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Mirant cap al futur, sempre amb els amics
S’acaba el curs i tenim un nou grup de sisè que
arriba al final d’un recorregut. I, com tots, quan
tanquem una etapa, quan acabem un projecte, ens
agrada fer balanç, revisar, recordar. Per a ells ara és
moment de posar nou anys de records a la motxilla
i cuidar-los bé.
Però tan important és mirar enrere com mirar endavant. I per això hem demanat als nois i noies de
sisè que facin un exercici de projecció i que s’imaginin la seva vida d’aquí uns anys.

De gran m’imagino sent professora en
una escola o institut, ensenyant (Abril)
Jo d’aquí deu anys em veig treballant
de forense (Frida)
Jo també, de forense (Lucía)
(continua a l’interior)
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Editorial
(continuació)
Els hem demanat que ens expliquin els seus somnis.

I sí, en el seu cor, per damunt de tot, els amics.

D’aquí deu anys em veig estudiant pel
que m’agradaria ser (Núria García)

No sé què faré quan vagi a l’institut,
però el que és segur és que em seguiré
trobant amb els amics de l’escola
(Natàlia)

Quan sigui gran m’agradaria estudiar
medicina per exemple a Londres, per
poder practicar també l’anglès (Irene)
Però el que realment hem percebut és que a la
classe de sisè s’hi respira pura emoció, alguna por
i nostàlgia prematura. I que en el seu discurs hi
predomina una paraula: institut.

Sé que quan arribi a l’institut serà
molt difícil (Ferran García )
L’institut serà més difícil que l’escola,
però com que ens anirem fent grans ja
no serà tan difícil (Martina)
L’institut serà una nova etapa. Jo aniré
al Carrasco, no hi ha tan bones vistes i
ho trobaré a faltar (Júlia)
L’institut serà més dur que el cole, però
estaré bé perquè hi haurà dos o tres
amics de l’escola (Ricard)

El que més em quedarà d’aquesta escola són els amics (Lucía)
El que m’agrada de l’escola és que
pots conèixer tots els nens i no els oblidaràs. Sempre me’n recordaré dels
meus amics (Núria García)
Tinc molt clar que no oblidaré mai
aquesta escola perquè he après molt i
he fet uns amics increïbles (Irene)
Sempre recordaré els amics, les professores i l’amistat de tot el cole (Ferran
García)
Que les vostres il·lusions es facin realitat!
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L’entrevista
Loida Campmany, mestra de 1r
El pas d’Infantil a Primària és un fet que il·lusiona els nens i inquieta els pares. A la nostra escola
podríem dir que és un canvi d’espai més que un canvi en la manera d’ensenyar i aprendre.
Ja fa quatre anys que la Loida acompanya els nostres infants en aquesta transició tan important.
Abans d’arribar al Parc del Guinardó, havies estat treballant a Infantil en una altra escola. Aquesta experiència
prèvia et facilita la feina d’entendre els menuts?
Sí, perquè el fet d’haver acompanyat anteriorment
nens i nenes d’Educació Infantil m’ha ajudat a conèixer-los i agafar eines per continuar treballant amb ells
el pas a cicle inicial.
Quina creus que és la dificultat més gran amb què es
troben els nens a principi de curs?
Tots els canvis al principi costen una mica, tot i que la
majoria de nens i nenes s’adapten amb facilitat i els
viuen amb il·lusió, ja que tenen ganes de créixer i de
fer-se grans. A partir de primer, l’espai que tenen per
moure’s a l’escola s’amplia, comencen a fer noves assignatures, tenen més mestres, comencen la piscina... Entre
tots els mestres intentem que aquests canvis els visquin
amb naturalitat acompanyant-los en la seva nova etapa.
Un dels temes que sovint preocupa als pares acostuma
a ser l’adquisició de la lectoescriptura. És un aprenentatge complex que s’ha d’estimular però no forçar. Això
com es gestiona? Amb quines eines treballes?
La lectoescriptura és un procés en què els resultats es
veuen al llarg del curs i sempre hem de respectar el
ritme d’aprenentatge de cada nen i nena.
Aprendre a llegir és com aprendre a caminar. Hi ha nens
i nenes que comencen a caminar més aviat, d’altres que
triguen més i tots n’aprenem quan estem preparats. Per
això no ens hauria d’amoïnar gaire; tots n’aprenem quan
ens arriba el moment.
Per mi és molt important que se sentin bé, que estiguin
contents a l’escola i a partir d’aquí l’aprenentatge sorgeix de forma natural.
A l’escola, una de les eines més importants per aprofundir en la lectoescriptura és el treball en equip. D’una
banda tenim els padrins de lectura, són els nens i nenes
de quart que cada any ens ajuden, i ho fan molt bé, en
el nostre camí d’aprendre a llegir. També tenim voluntaris/es que vénen un cop a la setmana a fer lectura
individual amb els nens i nenes.

