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Mirem-nos al mirall. Qui som?
És tradició de Les Fulles del Parc saludar el nou
curs i les famílies, especialment les noves famílies
i docents que ara teniu la revista a les mans per
primer cop.

a l’escola de pares i mares. Som els que donem
estructura a l’AMPA i els que la traiem de festa. Som
els que ens ho passem bé a les festes de l’AMPA.
Som els que preparem l’assemblea. Som els que
no anem a l’assemblea. Som els que hi anem
per escoltar, opinar, votar i decidir. Som els que
apostem per convertir l’educació en coeducació.
Som els que creiem que famílies i escola, juntes,
millorem la qualitat de l’educació que reben els
nostres fills i filles.

Però qui som? Som mares i pares que omplim
aquestes fulles de curiositats, reflexions i notícies
sobre l’AMPA. Som nenes i nens que fem
reportatges de les activitats de l’escola. Som
famílies. Som 158 famílies. Som l’AMPA.
L’AMPA som.... som els que portem les criatures a
acollida. I els que lluitem perquè hi hagi acollida a
l’escola. Som els que ens esforcem perquè puguin
fer extraescolars, colònies i casal. Som els que
les portem de colònies. I els que les apuntem a
extraescolars i al casal. Som els que apostem per
un menjador ecològic i els que ens alimentem

I perquè som tot això, sabem que l’AMPA només
té força si es mouen moltes mans. Molt molt aviat,
unes quantes d’aquestes mans que fan funcionar
l’AMPA necessitaran relleu, perquè igual com cada
any arriben noves famílies, n’hi ha d’altres a qui
ja els toca marxar. I calen mans noves que donin
impuls a l’AMPA. Mirem-nos al mirall i pensem-hi.

El joc de les ombres. Qui son?

Solució al web de l’AMPA

per conèixer totes les cares noves. Però realment
sabem qui és qui? Us convidem a comprovar-ho
jugant a resoldre el joc de les ombres. Les reconeixes?

Pel que fa a l’escola, el curs va començar amb l’equip
directiu i part de l’equip docent i administratiu renovat.
Ara, acabat el primer trimestre, ja hem tingut temps
21

15

8

10

6

19

1

20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

18
12

9

1

5

16

13
7

3

11
14
4
17

EXTRA D’ESTIU!

20

21

ÍNDEX
1 Editorial: Mirem-nos al mirall. Qui som? | 2 L’Entrevista: Núria Mor | 4 El Reportatge: La celebració de l’aniversari de l’Escola | 6 Activitats:
La sortida de primària al Montseny | 7 Activitats: Benvinguda a les noves famílies | 7 Activitats: L’assemblea. Val la pena dedicar temps a
l’AMPA? | 8 Activitats: Pantalles i infants: la clau és acompanyar-los | 8 Sabies que... | 9 Activitats: Les Lleones i els Lleons del Parc, a dues
cites importants de la ciutat | 10 Info Ampa: La “Festa a la fresca” es trasllada a la tardor | Sabies que... | 11 Activitats: XIX Jornada Slot
i VII Jocs de taula | 12 Humor

Les Fulles del Parc | 2

L’entrevista

1r i 2n

Entrevista a una ex-alumna de l’escola exiliada a França
La Núria té 97 anys, és ex-alumna i té un molt
bon record del seu pas per l’escola. Durant
tot l’any passat va mantenir correspondència
amb les nenes i nens de primer que l’estimen
moltíssim. Per fi, aquest octubre va venir des
de França amb la seva cosina, i la classe de
les dragones i dracs i la dels guepards li vam
preparar aquesta entrevista.

