a reparar, no càstigs encoberts.

Exemples: 
· Si ha vessat un got d’aigua, l’haurà de recollir. 
· Si vol posar-se la seva samarreta preferida, però no la 
va posar al cistell de la roba bruta, haurà de canviar de 
plans. 
· Si no vol sopar i se’n va al llit perquè no té gana, proba-
blement l’endemà experimenti aquesta sensació. Si 
torna a passar, potser puguem recordar el que va sentir 
aquella nit i això el faci recapacitar.

Per descomptat això s’ha de veure en context, tenint en 
consideració edat i característiques del nen, situació en 
concret valorant possibles perills, etc.

Si volem fer-los saber que alguna cosa està malament, 
podem mostrar-ho des del respecte i amor. Pot no 
aprendre a la primera .. ni a la quinzena ... i aquí de nou 
la paraula màgica, paciència!

Si volem regalar alguna cosa, fem-ho sense cap con-
dició, és a dir, donem un regal i no un premi. Si volem 
elogiar, fem-ho sense excuses. No els diguem que els 
volem perquè ens ajuden a recollir la taula, no neces-
sitem motius.

I si et ve al cap allò de “a mi em van castigar i no he sortit 
tan malament”, qüestiona’t: malament comparat amb 
qui? Saps com series si haguessis crescut sense premis 
ni càstigs? I finalment, recorda com et senties quan 
eres petit o adolescent davant d’un càstig, reviu aquella 
sensació de ràbia, impotència i por, i valora si vols repetir 
el cicle o estàs disposat a buscar alternatives i poder 
gaudir plenament dels teus fills i donar i rebre amor 
incondicional.

Carme Pujol 
Coach personal i educatiu. Professora de Ioga i  
Mindfulness. Mare de la Martina (1r) i del Guim (P4)



Aquest trimestre Els Castellers de 4rt ens hem endinsat 
en el món de la genètica. I el gran protagonista ha estat 
la molècula d’ADN.

Estàvem tan entusiasmats amb el tema que un dia la Laia 
ens va proposar si volíem fer grups de treball per crear 
maquetes d’ADN.

I ens va encantar la idea!!

Primer de tot vam fer els grups de treball, i vam pensar i 
escollir el nom d’un inventor important de la història per 
anomenar a cada grup.

Després, “Einsteins”, “Newtons”, “Bells”, “Edisons” i “Men-
dels” vam buscar un espai on poguéssim començar a fer 
un esbós de la nostra maqueta.

Teníem molta feina per endavant!! Dissenyar la maqueta, 
pensar els materials que utilitzaríem, posar-nos d’acord 
sobre quan i on quedaríem per construir-la...

I finalment va arribar el dia de l’exposició de la maqueta 
a la resta de companys de classe.

Quins nervis!!

Uns havíem quedat per les tardes, d’altres el cap de set-
mana... Uns vam fer servir macarrons i porexpan, d’altres 
filferro, claus i xinxetes... d’altres fustes i pintures i d’altres 
teles diferents... Uns vam haver de modificar l’esbós 
inicial perquè se’ns van presentar dificultats inesperades 
mentre la construíem, d’altres també però perquè no 
vam poder disposar del material que havíem pensat en 
un principi... 

Unes molt diferents de les altres, però totes totes molt i 
molt originals!!

Tots vam gaudir molt de l’expe- 
riència del treball cooperatiu!!

Aquí teniu un recull d’imatges  
d’aquest dia!!

Laia Salvadó, mestra de l’escola
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Projecte escola

“Maquetes d’ADN”
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El lleó a la Festa Major!

El lleó de l’escola i els altres capgrossos ja s’han vestit per sortir 
de Festa Major!

Al llarg d’aquest trimestre s’ha realitzat un taller per vestir els 
capgrossos de l’escola, que van dissenyar i elaborar els alumnes 
de primària el curs passat. El taller, organitzat per l’AMPA i amb 
la Lara Rabal al capdavant, ha comptat amb mares i també 
alguns nens amb ganes de retallar i cosir. I ja els tenim ben 
guapos!

Per primera vegada, doncs, l’Escola Parc del Guinardó podrà 
portar els capgrossos a la cercavila que els geganters del Gui-
nardó organitzen pels carrers del barri, on hi participen gegants, 
gegantes i gegantons, acompanyats pels capgrossos que han 
fet els nens de diferents escoles i associacions del barri.