“És molt important que
se sentin bé, que estiguin
contents a l’escola, a partir
d’aquí l’aprenentatge
sorgeix de forma natural.”

La Loida a la classe de 1r amb els Ratpenats
Quin és el canvi més evident que experimenten els
petits i que més et sorprèn en acabar el curs?
Veure la seva evolució i el seu creixement al llarg del
curs. Un dels canvis notoris i que em fa molta gràcia
és el canvi de lletra, ja que al principi de curs normalment és molt grossa i al llarg del curs la van modificant.
També em sorprèn molt com van adquirint fluïdesa en la
lectura a mesura que passen els mesos.
Ja fa uns quants anys que treballes com a docent, què
és el més bonic d’aquesta feina?
La naturalitat i espontaneïtat que tenen els nens i nenes
quan són petits. Els somriures, les abraçades, els petons
que reps cada dia, les paraules boniques quan t’agraeixen la teva feina i t’ajuden a venir a l’escola amb il·lusió.

“Els somriures, les abraçades,
els petons i les paraules
boniques t’ajuden a venir
a l’escola amb il·lusió”
Un ocellet, bé, més aviat uns ratpenats, ens han parlat
de la teva afició a córrer. De quina fita et sents més
orgullosa?
Córrer és una de les meves passions. Quan era petita
cada any acompanyàvem el meu pare a la marató de
Barcelona i em fascinava. Un dels meus somnis era
poder fer la marató de Barcelona. Aquesta és la fita més
important. Ara que ja ho he aconseguit em proposo
altres reptes.
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Activitats
L’Escola a la Cercavila de la Festa Major
Al ritme dels nostres timbalers, més de cinquanta nens
i nenes i una vintena de pares i mares de l’escola van
participar a la Cercavila de la Festa Major del barri acompanyats pels seus familiars. En total una colla d’unes 150
persones van desfilar com a Gegants i Lleons del Parc del
Guinardó pels carrers del barri, amb la bonica samarreta
verda.
Un dels protagonistes de la jornada va ser precisament
el Lleó, que com a novetat d’última hora es va presentar
reconvertit en gegantó. Se li ha fet una estructura amb
rodes per poder-lo portar amb més facilitat i s’ha mantingut la cuca.
Els petits de p3, p4, p5 obrien la comitiva portant l’estendard, i els de primària es van anar tornant per portar
les figures: el lleó, l’aranya, el follet del parc, la vella, els
dos dimonis, la serp i la vaca.
Com a fi de festa, l’AMPA va convidar tots els participants a un aperitiu a l’escola. Era el colofó a una jornada
festiva d’un èxit absolut que mereix l’agraïment a tots
els alumnes que hi van participar i als alumnes que han
ideat i modelat els capgrossos amb la mestra de plàstica,
l’Esther Pérez. I també al Miki Gelabert, el director de percussió, i a les dues comissions que la fan possible, la dels
Gegants i la dels Lleons.
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Activitats
XVI Jornada Slot i III Jocs de taula
L’AMPA va organitzar una nova edició de la Jornada
de Slot, que té ja una llarga tradició a l’escola, i que va
acompanyada des del curs passat pels jocs de taula.
Una combinació que amb l’experiència acumulada podem dir que funciona molt bé.

gegant, de manera que les criatures van dalt dels cotxes
i els adults els fan anar amb el comandament. Atenció:
amb el lema “Don’t panic!” perquè els cotxes incorporen un sistema de seguretat antibolcatge.