Com venies de casa teva a l’escola?
A peu, des de l’Hospital de Sant Pau.
Les classes tenien nom?
Les classes tenien el nom de la mestra.
Com era el parc del Guinardó?
Era molt maco i els seients estaven fets amb
trencadís de tots els colors, jo em distreia
mirant-los i no feia l’activitat que em deia
la mestra. La Font del Cuento també hi era,
però estava fora del parc, dins d’un camp i
allà anàvem a enterrar la sardina després del
Carnaval.
Quins arbres hi havia a l’escola?
Els garrofers. L’escola estava enmig d’un bosc
de garrofers.
Te’n recordes d’una mestra? Eren
simpàtiques?
Recordo a la senyoreta Català, era molt
simpàtica i intel·ligent i gairebé sempre va ser
la meva mestra.
A l’escola hi havia nens i nenes?
En un principi els nens només hi anaven fins
als 7 anys, però quan va entrar el meu germà a
l’escola va sortir una llei que els nens també es
podien quedar fins al final.
Hi havia càrrecs a l’escola? Com els càrrecs
que tenim nosaltres?
N’hi havia d’infermera, la bibliotecària, la
persona que distribuïa la tinta per les plomes
i ajudants de cuina. Jo feia d’infermera,
m’encarregava de cuidar els nens i nenes
quan es feien mal. Quan les ferides eren més
importants les curava la mestra.
Hi havia biblioteca?
Hi havia una biblioteca molt important. Hi
havia una nena que tenia uns 10 anys que
era la bibliotecària. Quan volies un llibre li
demanaves a ella i et donava un paper que

posava el títol del llibre i el nom del nen o
nena que el tenia.
Com era la cuina?
Era molt maca. Teníem un cuiner que era molt
gros i molt bon home. Es deia senyor Jordi i
quan anàvem a buscar l’aigua ens donava una
mica de codonyat. El menjador estava sobre
de la carbonera, on actualment són les classes
de cinquè i sisè.

Com es veia la ciutat i el mar des de la finestra
de les classes?
Això no ha canviat, es veia igual que ara.
Recordes cançons que cantaves a l’escola?
Sí, he escrit un llibre de les cançons que vaig
aprendre a l’escola quan era petita.
Com eren les feines quan anaves a l’escola?
No fèiem servir llibres ni llibretes. Apreníem
amb el mètode Montessori. Només portàvem
de casa llapis de colors i l’escola posava les
plomes i la tinta.
Què és el que més t’agradava fer a l’escola?
Tot el que era artístic: ballar, cantar, recitar i
dibuixar. Les matemàtiques no m’agradaven.
Per què vas marxar de Catalunya?
Jo tenia una mare que era molt bona mare,
però li interessava molt la política i, com que
no li agradava el govern que va venir després,
els nacionals, vam haver de marxar a França
quan va acabar la guerra perquè no li passés
res a la meva mare. Vam marxar de Barcelona a
peu fins a Vic i després vam passar la frontera a
peu fins a França.
Amb qui vius a França?
Visc sola, a prop de la natura. Els meus fills i
filles em cuiden molt i els matins també està

Els alumnes
també fem
la revista!

amb mi una infermera.
Per què al final has decidit venir a l’escola
quan deies que et feia molta pena?
Em feia pena que l’escola hagués canviat molt.
Abans s’hi entrava per unes escales que ja
no existeixen i hi havia quatre garrofers que
estaven al pati. També hi havia un sorral i un
arbre a la porta de cada classe.
Quin any vas néixer?
El 13 de gener de 1922.
Les alumnes de primer i segon estem
encantats i contents de tenir aquesta
amiga alegre, xerraire i amb molta memòria.
Continuarem aquest curs escrivint-nos i
aprenent amb ella.
Gràcies Núria!

Concurs Tísner de creació de jocs de català

”La meva escolaritat a l’Escola Parc del
Guinardó va ser l’esdeveniment que va
marcar profundament la meva infantesa
i va influenciar la meva vida”
					Núria Mor

