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Entenent la vida, entenent el món
Arribem al final d’aquest primer trimestre que va
començar amb la il·lusió dels nens i nenes d’encetar
un nou curs, i amb la il·lusió dels adults de veure
com aprenen, de veure com creixen. Però amb la
il·lusió també va venir una sacsejada que va entrar a
les cases i a l’escola, i els nens van entrar al món dels
grans.

posant la pau en primer pla. Des de l’AMPA donem
el nostre suport a les iniciatives que ens proposa
l’escola i a la feina que fan perquè els nostres fills i
filles entenguin el que succeeix en el nostre entorn,
per educar-los en la vida. El nostre suport, doncs, i la
nostra col·laboració, perquè estem convençuts que
escola i famílies juntes enriqueixen la vida escolar.

No és fàcil entrar al món dels grans. Sovint no és
fàcil ni per als grans. Per això és important que tant
des de l’escola com des de casa acompanyem els
infants en aquest camí, que els eduquem per entendre la vida.

En aquest número de Les Fulles del Parc conversarem amb una mare i un pare que han promogut
projectes a l’escola, aportant-hi la seva experiència
personal i professional. Des d’àmbits diferents, tots
dos ens parlen de valors i d’emocions. Tots dos ens
parlen d’aquest món dels grans tan complicat, un
món que han volgut mirar amb ulls de nen. I així,
posant-se a la seva altura, ajudar-los a entendre la
vida, a entendre el món.

En aquest sentit, l’escola ha fet una bona tasca cada
vegada que l’actualitat local i global ens ha servit
una nova crisi social, tot treballant-la amb els infants
a partir dels valors humans, des de les emocions, i
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L’entrevista
Material sensible
Hem volgut publicar excepcionalment dues entrevistes perquè, malgrat tractar-se de dues persones
que tenen trajectòries aparentment molt allunyades, vam trobar-hi unes coincidències que feien
oportú posar-les de costat.
Projectes amb l’escola, treball amb nens, implicació
social, ajudar a entendre el món... I reconeixement

internacional. I és que amb pocs dies de diferència
la Valérie Delpierre i el Miquel Insausti van veure
vinculada la seva feina a dos noms que no necessiten presentació: Oscar i Nobel.
També el nostre reconeixement per l’èxit en la difícil empresa de treballar amb material tan sensible.
L’enhorabona a tots dos!

Valérie Delpierre, mare de l’escola i productora de cinema
Amb dos fills ja a l’institut i un altre, el Leo, a 1r, la Valérie Delpierre té una gran experiència
com a mare de l’escola. Una experiència que ha posat sovint al servei de la seva tasca professional, com a productora de cinema.
Ella és l’alma mater d’Inicia Films, la productora de l’aclamada Estiu 1993 (dirigida per Carla
Simon), una pel·lícula que ha estat seleccionada per representar Espanya als Oscars. Al gener
sabrem si finalment Estiu 1993 és una de les pel·lícules candidates, però en qualsevol cas,
decideixin el que decideixin els acadèmics de Hollywood, haver arribat tan lluny és ja un triomf
innegable.
L’Oscar seria com la cirereta del pastís, però Estiu 1993
ha recollit ja un munt de premis.
I tant! Portem un any molt intens i hem perdut una mica
el compte dels premis que la pel·lícula ha anat rebent.
És veritat que el premi de Berlín va significar un abans i
un després, perquè va situar la pel·lícula a l’esfera internacional i, alhora, va significar un reconeixement important també per a casa. Però no hi ha premi petit: tots ens
fan moltíssima il·lusió. Fins i tot en el lloc més impensat,
l’apreci i l’amor que ha rebut la pel·lícula és tan gran!
També va rebre el premi a la millor pel·lícula espanyola
al Festival de Màlaga.
Sí, aquest festival també ens feia molta por perquè no
sabíem com reaccionaria el públic espanyol... però els
va encantar. I això ens va deixar molt més tranquil·les de
cara a l’estrena a Barcelona.