Un cop més, doncs, vam començar la primavera amb
ganes de jugar. Amb ganes de provar jocs nous i de
saber-ne més. Pares, mares i nens i nenes de totes les
edats van anar de taula en taula posant a prova els
circuits de cotxes, aprenent noves regles i estratègies i
exercitant la memòria i els reflexos.
No ens cansarem d’agrair la valuosa col·laboració del
Ramon (antic pare de l’escola) que cada any cedeix
i munta les pistes i els cotxes de Slot perquè l’AMPA
pugui continuar celebrant aquesta jornada. I felicitem la
comissió per fer-ne un èxit.
De fet, l’èxit és tan rotund, que l’AMPA té previst organitzar un SUPER KING SLOT al parc, en una pista de 2 km
circulars. Es tracta d’una nova modalitat que fa furor als
parcs d’atraccions americans, i que consisteix en reproduir els circuits i els cotxes de Slot tradicionals a mida

Punk-rock-familiar i un gran clàssic per la nit del “Cinema a la fresca”

La gran nit de l’espectacle havia arribat, i quin cartell!
Concert dels Punkgrossos i “El libro de la selva”, en la
nova versió hiperrealista. Tot pintava bé. La tronada de
bon matí havia escampat, ens esperava un gran clàssic
del cinema, i hi havia molta expectativa per saber qui
eren els Punkgrossos.
Una gentada al pati de l’escola. I en primícia mundial,
els Punkgrossos van tocar i cantar un repertori amb uns
arranjaments fets a mida perquè petits i grans arren-

quessin a ballar. El públic es va rendir als seus peus
corejant “oootra, oootra”. Bravo Punkgrossos!
Acabat el concert, i des de la profunditat de la selva,
el Mowgli (potser amb ajuda de la Kaa) va hipnotitzar
nens i nenes que van seguir la seva aventura al costat
del Baloo “oso dichoso, oso feliz”.
I la nit va quedar que ni pintada. Fins i tot vam sentir la
Raksha i els seus llobatons udolar a la lluna plena que
es reflectia damunt del mar de Barcelona.
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Racó multicultural
Un popurri de família
Des de Les Fulles del Parc ens van demanar si podíem
compartir la nostra experiència com a família que té
arrels una mica a tot arreu.
Vam parlar de què posar en aquest escrit amb la Irene
i el Nico, i ells no veien molt clar què tenim nosaltres a
explicar, fins que vam fer una mica de repàs: a casa som
argentins, italians, francesos, catalans, catòlics, luterans
i jueus. Tenim família a tots els continents i sobretot els
nostres cognoms són molt i molt estranys! Scherini i
Goldstein, difícils de pronunciar i d’escriure.
També ens vam adonar que per nosaltres anar al
“poble” implica agafar l’avió o fer 14 hores de ruta en
cotxe. I que malgrat que preferiríem no tenir la família
tan lluny, mola quan quedem, perquè o fem un viatge, i
són dies de festa que a més fem en molts llocs diferents,
o tenim la sort que vénen a viure a casa nostra, i ens ho
passem molt bé!
Com per exemple aquells dies que va venir un cosí francès, amb la seva dona hongaresa, i la seva filla. A casa
es parlaven al mateix temps el castellà, l’italià, el francès,
l’anglès, l’alemany i l’hongarès. Aquell dia el Nico i la

Qui som els Punkgrossos?

Irene van demanar...
“però, nosaltres, d’on
som?”, i la veritat és
que els pares no els
vam saber donar una
resposta concisa.
Algunes vegades
costa molt definir
d’on som, i això pot
ser una mica frustrant,
però d’altres està
molt bé això de ser
de tants llocs, sobretot quan hi ha els
mundials de futbol,
que sabem segur
que algun dels nostres equips guanyarà, i també quan
barregem cultures a la taula, menjant per exemple pizza
d’escalivada o “asado” amb calçots.
Família Scherini Goldstein (Irene de 4rt i Nico de 2n)

SABIES QUE...
• Ja s’han publicat els resultats de les subvencions
que l’AMPA va sol·licitar a l’Ajuntament. Ens n’han
concedit sis de les nou que vam tramitar, amb un
import total de 2.700 €, que suposen 250 € més
que el curs passat.

El curs passat, (primavera de 2016), les famílies
dels nens i nenes de P3 ens vam trobar en un càmping per conèixe’ns millor i fer una mica de “germanor”. Vàrem veure que hi havia molts pares amb
una afició comuna, la música. Uns 10 o 12 tocaven
algun instrument o cantaven de tant en tant.
Mesos després, vàrem quedar en un local d’assaig
i va ser molt divertit, tant que vàrem repetir un
altre dia, i un altre, i un altre... fins que l’AMPA ens
va dir que podríem tocar el dia del “Cinema a la
fresca”. I llavors ens vam posar més seriosament
a preparar les cançons i fins i tot a buscar un nom
pel grup. Si els nens i nenes de P4 són els Capgrossos i nosaltres som els seus pares que fem
música una mica Punk... doncs Punkgrossos.
Però no us espanteu, fem cançons infantils amb
puntet de rock i reggae també. Podríem dir que
fem música “Punk-rock-familiar”.