6è

Notícia

Els nens i nenes de 6è participarem en la sisena edició del concurs Tísner per
aprendre català de manera lúdica.
Alguns nens i nenes de 6è estan elaborant un projecte de jocs en català per
presentar-lo al concurs de la plataforma per la llengua. Tísner fou un periodista,
escriptor, ninotaire, escenògraf, traductor, enigmista, director artístic de
publicitat i corrector català.
La reportera Jhoselyn i els reporters Franklin,
El concurs va adreçat als alumnes de 5e i 6è de primària de les escoles de tot el Leo, Tarek, Hugo, Aleix, Jan, Martí, Adrià i Yassin.
domini lingüístic en català. Cada aula pot presentar un sol joc de taula, s’hi ha
de poder jugar de manera col·lectiva i ha de ser inèdit i en català. I han de crear la maqueta del joc amb el nom i
les instruccions.
La finalitat d’aquest concurs és que alumnes, mestres i escoles descobreixin la faceta lúdica i creativa de la
llengua catalana.La inscripció al concurs és gratuïta i es fa a través de la web. El termini de presentació dels
projectes finalitza el dimecres 22 d’abril de 2020.
El jurat està format per entre cinc i set experts en jocs, pedagogia o lingüística que atorgaran tres premis i
accèssits, i els lliuraran amb un trofeu dissenyat especialment pel concurs. Valoraran l’originalitat del joc, així com
la presentació del projecte. Els guanyadors i les guanyadores es publicaran el 24 de maig de 2020.
Us desitgem molta sort!

Notícia

Com funciona l’electricitat
La classe de 5è fa una activitat interactiva a Endesa per descobrir les fonts d’energia i les centrals elèctriques.
En tres grups de color verd, blau i vermell, els nens i les nenes, acompanyats d’una educadora, van anar passant
pels diferents panells informatius per cercar la informació i omplir un dossier d’aprenentatge.
Van aprendre a conèixer el consum energètic a les llars i van recordar hàbits d’estalvi energètic.

Reporters: Adrià, Guillem, Dani H, Victor, Bruno i Ferran.

5è
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El reportatge

5è

La celebració de l’aniversari de l’escola
Els nens i nenes de cinquè van fer una enquesta
a tots els cursos, per saber si els hi havia agradat
la gimcana del matí i l’espectacle de la tarda, per
celebrar els 96 anys de l’escola.

La Martina i la Daniela van preguntar a P3 si els hi
havia agradat la gimcana i tots van respondre que sí,
perquè va ser molt divertida. També van preguntar
que quina prova els havia agradat més i gairebé
tots van respondre que la de pescar els peixos. Tot
seguit els van preguntar que si les proves van ser
molt difícils, i van respondre que algunes una mica.
A continuació van preguntar que si van acabar totes
les proves i la Laia va dir que no, que li va faltar la
del pastís. Més tard els vam preguntar si els hi havia
agradat el seu grup i alguns van respondre que no.
Després volíem saber si els seus familiars havien
estat en alguna prova i el Roc va dir que el seu pare
estava a la prova del gel i els pingüins. I l’última
pregunta va ser si els hi havia agradat l´espectacle i
tots van respondre que sí, perquè era molt graciós.

El món de la ciència

La Magdalena i la Luyi van entrevistar els nens
i nenes de P4 i per començar els hi van preguntar
que quina prova els va agradar més i el Roc va dir
que a ell li va agradar el circuit de foc, la Martina i
el Lucio van dir que a ells els va agradar la prova de
salvar les tortugues, i la Núria va dir que a ella li va
agradar la prova de pescar peixos. Després els hi van
preguntar si les proves van ser molt difícils i el Lucio
va dir que per a ell no, i l’Adrià va dir que per a ell
sí era difícil la prova de pescar peixos. En tercer
lloc van preguntar si havien pogut acabar totes les
proves i quina prova els va faltar i la Martina va dir

que ella sí les havia pogut acabar totes, però la Jana
va dir que a ella li va faltar la prova de l’ampolla.
Aleshores van preguntar si els hi va agradar el grup
que els va tocar i tots van dir que sí menys el Bruno
i l’Ernest. Després van preguntar si van venir els
seus pares i mares, i l’Adrià va dir que la seva mare
havia vingut a la prova de pescar peixos. Tot seguit
van preguntar si els hi va agradar la gimcana i el Roc
i l’Aitor van dir que a ells els havia agradat quasi
tota perquè la prova del foc era molt avorrida.
Després van preguntar què els havia agradat més de
l’espectacle i la Jana va dir que li va agradar perquè
parlaven una mica estrany: un parlava català però
l’altre no l’entenia; i el Mat va dir que li va agradar
perquè van trepitjar un coet. Finalment els hi van
preguntar si volien afegir alguna cosa més i van dir
que no.