Es necessitaran cames que els facin caminar i ballar. Els que 
vulgueu tenir aquest privilegi, poseu-vos en contacte amb la 
comissió de festes de l’AMPA. 

* Enguany la Festa Major del Guinardó comença el 8 de maig. 

SABIES QUE A L’ESCOLA...
L’escola participa cada curs al PAE-Programa d’Activitats Escolars, organitzat per l’IBE-Institut Barcelona Esport 
i totalment subvencionat. La Lourdes, que és la responsable d’aquestes activitats, enguany ha intentat que 
tinguessin com a denominador comú l’equilibri.

Val la pena destacar que, per primera vegada, l’escola ha pogut accedir a l’activitat d’esquí, que ha consistit en 
dos dilluns d’esquí alpí a Masella, i dos dilluns d’esquí de fons a Aransa. 

Tots els cursos participen d’una manera o altra d’aquestes activitats esportives extraordinàries:

P3 – Multisentim 
P4 – Mira què faig 
P5 – La hípica fa per tu (PAE) 
1r – La gimnàstica fa per tu (PAE) 
2n – L’hoquei fa per tu (PAE) 
3r – Esports d’hivern. Patinatge gel (PAE) 
4rt – Esports d’hivern. Esquí de fons i alpí (PAE) 
5è – Flic-Flac-Circ (PAE) 
6è – Esports d’acció. Patinet i monopatí (PAE)

Activitats

vols fer-los ballar?
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Racó multicultural

Argelia

A tan sólo 50 minutos de avión, otro país, otro conti-
nente... Argelia.

A pesar de que haya gente que lo ubique en un conti-
nente muy lejano, Argel (capital de Argelia) es la capital 
extranjera con menor distancia kilométrica respecto a 
Barcelona.

Es un país donde hay mucha diversidad lingüística 
debido a las numerosas civilizaciones que conoció el 
país. Los primeros habitantes fueron los bereberes, 
luego el país fue tomado por los romanos, los árabes, 
los fenicios, los bárbaros, los españoles, los otomanos y 
al final, los franceses. El país se independizó de la última 
colonización en 1962.

Como consecuencia de todos estos siglos pasados, hay 
cuatro idiomas que son más o menos oficiales: el árabe 
clásico, el árabe argelino, el beréber y el francés.

El árabe clásico, lengua del Corán y de la literatura, se 
enseña exclusivamente en las instituciones escolares 
y se usa en unos contextos formales muy particulares, 
como las noticias por ejemplo. Ningún argelino lo tiene 
como lengua materna.

El beréber, también conocido como tamazight, se habla 
en varias zonas de Argelia. De este idioma derivan va-
rios dialectos tal como el taqbalylit, el shawía, el mzabb, 
el mozambico, el tsahlit, el tarifit, el tuareg...etc

El 60% de las familias argelinas hablan francés en casa 
y todos los cursos universitarios científicos se imparten 
en francés. A pesar de ello, paradójicamente Argelia no 
forma parte de la OIF (Organización interna-cional de la 
Francofonía).

Sin embargo, el idioma más hablado es el árabe arge-
lino, también llamado “dardja”. Siempre ha habido 
una polémica acerca de si éste puede considerarse en 
sí mismo un idioma propiamente dicho o no, ya que 
carece de reglas fonéticas y gramaticales concisas.

Es una lengua híbrida que tiene por origen lexical el 
árabe, pero también tiene aportaciones del beréber, 
francés, castellano, turco y hasta catalán.

En efecto, en la época colonial francesa existía una 
variante de catalán específica llamada Patuet, usada 
sobre todo en el oeste del país donde hubo una fuerte 
concentración de inmigración catalana y menorquina 
durante el régimen franquista.

No es de extrañar que muchas palabras catalanas fue-
ran introducidas en el habla argelina de uso cotidiano 
como: sabates, capsa, banc, carro, tassa, bossa, embut, 
cabàs...

Es más, la dardja siempre ha estado en constante evolu-
ción; después de la independencia por ejemplo, los 
argelinos han seguido captando palabras de la lengua 
francesa para moldearlas y darles forma a su manera.

