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Que els infants puguin ser allò
que vulguin ser
Els últims mesos hem vist com, reiteradament,
s’ha utilitzat l’escola com a instrument polític.
No és un fenomen nou: els decrets d’educació
canvien massa sovint segons la ideologia de qui
governa i, el que és pitjor, ho fan des dels despatxos i d’esquena a la comunitat educativa.
L’últim atac, al model educatiu català, ha estat especialment flagrant perquè atempta directament
contra els drets de les persones. Segregar els
infants per motius d’idioma vol dir privar-los del
benefici de créixer bilingües, vol dir escatimar-los
la riquesa de conviure amb infants que parlen un
idioma diferent al seu i vol dir, per sobre de tot,
robar-los un futur d’igualtat d’oportunitats.
No s’acostuma a recordar que el model d’immersió lingüística va néixer fa 35 anys, a Santa
Coloma de Gramenet, justament a petició d’un
grup de pares castellanoparlants que volien que
els seus fills poguessin expressar-se en les dues

llengües: el català i el castellà. Uns pares que van
entendre que la llengua, lluny de dividir, uneix i
cohesiona.
L’escola catalana és un model d’èxit avalat pels
resultats obtinguts després d’anys d’aplicació. La
mateixa alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, recordava fa poc que ella no podria haver accedit a
aquest càrrec si no hagués anat a l’escola pública
catalana. N’és només un exemple: com ella, tants i
tantes d’altres no haguessin pogut arribar a assolir
els reptes anhelats.
Tant de bo els nostres infants puguin ser allò
que vulguin ser. Com a adults, tenim el deure de
facilitar-los-hi. I això passa per defensar el model
d’escola pública catalana que tenim, diversa i integradora, i brindar-los l’oportunitat de créixer en
una escola com la nostra, igualitària, democràtica
i respectuosa. Sens dubte, un dels millors regals
que podem fer-los.
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L’entrevista
TEMPS DE MIGDIA: Continuem aprenent... sense saber-ho
El temps de migdia ocupa dues hores i mitja, un llarg
espai de temps fora de l’horari acadèmic que els nostres
fills i filles passen a l’escola. És un temps dedicat al dinar
i al lleure. Un temps en què els nens i nenes continuen
aprenent.
Menjar i tastar, aprendre.
Jugar i descansar, aprendre.
Tallers i bosquet, aprendre.
Però sabem ben bé com funciona?

Us presentem un recull monogràfic sobre el migdia que
inclou: una entrevista al Guillem, el nostre doble coordinador; un article de la comissió de menjador sobre
les jornades temàtiques; una recepta molt esperada i
una entrevista feta pels alumnes de 5è a la Loli, la nostra
cuinera.
Agraïm a l’escola l’oportunitat que ens va donar de
poder dinar al menjador i viure de primera mà el temps
de migdia. I al Guillem i a la resta de monitors/es per
permetre’ns colar-nos en la jornada temàtica de la Xina.

El Guillem, de monitor a doble coordinador
El curs 2011-12 va arribar a l’escola un monitor que poc s’imaginava que acabaria tenint un
paper molt destacat en el funcionament de les activitats de lleure de l’escola.
Parlem del Guillem Barrera, que va venir per primer cop a fer una substitució puntual i s’ha
guanyat la coordinació d’extraescolars i la de temps de migdia. Llicenciat en INEF i màster en
docència, va començar a treballar en el món del lleure el 2010 en les colònies d’estiu de la
Generalitat i també a Rosa dels Vents fent colònies d’anglès.
Aterres al Parc del Guinardó com a monitor d’extraescolars, el curs passat fas un gran salt, i aquest curs un salt de
gegant. Ens expliques com ha anat aquesta trajectòria?
Hi ha una figura clau, el meu amic Gerard, que era el
monitor de futbol dels grans. Des de Diverjoc (l’empresa
de les extraescolars aleshores) necessitaven un monitor
de futbol per als petits, i el Gerard em va recomanar. A
més de monitor de futbol vaig fer també l’activitat de
multiesports.
El curs passat, l’AMPA va confiar les extraescolars a una
altra empresa (Aula2) i va decidir introduir la figura de coordinador d’extraescolars. Jo hi vaig postular perquè era
una bona oportunitat. Des de l’AMPA van creure en mi i
vaig començar. Sembla que van quedar contents i aquest
curs em van oferir la coordinació del menjador.
O sigui que portes la coordinació del temps de migdia i
la d’extraescolars. Deus ser qui més hores passa a l’escola.
Doncs sí, perquè també faig acollida de matí i de tarda.
Arribo a les 7.30h a l’escola per fer acollida fins les 9h i
me’n vaig a les 18h. Tinc estones lliures, però a vegades
les aprofito per acabar d’ultimar les activitats, com avui.
De 9 a 10h atenc les famílies per temes de menjador i els
alumnes em baixen les llistes per passar-les a cuina. A les
12.30h dino amb l’equip, i a les 13h ja comença el temps
de migdia fins les 15.30h. A les 16.30h faig acollida i la
coordinació d’extraescolars fins les 18h.
Tu pots decidir el teu equip de treball?
No. Però sí que sóc la persona de referència a l’escola, i si
veig que un monitor/a no funciona, ho comunico a l’empresa (Aula2), que té en compte la meva opinió. En canvi
quan cal fer una substitució puntual sí que sóc jo qui trio i
contacto directament amb qui considero.