L’Enrique i el Rida van preguntar a la classe de
P5 que quina prova els va agradar més i al Ricard li
va agradar la de pescar peixos i el Joel va dir que
la prova de tirar i encaixar coixins. Quan els van
preguntar si els agradaria tornar a fer la gimcana,
tots van dir que sí. Després els van preguntar que
quina prova els va agradar menys i el Joel va dir
que la de salvar les tortugues, l’Aran va dir que la
de la pista i l’Elena va dir que la de pescar peixos.
També els van preguntar que en quants idiomes
havien cantat “moltes felicitats” i van dir que en
quatre idiomes: francès, castellà, català i anglès.
Per últim els van preguntar que si els havia agradat
l’espectacle i tots van dir que sí, però que era una
mica llarg.
El Pol i l’Ariadna van anar a la classe del Guepards

a 1r, i els hi van preguntar que quina prova els
havia agradat més, i cinc van dir que la de fugir
del foc, set que la de pescar els peixos, dos que la
de punteria amb els sacs, un construir l’ampolla,
tres cantar i bufar les espelmes del pastís, dos van
dir pintar amb aigua, quatre van dir desfer el gel
amb els pingüins, un va dir la de salvar la tortuga
i tres recollir la brossa del parc. Després els van
preguntar si van acabar la gimcana i quatre van dir
que no. També els van preguntar si els havia agradat
l’espectacle i tots van dir que sí. Per últim els van
preguntar què els va agradar més de l´espectacle i
uns van dir la música, altres van dir la pizza, altres
van dir el robot i els que quedaven van dir el coet.

L’Ismael i l’Alex van entrevistar la classe de 2n;

primer els hi van preguntar si els havia agradat la
gimcana, i tots van dir que sí perquè hi havien jocs.
Els hi van preguntar si van trobar difícils les proves,
i van dir que no. Després els hi van preguntar que
si havien acabat totes les proves i quines els havien
faltat, i alguns van dir que sí i d’altres van dir que
no. També volien saber si els havia agradat el grup
que tenien i tothom va dir que sí. Van preguntar
quina prova els havia agradat més i van dir que la
de pescar els peixos i la de salvar la tortuga. A la
pregunta de si havien estat el pare o la mare en
alguna prova, l’Adriano, la Mar i el Biel van dir que
sí. Per acabar van preguntar que quina part de
l’espectacle els havia agradat més, i van dir que quan
els pallassos feien de robots.

Els alumnes
també fem
la revista!

L’Anna i l’Àfrica van entrevistar els nens i nenes

de 3r i els van preguntar que quina prova els va
agradar més, i tres van dir que recollir brossa, set
que pescar i quatre posar el tap a l’ampolla. Els
hi van preguntar què els havia agradat més de les
proves, i van respondre que els agrada prendre
consciència per cuidar el medi ambient i també
pescar. Quan els van preguntar si els havia agradat
el grup on anaven, tots menys un van dir que sí.
Quan els van preguntar si es van perdre, tots van dir
que no menys tres. Quan els van preguntar si havien
acabat totes les proves, sis van dir que sí i dos que
no. A la pregunta de si tenien ganes de ser els cap
de grup tothom va dir que sí. A la pregunta de si
recordaven quants anys havia fet l’escola, la majoria
van dir: - sí, 96! Quan els hi van preguntar en quants
idiomes van cantar “l’aniversari feliç”, van dir que en
set idiomes: català, castellà, anglès, xinès, francès,
marroquí i italià. A la pregunta de si s’havien cansat,
tots menys dos van dir que no. Els hi van preguntar
quina prova els havia agradat menys i van dir que
la del mural i la de les tortugues. Per últim van
preguntar que si els hi havia agradat l’espectacle
dels pallassos i tots, menys un, van dir que sí.