“L’escola sempre ha estat per
mi una gran inspiració”
I què tal l’estrena a Barcelona?
Uf! A Barcelona, a casa, amb l’equip, la família, els
amics... va ser molt i molt emotiu. Ens vam prometre no
plorar i ni la Carla ni jo ho vam aconseguir!
A més de la teva llarga experiència com a productora,
en aquest cas, en què les protagonistes de la història
són dues nenes de tres i sis anys, segurament t’ha estat
útil la teva experiència com a mare...
No creguis, com que totes les anècdotes que surten a la
pel·lícula havien estat viscudes per la Carla, ella tenia

La Valérie al Parc del Guinardó
molt clar què volia explicar. Però sí que, per ajudar-la a
escriure algunes parts del guió, vaig proposar-li de venir
a passar dos dies a l’escola.
A la nostra escola? Al Parc del Guinardó?
Sí, sí, vaig demanar permís a la direcció per a què la
Carla pogués passar dos dies a la classe de 1r (amb el
grup que actualment està fent 4t). Ella volia veure com
es relacionaven els nens, com parlaven entre ells... I la
veritat és que li va ser molt útil.
Per a què pogués observar com es relacionaven els
infants de l’edat de la protagonista petita, vam ajuntar
uns quants nens de la classe del meu fill petit, que actualment fan 1r, i va estar observant-los mentre jugaven
al parc. Tot i que en aquest cas no li va servir massa
perquè no li van fer cas... bé, o potser li va servir per
adonar-se que els nens d’aquesta edat acostumen a
anar a la seva!
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Com ho vau fer per a què les nenes s’aprenguessin el
guió? O, almenys, diguessin el que havien de dir?
De vegades, si les nenes canviaven el text però a la
Carla ja li estava bé el que deien, ho donava per bo.
Però d’altres vegades, la Carla volia que diguessin les
paraules exactes. Per aconseguir-ho, vam utilitzar un
dispositiu que permetia, a través de la disposició dels
micròfons, que la Carla anés parlant durant la gravació,
els anés dient què havien de dir o havien de fer, i això
els va facilitar molt la feina. Després, simplement vam
haver de treure la seva veu a postproducció.

per exemple, que un dels dos hagi d’agafar vacances o
deixar la feina). Al final, però, tot es resumeix en què els
pares s’havien de cuidar de les filles. I en aquest cas, ho
van entendre perfectament. Va ser molt fàcil treballar
amb ells i tot va anar la mar de bé.
Has comentat que vas portar la Carla a la nostra escola
per a què pogués observar els nens, però no és la primera vegada que utilitzes l’escola com a part de la teva
feina.
L’escola sempre ha estat per mi una gran inspiració. He
fet moltes coses amb l’escola, i les seguiré fent. La vida
de l’escola -i de les estones al parc, és clar- és molt rica
i molt útil quan teballes en projectes que involucren
nens.
Quins altres projectes has fet a l’escola?
Vaig rodar un curtmetratge titulat Opera prima, a partir
d’un projecte d’ideació d’una pel·lícula al curs de P4
del meu fill mitjà. Va ser molt interessant perquè van ser
els mateixos nens els que van encarregar-se de tot el
procés, des de la idea de partida de la pel·lícula a l’elaboració de les entrades per a l’estrena. Nosaltres vam
documentar tot el procés i, al final, li vam donar forma
com a curtmetratge.
També vam rodar la pel·lícula La meva escola, que fa el
seguiment d’un grup en el seu últim any, és a dir, 6è, i
parla d’aquell moment en què els nens deixen l’escola i,
d’alguna manera, també la infància.

Fotograma d’Estiu 1993
És fàcil gestionar la presència dels pares en un rodatge
d’aquestes característiques?
Diguem que el càsting va ser conjunt, de filles i pares.
Vam tenir moltes converses prèvies amb ells abans de
signar el contracte: què implica un rodatge, què han
de tenir present... Per exemple, havia de quedar clar
que un rodatge és una feina, que la nena, quan se la
necessita, ha d’estar disponible, o que els pares han
de ser responsables dels seus fills (i això pot implicar,

Els teus projectes actuals també parlen de nens?
Doncs sí, i en tinc dos en marxa. Un d’ells passa a l’any
1992 i l’altre, a l’actualitat. I tots dos els alimento d’anècdotes relacionades amb l’escola, tant pròpies com explicades. L’escola i el que l’envolta conforma una petita
comunitat, amb els seus conflictes, malentesos, amors,
desamors, generositat... Hi ha de tot!
Des d’aquí volem desitjar molta sort a la Valérie i a tot
l’equip de la pel·lícula Estiu 1993!
Més info: http://iniciafilms.com/misitio/verano-1993/