En fin, para ilustrar el habla argelina no se me ocurre 
mejor ejemplo que el de un joven humorista francés de 
origen argelino que, en uno de sus sketch, hablaba de 
meter en un turbo mix, dos idiomas o más, añadirles 
dátiles, sémola, unos dulces orientales y tachán!!! Allí 
tenéis el árabe argelino, señoras y señores!

Ibtissem Chikhaoui, mare de la Nadia (P3)

SABIES QUE...
· La tradicional venda de calendaris aquest any es va fer per primer cop a començament de curs. Se’n van ven-
dre 136, amb un benefici de la venda de 180 euros.

· Amb la venda de la loteria de Nadal vam recaptar 943 euros de benefici. Bons presagis: sabies que... aquest 
Nadal que ve... toca segur!

· Les jornades de portes obertes van tenir una molt alta assistència de pares/mares interessats en conèixer 
l’escola. El menjador es va omplir de gom a gom.

· L’AMPA porta a terme algunes activitats conjuntament amb l’AMPA de l’Escola del Mar, com ara la Jornada 
de Slot i Ping-pong, el Taller de Zumba, o fins i tot alguna xerrada de l’Escola de Pares i Mares. 
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Apunta-t’ho!

CINEMA

“Pas a pas” 
La nova distribuïdora de cinema per a nens, Rita & 
Luca, va començar a funcionar el passat 28 de febrer 
amb “Pas a pas ...”. Aquesta pel·lícula d’animació és un 
recull de sis curtmetratges adreçats a tots els públics. 
Sis històries fetes amb molta tendresa i humor: Dodu, 
el nen de cartró; Els albercocs; Rumors; L’Aston i les pe-
dres; Despenjant la lluna i El circ d’en topets i taquetes.

 
TALLERS FAMILIARS AL MACBA

“La revolució del Collage” 
Es tracta d’una proposta per al públic familiar. En aquest 
taller s’ensenya a treballar i descobrir les diferents pos-
sibilitats del collage. Adreçat a nens a partir de 6 anys.

Museu Macba (Pça. dels Àngels 1)

Fins al 12 d’abril 
Dissabtes 12.00 i 17.30h. Diumenges 12.00h. 
Preu: 3 €

 
GIMCANA  FAMILIAR

“De Barcino a Barcelona” 
L’empresa ENIGMA Patrimoni Cultural organitza una 
gimcana fotogràfica pels barris del Gòtic, el Born i el 
Parc de la Ciutadella.

Diumenges 22 de març, 19 d’abril i 24 de maig 11.00h.
Reserves: reserves@enigmadifusiopatrimonial.cat o 655 
118 027. Preu: 27.00€ per grup de fins a 5 persones

ESPAI 0,0

En aquest espai totes les activitats són gratuïtes.

Museu de cultures del món (C. Montcada 12-14)
Ha obert un nou museu a Barcelona amb la intenció 
d’apropar-nos a les diferents cultures de l’Àfrica, Àsia, 
Amèrica i Oceania a través de la seva creació artística.

A la segona planta del museu hi ha l’espai de consulta. 
Aquí trobareu contes, mapes i receptes d’arreu del món.

Horaris: de dimarts a dissabte de 10.00 a 17.00h / diu-
menges i festius  de 10.00 a 20.00h (dilluns no  festius 
tancat)

Preu: GRATUÏT FINS EL 7 D’ABRIL. 

 
Festes del Guinardó

Se celebren la segona setmana de maig i a la cercavila 
de gegants hi participaran els nostres capgrossos! 

Veure programació: festamajorguinardó.blogspot.com.es

Mediterrani

Laura Borràs i Manuel Martínez intenten sensibilitzar els 
nens a través d’una audició musical on els ritmes con-
temporanis es barregen amb tocs de jazz i pinzellades 
de guaix en directe.

A la Biblioteca Sagrada Família (C. Provença 480)

El dia 28-3-2015 a les 12.00h.