La Paz i la Mireia van fer unes preguntes als nens

i nenes de 4t. Els hi van preguntar quina prova els hi
va agradar més i van dir la de l’ampolla, la d’escapar
del foc, la de llançar els sacs i la de pescar perquè
els agrada el foc i encistellar. Després els hi van
preguntar que quina prova els hi havia agradat
menys i van contestar que la de la tortuga i la del
mural. A continuació els hi van preguntar si els havia
agradat el grup que els hi havia tocat, i una meitat
van dir que sí i l’altra meitat que no. Després els hi
van dir que si s’havien perdut, i només un va dir que
sí. Més tard els hi van preguntar si havien acabat
totes la proves i tots les van acabar menys un. També
van dir si els hi agradaria ser els líders i excepte
un, la resta va contestar que sí. A continuació van
preguntar si se’n recordaven quants anys havia fet
l’escola i van dir que sí, 96! Els hi van dir en quins
idiomes van cantar la cançó “moltes felicitats” i van
dir que l’havien cantat en català, castellà, anglès,
francès i eusquera. Tot seguit els hi van dir si

s’havien cansat i van respondre que no. Per acabar
els hi van preguntar si els havia agradat l’espectacle i
alhora van contestar que sí!

El Santiago, l’Emanuel i el Francisco van fer una

sèrie de preguntes a la classe de 5è. A la pregunta
de quina prova els havia agradat més van respondre:
la de l’ampolla, la dels peixos, la de fer punteria amb
els sacs, la de reciclar, la de la tortuga i la de fugir
del foc. A la pregunta de quina prova us va agradar
menys, van respondre que la dels pingüins. A la
pregunta de si els havia agradat el grup que els havia
tocat, tretze van respondre que no els va agradar i
dotze que sí que els va agradar. A la pregunta de si
s’havien perdut, vuit van dir que havien tingut algun
problema. A la pregunta de si havien acabat totes les
proves, setze sí que les havien acabat. A la pregunta
de si tenien ganes de ser els capitans, gairebé tots
van dir que sí. A la pregunta de si se’n recordaven
de quants anys havia fet l’escola, gairebé tots van dir
que 96 i alguns que 97. A la pregunta de en quants
idiomes van cantar la cançó d’“aniversari feliç”,
van respondre que en basc, en italià, en francès, en
espanyol, en català i en anglès. A la pregunta de si
els havia agradat l’espectacle, dues persones van dir
que no els hi va agradar i no van afegir res més.

El Dani Campo i el Gael van fer una sèrie de

preguntes a la classe de 6è. Una de les preguntes va
ser quina era la prova que els havia agradat més i
van dir que la de la tortuga era la millor. Una altra
pregunta era que quina els havia agradat menys i van
contestar que la del pastís. La següent pregunta
va ser que si s’havien perdut i la majoria va dir que
no! També havien preguntat si van acabar totes les
proves i la majoria van dir que sí. Seguidament van
fer la pregunta de si recordaven quants anys havia
fet l’escola i tots van afirmar que 96. La classe de
6è va estar molt col·laboradora però els seus pares
i mares no tant, perquè cap familiar va venir a la
gimcana.
Els nens i nenes de 5è, un cop acabada l’enquesta,
van acomiadar-se del grup i van agrair a tothom la
seva col·laboració.

Notícia

L’escola visita l’IEC (Institut d’Estudis Catalans)

6è

Les Nacions Unides declaren el 2019 any internacional de la taula
periòdica dels elements químics.
El divendres 15 de novembre els nens i nenes de 5è i 6è vam anar a
celebrar l’any internacional de la taula periòdica visitant l’exposició a
l’Institut d’Estudis Catalans.
Una experta en química ens va fer l’explicació al llarg del recorregut
dels diferents murals explicatius en homenatge als elements químics.
Ens va dir que amb 25 elements podem viure i que només 90 es troben a la natura. Al finalitzar
l’exposició vam experimentar com l’escalfor canvia les característiques d’un element.
Abans de marxar, per agrair-nos la visita, ens van regalar per a la biblioteca de l’escola el llibre “Els
elements” que és una exploració visual de tots els àtoms coneguts de l’univers.
Reporters: Jhoselyn, Franklin, Leo, Tarek, Hugo, Aleix, Jan, Martí, Adrià i Yassin.
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Activitats