Centrem-nos en el temps de migdia. Com a coordinador de menjador també has d’estar en contacte amb les
famílies. Com va aquesta experiència?
La relació amb les famílies i també amb l’AMPA sempre
ha estat molt fluida.

“Soc partidari de fomentar
l’autonomia dels nens i nenes”
Quan avui hem arribat al menjador els monitors/es netejaven (i tenien feina!) per poder començar el segon torn.
Això és habitual o és que avui els bastonets xinesos han
causat estralls?
Els monitors/es netegen les taules i escombren entre torn
i torn. De moment funciona així, tot i que jo soc partidari
de fomentar l’autonomia en els nens i nenes, en la mateixa línia que ja va marcar l’escola el curs passat quan es va
decidir que ells mateixos se servissin el menjar. M’interessaria abordar més temes d’autonomia en els nanos, com
per exemple en la qüestió de la neteja. Hi ha nens i nenes
que em diuen que a casa ho fan.
El fet que se serveixin vol dir que s’autoregulen la ració?
Que mengen per la gana que tenen?
Exacte. Ara s’ho serveixen tot. Excepte els de p3 i p4 quan
hi ha sopa o puré. Normalment hi ha sis racions a cada
safata. Cadascú calcula el que els toca i es racionen el
menjar.
Tant per excés com per defecte?
Dins d’uns mínims sí. Els monitors/es vigilen que, encara
que no els agradi el menjar, com a mínim el tastin una
mica. La nostra tasca és incentivar-los a tastar i menjar de
tot, també aliments que no mengin habitualment.
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De fet, en els menús hi ha
plats que tenen ingredients
fora de l’habitual en un menjador d’escola. Quina acceptació tenen?
És veritat que hi ha algunes
propostes sorprenents, com
croquetes de mill, o l’ús de
moltes llavors a les amanides,
per exemple. Jo penso que
és molt ric per als nens, ja
que aprenen nous sabors que
no són gaire comuns. D’entraGuillem Barrera Antich
da, per inèrcia, a vegades ho
rebutgen. I al final ho reben molt bé.
El menjar ecològic és un gran valor en un menjador escolar, però a vegades comporta algun inconvenient. Sembla que hi va haver algun episodi de “bitxets” al menjar.
L’AMPA va apostar per un menjador ecològic pels beneficis que aporta. Això dels “bitxets” va ser un cas puntual.
Vam substituir les bledes per amanida, que sempre n’hi
ha al mig de la taula i és optativa. La Loli va sortir de la
cuina per parlar-ne amb els alumnes. Cal tenir present
que tenim productes ecològics que no han estat tractats
amb pesticides i per tant és lògic que hi pugui haver
insectes. A vegades fins i tot surten de l’amagatall durant
la cocció. En aquest aspecte ara la cura a la cuina s’ha
extremat.
Quins protocols seguiu amb les intoleràncies i al·lèrgies?
Cada monitor és responsable dels menús específics del
seu curs, tot i que el responsable màxim sóc jo. Des de
cuina també faciliten molt la feina. Per exemple, al primer
torn, els menús d’al·lèrgies ja els troben servits quan arriben a menjador. O bé la cuinera deixa el tàper personalitzat al lloc.
Avui al temps de migdia heu celebrat el dia de la Xina.
Com organitzeu aquestes diades temàtiques?
A principi de curs ens vam reunir amb la Montse i amb la
Loli per buscar idees. Vam pensar en quin menjar podia
agradar més sense repetir països del curs anterior. El
primer trimestre vam fer el Marroc, ara la Xina i el tercer
trimestre tenim previst fer Grècia.
Tematitzeu els tallers a partir del país escollit?
Sí. Ens vam adonar que la Xina, per exemple, donava
molt de si per fer tallers relacionats amb la cultura xinesa.
Passades les vacances de Nadal ja vam buscar manualitats que tinguessin a veure amb vestimenta, festivitats i
tradicions de la Xina, com per exemple el drac que hem
estat fent.