Miquel Insausti, pare de l’escola compromès amb la Cultura de Pau
El Miquel dedica la seva vida professional a formar nois i noies de Cicles Formatius en el marc de
les energies renovables. Per la seva filla Mireia, que ara fa 3r, va triar l’Escola Parc del Guinardó.
Ha col·laborat diverses vegades amb l’escola fent tallers relacionats amb la Cultura de Pau i la
resolució de conflictes.
Té un llarg recorregut en els temes de pau i és membre de FundiPau, una de les més de 450
ONGs inscrites en la Campanya Internacional per Abolir les Armes Nuclears (ICAN) que
enguany ha estat guardonada amb el Premi Nobel de la Pau.
Des de quan ets defensor actiu de la pau?
Des de petit, a casa sempre em van ensenyar a viure
amb valors relacionats amb la pau. Aquesta és la llavor
que ja de gran, i a partir d’una experiència viscuda a
Centreamèrica, he anat aprofundint i integrant a la meva
vida quotidiana amb un compromís actiu per la pau.

Quin va ser el desencadenant per a fer-te’n?
Com he dit, un temps viscut a Centreamèrica, principalment el final de la guerra civil a Guatemala els anys
1992-1994, em va ensenyar que quan tornés a casa res
podia ser igual i em vaig relacionar amb gent que feia
molt temps que vivien activament el camí de la pau.
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L’entrevista
Què és FundiPau?
FundiPau és una organització que promou la Cultura de
Pau i la Noviolència. Té com a objectiu principal crear
opinió publica, és a dir, consciència ciutadana. Si la
societat està cada vegada més informada i activa, podrà
impulsar canvis culturals i estructurals que facin possible
l’eradicació de la violència com a forma de relació entre
persones i pobles. I serà capaç de reclamar els seus
drets, el més important dels quals és el dret a la vida,
que no s’ha de veure amenaçada per cap motiu, com
per exemple l’ús de les armes.
Com arribeu a la gent?
Fem accions i propostes d’educació per la pau com una
via de substitució progressiva de la cultura de la violència per una Cultura de Pau (exposicions, activitats i materials didàctics, cursos de formació, conferències, etc.).
Realitzem campanyes de sensibilització social i pressió
política per reclamar a les institucions compromisos cap
al desarmament, la desmilitarització, la prevenció de
conflictes, el ple respecte als Drets Humans i la promoció activa d’una Cultura de Pau.
A què es dedica la ICAN, la Campanya Internacional per
Abolir les Armes Nuclears, que fa uns dies ha rebut el
Premi Nobel de la Pau?
És un moviment global nascut a Austràlia l’any 2007, integrat actualment per unes 450 ONGs d’arreu del món,
entre les quals hi ha FundiPau. Va impulsar una nova
perspectiva en la llarga trajectòria del desarmament
nuclear. En lloc de posar el focus en temes d’estratègia i
geopolítica, va situar la necessitat d’abolir les armes nuclears en tant que són una terrible amenaça en termes
humanitaris.
Com et vas sentir quan vas saber que donaven el Nobel
de la Pau a la ICAN?
En primer lloc sorprès, però una vegada confirmada la
notícia, molt content perquè s’han reconegut els esforços fets durant anys per la societat civil liderada per la
ICAN per aconseguir la prohibició de les armes nuclears
en el marc de la legislació internacional.

deixadesa i irresponsabilitat del club nuclear i els seus
aliats.
Hi ha molta gent que veu la pau com una utopia, ja que
els humans som com som. Què n’opines després dels
anys que portes lluitant per la pau?
Mentre pensem que és una utopia inassolible ens
traiem responsabilitats, no fem res i tot segueix igual.
Si pensem que la utopia es pot fer realitat, ens posarem
a caminar i entre tots la podrem assolir. Però compte,
això no vol dir que d’un dia per l’altre tot canviï radicalment. No, no, la pau es un camí i mentre el caminem,
encara que ens desviem molt sovint, anirem avançant.
Has treballat directament en zones de conflicte?
Sí, a Guatemala amb les CPR (Comunitat de Població en
Resistència) a la selva de l’Ixcan i frontera amb Mèxic durant els anys 1992-1994. També he conegut realitats en
camps de refugiats i desplaçats a El Salvador i Nicaragua.