• L’AMPA ha comprat un inflador elèctric per a
les pilotes de futbol, tant d’extraescolars com de
l’escola.
• També hem comprat altaveus per tal que els
monitors d’extraescolars puguin portar-los als diferents espais i connectar-hi el mòbil amb la música
que porten preparada per a les classes.
• Hem reconvertit el capgròs del Lleó en un
gegantó. Se li ha fet una estructura de fusta amb
rodes, un vestit nou (provisional), s’ha adaptat l’estructura de la cuca i li han sortit unes urpes molt
afilades!
• L’AMPA va oferir un aperitiu de final de festa a
tots els participants de la Cercavila de la Festa
Major del barri.
• L’AMPA ha col·laborat en el projecte “Pintem els
colors de la pell” comprant les capses de colors
que contenen la gamma cromàtica per poder fer
l’activitat que us expliquem en aquesta mateixa
revista.
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Info escola
Quin color és el color carn?
Davant d’aquesta pregunta, la majoria de la gent diu: rosa o
taronja si la persona és de pell clara, o bé marró o negra si la
persona és de pell fosca.
A l’escola aquest trimestre, ens hem proposat contestar-la.
Hem participat en un projecte que ha impulsat l’AMPA partint
de la proposta de l’Elisabet Ceballos (mare de la Sara Barris
de 3r) anomenat “Pintem els colors de la pell”.
Els creadors de la idea, Ubuntuland, van voler deixar enrere
l’expressió color carn com a sinònim de rosat clar, per obrir
el ventall a la realitat social avui dia: una diversitat ètnica que
han traduït en vuit tonalitats de colors.

El projecte Ubuntuland ha creat capses de 8 llapis amb els
diversos colors de pell que existeixen. La idea és donar
visibilitat a la diversitat ètnica a les escoles i a les pròpies
famílies, i que tots els infants trobin un to que s’adeqüi al seu
color.
Aquests llapis són eines pensades perquè els infants puguin
trobar el seu color de pell particular, però també perquè,
en pintar, els nens i nenes puguin reflectir la diversitat i que
dibuixin persones de tots els colors.
Després de parlar-ho a les classes algunes de les reflexions
dels nens i nenes han estat que no només el color de la pell
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és diferent, que tots i totes som diferents i hem aprofitat per
parlar a l’aula d’altres estereotips. Algunes de les frases que
s’han dit:
“No existeix un únic color carn, n’existeixen infinits. Cadascú
té un color diferent, però això no és l’única cosa que tenim
diferent. Els sentiments, la veu, els ulls, les opinions... i moltes
coses més són diferents. No està ben dit passa’m el color
carn, o posa veu d’home”.
“Està mal dit: Em pots donar el color carn?”, s’ha de dir: Em
pots donar els colors carn?”
“Es diu això perquè un té la pell blanca, un altre morena, un
altre negra... Perquè potser un va més a la platja i l’altre és
súper fredolic. Tots som diferents, el color carn no existeix”.

“El color carn no existeix, que tothom té el seu to de pell diferent, tothom té moltes coses diferents”.
“Diuen que el color carn existeix, però s’equivoquen: EL COLOR CARN NO EXISTEIX”.
L’objectiu de la proposta és donar visibilitat a la diversitat,
recordant-nos el potencial de l’escola com a motor de canvi
social.
Volem una escola en la qual les diferències i la diversitat siguin vistes com a riquesa i inspiració, com un dels principals
motors de canvi i pensem que visibilitzar a les aules la diversitat de colors, trets i cultures és clau per a la construcció de
societats més justes.
La nostra creació...
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Info escola
Concurs de poesia
Amb motiu de la celebració de Sant Jordi, els nens
i nenes de Cicle Superior hem fet un concurs de
poesia. Els poemes podien ser en qualsevol de les
llengües que aprenem a l’escola i estar relacionats
amb el nostre Projecte de medi. Es podien presentar en qualsevol format (cal·ligrama, acròstic,
monosíl·lab, bisíl·lab, poemes visuals, poemes amb

rima, poemes sense rima aparent, etc.)
Tots van ser molt originals i creatius!
Ens ha costat molt seleccionar-ne dos de cada
classe per presentar-los a la revista, però finalment
hem escollit aquests:

Les
solucions
dels enigmes
del número
anterior

e
e1 = 9 dies

e3 = cap

e2 =

e4 = Buidant el contingut de la segona copa a la que
està en cinquena posició i colocant-la al seu lloc
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Info escola | Humor

Les fulles enredades
A cada número de Les Fulles hi ha un parany.
L’has trobat?
Sigues el primer a enviar la resposta a:
lesfullesdelparc@gmail.com
Ull viu i bon humor!
L’última enredada: un col·leccionista de pilotes imaginari
Realment, ara per ara, no sabem de ningú que es dediqui
a recollir les pilotes que es pengen. El col·leccionista de
pilotes del que parlàvem a Les Fulles del Parc núm. 88
era pura invenció.