A més de l’hora de menjador, hi ha una hora i mitja
de lleure. A banda dels tallers, quines altres activitats
oferiu?
Intentem donar diverses opcions. Des de jocs de pilota
alternatius o competicions esportives fins a una aula
tranquil·la on els nens i nenes fan activitats relaxades més
enllà del joc i de l’esport. Hem limitat el futbol a dos dies
per donar cabuda a altres tipus de joc. Els tallers es fan al
gimnàs, l’aula tranquil.la a la classe de1r, i al bosquet s’hi
va en grups de màxim quinze.
Les activitats que proposem no són obligatòries, però
intentem que tinguin la major acollida possible. Per això
incentivo els monitors a engrescar els nens i nenes a
participar-hi, cosa que no és gaire difícil.
Un cop cada trimestre fem una competició esportiva i
gairebé tothom hi participa. El 1r trimestre vam fer pitxi,
que és un esport que té molta acceptació tant en nens
com en nenes. El 2n trimestre hem fet vòlei i ping-pong.
Programa d’activitats setmanal:
Dilluns - aula tranquil·la, futbol i joc lliure.
Dimarts - aula tranquil·la, taller i jocs alternatius amb
pilotes de plàstic.
Dimecres - aula tranquil·la, futbol i joc lliure. I bosquet.
Dijous - aula tranquil·la, taller i jocs alternatius amb
pilotes de plàstic.
Divendres - competicions esportives i joc lliure.
I bosquet. No hi ha aula tranquil·la.

Per infantil (P3 i P4) el temps de migdia és un món a part, oi?
Sí. Dinen al primer torn i a mesura que van acabant s’esperen a la catifa blava, on hi ha joguines, peluixos i contes, per pujar tots junts a fer la migdiada de 14 a 15h. Uns
quants voluntaris de sisè preparen els llitets a les 13h, i
a les 15h tornen per ajudar a llevar els petits i posar-los
les bambes. Mentrestant les monitores aprofiten per fer
dinàmiques variades com posar música, fer coreos amb
ells, que els encanta, o explicar-los contes.
Per acabar, hi ha algun projecte que t’agradaria implementar de cara al curs vinent?
Molts projectes i propostes de millora, però m’agradaria
implementar-los de forma progressiva, tant en l’àmbit del
menjador com de les extraescolars. Alguns d’ells:
- Fer un taller de cuina freda per cursos, perquè els nens i
nenes manipulin els aliments i exerceixin de cuiners.
- Continuar fomentant l’autonomia dels infants. M’agradaria incidir en la neteja de les taules per part seva.
- Pel que fa a les extraescolars, introduir poc a poc noves
extraescolars com per exemple el bàsquet, que està prou
demanada.
- Incentivar, animar i motivar les famílies nouvingudes i
les d’infantil perquè apuntin als seus fills a les extraescolars, ja que ens hem adonat que a P3 i P4 són una mica
reticents a l’hora d’inscriure’ls a les activitats.
Deixarem la coordinació d’extraescolars per una altra
conversa, ja que veiem que tens propostes interessants.
Ens veiem en un pròxim número de Les Fulles, Guillem!
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Temps de migdia
Viatge a la Xina
Cada trimestre els nostres nens i nenes fan un viatge
gastronòmic lluny dels nostres àpats habituals. L’última
destinació va ser la Xina.
És un dia especial amb un menú i unes activitats també
diferents.
Aquesta iniciativa està pensada perquè els alumnes
puguin conèixer productes nous i formes de cuinar diferents, i aquesta vegada fins i tot una manera de menjar peculiar. Així és, a excepció dels més petits, tothom
va haver d’esforçar-se per utilitzar els tradicionals
bastonets xinesos. Segons va relatar el Guillem, va
costar una mica, però n’hi havia alguns amb molta traça.
També n’hi va haver que hi van veure una espasa o la
vareta de Harry Potter.