5è

La sortida de primària al Montseny
El dia 4 d’octubre vam anar a Sant Feliu de
Buixalleu (Girona) a la casa de colònies Can
Massaguer. Les nenes i nens de 3r, 4t, 5è i 6è vam
fer jocs cooperatius per enfortir els vincles a
l’escola. Després vam fer una cursa d’orientació.
Havíem d’anar pel bosc amb un mapa buscant
punts. Mentrestant, les nenes i nens de 1r i 2n van
fer unes olimpíades tipus gimcana i van construir
cabanes.
Al migdia vam fer rotllanes per classes per dinar.
En acabat vam tenir temps lliure per anar una
estoneta a un camp de futbol prop de la casa
de colònies, i altres van fer una passejada pels
voltants de la casa i el bosc.

El Dani H., el Victor, el Guillem, el Bruno,
l’Adrià i el Ferran han entrevistat els nens i nenes

de primària per saber si els va agradar la sortida al
Montseny.

El Dani va preguntar als Guepards, els nens i
nenes de la classe de 1r, si els va agradar la sortida
al Montseny i tots van dir: - i tant que sí!- Els va
preguntar quina prova de les olimpíades els va
agradar més i van dir que totes.
Els va preguntar quins jocs van fer, si s’havien
cansat i què els havia semblat la sortida en general.
Les nenes i nens de primer van dir que havien
jugat a llençar les sabates enrere sota les cames
i fer banderes, un nen va dir que s’havia cansat
i els altres que no. Tots van dir: -ens va agradar
moltíssim!!!

El Victor va preguntar als Dracs, la classe dels
nens i nenes de 2n, si els va agradar la sortida al
Montseny, quina activitat els va agradar més i si
s’havien cansat.

El Bruno va preguntar a les Llames, la classe de 4t,
si els va agradar la sortida de primària al Montseny,
i a tots i totes menys a tres persones els va agradar.
A l’Oriol no li va agradar perquè no el van deixar
pujar a la muntanya, i a la Ylenia només li van
agradar els jocs.
Els va preguntar què els havia agradat més de
la sortida. A totes les nenes i nens de 4t els va
agradar la cursa d´orientació perquè anaven sols
pel bosc. Al Joel no li va agradar, va dir que era
“un rotllo”. El joc del mocador amb descripció
només va agradar a cinc persones. En canvi, a tots
els va agradar la passejada pel Montseny.

L’Adrià va preguntar als nens i nenes de 5è si els
havia agradat la sortida al Montseny, i l’Alex va dir
que el van castigar moltes vegades i no va poder
fer les activitats, i el Pol va dir que no el deixaven
anar al lavabo.
Els va preguntar quina prova de la cursa
d’orientació i dels jocs cooperatius els havia
agradat més, i què els havia agradat més de la
sortida en general.
Les nenes i nens de 6è van dir que els havia
agradat buscar nombres pel bosc, però que dels
jocs cooperatius no els va agradar cap prova i la
passejada pel Montseny ho van trobar una miqueta
lluny.

El Ferran va preguntar als nens i nenes de 6è si els

havia agradat la sortida i la majoria de nens i nenes
van dir que no, sobretot els jocs cooperatius i la
passejada. El que els va agradar més de la sortida
va ser la cursa d’orientació.
En general hem vist que als més petits els ha
agradat més, i als més grans els ha agradat menys.

A tots menys l’Adriano els va agradar
la sortida, i l’activitat que els va
agradar més va ser el joc de la sabata.
Totes les nenes i nens de segon,
excepte un, van dir que no s’havien
cansat.

El Guillem va preguntar a la classe de
3r, els Científics i les Científiques, si
els va agradar la sortida de primària
i la cursa d’orientació. A totes els va
agradar, sobretot el mocador amb
descripció. Al Nil i a la Judit el que
més els va agradar va ser la cursa
d’orientació.

També els va preguntar si es van
cansar, i set nens van dir que sí
i els altres que no. Van comentar que els va
agradar molt la sortida però que s’havien avorrit a
l’autocar.

