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Ja heu arribat al capdamunt de l’escala
Cada grup de sisè ha tingut les seves vivències i
té els seus records del pas per l’escola. Ara se’n
va un sisè marcat per una empremta. L’empremta
de la mestra Sílvia Majoral, el nostre referent a
educació infantil, que va “seguir el fil” del grup a
P3, P4 i P5.
I aquesta experiència, la Sílvia, la va convertir
en un llibre deliciós que recomanem molt:
“Seguint el fil de les propostes dels infants”.

Aquells infants que vau cuidar cargols, us vau
ficar dins d’un conte, vau escriure amb formes
trobades, vau fer ombres de colors, vau inventar
jocs, vau fer maquetes i cabanes, aquells infants
que ara deixeu l’escola, heu estat objecte d’estudi de molts mestres i futurs mestres del país. En
podem estar orgullosos!
(continua a l’interior)
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Editorial
(continuació)
Hem recollit algunes frases del llibre, concretament
de quan fèieu P5.
“Estem junts perquè som amics. Érem cavalls,
monstres i ara escales. Quan acabem el cole
haurem anat a totes les classes.” (Ona)
“Som grans com les escales.” (Blanca)
Doncs sí, ja sou grans, ja heu pujat totes les escales
de l’escola. I us volem recordar un conte que vau
estampar precisament a les escales. Segurament
sense saber-ho, en aquell moment vau escriure com
seria la vida ara que us feu grans. Nosaltres ara us
regalem aquesta “traducció” amb els nostres més
bons desitjos de futur.
“Un dia vam ajuntar totes les escales del país.
Ens vam posar un casc per no fer-nos mal.”
Que pugueu arribar tan lluny com us proposeu.
Vigilant on trepitgeu i quin camí agafeu.
“Amb un tractor i un camió vam construir una
escala que anava al cel.”
Que sapigueu trobar les eines per construir les vostres il·lusions.
“Pel camí vam trobar planetes, bruixes,
extraterrestres, la lluna, el sol, els núvols,
els reis d’Orient, les estrelles, ocells, coets, avions
i helicòpters. Però va passar una bruixa, hi va
tirar pólvores màgiques.
I va fer desaparèixer l’escala.”
Pel camí hi trobareu aventures i desventures, bon
temps i mal temps, alegries i tristeses, facilitats i
entrebancs.
“I vam caure tots avall, avall, avall fins
a la piscina.”
Que tingueu sempre un bon coixí que alleugereixi
les caigudes...

.... i pugueu continuar pujant escales màgiques. Per
continuar creixent. Que tingueu molta sort i que
aquestes paraules vostres us acompanyin sempre!
Juguem a l’escala màgica!
A P5 la Sílvia us va preguntar: “On aniríeu si tinguéssiu una escala màgica?” I vau contestar:
“Al cel. A la lluna. Als planetes. Al castell dels
monstres. A mirar les estrelles.”
Ara us ho hem tornat a preguntar i heu dit:
“Al cel (Marina). A Hogwarts (Ona i Yaiza).
A l’espai (Hector). A Narnia (Laia C.).
Als Oscars (Blanca). A la final de la Campions
(Marc). A chuchelandia (Eline). A veure la Nadia
Comaneci (Jana).”
“Seguint el fil de les propostes dels infants”. Sílvia Majoral.
Col. Temes d’infància, 68. Associació de Mestres Rosa
Sensat. Barcelona, 2012