I tu què saps?
Homenaje a la Escola del Mar
Todos conocemos a la Escola del Mar, es una escuela
con características muy semejantes a la nuestra, pero
pocos conocen su historia.
A partir de ese olvido histórico decidí emprender un
proyecto muy importante de ciudad para que la Escola
del Mar tenga un merecido homenaje.
La Escola del Mar fue fundada en 1922 por el pedagogo Pere Vergés i Farrés. Estaba ubicada en la misma
playa San Miquel de la Barceloneta. Nació como una
escuela municipal en épocas que la educación publica
apenas existía. El edificio estaba construido de madera
y tenía una forma de herradura abierta orientada hacia
el mar.
A la escuela acudían niños de ambos sexos de 5 a 14
años, y eran escogidas las familias más humildes. En la
Escola del Mar se enseñaba a pensar, a querer, a desarrollar la sensibilidad y las emociones. Estaba enfocada
a los niños enfermos, tomando en cuenta que la cercanía al mar y la playa eran buenos para la salud.
Los pilares de la Escola del Mar fueron: el laicismo, el
sistema mixto, escuela activa, colaboración de los padres, la higiene y el contacto con la naturaleza. Eran los
mismos alumnos los encargados de hacer la escuela. La
playa, el mar y la biblioteca eran los puntos más importantes del colegio.
La Escola solo duró 16 años en la Barceloneta ya que en
enero de 1938 una fatídica bomba del bando Nacional
(por suerte cayó de noche) hizo desaparecer a la Escola
que tuvo que trasladarse a Montjuïc y en el año 1948 se
instaló en el barrio del Guinardó.

Escola del Mar está carente de homenajes visibles.
Algo inexplicable. Por ello decidí tomar la iniciativa para
que en enero de 2018, cuando se cumplan 80 años de
la bomba, la playa Sant Miquel tenga: una placa visible, renombramiento de la playa a favor de la Escola
del Mar, charlas informativas y por último involucrar a
las escuelas municipales de Barcelona y el Guinardó
para hacer actividades lúdicas, para que no olvidemos
que los niños de la Escola del Mar fueron víctimas de la
guerra y también refugiados dentro de la ciudad.
En el proyecto participan más de 15 instituciones entre
ellas muchas del Guinardó y personas implicadas en
temas de memoria histórica. Finalmente el proyecto
cuenta con el apoyo del gobierno municipal.
De esta manera y entre todos y todas, desde el lugar
que nos toque, podremos saldar una deuda histórica
con la querida Escola del Mar.

En lo que llevamos de democracia el espacio de la

Mariano Pesin, papa de Biel de P4

I tu què saps?

opció 1) Escriu-lo en un full
i fica’l a la bústia de l’AMPA.

“I tu què saps?” és el nom d’una secció de LES
FULLES DEL PARC en la qual et convidem a
participar!

opció 2) Envia’ns el teu escrit per
email a lesfullesdelparc@gmail.com
(Aquesta opció és “la ideal” si vols acompanyar la
teva explicació d’una fotografia o dibuix).

Tens alguna afició o algun coneixement
que vulguis compartir? Has estat en algun
lloc especial? Ens en vols parlar i ensenyar
una foto? Vols explicar-nos com cuines
algun dels teus plats preferits? ...O potser
has vist alguna pel·lícula, espectacle, llegit
algun llibre i el vols recomanar?
Explica’ns-ho i ho publicarem a la revista! Aquest
curs ja ho han fet uns quants alumnes de 5è.
Pots fer-nos arribar el teu escrit a partir
de setembre de dues maneres:

AVÍS
per a nens
i nenes!

No oblidis indicar-hi el teu nom, cognoms i curs!
Agraïm els articles que
ens heu fet arribar i que
trobareu publicats en
aquest número de Les
Fulles del Parc.
COMISSIÓ de Les Fulles:
Sonia Aparicio, Ramon Cugat,
Anna Gilabert i Sonia Gómez

