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exTRA d’eSTIU!

Animats per la bona acollida que va tenir el curs passat, presentem 
la segona edició de l’extra de Les Fulles del Parc, amb la voluntat 
de consolidar-la. 

En aquest número extra recollim les activitats d’estiu: especta-
cle de música de l’escola, cinema a la fresca, sopar de famílies, 
colònies i casal d’estiu. I l’hem fet íntegrament en color perquè 
pugueu apreciar més bé la tria de fotos que us presentem.

Donem una bona rebuda al curs 2015-16, un curs que ens 
porta novetats a l’escola i a l’AMPA. 

A l’escola, amb tot l’equip directiu reincorporat i amb il·lusió 
per continuar implementant el projecte de direcció ja aprovat. 
A l’AMPA, amb renovació de càrrecs a la vista i amb una par-
ticipació creixent per part de mares i pares majoritàriament de 
parvulari. Són noves veus i nous reforços que ajudaran a tirar 
endavant la tasca de l’AMPA.

 
Berenar de benvinguda

El berenar de benvinguda va donar el tret de sortida a les 
activitats que organitza l’AMPA. Després de rebre les noves 
famílies, presentar-los les funcions i les activitats que porta a 

terme l’AMPA, i degustar el bon berenar, la curiositat va portar 
les mares i els pares escales amunt per descobrir els racons de 
l’escola i la màgia del bosquet, acompanyats d’uns guies que 
ja s’havien fet seu el territori: els seus fills.

Esperem que ben aviat aquestes noves famílies ja us sentiu 
part de l’escola Parc del Guinardó i us sumeu a la nostra comu-
nitat educativa formada pels infants, l’escola i les famílies.

Des de l’AMPA us convidem a assistir a les reunions mensuals, 
a formar part de les comissions de treball, i a participar de les 
activitats que organitzem al llarg del curs. L’escola la fem entre 
tots i més participació fa més rica la vida escolar.
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Activitats

espectacle musical de primavera

5 de juny de 2015 

Un any més l’escola va convidar les famílies a l’espectacle musical que 
mestres i alumnes preparen al llarg del cursa classe de música. 

Sota el títol “La volta al món amb en Jepet”, l’espectacle va presentar un 
recorregut per músiques d’arreu del món, ballades i cantades per tots els 
alumnes, des de p3 fins a 6è.
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Activitats

Colònies – La Comademont

Cinema a la fresca

5 de juny de 2015

Després d’esperar impacients que es fes fosc, va començar la sessió 
de cinema a la fresca amb la pel·lícula “Com ensinistrar un drac”.  
El bar dels alumnes de 6è va ajudar a entretenir la nit amb bona 
teca digna d’una nit de cine.

25-28 de juny de 2015 

El curs es va tancar com cada any amb les colònies de 
l’AMPA. El lloc escollit va ser La Comademont, una masia 
pairal del segle XIII, situada a Batet de la Serra dins el 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Els 
grans hi van estar 4 dies/3 nits, i els d’infantil 3 dies/2 nits. 

L’AMPA va subvencionar per segon any consecutiu una 
part de les colònies, assumint el cost de les monitores 
de l’escola que acompanyen els nens i donen suport 
als monitors de la casa. En aquesta ocasió hi van anar la 
Patri i la Vane. Els agraïm a elles i al Pau Viles, el pare de 
l’escola que coordina les colònies, els resums diaris al 
blog.

Aquells dies els nens no van parar: jocs al bosc buscant 
fades i follets, taller de màscares, BTT, activitats d’aventura 
com circuit de tirolines, rocòdrom, tir amb arc... i piscina 
i més piscina per suportar l’onada de calor que sufocava. 
Darrere la casa, un Gran Tipi va acollir els de 3r,4rt i 5è 
que hi van passar una nit (pocs i poc van dormir!), i va fer 
volar la imaginació als de p5,1r i 2n que van poder fer 
l’indi com Déu mana.
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Sopar de famílies i mestres

12 de juny de 2015

Les famílies vam acomiadar el curs amb l’esperat sopar que organitza l’AMPA al pati de l’escola. Hi va haver una gran 
assistència i participació, i les taules van quedar parades amb tota mena de plats, dolços i salats, primers, segons i 
postres que es van repartir per cursos com ja és habitual.