Famílies, gràcies pel vostre llegat
En aquest sisè també hi ha hagut un bon grup de
pares i mares que durant molts anys s’han involucrat en l’AMPA com a junta, en comissions o com a
voluntaris. Lara (amb la Núria), Eva, Neus, Susana,
Lourdes, Pau, Jordi... Ens deixeu una escola millor
que la que vau trobar. El resultat del vostre esforç
reverteix en tots els nens i nenes de l’escola, els que
hi són i els que vindran. En nom de l’AMPA, el nostre
més profund agraïment. I als que marxeu us desitgem, igual que als vostres fills, molta sort!
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Info escola
Gimcana per a pares i mares
Dins del projecte interdisciplinari “Pas a pas pel
Guinardó”
Un vídeo publicitari ens va impulsar cap a un repte
que tots vam assumir amb molta il·lusió: dissenyar i
coordinar una gimcana per a les nostres famílies.
Aquesta experiència, pels Peixos (nens i nenes de
1r), tenia com a finalitat anar sumant experiències
en: coordinar sense manar; incloure l’altre; cooperar amb l’altre; superar-se en equip i gaudir del joc.
El projecte va tenir tres fases: investigació i recollida
de dades; disseny i preparació i resultat i avaluació.
Per a superar cada fase vam haver de recórrer a tots
els àmbits del coneixement en busca de les eines i
els recursos apropiats.
Ha estat una experiència molt gratificant per a tothom!

La città infinita va començar amb un tap de perfum i un tac de fusta
“Mira, un camí, així venim a casa teva! Ho fem per
aquí, per aquí, per aquí.. i ja! Tachán! Estem construint! Dos ascensors i això serà la muralla i podem
anar fent el Castell més gran. Jo faré l’aeroport i tot.
Jo he fet per on va l’electricitat, la llum del carrer.
Nosostros hacemos una fábrica para reciclar pilas y
ponerlas nuevas. I allà el dipòsit d’aigua! Aquest és
un circ amb una llum molt gran perquè es vegin els
malabaristes. Farem un parc infantil i això serà una
exposició. Papa, no cal que busquis més perquè jo
ja ho he aconseguit!”
La ciutat és un lloc d’intercanvi de paraules, desitjos i records, on les persones tenen l’oportunitat de
conviure amb la diferència i d’encarar les contradiccions de la societat. A la ciutat no té cabuda una
forma de vida egoista. Els nostres fills tenen l’oportunitat de créixer, d’enriquir la nostra ciutat, ja que
la ciutat té el valor de les persones que l’habiten.
Infinita serà la nostra ciutat si la fem sostenible, i
serà sostenible si la fem nostra, si omplim els espais urbans amb les nostres identitats individuals i
amb les nostre imaginari col·lectiu. Encara que hagi
començat essent un tap de perfum i un tac de fusta.
*La Roberta Genova, ens va proposar jugar a La
città infinita als nens i nenes i les famílies de P3 a 1r
el 21 d’abril al menjador de l’escola, transformat en
escenari on la creativitat i les habilitats manuals van
crear 4 projectes únics i irrepetibles. Algunes

de les reflexions d’aquest escrit són d’Italo Calvino
i de Paulo Mendes da Rocha. Els diàlegs són dels
nostres petits grans urbanistes.
Elena Redondo, mare de l’Ismael de P5
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Projecte escola

Ara
els nens i
nenes també
fem la
revista!
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Activitats
Els Gegants i els Lleons a la Festa Major
del barri
Fidels a la nostra cita amb la Festa Major del Guinardó, els
Gegants i els Lleons del Parc vam participar a la Cercavila
que va reunir 12 colles d’arreu de Catalunya i 4 escoles
del barri. La plantada de gegants i el so de les gralles i els
timbals escalfant ritmes van convertir el Mas Guinardó en
un escenari màgic de mil colors, entre els quals s’hi comptaven les nostres 80 samarretes verdes.
Formaven la colla uns 25 nens i nenes que portaven els
capgrossos i l’estendard, acompanyats de 21 lleons petits
i 30 lleons grans que no van parar de tocar durant tot el
recorregut.
La gran novetat va ser la nova “capgrossa”, la Monstra,
obra dels alumnes de 6è amb la mestra de plàstica, l’Esther. Felicitats per aquesta figura tan alegre i riallera!
L’aperitiu ofert per l’AMPA al sorral de l’escola va posar fi a
una festa que diverteix i emociona petits i grans.