“Vam aconseguir que els
alumnes agafessin consciència
de la sort que tenen de viure
com viuen, i que s’adonessin
de la vida tan difícil i injusta
que tenen els nens refugiats”
És molt diferent demanar la pau des del sofà estant que
des de la zona de conflicte?
Sí, esclar, però no tothom pot estar en zona de conflicte
per defensar la pau. Ara bé, si el sofà ens fa ser realment
crítics amb el que veiem, segur que ens aixecarem, ens
farem activistes i caminarem pel camí de la pau, fent
petites coses entre nosaltres i per a nosaltres en el dia a
dia (respecte, estima, escolta, paciència, temps, ganes,
entusiasme, generositat, tolerància...).

“Si som realment crítics amb
el que veiem, segur que ens
aixecarem del sofà i caminarem pel camí de la pau”
Com creus que pot ajudar el premi a la desnuclearització?
L’aprovació el mes de juliol de 2017 per part de l’ONU
del “Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears”
i el premi Nobel suposen un factor d’incidència política
ja que recorda a les potències nuclears la seva obligació
de desarmar-se. Si durant anys han viscut tranquil·lament amb un “Tractat de No-Proliferació Nuclear” que
les comminava, però no les obligava a avançar cap el
desarmament, ara el nou tractat posa en evidència la

La directora ejecutiva de ICAN Beatrice Fihn
Fa uns quants anys vas fer un taller a l’escola sobre resolució de conflictes.
Sí, en una classe on hi havia un problema molt concret,
vaig provocar un conflicte controlat per a visualitzar el
problema i que els alumnes en fossin conscients.
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Un cop se’n té consciència, se’n pot trobar la solució.
T’han tornat a demanar col.laboració en algun altre cas?
Demanar-m’ho, demanar-m’ho no, però arran de la crisi
dels refugiats d’aquests últims anys he fet altres tallers
amb quasi tots els cursos de Primària, conjuntament
amb un altre pare de l’escola, el Ramon Cugat, que em
va donar suport tècnic.
I també he col·laborat amb l’escola per desenvolupar
activitats relacionades amb el DENIP (Dia Escolar de la
Noviolència i la Pau), que se celebra el 30 de gener.
Què vas voler transmetre als alumnes en els tallers sobre la crisi dels refugiats?
Que agafessin consciència de la sort que tenen de
viure com viuen, i que s’adonessin de la vida tan difícil i
injusta que tenen els nens refugiats simplement perquè
han hagut de fugir del seu país per culpa d’una situació
política i social crítica.
Com vas planificar aquests tallers?
Els vam organitzar amb el Ramon Cugat i ho vam fer en
dos nivells: per als més grans vam visionar el documental
“Un lugar en el mundo” sobre nens refugiats, i després en
vam fer un debat. Amb els més petits vam fer una activitat
en què havien d’imaginar un viatge mitjançant un dibuix.
Després els vam comparar amb els viatges que fan els
nens refugiats i en vam observar les diferències.
Com van respondre? Van ser conscients del que significava ser refugiat?

El Miquel a la classe de 2n amb els Rellotges
Crec que sí. Tots hi van participar i estic segur que alguna coseta vam sembrar aquell dia. Ara bé, dependrà de
l’entorn familiar i d’amics en què visquin que aquesta
llavor doni fruit o no. No vull desaprofitar l’oportunitat
que em dóna aquesta entrevista per fer una crida a la
responsabilitat que tenim tots en el tema.
Estàs content de com van anar els tallers?
Sí, molt, i agraeixo la complicitat de les mestres en
cadascuna de les activitats. Sense elles no hagués estat
possible. Sé que són temes transversals que l’escola
treballa com a valors dintre del seu currículum.
Més info: http://fundipau.org/la-campanya-internacional-per-a-labolicio-de-les-armes-nuclears-premi-nobel-de-la-pau-2017/