festiva que trenca amb la dinàmica quotidiana. Tothom,
però especialment els infants, gaudeixen d’aquest petit
privilegi que és conèixer el món que ens envolta d’una
forma divertida i original.
Agraïm a tota la comunitat educativa, i especialment
a l’equip de menjador l’esforç i la voluntat de fer-ho
possible.

Aquest menú tan diferent es va elaborar a partir de
diferents plats: tallarines a les tres delícies, rotllets de
primavera, pa de gambes i flam de vainilla de postres.
Les competicions esportives dels divendres es van substituir per uns tallers en els quals el fil conductor foren
elements característics d’aquell llunyà país de l’Orient.
Es van fer activitats d’escriptura amb els pictogrames
“Han” característics del seu llenguatge i treballats amb
tinta xinesa. Un altre taller que va tenir molt bona acollida va ser el dels emblemàtics tangram i mikado, però en
una versió gegantina. D’altra banda, aquells que volien
gaudir a l’aire lliure, van passar-ho molt bé amb un joc
tradicional en què, com no podia ser d’una altra manera, la figura d’un drac n’era la protagonista.
Independentment de la feina que significa organitzar
un esdeveniment com aquest, durant tot el trimestre va
servir de pretext per a realitzar manualitats relacionades
amb aquesta diada: màscares d’ós panda, pai-pais,
barrets xinesos, papiroflèxia… que van servir per engalanar la festa.
Sens dubte es tracta d’una jornada que malgrat no forma part de cap celebració concreta, té una connotació

SABIES QUE...
• Els alumnes de 6è van participar en les portes obertes de l’escola explicant la seva vivència a les famílies visitants.
• Gràcies a la venda de la loteria de Nadal l’AMPA va obtenir uns beneficis de 825 €, als quals cal sumar-hi 60 €
de donació particular de diverses famílies. Gràcies!
• El curs vinent se substituirà la loteria de Nadal per una cistella, que es rifarà entre totes les famílies que hi vulguin participar.
• Aquest 10 d’abril se celebra l’acte d’inauguració de la Plaça de Dolors Palau, fundadora i directora de l’escola
durant les primeres dècades. Els alumnes de l’escola participen a l’acte.
• Com que l’escola és en un entorn privilegiat i fins i tot va sortir al TeleNotícies com a exemple d’escola d’aire pur,
a partir del trimestre vinent, cada mes rebrem un grup de deu alumnes de diferents escoles de l’Eixample que
vindran a fer-hi una estada, per fer salut. Mentre duri aquesta estada, dormiran a cases de famílies de l’escola.

Projecte escola

Ara
els nens i
nenes també
fem la
revista!