Relleu a la comissió
Han passat quatre anys des que l’AMPA va decidir
donar vida a la col·lecció de capgrossos que havien fet les classes de 5è i 6è (2013-14). L’experiment
de portar-los a la cercavila del barri va tenir tan
bona resposta per part de les famílies de l’escola
que es va decidir crear el grup de percussió per
acompanyar-los. I aleshores també ens vam atrevir
a sortir per Santa Eulàlia. La col·lecció de capgrossos ha anat creixent i millorant. I la participació de
les famílies a les cercaviles ha estat un èxit any rere
any.
Han estat quatre anys i set cercaviles. Hem viscut
intensament els preparatius i les festes. Ho hem
passat molt bé veient com els nens s’han fet seus
els capgrossos, i ens alegra saber que ja no són
només unes figures que feien bonic a les prestatgeries de la biblioteca.
Ara el nostre recorregut s’acaba. Fem una crida per
passar el relleu a nous voluntaris que vulguin seguir amb la il·lusió amb què ho hem fet nosaltres.
Visca els Gegants del Parc i els Lleons del
Guinardó!
Comissió Gegants del Parc (Mari Carvajal, Gemma
Enedàguila i Anna Gilabert)
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La Festa a la fresca va tornar a fer el ple
Divendres 1 de juny va començar la marató de
festes de final de curs amb la Festa a la fresca, que
tenia un cartell doble: el concert dels Punkgrossos i
sessió de cinema.
Els Punkgrossos, el grup de pares de P5 que fan
punk-rock familiar, van tocar versions molt marxoses de temes tan diversos com “Cargol treu banya”,
“Hi ha cinc ampolles”, “Busca lo más vital” o “Cielito
Lindo”.

Acabat el concert ens esperava una sorpresa a la
pantalla: un recull de temes de la pel·lícula Grease,
que va fer moure l’esquelet sobretot a pares i mares més o menys desinhibits. I quan ja gairebé era
fosc, tothom a lloc i atent per viure una aventura
amb la pel·lícula “Minúsculos, el valle de las hormigas perdidas”.
Com que entrada la nit va fer fresqueta i molts es
van haver d’abrigar, es va proposar de cara al curs
vinent desplaçar la festa a finals de juny per assegurar-nos un vespre ben calorós i poder omplir el
pati de piscines per refrescar-nos.

XVII Jornada Slot
i V Jocs de taula

Un any més, i gràcies a la col·laboració del
Ramon, un antic pare de l’escola, l’AMPA ha
organitzat una nova edició de la Jornada
de Slot. Aquest és el tercer curs que es fa
coincidir la Jornada de Slot amb la de Jocs
de taula. Ambdues activitats van tenir molt
d’èxit entre grans i petits.
Agraïm la feina feta a la comissió de l’AMPA
que s’encarrega d’aquesta jornada, un any
més ha estat tot un èxit!
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L’entrevista
Info
ampa
Temps de migdia: Viatge a Grècia
Aquest trimestre les nostres nenes i nens no només
han tornat a fer un viatge gastronòmic sinó que en
aquesta ocasió han fet un viatge en el temps a un
altre país del Mediterrani; l’Antiga Grècia!
Durant aquest trimestre les/els alumnes han treballat Grècia i han produït unes columnes de
diferents estils clàssics, un diorama on han recreat
una granja típica grega amb figures de plastilina,
un gran mapa de Grècia amb imatges típiques del
país i han elaborat un photocall d’un home i una
dona amb vestimenta pròpia de l’Antiguitat on podien posar-hi el cap i veure quin aspecte tindrien
amb túnica.
El divendres 25 de maig al menjador de l’escola
es va celebrar la Jornada Gastronòmica Grega i el
menú d’aquell dia va ser genuïnament grec; de primer una refrescant Salata Joriátiki (amanida grega
de tomàquets, cogombre, pebrot, olives, formatge
feta i orenga) i un Pastitsio de segon.