Al Guillem, al Bruno, al Ferran, a l’Adrià, al Dani H.
i al Victor ens ha agradat fer aquest reportatge.
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Activitats
Benvinguda a les noves famílies
El 27 de setembre, pocs dies després d’haver
engegat el curs, es va fer el berenar de benvinguda
per a les noves famílies. Els representants de l’AMPA
van ser el Martí Casas, secretari, i l’Alba Mayoral,
tresorera.
Va sorprendre la poca assistència de famílies de
P3 respecte els darrers anys. Des de l’AMPA es va
proposar analitzar-ne les causes per poder millorar
aquesta rebuda pensada per informar les noves
famílies que sovint aterren a l’escola amb dubtes
sobre les funcions i el funcionament de l’AMPA.

L’assemblea. Val la pena dedicar temps a l’AMPA?
El 26 de novembre l’AMPA va celebrar l’assemblea
general, que és la reunió anual on la Junta –
formada per pares i mares voluntaris- informen a la
resta de membres del que s’ha fet el curs anterior
i del que està previst fer aquest curs, així com el
detall de les despeses. Cal felicitar la Junta per
l’excel·lent feina -molta feina!- que van fer.
Malauradament, però, hi va haver molt poca
assistència, malgrat que s’intenta facilitar tant a
nivell d’horari, com posant servei d’acollida per als
infants. Ja es té en compte que hi ha famílies que
no poden anar-hi, perquè qui més qui menys ha
de fer un “tetris” per encaixar les peces de la vida
quotidiana. Però que l’assistència fos tan baixa pot

fer pensar també en una falta d’interès i en que
potser no es valora prou l’esforç dels pares i mares
que dediquen part del seu temps perquè tinguem
l’AMPA que tenim, amb tot el que aporta de bo als
nostres fills i filles.
O que potser no som prou conscients de com seria
l’escola sense AMPA.
Us imagineu com seria l’escola sense AMPA?
Si heu llegit l’editorial d’aquest número de Les
Fulles ja us n’haureu pogut fer una idea...
La pregunta, doncs, és clara i de resposta fàcil: val
la pena dedicar temps a l’AMPA?

Les Fulles del Parc | 8
2

L’entrevista
Activitats
Pantalles i infants: la clau és acompanyar-los
Divendres 11 d’octubre va tenir lloc a l’escola la
xerrada “Sabem què miren els nostres infants per
mitjà de les pantalles?”, a càrrec de l’associació El
Parlante. L’objectiu principal era sortir amb eines
per tal d’orientar els nostres fills i filles cap a un ús
més crític, previngut i creatiu de la informació.
És evident que el tema preocupa, a jutjar per la
quantitat de persones que s’hi van acostar. El món
audiovisual ens envolta, hi estem absolutament
immersos i és impossible controlar tot el que veuen
els infants. Pels que no hi éreu, heu de saber que
tot i que no hi ha receptes màgiques, la clau, com
en tants d’altres aspectes, és acompanyar-los i

ajudar-los a desenvolupar el seu propi criteri.
Ser –amb presència- amb els infants quan són
davant d’una pantalla ens ajudarà a saber què els
interessa i ens oferirà la possibilitat de comentar-ne
el contingut amb ells: ja sigui per posar-ne en valor
els aspectes positius, si creiem que hi són, com
per oferir un punt de vista crític si creiem que allò
que estan veient reprodueix valors allunyats dels
nostres.
Les pantalles no són l’enemic, sinó un element
excepcional per a la reflexió conjunta amb els
nostres infants.