La Loli ens revela la recepta
d’un dels plats preferits de
l’escola: el cuscús
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L’entrevista
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fem la
revista!
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Racó multicultural
L’entrevista
Menorca, una illa de cultures
S’illa de Menorca ha estat històricament, com molts altres
indrets, una cruïlla de cultures. Sa seva posició, al bell mig
del Mar Mediterrani occidental, i el gran port natural de
Maó, ha fet que Menorca sempre fos considerada per la
potència mundial del moment un lloc desitjat.
Ja des de s’època de Cartago (cap el segle V a.C.), els cartaginesos ja establiren relacions comercials i militars amb
la Menorca postalaiòtica. Menorca també va tenir el seu
paper a les Guerres Púniques (S. III-II a.C), ja que molts
foners menorquins varen ser reclutats pels cartaginesos
per lluitar contra Roma. Sota l’òrbita dels fenicis fou quan
es van fundar ses ciutats de Maó i de Ciutadella.
Un cop Roma va consolidar el seu imperi, també es fixa
com no, amb Menorca, fins que al 123 a.C. Quint Cecili
Metel conquereix l’Illa i es comença el procés de romanització de Menorca i posteriorment (cap al S.III) s’illa es
cristianitza.
Uns segles més tard, cap al S.V, Menorca va ser de nou
conquerida, ara pels vàndals, i després s’incorpora a l’Imperi Bizantí. És època de saquejos i conquestes per part
de normands i àrabs, fins que al 903 s’illa passa a formar
part d’Al-Àndalus. Comença l’època musulmana, amb una
intensa islamització que posa fi a varis segles de cristianisme a s’illa. Amb l’ocàs d’Al-Àndalus, i sobretot a partir
de 1232 amb sa conquesta de Mallorca per part de la
Corona d’Aragó, Menorca continua sent musulmana mig
segle més, però amb un alt grau d’autonomia i comença a
establir fermes relacions amb el Regne d’Aragó.
Menorca torna a ser conquerida al 1287 per Alfons III
d’Aragó. Es repobla s’illa de catalans, es deporten els
musulmans i es torna a professar el cristianisme. Foren els
anys de l’esplendor marítima, on el Mediterrani era el centre del món. Això va propiciar un augment de la pirateria.
Menorca estava entre dos mons: l’occidental i l’Imperi
Otomà. En aquest context, Menorca va patir un dels atacs
més greus. D’una banda el saqueig de Maó al 1535 per
part de Barba-Rossa i d’altra, l’assalt turc de 1558 de
Ciutadella, destruint la ciutat, causant centenars de morts
i uns 3.000 menorquins capturats i traslladats a sa capital
de s’Imperi Otomà.
Menorca va seguir sent objecte de desig per ses grans
potències mundials. Anglaterra, aprofitant la Guerra de
Successió espanyola es va fer amb el control de s’illa al
1713, amb el Tractat d’Utrecht. Va ser una època d’es-

plendor econòmica, ja que les relacions comercials (amb
el port de Maó com a epicentre) anaven vent en popa.
L’Anglaterra protestant va respectar sa religió catòlica i sa
llengua pròpia de Menorca. Malgrat tot, també hi va haver
malentesos entre menorquins i britànics, i no tot van ser
flors i violes.
Al segle XVIII, el Mediterrani occidental era de vital importància i fou l’escenari de la pugna entre ses grans potències del moment (Anglaterra, França i Espanya). Menorca es
va convertir en escenari d’aquesta batalla. Amb la Guerra
dels Set Anys, Menorca va passar a ser francesa al 1756.
El període francès fou curt, ja que va acabar al 1763, i
l’herència més visible que queda va ser la fundació del
poble de Sant Lluís. Menorca va tornar a ser anglesa, fins
al 1782. Aquell any fou conquerida per Espanya, fins que
al 1798 va tornar a passar, per tercera vegada, a Anglaterra, encara que aquesta vegada només per quatre anys,
ja que al 1802 (i fins ara) va tornar a formar part d’Espanya. Al estar prop de 70 anys sota domini d’Anglaterra,
s’herència britànica a Menorca encara és ben viva, tant
amb s’arquitectura (sobre tot per la fundació del poble
des Castell), com en algunes paraules que han quedat
a sa parla dels menorquins, com xoc (guix), mèrvil (bala,
canica en castellà) o boínder (un tipus de finestral), entre
moltes altres. També hem heretat el dia dels Innocents,
que ho celebrem es dia 1 d’abril.
Amb s’entrada de sa història recent, es Mediterrani ja no
fou tant important. Així i tot Menorca encara fou desitjada, com es va veure al final de sa Guerra Civil Espanyola
(1939) quan s’illa, que havia estat republicana fins al final
de la guerra, va negociar sa rendició amb ses tropes
franquistes. Això va despertar s’interès d’ Anglaterra i
de França, que no volien que a ses portes de la Segona
Guerra Mundial quedés en mans de l’Itàlia feixista, que
tenia una base a Mallorca.
I per acabar amb aquesta cruïlla cultural de Menorca,
va venir el turisme caps als anys setanta. Des d’aquell
moment es nombre de visitants que venen de vacances
o a passar els estius a Menorca ha anat a més, fins al punt
que cada any venen més d’un milió de turistes, per una
població d’uns 90.000 habitants.
Roser González, mestra de 5è