Les postres no podien ser unes altres que uns
magnífics i cremosos iogurts grecs.
Després de dinar es van realitzar tres tallers. A la
pista, exercicis gimnàstics (salt d’alçada, estirar la
corda i anelles olímpiques) al gimnàs, acroesport
(figures humanes) i a l’aula de 1r, taller d’escriptura
de l’alfabet grec!
Si voleu més informació sobre el projecte, els menús o les activitats que es fan durant el temps del
migdia podeu consultar aquest blog:

http://pdgtempsdemigdia.
blogspot.com/

Escacs

La Escola Parc del Guinardó ha participado
durante el segundo trimestre en tres campeonatos de ajedrez. Durante los meses de marzo y
abril han competido por equipos en el Torneig
d’escacs d’edats de Barcelona organizado por
el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona y la
Federació Catalana d’Escacs, con cerca de 200
niños participantes y que se desarrolló en el Casinet de Hostafrancs y en las Cotxeres de Sants
durante cinco viernes. También han participado
en mayo, en el Campionat d’escacs Peona i Peó
en la Escola del Mar, torneo individual, así como
en la 24 Trobada d’escacs en la Escola Turó del
Cargol, por equipos. En esta última competición

nuestra Escola ha quedado en primera posición.
Con el maestro de Escacs Albert a la cabeza, los
niños se han divertido, conocido a otros niños,
mostrado respeto por el contrario y aprendido
que lo importante es participar, cosa que, por
otra parte, era la pretensión de los organizadores. Prueba de ello es que a todos los participantes se les premió con una medalla.
La práctica del ajedrez en las actividades extraescolares ha dado su fruto.
Enhorabuena a todos!
Amable Izquierdo, pare de la Paz i l’Ismael de 3r
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Projecte
Racó multicultural
escola
El Penyagolosa
Si des del col·legi comenceu a pujar al turó del
Guinardó i mireu cap al sud, allà a la llunyania, tal
volta vegeu una gran muntanya de pedra. Sí, sí,
fixeu-vos... no la veieu? És el Penyagolosa! No us
penseu que és una muntanya qualsevol. No, no.
És una muntanya màgica! La més alta del País
Valencià. Quin país és aquest? El País Valencià
comença just -una mica després- del riu Ebre. Està
format per tres províncies, de nord a sud, que són
Castelló, València i Alacant. La nostra muntanya
protagonista, el Penyagolosa, està a Castelló. Però
no a la ciutat, sinó terra endins. Sabeu què passa?
Que Castelló de la Plana és la capital de la província, que també es diu Castelló. Llavors amb això de
«la Plana» que és la comarca, tothom es pensa que
allà tot és pla. I no és així. És més, diu la llegenda
que som la segona província més muntanyosa del
país i... en sentir això, jo sempre pense... com mola
ser els segons, perquè els primers segur que estan
farts de tant de pujar i baixar.

Nova comissió
S’ha creat enguany una nova comissió a
l’AMPA, la Comissió de Gènere i Diversitat,
que treballarà per garantir la igualtat entre
gèneres i ser respectuosos amb tothom sense
caure en antiquats estereotips. Ens han explicat la seva raó de ser:
Creiem que incorporar la perspectiva de
gènere a les actuacions educatives durant la
primera infància i l’etapa de primària és una
forma de generar relacions igualitàries basades en el respecte a la diversitat.
Entenem que l’escola és el millor moment per
començar a interioritzar que un altre món és
possible, més igualitari i sense masclisme, així
com un espai únic on coincidim els agents socials més importants per la infància: la família,
l’escola i el grup d’iguals.
Els donem la benvinguda i els agraïm aquesta
bonica iniciativa.
Sembla mentida però encara hi ha molta feina
per fer! Open mind!