SABIES QUE...
• L’AMPA ha arribat a un acord amb l’AMPA de l’Escola Estel per compartir les xerrades i tallers de l’escola de mares i pares. Una col·laboració que ens fa molta il·lusió i esperem que sigui llarga i profitosa.
• La nova ordenació de la sortida de l’escola funciona bé i fa més
endreçada i segura la feina de repartir les criatures.
• S’han venut més calendaris que el curs passat, i la venda ha aportat a l’AMPA un benefici de 522 euros.
• La comissió d’obres de l’AMPA ha demanat un ajut a l’Ajuntament
per poder adequar la caseta on ara es fa educació física perquè pugui tornar a tenir zona de bany, tal com hi
havia en els seus inicis. L’AMPA té pensat poder oferir-hi l’extraescolar de natació per a parvulari. Per concedir
l’ajut, l’Ajuntament ha posat la condició que els dilluns tots els nens es dutxin a l’escola per reduir la despesa
en aigua a les famílies.
• Els guanys que s’hauran aconseguit amb la loteria de Nadal aniran destinats íntegrament al nou reforç
d’anglès a Primària promogut i finançat per l’AMPA.
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Activitats
I ja en van 94!
Un any més, l’escola va celebrar el seu aniversari
amb una gimcana pel parc en què hi van participar
tots els alumnes, des dels més petits fins als més
grans. També s’hi va involucrar tot l’equip de mestres
i un reduït però entregat nombre de pares i avis,
que va donar un cop de mà en algunes proves.
Com cada any, els nens i nenes estaven organitzats
en grups conformats per un infant de cada curs,
de P3 a 6è. Els de 6è, és clar, eren els encarregats
de dirigir el grup i de cuidar els més petitons... i
van assumir el seu rol amb una certa dosi d’orgull i
molta responsabilitat.
El tema triat per a la gimcana va ser el mar, i les
proves van consistir en: fer punteria amb ruixadors
d’aigua, pescar peixos, fer puzzles, construir vaixells,
pintar amb esponges, buscar fòssils amagats a la
sorra, observar el fons marí... El més important,
com sempre, va ser compartir un matí de joc per
a totes les edats i... passar-ho la mar de bé!

‘Oh benvinguts, passeu, passeu’

IV Jornada de jocs de taula

El passat 29 de setembre, l’AMPA va organitzar la festa
de benvinguda per a les noves famílies que aquest
curs han arribat a l’escola. Sobretot hi havia famílies de
P3, tot i que algunes amb infants més grans que també han aterrat aquest curs a la nostra escola tampoc
no s’ho van voler perdre.

Dissabte 28 d’octubre l’AMPA va organitzar una nova
matinal de jocs de taula. Enguany es van avançar les
dates per tal d’ajudar els menuts a trobar la inspiració
abans d’escriure la carta als Reis d’Orient.

Els nens van poder gaudir d’un saníssim berenar preparat pels alumnes de 6è, que va consistir en entrepans de pernil i de formatge, broquetes de fruita i sucs
de fruita ecològics.

Les nenes i els nens van passar-s’ho d’allò més bé amb
clàssics com Monza, Laberinto Mágico o El frutal, però
els que van tenir més èxit foren Stone Age Jr., Rush
Hour Jr.,o Las flores de colores de Laura entre d’altres.

A més de donar la benvinguda a tothom, l’AMPA va
explicar quines són les seves tasques principals, amb
el suport d’uns fantàstics cartells, específicament
dissenyats per a l’ocasió, que parlaven de temes com
les extraescolars, les activitats familiars, les colònies, el
sopar d’estiu o la revista.

Agraïm com cada any la col·laboració de tots els pares
i mares que juntament amb juegosdmesa.com van
omplir les taules del menjador de divertits jocs per
gaudir en família.
Felicitem la comissió per l’organització i els pares i mares de sisè pel deliciós servei de bar que van preparar.
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Assemblea General de l’AMPA
El 30 de novembre va tenir lloc l’Assemblea General de
l’AMPA. Es tracta d’una trobada important perquè, a diferència de les reunions mensuals de la Junta, de caire més
executiu, l’Assemblea anual és el moment de l’any en què
tots els socis i sòcies de l’AMPA ens trobem per fer balanç
de la feina realitzada i debatem propostes per al futur.

memòria econòmica del curs anterior i el presssupost
per al curs vigent; la reelecció de la Junta Directiva i...
la presentació del nou carnet de l’AMPA!

A l’Assemblea, doncs, es van explicar les activitats realitzades durant el curs anterior, però també, i sobretot,
vam reflexionar plegats sobre la feina que estem fent i
sobre què podríem canviar i millorar.

Un carnet? Doncs sí, perquè ara, a més de contribuir a
la millora de la qualitat de l’experiència educativa dels
nostres fills i filles a l’escola, ser soci de l’AMPA té molts
més avantatges! Més de 40 establiments i comerços
del barri han volgut participar de la nostra iniciativa i
ens ofereixen descomptes en alguns dels seus serveis.
Podeu consultar-ne el llistat al web de l’AMPA i també
en aquestes pàgines.