L’exquisit i generós bufet va fer córrer petits i grans al voltant de les taules per tastar una mica de tot. I és que sem-
pre hi ha plats que són mereixedors de premi!

I després del sopar ja tothom esperava la divertida exhibició de ball que preparen els nens i nenes més balladors 
i amb menys vergonya. Les ganes de ballar es van anar encomanant... i tots els pares i mares de 6è van acabar a la 
pista acompanyats d’algunes mestres i emocionats pel comiat.
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Activitats

Casal d’estiu – el secret de la selva

El casal d’estiu que organitza l’AMPA conjuntament amb MusicActiva té la música com 
a fil conductor. Els nens i nenes protagonitzen un espectacle musical que va creixent 
setmana rere setmana. Enguany va tenir com a eix temàtic “El secret de la selva”.

Els més petits es van convertir en animals de tota mena, des de micos, elefants, girafes 
i lleopards fins a óssos o mussols. Els vigilaven i protegien “els guardians”, interpretats 
pels grups de cicle inicial. I els més grans eren “indis patindis” i “exploradors”.
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Hem triat nom!

Ja tenim el nom amb el qual ens coneixereu durant 
aquest curs.

p3 – els gegants 
p4 – les estrelles 
p5 – els peixos 
1r – els ocells 
2n – els experiments 
3r – els prehistòrics

 

Ja tenim el calendari! 

El calendari més bonic del barri ja és a punt de sortir 
del forn.  Amb un nou disseny,amb les festes i activitats 
de l’escola i de l’AMPA, i amb les festes oficials. Amb 
fotos de l’equip de l’escola, que sempre es presta molt 
amablement a posar per l’ocasió. I, el més important, 
amb les fotos dels nostres fills guapos-guapos!

Us recordem que la venda del calendari  és una de 
les tradicionals i principals maneres que té l’AMPA per 
recollir fons extra per a les activitats que s’organitzen 
durant l’any i per a les ajudes que concedeix a l’escola 
i als alumnes sempre que és possible.  Comprant el 
calendari col·laboreu en que l’AMPA pugui reinvertir 
en benefici dels nostres fills. A més, és un bon record i 
un regal pràctic per als avis, tiets, cosins, veïns, amics... 
I àvies, tietes, cosines, veïnes, amigues.... Us esperem a 
la paradeta!

COMISSIÓ de Les Fulles del Parc: 
Sonia Aparicio, Ramon Cugat, Anna Gilabert,  
Sonia Gómez, Carlos Moreno i Brisa Nebot

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.

Pots proposar temes d’actualitat, o jocs i entrete-
niments. 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 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....

Les Fulles del Parc són teves. Entre tots, les ompli-
rem d’idees!

Contacte: lesfullesdelparc@gmail.com

Ja ets de l’AMPA?

Animem a totes les famílies de l’escola a fer-se sòcies 
de l’AMPA, l’Associació de Mares i Pares de l’escola.  
L’AMPA ofereix els següents serveis als seus socis:

· Activitats extraescolars. 
· Colònies d’estiu. 
· Acollida matinal i de tarda. Preu amb descompte. 
· Escola de mares i pares. 
· Servei d’acollida gratuït en les xerrades per a mares i 
pares. 
· Agenda escolar. Preu amb descompte. 
· Calendari. Preu amb descompte. 
· Carnet AMPA Parc del Guinardó. Avantatges als co-
merços del barri.

Si ets soci de l’AMPA, a més de poder gaudir d’aquests 
serveis, podràs ser agent actiu del seu funcionament 
formant part de les comissions de treball i participant en 
l’organització de les activitats obertes a tothom, que són:

· Casal d’estiu. 
· Revista Les Fulles del Parc, web i facebook. 
· Equip de voluntariat de suport a l’escola. 
· Festes a l’escola. Berenar de benvinguda, Sant Jordi, 
Jornada de Slot i ping-pong, Festa d’extraescolars, 
Sopar de famílies, Cinema a la fresca. 
· Cercavila de festa major del barri. 
·  Xerrades per a mares i pares. 
· Ioga.