El Penyagolosa és una muntanya màgica. Es veu
majestuosa des de les terres de la Plana. Allà dalt
neva molt i el seu cim és testimoniatge dels canvis
de temps. Com que té una forma peculiar i es veu
des de molts llocs i molt llunyans, des de fa molts
segles la gent de la contornada -i de més enllà- tenen el costum de pujar al Penyagolosa. Qui sap, si
ho fan per contemplar les seues vistes des del cim,
gaudir de les fonts que neixen als seus barrancs
o per estar allà on més alts poden estar. Qui sap
si, des d’allí dalt, acompanyats pels voltors i les
cabres munteses, asseguts en una pedra, alcen el
cap, miren al cel i busquen la sensació de sentir-se
part de la natura, de l’univers. Qui sap, si somien
que alguna deïtat escolte els seus pensaments o
les seues demandes. El que està clar, és que totes
les muntanyes, amb els seus boscos i les seues
pedres, ens fan sentir emocions que ens apropen
a nosaltres mateix. Encara hui, com us deia, hi ha
gent que gaudeix de pujar al cim de la muntanya
màgica o anar al Santuari de Sant Joan de Penyagolosa que hi ha als seus peus. Hi ha qui puja en
maratons i carreres de muntanya, hi ha qui ho fa
amb amics i família, altres que pugen en romiatges
i d’altres en peregrinació, com alguna gent del
poble de les Useres.
Si algun dia passeu per Castelló, no dubteu de fervos un bon bany a les platges de la costa i menjar
un bon arròs. I recordeu el que diu la llegenda:
que és una terra plena de muntanyes belles i gent
amable que guarden el sabor de les tradicions
d’una vida senzilla. Ja posats, podeu pujar al Penyagolosa i qui sap, cadascú, de què gaudirà.
Pedro Gozalbo Moliner, pare de l’Abril de 2n
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Parcdagogia
L’ànima de la nostra escola
Dolors Palau (Barcelona, 27 de novembre de 1893
– 16 de març de 1996) va ser la fundadora i directora de l’escola Parc del Guinardó des del moment
de la seva inaguració, el 1923, fins a la seva jubilació, el 1965.
Són 42 llargs anys en què la situació a Espanya va
canviar radicalment, però durant els quals aquesta directora va aconseguir mantenir l’escola com
un mena d’oasi enmig de la negror. Amb algunes
concessions, sí, però sense renunciar als seus trets
més característics.
Amb una forta influència de Rosa Sensat, de qui la
senyora Dolors Palau n’era deixebla, l’escola seguia
els corrents educatius renovadors que corrien per
Europa i, doncs, es fonamentava en els principis
pedagògics de tres referents de primera línia: Maria Montessori, Ovide Decroly i Jacques Dalcroze.
Seguint el sistema Montessori, a l’escola es respectava la llibertat i individualitat dels alumnes, es
cuidava molt l’estètica dels espais i del material
i l’ensenyament se centrava primordialment en
l’educació del sentits, la lecto-escriptura, la gramàtica, el càlcul mental, els treballs manuals, la música
i l’educació física.
Tal com postulava el mètode Decroly, a l’escola es
fomentaven les activitats a l’aire lliure i les matèries s’agrupaven per centres d’interès. Pel que fa al
mètode Dalcroze, la Dolors Palau i, doncs, l’escola,
en va prendre el valor per l’educació estètica, el

Com era la vida a l’escola?
La majoria de les classes es feien a l’exterior per
potenciar el contacte dels infants amb la natura.
Les aules, molt assolellades i ben ventilades,
només s’utilitzaven en dies de fred o pluja.
L’ensenyament que s’hi oferia era global: en lloc
de tractar les diferents matèries per separat,
s’agrupaven per centres d’interès. No hi havia llibres de text sinó que a cada aula hi havia llibres
comunitaris de geografia, d’història...
L’horari escolar estava distribuït de manera que
el matí es dedicava a les matèries intel·lectuals
i, les tardes, íntegrament a les manuals i artístiques. L’educació artística hi tenia un pes fonamental, amb gran interès per la música, la dansa
i el dibuix.