Així, els punts més destacats de l’Assemblea van ser
l’aprovació de la Memòria Anual del curs 2016-2017;
l’explicació de les tasques i el funcionament de l’AMPA
per al curs actual, 2017-2018; la presentació de la

Ah, i recordeu que, tot i que no tornarem a tenir Assemblea Anual fins el curs que ve, si teniu comentaris o
suggeriments, podeu fer-los arribar a través del correu
de l’AMPA: ampa.parcguinardo@gmail.com
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Info escola | Racó multicultural
Ens inventem cançons
A classe de música ens inventem cançons. A vegades només la lletra, a vegades lletra i música, música sola, improvisem...
Aquest inici de curs dues classes han inventat la lletra d’una cançó en base de la melodia d’una altra cançó.
Els nens i nenes de P5 han fet una cançó “Els gratacels” amb la música d’una cançó peruana “Aquí en Machu Picchu” i els nens
i nenes de 4t “Som els de 4t” a partir de la cançó “Això és el que fem, així és tal com som” d’Albert Gumí.

ESLOVÀQUIA es un pequeño país en el corazón de la Europa
central. No tiene costa y hace frontera con Polonia, República
Checa y Austria, Hungría y Ucrania. Tiene una población de
más de 5 millones de habitantes y su capital es Bratislava. Nació
como país el 1 de enero de 1993, anteriormente existía como
Checoslovaquia. El paisaje eslovaco destaca sobre todo por sus
montañas, los Cárpatos, donde se encuentran los montes Tatras
que son muy populares para esquiar y es el lugar que recibe
más visitas turísticas. El clima de Eslovaquia es continental, hay
cuatro estaciones bien marcadas, los veranos son cálidos con
temperatura alrededor de los 30°C.
Platos más destacados de la gastronomía eslovaca:
- “halušky” - comida hecha de harina y patata (gnocchi) que se
sirve de dos maneras: con col cocida y tocino derretido o con

queso de oveja “bryndza” y trozos de tocino frito. Suele comerse con “žinčica”, una leche agria típica de los pastores eslovacos.
- “guláš” - comida hecha con carne de res y cebolla, con muchos ingredientes a los que el pimiento molido y la mejorana le
dan un olor muy especial y característico.
- “zemiakové placky” - tortillas de patatas ralladas con harina,
huevos y mucho orégano. Se prepara una masa que luego se
fríe en aceite.
En invierno se preparan distintos platos calientes. El más común
es el chucrut y muchas sopas de las cuáles destacamos la de ajo
que se sirve generalmente dentro de un pan, o la sopa de col
agria “kapustnica” a base de carne ahumada, setas y chorizo.
Eslovaquia está orgullosa de su folklore y sus tradiciones.
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Austràlia

Los festivales populares más grandes se llevan a cabo en los
pueblos de Východná, Myjava o Detva. Cada región tiene un
carácter único- trajes, música, canciones, bailes o dialectos…
La costumbre más típica es la llevada de la Morena (en forma
de efigie de paja vestida con ropa de mujer) que simboliza
el fin de invierno y la llegada de la primavera. Chicas jóvenes
llevan la Morena a un arroyo, la desvisten y le prenden fuego,
luego la arrojan al arroyo.

La llevada de la Morena
La fiesta religiosa más importante del año es Pascua. Los
muchachos van de puerta en puerta, echan agua a las chicas y
levemente les dan látigos con ramas de abedul que se decoran con cintillos de color (esos cintillos los ponen las chicas).
También es tradición latigar suavemente a niños pequeños,

los niños reciben dulces, especialmente huevos y conejitos de
chocolate, pero a cambio deben recitar una rima de Pascua, tal
como: ¨Šibi, ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča, ja chcem
iba máličko, maľované vajíčko.¨
La fiesta de San Nicolás, el 6 de diciembre, es esperada
ansiosamente por los niños. Este día San Nicolás visita las
casas acompañado por el diablo y el ángel, y regalan dulces y
juguetes a los niños que se portaron bien durante el año. Los
dulces se ponen en las botas que los niños preparan antes de ir
a acostarse. San Nicolás da carbón o cebollas a los niños que se
portaron mal.
La Navidad es la fiesta más esperada de todas las familias. La
gente limpia sus casas, hacen pasteles de miel y decoran sus
casas mucho antes de la llegada de las fiestas. Especialmente a
los niños les gusta mucho decorar al árbol de Navidad con dulces que no deben faltar. El primer plato de la noche de Navidad
está hecho de obleas con miel, nueces o ajo para que aquellos
que lo comen tengan buena salud todo el año. El menú es
diferente en cada región, pero generalmente se sirve sopa de
repollo y de segundo pescado y ensalada de patatas. Después
de cenar la familia abre los regalos bajo el árbol de Navidad, se
cantan canciones y se cuentan cuentos de Navidad.
Martinka Cabadová, mare de la Magdalena de 3r
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Info ampa
Carnet de l’AMPA
L’AMPA ofereix a totes les famílies sòcies el carnet de soci/a. És gratuït i us permetrà gaudir d’un munt d’avantatges a una pila de comerços del barri.
Un voluntari de cada curs repartirà dos carnets i un fullet informatiu a totes les famílies que no van poder recollir-los el dia de l’assemblea de l’AMPA.
Relació de comerços i avantatges:
COMERÇOS