Agenda cultural

20/març (15.00h): Exposició de treballs “EL MÓN 
DE LA CIÈNCIA”

21/març (10.00 a 14.00h): Slot i Ping-Pong

13/abril (21.00h): Reunió de la junta

23/abril (15.30h): St Jordi. Paradeta de llibres

4/maig (21.00h): Reunió de la junta

13/maig (17.00h a 18.30h): Xerrada “Els usos mode-
rats de les pantalles” (hi haurà servei de guarderia)

6/juny (9.00h): Festa de les extraescolars

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

12/juny (21.00h): Sopar de famílies

25 a 28/juny: Colònies

Activitats pendents de concretar data:

abril (16:45h): Reunió informativa pre-matriculats 
al casal d’estiu

abril-maig (21.00h): Taller de ball de Zumbafitness

maig (16:45h): Reunió informativa de colònies

maig: Sortida de famílies

maig/juny (21.00h): Cinema a la fresca

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

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

Calendari de l’AMPA (3r trimestre)
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Parcdagogia

Educació viària i accidents

Un dels accidents més comuns a Espanya és 
l’atropellament. Les últimes dades estadístiques a Es-
panya (dades DGT 2013) parlen de 12.344 víctimes per 
atropellament de les quals el 13,9% eren menors de 14 
anys. El 38% dels atropellaments a nens d’entre 0 i 14 
anys va ser per una infracció comesa pel propi vianant 
(el nen) o pel seu acompanyant.

Si disgreguem una mica les dades veiem que el 2013 
el nombre de nens menors de 4 anys atropellats va ser 
de 415, dels quals 155 estaven cometent una infracció 
com a vianants en ser atropellats (ells o el seu acompa-
nyant), mentre que els nens de 4 a 14 anys atropellats 
van superar el miler (1.297) i en 495 casos, la causa va 
ser una infracció de tràfic comesa pel vianant. És preo-
cupant l’increment d’atropellaments de menors de 14 
anys en ciutats i carreteres espanyoles, un augment 
del 12% pel que fa a 2012, i les infraccions d’aquests 
vianants menors de 14 anys, que pugen en un 21% pel 
que fa a l’any anterior.

La infracció més greu comesa pel nen-vianant quan va 
ser víctima d’un accident (44% dels casos) va ser irrom-
pre en la calçada o creuar la via per un lloc indegut, i 
entre els nens de 0 a 4 anys aquest percentatge puja 3 
punts situant-se en el 47%, sobretot quan a aquestes 
edats solen anar acompanyats d’un adult.

La segona de les infraccions de la canalla és la de no fer 
servir els pas de vianants sense semàfor, amb un 17% 
dels nens víctimes d’un atropellament. Preocupa també 
que aquesta dada s’ha incrementat en un 28% pel que 
fa al 2012. Si parlem de creuar el semàfor en vermell, 
aquesta infracció va ser comesa pel 6,6% dels menors 
de 14 anys víctimes d’un atropellament, sent aquesta 
la tercera infracció més comuna dels menors quan són 
atropellats.

Hauríem de demanar a les diferents Administracions, a 
pares i educadors una major preocupació per la Segu-
retat Viària dels nens. Hem de tenir en compte que una 
de les formes d’aprenentatge dels nens és per imitació 
dels seus pares. “El 2013 va haver-hi 155 atropellaments 
a menors de 4 anys a les vies urbanes i interurbanes 
d’Espanya mentre cometien una infracció de trànsit, i 
en la totalitat d’aquestes infraccions anaven acompanyats 
per un adult. Això és el més preocupant, l’educació 
viària que donem als nostres fills i familiars. El nen aprèn 
d’allò que veu, i si cometem infraccions quan els acom-
panyem, en un futur ells també les cometran”, assegura 
Anselmo Murado, President de Formaster. En aquest 
sentit, des de l’Associació també es lamenta l’escassa 
educació viària que es dóna als centres escolars.

Decàleg per a la Seguretat Viària dels Nens – Vianants

· Els adults han de donar exemple. Per això cal creuar 
per on toca i quan el semàfor estigui en verd. Els nostres 
fills aprenen dels nostres actes.

· Fer dels nostres trajectes un joc educatiu: ensenyant 
colors, formes i senyals

· Ensenyar als nens que abans de creuar han d’adonar-
se que tots els vehicles estan aturats i mirar a banda i 
banda del carrer o carretera.

· No caminar amb els nens per la calçada o carretera. 
Sempre per la vorera o pel voral i en aquest cas sempre 
contra direcció al sentit del trànsit.

· No aparcar en doble fila. És perillós que el nen camini 
per la calçada i a més, un cotxe en doble fila priva de 
visibilitat a la resta de conductors que circulen per ella.

· Els nens han de sortir del cotxe sempre pel costat de la 
vorera.