dibuix, la rítmica i la dansa, ja que aquest mètode
es construeix sobre tres elements: la música, la
coordinació i el moviment.
Aquestes eren les bases de l’aprenentatge dels
infants que anaven al Parc del Guinardó i que van
fer d’aquesta Escola un centre molt diferent de les
escoles públiques de l’època: tant per l’entorn com
per la metodologia.
La Dolors Palau es va jubilar el 1965. Era un dona
petita, lleugera, amb un notable amor propi. Li
agradava la biologia, la pintura, la música. Era exigent, amb molt bon gust, probablement gràcies a
la seva formació artística –tocava el piano realment
bé- i al fet d’haver viatjat força per Europa, on hi
tenia nombroses amistats entre els intel·lectuals i
artistes de l’època, als quals havia sabut interessar
per “la seva escola”.

“El mètode d’estudi és sempre el mateix. Primer, fer apel·lació als seus
sentits, fent-los veure, tocar i observar
les coses; després procurar que parlin
dient tot el que en saben; finalment,
fer-los trobar tot el que han de saber,
ajudant-los a trobar els mitjans d’informació.”
Dolors Palau
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Info escola
Dolors Palau ja té la seva plaça
Alguna vegada us heu preguntat qui van ser les
persones que s’amaguen darrere els noms dels
carrers? N’hi ha de molt conegudes i d’altres, en
canvi, de les quals gairebé ningú no se’n recorda
ni sap què les va fer mereixedores de passar a la
posteritat en una placa de carrer...
Aquest no serà el cas dels alumnes de l’escola amb
la plaça Dolors Palau, al capdamunt del Parc del
Guinardó, ja que tots ells, grans i petits, van assisir
a l’acte d’inauguració de la placeta que porta el
nom de qui va ser la fundadora i directora de la
nostra escola durant més de 40 anys.
I no només hi van assistir, sinó que hi van participar de manera activa: molt especialment els de 6è
que, un per un, van anar rememorant alguns dels
millors moments viscuts al llarg dels seus anys a
l’escola.
A més, la Montse Jané, l’actual directora, va recordar qui va ser la Dolors Palau i en va reivindicar tant
la seva figura, d’una gran mestra que va portar al
Guinardó els corrents pedagògics més innovadors
del moment, com la gran importància del seu llegat, que va perdurar tot i la foscor del franquisme.
Comissió Les Fulles

SABIES QUE...
• Aquest curs ha augmentat la participació dels alumnes de
l’escola en les propostes de l’AMPA: han participat en el
disseny del calendari, en la portada de l’agenda escolar i
en el concurs del nou vestit del Lleó i han votat quina
pel·lícula veure el vespre de Festa a la fresca. El resultat de
la votació va ser 80 vots per “Minúsculos, el valle de las
hormigas perdidas” i 38 vots per “Billy Elliot”. Gràcies per
participar-hi!
• S’ha posat a punt el nou blog de colònies que mantindrà
les famílies informades de les activitats que faran els seus
fills i filles els dies que seran fora.
• L’AMPA ha elaborat un nou flyer informatiu com a eina divulgativa de les tasques que porta a
terme.
• L’AMPA ha tornat a posar monitors a la Festa a la fresca per evitar que alguna criatura sortís cap al
parc i per garantir que es respectessin els espais del bosquet i de l’hort.
• Les famílies de sisè es van encarregar del bar a la Jornada d’Slot i jocs de taula i també a la Festa
a la fresca.