Port natural de Maó

Menorca talaiòtica

Es Castell

Fortalesa militar construïda sota el regnat d’Isabel II
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Info escola
Projecte
escola
Crearem un món nou, un món on hi cabran tots els mons
L’escola és el reflex de la
societat i, alhora, és un
espai privilegiat on tots
els nens i nenes adquireixen uns coneixements
i uns hàbits de socialització i de relació amb
els altres. Un dels seus
objectius bàsics ha de
ser ensenyar i aprendre
a viure i conviure; ha de
fomentar i liderar la convivència, tant a l’interior
de l’escola com al seu
entorn immediat.
Un bon clima de convivència és necessari
perquè la tasca dels mestres i l’aprofitament de l’alumnat
tinguin resultats efectius i es realitzin en les millors condicions.
La implicació de tots els qui participem en la vida escolar
és fonamental i el pla de convivència ha de plantejar-se
actuacions que afecten també a tots els àmbits i pretén
planificar mesures de prevenció de conflictes i, si es dona
el cas, la gestió positiva d’aquests.
És bàsic, per a la convivència, parlar molt i escoltar més, i
fer-ho amb un to optimista i positiu. El diàleg suposa tenir
una actitud d’escolta activa i estar disposat a canviar d’opinió davant els arguments de l’altre. Cal posar l’accent en
les relacions i en tot allò que ens uneix més que en el que
ens separa. Els lligams afectius són elements bàsics, en
la convivència no es dona un simple contacte passiu, una
coincidència en un espai; l’altre hi és present, ens importa i
genera emocions i sentiments.
Què és el projecte de convivència?
El Projecte de convivència és un document que ha de
reflectir les accions que l’escola vol desenvolupar per
capacitar tots els nens i nenes i la resta de la comunitat
escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes i té com a missió contribuir al màxim desenvolupament
personal, acadèmic i social de tot l’alumnat.
D’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març,
per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del
Projecte de convivència en els centres educatius dins el
marc del Projecte educatiu de centre, els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir
implementat el Projecte de convivència en el marc del seu
Projecte educatiu el març de 2020.
El Projecte s’impulsa per facilitar una millora constant de la
convivència en l’àmbit escolar i com a repte del progrés de
la responsabilitat personal i social.

Els seus objectius són:
• Elaborar un projecte global amb la participació de tota
la comunitat educativa per tal de gestionar i orientar les
actuacions i els processos.
• Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat de
l’alumnat en un marc de valors compartits.
• Ajudar a cada nen i nena a relacionar-se amb ell mateix,
amb els altres i amb el món.
• Promoure la implicació i el compromís de tots els agents
educatius en la millora de la convivència en el centre i
l’entorn.
• Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes.
• Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la
gestió del conflicte.
• Contribuir a una cultura de la pau i la no violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la
vida de totes les persones.
Els conflictes són inevitables i formen part de les relacions
socials d’una societat oberta i complexa. Cal afrontar cada
conflicte des de la singularitat, evitant les generalitzacions
i a partir de la cultura de la mediació. Per educar en la
convivència, cal posar l’accent en les relacions, abans que
en les diferències. Per això cal potenciar espais que facilitin
el coneixement i el reconeixement dels altres per potenciar la confiança mútua i propiciar la conversa, el diàleg i la
reflexió.
Per tot això a la nostra escola, paral·lelament a l’elaboració
d’aquest Projecte de convivència, estem treballant de manera sistemàtica des de la tutoria i amb cada grup-classe
diferents dinàmiques per tractar temes relacionats amb el
coneixement del grup i d’un mateix, l’educació emocional,
la coeducació, les diferents maneres de comunicar-nos i
relacionar-nos amb el grup, la resolució de conflictes, programes de prevenció de salut etc.
Aquestes dinàmiques s’inicien amb un joc, conte, visionat
d’un curt, etc. I són el punt de partida d’un treball, debat
i/o reflexió d’aquests temes. Al finalitzar cada nen i nena
valorarà individualment aquest treball, guardant a la nostra
maleta totes aquelles coses que ens poden ajudar a avançar i ficant dins “la rentadora” totes aquelles que creiem
que poden modificar.
Hem de conviure en el dia a dia, els uns amb els altres i
considerem que tot aquest treball no es pot aturar mai perquè ens ajuda a trobar estratègies i ens amplien el ventall
de possibilitats per resoldre conflictes i buscar solucions
de manera respectuosa.
Poc a poc us anirà arribant més informació i us demanarem
ajuda per a poder-lo anar avançant.
Un cop estigui acabat es presentarà al Consell Escolar i
formarà part de la documentació de l’escola.
Les i els mestres de la vostra escola
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Activitats
Els Gegants i els Lleons del Parc
passegen per Barcelona
El dia 10 de febrer, en el marc de la Festa Major d’Hivern
de la ciutat, Santa Eulàlia, els grups de gegants i de percussió de l’escola van participar a la X Trobada de Gegantons Infantils d’Escola i de les Colles de Barcelona.
Es tracta d’una cercavila de colles geganteres de diferents
escoles de la ciutat que fa el seu recorregut pel centre de
Barcelona. Com que, a més, van molt ben acompanyats
pels grups de percussió, la desfilada transcorre davant
la mirada atònita i divertida de gent que passeja però,
sobretot, de molts turistes que, un any més, van fer-nos un
munt de fotos i vídeos: els capgrossos del Parc viatjaran
molt lluny!
La desfilada va començar a les 11h a la plaça dels Àngels,
davant del MACBA, i, seguint pel carrer Pintor Fortuny,
baixant per la Rambla i entrant pel carrer Ferran, va acabar, passades les 13h, a la plaça Sant Jaume. Més de dues
hores durant les quals els nens i nenes de la colla van
carregar i fer ballar els gegantons, van portar l’estendard
de l’escola i no van parar de tocar al ritme de la batucada
com uns veritables professionals. Visca la colla gegantera i
els Lleons del Guinardó!