SABIES QUE...
EXTRAESCOLARS
• Aquest curs l’AMPA
conjuntament amb Aula2 ofereix
extraescolars noves: curtmetratge i
hoquei. Per les vacances de Nadal
està previst cobrir el pati de gel
perquè durant el segon trimestre
es pugui practicar l’hoquei
sobre gel. S’inaugurarà el 28 de
El Guillem ja ha estat fent proves amb els patins de gel
desembre.
• Enguany no es farà la festa d’extraescolars de final de curs. Les exhibicions es faran al final
de cada trimestre.
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Projecte
Activitatsescola
Les Lleones i els Lleons del Parc, a dues cites importants de la ciutat
Les Lleones i els Lleons del Parc han estat molt
ocupats aquest trimestre!
El 27 de setembre no es van voler perdre la
manifestació que va omplir els carrers de moltes
ciutats del món per tal de reclamar polítiques que
reverteixin el canvi climàtic. Infants i adults van ser
als carrers del centre de Barcelona durant més de
dues hores, acompanyant i animant les proclames
dels manifestants.
La colla també va participar en un acte simbòlic per
a la ciutat com és l’encesa dels llums de Nadal. La
cita va ser el 28 de novembre, a Gràcia, convidada
per l’Eix Joanic. La rua va acabar al Mercat de
l’Abaceria amb 10 colles més: una bona batucada!
Però és que això no és tot... les Lleones i els Lleons
fins i tot han sortit a la televisió! Si algú de vosaltres
és espectador habitual del programa “Sense ficció”
de TV3 potser els heu vist. Si no, aquí en teniu
l’enllaç.
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/
sense-ficcio/paper-mullat-26112019/
video/5967706/
(minut 38)
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Info Ampa
La “Festa a la fresca” es trasllada a la tardor
La festa a la fresca va néixer amb la il·lusió de
celebrar que ve l’estiu i s’acaba el curs. Enguany,
però, s’ha decidit canviar-la d’estació perquè
el mes de juny acostuma a anar molt carregat
d’activitats. Així doncs, com que a l’octubre encara
fa bon temps, per què no donar-li la volta i celebrar
que ens retrobem després de les vacances?
Pels qui no ho conegueu (que segur que sou ben
pocs!), la festa consisteix en un espectacle seguit
de la projecció d’una pel·lícula. Fa tres anys ja es va
decidir que el títol l’escollirien els infants de l’escola
en una votació organitzada uns quants dies abans
de la festa. En aquesta ocasió, la pel·lícula triada

va ser La vida d’en Carbassó i l’espectacle va anar a
càrrec de David el Mag.
Com a novetat, aquest any es van passar uns
curtmetratges -just abans de la pel·lícula- enfocats
al públic més infantil per tal d’adequar millor el
contingut (i l’horari!) als més petits de la casa.
Tant la pel·lícula com els curtmetratges formen
part d’un paquet de 8 productes audiovisuals dels
quals l’escola i l’AMPA n’han comprat els drets a
Rita & Luca Films, una distribuïdora de cinema
independent per a infants.

SABIES QUE...
• El passat 16 de novembre una gran
mostra d’entitats, escoles i instituts del
barri es va reunir per preparar un fòrum
per a la convivència, es va debatre sobre
què és i com podem millorar-la. El fòrum
serà el proper 29 de febrer i l’AMPA us
anima a participar-hi.
• S’han venut 179 calendaris que han
suposat un benefici net per l’AMPA de
570 euros.
• Recordem que els diners recaptats de
la rifa de les paneres es destinen a pagar
el reforç d’anglès conversacional dels
alumnes.
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Activitats
XIX Jornada Slot i VII Jocs de taula
Dissabte 23 de novembre l’AMPA va organitzar una
nova jornada lúdica.
Les pistes de slot i els jocs de taula van ocupar el
menjador. Els nens i nenes, i també els grans, van
anar saltant d’una taula a l’altra provant tots els
jocs que van voler. La jornada va comptar amb una
barra de bar a càrrec de 6è.
Reiterem un any més el nostre agraïment al Ramon,
ex-pare de l’escola, que cedeix i munta les pistes de
slot per fer aquesta festa.

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: el camí escolar no inclou cap tobogan
gegant.
Amb la inauguració del camí escolar no ens van instal·lar
cap tobogan gegant que hauria servit per fer més ràpida
i àgil la sortida de l’escola. Tot va quedar en el món de les
il·lusions.Patatxaf!

COMISSIÓ de Les Fulles:

Albert Ciuró, Ramon
Cugat, Anna Gilabert,
Míriam Peralta i Marc Toro

L’AMPA US DESITJA
BONES FESTES
I BON NADAL!