Info AMPA
Fem una crida clara i directa:
l‘AMPA et necessita!
El curs 2017-2018 que ara tanquem serà el darrer encapçalat per l’actual Junta Directiva de l’AMPA. L’equip
format per la presidenta Brisa Nebot, la vicepresidenta
Gemma Enedàguila, la tresorera Marta Morales i el secretari Martí Casas ha estat tres anys al capdavant de l’associació. Al llarg d’aquest trienni, l’actual Junta ha procurat
millorar la comunicació amb les famílies i amb l’escola,
fer més transparent el funcionament de l’entitat i dotar
de major autonomia les comissions. També s’han mantingut els serveis que ja s’oferien i s’ha procurat impulsar-ne
de nous, com el nou carnet, les classes de reforç d’anglès
en horari escolar i l’extraescolar de robòtica.
L’AMPA no pot funcionar sense una Junta Directiva i,
a dia d’avui, l’actual no compta encara amb un relleu
garantit de cara a la propera Assemblea General, que
tindrà lloc al novembre.
D’altra banda, la marxa de la Junta Directiva actual
coincideix amb baixes importants en diverses comissions. Aquest curs acaben la seva estada a l’escola
membres amb una llarga dedicació a l’AMPA, mentre
que d’altres que han estat implicats a fons amb l’entitat
al llarg de diversos cursos creuen que ja ha arribat el
moment de donar pas a saba nova. Per tot plegat, el
curs que ve quedaran coixes quatre comissions amb
molt de pes:
- Extraescolars. És la comissió que s’encarrega de supervisar les activitats extraescolars i coordinar-ne el funcionament amb l’empresa responsable.
- Les Fulles del Parc. És la comissió que s’encarrega de
redactar, dissenyar i editar la revista de l’AMPA. La baixa
prevista afecta, sobretot, el disseny i el maquetat de la
publicació.
- Gegants. Aquesta comissió col·labora en la posada a
punt dels gegants i capgrossos de l’escola i, sobretot,
organitza i coordina les dues sortides que fa a l’any el
bestiari festiu del Parc del Guinardó amb motiu de les
cercaviles de Santa Eulàlia i de la Festa Major del barri.
- Sopar de Famílies. És la comissió encarregada d’organitzar i supervisar el sopar de germanor que impulsa
cada any l’AMPA per acomiadar el curs.

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 acollirem a casa alumnes de l’Eixample.
Per bé que és cert que l’escola va sortir al TeleNotícies de
TV3 com a exemple d’escola d’aire pur, hem d’aclarir que
no vindran alumnes d’escoles de l’Eixample a fer-hi cap
estada ni caldrà que els acollim a casa.

>>> Felicitats família de la Daniela de P3! Vau
ser els primers a enviar la resposta correcta
a l’“enredada” del 2n trimestre!!!
Perquè l’AMPA pugui continuar oferint tot allò que avui
proporciona a les famílies i a l’escola necessita un equip
humà potent i compromès al darrere. Tant els membres
de la Junta Directiva actual com els pares i mares que
deixen les comissions esmentades continuaran formant
part de l’associació i donaran tot el suport que calgui a
les persones que vulguin ocupar el seu lloc.
Volem aprofitar aquestes Fulles que arriben a les mans
de tothom per fer un immens reconeixement a aquests
pares i mares que han invertit esforços i temps, responsabilitat i generositat, idees i il·lusions amb un únic
objectiu: millorar la qualitat de l’educació que reben
TOTS els nens i nenes de l’escola. Dues-centes vint-icinc gràcies!

Participar a l’AMPA és una de les millors formes que
tenen les famílies d’implicar-se en el funcionament
del centre i poder contribuir a millorar-lo. Des d’aquí
us volem convidar a sumar-vos al nostre equip. Totes
les col·laboracions són benvingudes i hi ha tasques i
contribucions a la mesura de qualsevol grau d’implicació.
Ajudeu a mantenir viva i en ple funcionament l’associació de famílies de la nostra 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, Núria Bernat, Ramon Cugat, Anna
Gilabert, Sonia Gómez, Míriam Peralta i Mariano
Pessin