ADREÇA

AVANTATGES

+ COTAS - Tot per les mascotes

Av. Mare de Déu de Montserrat 182

Fins a un 10% dte. en productes de botiga

AQUA - Centre d'estètica

Av. Mare de Déu de Montserrat 270

Higiene facial 15€. Rentar, tallar i pentinar 19€.

ARQGEA - Serveis tècnics
d'arquitectura

C. Pere Costa 23

10% dte. en rehabilitació integral, ascensors,
comunitats, ITE, informes i dictàmens,
arquitectura, eficiència energètica,
bioconstrucció...

ATUCOM

C. Roger de Llúria 27

10% dte. en venda de disfresses i complements
(excepte maquillatge, lloguers i màscares de
làtex)

BONIC

C. Telègraf 34

10% dte en papereria. 5% dte en llibres.

COPIES MIL - Copisteria

Av. Mare de Déu de Montserrat 250

5% dte.

COS VIBET - Centre estètic

Av. Mare de Déu de Montserrat 146

10% dte. en tractaments

CRL OPTICS

Pg. Maragall 211

Revisió gratuïta. 15% dte. en ulleres de sol i 10%
en ulleres graduades

DISPUNT DROGUERIA
PERFUMERIA IRIS

Av. Mare de Déu de Montserrat 216

20% dte. en pintures de la marca Lepanto i 10%
en fragàncies d'alta gamma

DR. ROMEU - Gabinet mèdic i
psicològic

C. Bruc 127, 3er 2a

10% dte. en tots els serveis durant el primer any

ELECTRODOMÈSTICS M. REGIS

C. Acàcies 2

Demanar pel seu descompte o obsequi

EL COLORAO - Regals i
Passatge Llívia 40
complements creats per artesans
i dissenyadors

5% dte.

ESPAI DENTAL

Demanar pel seu descompte

C. Sardenya 298, local 2

EVA HIBERNIA

10% dte.

FARMACIA JESUS C. GÓMEZ
MARTÍN

Av. Mare de Déu de Montserrat 143

10% dte. en assessorament nutricional i altres
serveis de salut

FERRETERIA MONTSERRAT

Av. Mare de Déu de Montserrat 135

10% dte. en productes de ferreteria i 15% en
parament de la llar

FLORS I PLANTES VALENTÍ

Av. Mare de Déu de Montserrat 202

10% dte. en plantes i 5% en flors

HERBOLARI FERRAN

Pg. Maragall 138

5% dte. en productes dietètics

JACARANDA - Plantes i Flors

Trav. de Dalt 21-23

10% dte. en plantes d'interior

JORDI CANALS - Perfumeria i
Drogueria

Pg. Fabra i Puig 213

5% dte. en articles de perruqueria

JORVI - Il·luminació

Av. Mare de Déu de Montserrat 115

15% dte. en làmpades decoratives, d'interior i
d'exterior. 5% en bombetes de baix consum,
halògenes i tubs fluorescents.

LA FESTA AL TEU ROTLLO - Sala
privada festes

Rda. Guinardó 134

5% dte. de dilluns a divendres

LA LLIBRERIA

Pedralbes Centre Shoping P2, LA1

5% dte.

LAMPISTERIA CANO

Av. Mare de Déu de Montserrat 146

10% dte. en material de botiga

LLENCERIA MARIA JOSÉ

Av. Mare de Déu de Montserrat 245

10% dte. (excepte en rebaixes)

MARGA - Perruqueria i estètica

Pl. Catalana 3

Canvi de look+bany+kerastage 22€
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Info AMPA | Humor
MONTSE ROCH - Roba per dona

Av. Mare de Déu de Montserrat 156

5% dte. (excepte en rebaixes)

NATURAL MENT - Cosmètica
ecològica i massatges

Pg. Maragall 116-118

5% dte. en cosmètica ecològica i 10% en
massatges

NEW BRITANNIA

Passeig Maragall 412, entl.