El vestit nou del Lleó

Volem posar ben guapo el nostre gegantó,
el Lleó, i per això li hem de fer un vestit nou.
Vols dissenyar-lo tu? Farem un concurs per
escollir el vestit.
Envia el teu dibuix a:
gegantsparcguinardo@gmail.com
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L’alcaldessa, al Guinardó
El 16 de febrer l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, va venir al Guinardó per a què, tothom
qui volgués, pogués manifestar-li directament
les seves queixes o preocupacions en relació al
barri. L’escola hi va estar representada a través
de la Brisa Nebot, presidenta de l’AMPA, que li
va fer saber que el Parc del Guinardó, l’espai de
joc habitual dels alumnes en sortir de l’escola,
està força brut i bastant deixat. Va insistir en què
és un espai molt concorregut per infants i que,
justament per això, encara és més important
mantenir-lo net de brossa i deixalles. L’alcaldessa
va dir que en prenia nota pel que feia a la neteja

i que, a més, coincidint amb el centenari de la
creació del Parc, que se celebrarà l’any vinent, hi
ha prevista una remodelació i “rentada de cara”
general.

Info AMPA
Vols formar part de la Junta
directiva de l’AMPA?
A la propera assemblea anual de l’AMPA, el
mes de novembre 2018, l’actual Junta directiva plegarà dels seus càrrecs. Han estat tres
anys il·lusionants de projectes engegats i de
feina feta, però cal deixar pas a d’altres persones que aportin idees fresques i energies
renovades. És per això que, des de Les Fulles,
fem una crida a tots aquells que tinguin ganes
d’implicar-se en un projecte il·lusionant com
és la direcció de l’AMPA de l’escola, el motor que ens permet gaudir de tantes i tantes
activitats. No patiu perquè, per fer més fàcil la
transició, l’actual Junta ha manifestat la voluntat d’ajudar els nous càrrecs en tot allò que
faci falta. Qui s’hi anima?

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 zona de bany al gimnàs
Oooh... no tindreu la sort de tenir una zona de bany com
tenien les primeres alumnes que hi va haver a l’escola fa 90
anys. Només era una broma refrescant. Però teniu la sort de
tenir tothom dutxa a casa i poder anar ben “polits i perfumats” cap a l’escola!

Agraïm els articles i propostes que ens heu fet
arribar alguns pares i fills 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:
Sonia Aparicio, Ramon Cugat, Anna Gilabert,
Sonia Gómez i Míriam Peralta