· Quan s’espera en un semàfor, no apropar el cotxet 
infantil a la vora de la vorera. Aturar-nos sempre a una 
distància prudencial.

· Obligar als nens a portar casc quan muntin amb bici-
cleta. El costum fa una futura necessitat.

· Ensenyar als fills a jugar a les zones habilitades per a 
això. Les voreres i vorals no són zones de joc i poden 
resultar perilloses.

· Respectar sempre les normes de seguretat viària 
encara que no es vagi amb la canalla. També ens poden 
veure altres infants que actuaran per imitació.

Font: ARA Criatures, suplement del diari ARA. 
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Jocs de lògica (+8)

Entreteniment | Humor



I tu què saps?

AMPA Escola Parc del Guinardó
ampa.parcguinardo@gmail.com

ampa.parcguinardo.cat

WiFi o no WiFi

El auge de la tecnología WiFi en los últimos años se ha 
disparado (sobre todo en los hogares), haciendo pensar 
a muchos usuarios que el simple hecho de ver un cable 
se vea como algo obsoleto. 

En un mundo en el que la tecnología evoluciona a 
ritmos exponenciales, hablar de una elección wifi o 
cableada en el diseño de redes como la mejor, resulta 
muy incierto. Dicha elección va a depender de varios 
factores que pueden favorecer a una u otra tecnología, 
siendo generalmente una combinación de ambas, la 
solución que mejor cubrirá las necesidades finales de 
los usuarios.

Frente a la comodidad que ofrece el wifi sigue apare-
ciendo la garantía, tanto en velocidad como en seguri-
dad, que ofrece el cable. Hay que aclarar que la elección 
de una u otra tecnología no hará que nuestra conexión a 
internet sea más rápida respecto al máximo contratado.

El aire puede parecer capaz de llevar una cantidad in-
finita de datos, pero eso es obviamente falso. ¿Cómo lo 
sabemos? Las estaciones de radio se dividen en canales 
para asegurarse de que no se superponen; diversos 
servicios, como teléfonos celulares y transmisiones de 
televisión también tienen espectro específico asignado 
a ellos.

El problema es la interferencia, que es un problema 
que puede afectar a un router Wi-Fi al igual que puede 
afectar a una emisora de radio. Si otro dispositivo está 

utilizando la misma frecuencia y canal que su router, el 
rendimiento de ambos se verá afectado. Una solución 
común es cambiar la configuración del canal en la con-
figuración del router, pero incluso esto a veces puede 
fallar.

La señal wifi tiene un alcance limitado. Las ondas no 
pueden penetrar objetos densos y sólo pueden alcanzar 
una cierta distancia. Una pared con tuberías, o un objeto 
grande como un horno, podría disminuir el rendimiento 
Wi-Fi si se interponen entre el router y el PC conectado 
de forma inalámbrica a la misma.

El rendimiento de las conexiones wifi viene condicio-
nado por su forma de transmitir los datos, ya que no 
permite que el envío y la recepción de datos se puedan 
realizar de forma simultánea (half-duplex).

Todos estos problemas no afectan a las redes cableadas, 
aunque implicará el tendido de cable, tanto más incó-
modo y estéticamente aparatoso cuanto mayor sea la 
distancia entre el router y el aparato a conectar.

Estudiar el tipo de los equipos que se van a conectar a 
nuestra red puede resultar aclaratorio. En algunos casos, 
el uso de cable es la mejor opción. Por ejemplo, en equi-
pos (ordenadores de sobremesa, servidores, Smart tv, 
videoconsolas,…) que necesiten una conexión estable 
a internet de banda ancha para acceder a contenidos 
audiovisuales de alta definición, o en el caso de requerir 
subir o bajar gran cantidad de datos a través de Internet.

Dicho esto, resumir que no se trata de una elección u 
otra. Las redes cableadas resuelven los problemas que 
afectan al wifi, pero para la mayoría de los usuarios 
domésticos la solución que aporta el Wifi es más que 
suficiente. 

Christian Mendoza, pare del Ferran (4rt), la Maria (P5) i 
la Itziar (P3)

Agraïm els articles i propostes que ens heu fet arri-
bar 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: 
Sonia Aparicio, Ramon Cugat, Anna Gilabert,  
Sonia Gómez, Carlos Moreno i Brisa Nebot

T’agradaria 
veure la revista 

en color? 
Descarrega-la de la 

web de l’AMPA!