Matricula gratuïta per alumnes nous durant el
primer any

ÓRBITA BCN - Rutes Culturals

Ruta Cultural a escollir per 11€ per persona

PEUS - Sabateria

Av. Mare de Déu de Montserrat 148

10% dte. (excepte en rebaixes)

PRACTIC INDUSTRIA GRÀFICA Impressors

C. Torre Vélez 18

15% dte.

PSICOJIN - Centre de salut
hol·lística i Jin Shin Jyutsu

C. Torre dels Pardals 7

Adults: 1a sessió de Jin Shin Jyustu a 25€ i les
5 següents a 30€. Nens: 1a sessió a 20€ i les 5
següents a 25€.

RECANVIS MARAGALL - Taller
cotxes

C. Varsòvia 44

20% dte. en tots els serveis

SALMERON JOIERS

Av. Mare de Déu de Montserrat 125

7-10% dte. en or blanc i groc i brillanteria. 5% dte.
en plata, xapats, acer, marcs de plata i rellotgeria.

SATARO HAL - Reparació
d'ordinadors

Av. Mare de Déu de Montserrat 214

5% dte. en la mà d'obra de tots els serveis

SERRA VINS I LICORS

C. Varsòvia 28-30

5% dte.

TÁNIT NAVARRO

2x1 en els seus cursos i tallers de veu i Mamá
Canta.

TARANNÀ - Regals singulars
i productes artesans
i de comerç just

C. Ramon Albó 68

5% dte.

TOMY TAPAS Bar Restaurant

Av. Mare de Déu de Montserrat 173

10% dte. en sopars

UT MÚSICA

C. Amilcar 173-175

Matrícula gratuïta per tots els alumnes. Pels grups
"Música per nadons" i "Petits" el mes de juny és
gratuit.

WERNER - Productes d'àudio
i vídeo

C. Fontanella 20

10% dte. en equips d'àudio

Les ofertes o descomptes són susceptibles de canvis o cancel·lacions per part dels comerços col·laboradors.
Podeu accedir a la informació actualitzada sobre els avantatges del carnet a través del web de l’AMPA:
http://www.ampaparcguinardo.cat/comissions/comunicacio/carnet-de-lampa/

L’AMPA la fem entre tots
Mentre ultimem detalls per aquest número de Les
Fulles del Parc que teniu a les mans, se celebra
l’Assemblea General de l’AMPA amb molt poca
assistència de socis. La revista no és el lloc ni el
moment per abordar la perplexitat o preocupació
que això pugui comportar. Però sí que ens hem
preguntat:

“Què passaria
si no hi hagués AMPA?”
La pèrdua a nivell de qualitat humana i educativa que
tindríem pot valorar-la cadascú a nivell particular. El
que és segur que ens perdríem són aquests serveis
que l’AMPA ofereix als seus socis:
• Acollida matinal i de tarda.
• Activitats extraescolars.
• Colònies d’estiu.
• Escola de mares i pares.
• Servei d’acollida gratuït en les xerrades per a
mares i pares.
• Agenda escolar gratuïta.
• Calendari.
• Carnet AMPA Parc del Guinardó (avantatges als
comerços del barri).
• Revista Les Fulles del Parc
• Web i facebook.
• Equip de voluntariat de suport a l’escola.

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: no hi haurà Super King Slot al parc
La proposta de fer un Slot gegant al parc va ser una invenció també gegant que va sorgir de les ganes gegants de
repetir la jornada de Slot i jocs de taula.

A més de les activitats obertes a tothom, que són:
• Casal d’estiu.
• Activitats familiars a l’escola. Berenar de benvinguda, Jornada de Slot i jocs de taula, Festa d’extraescolars, Sopar de famílies, Cinema a la fresca.
• Cercavila de festa major del barri amb els capgrossos i el grup de percussió de l’escola, els
Lleons del Guinardó.
I les inversions en millores en la vida escolar:
• Participació en el Consell Escolar
• Reunions de convivència amb l’escola
• Reforç d’anglès a Primària en horari lectiu
• Equip de música
• Material de psicomotricitat
• Proteccions al pati de dalt

AVÍS
per a nens
i nenes!

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:

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, Sonia Gómez
i Míriam Peralta

