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GRÀCIES MANOLO!:
Hem d’agrair molt
especialment al senyor Manolo la feina que darrerament ha fet per a
que l’escola vagi
millorant. Ens referim a les tasques de
repintar els murs
interiors de l’escola
i les parets separadores amb l’institut
Goya, d’una banda
i, de l’altra, a la
construcció d’un
marjal o terrassa
per a un petit hort,
amb mur de pedra
inclòs, al pati de
dalt contigu al bosquet.
Aquestes
obres, de les quals
ja us vam informar

en números anteriors de “Les Fulles
del
Parc”,
són
d’aquelles que, vistes des de fora, potser passen desapercebudes perquè es
dónen per suposades (sobretot el tenir les parets pintades), però que són
essencials per a
mantenir
l’escola
en bon estat i per a
que sigui un centre
on segueixi valent
la pena que nous
pares apuntin els
seus fills. Per tot això tornem a agrair
al senyor Manolo
que hagi dedicat
una part del seu

temps a aquestes
millores.
Per als que no
n’estigueu al corrent, us informem
que a l’hort ja s’hi
han plantat unes
quantes hortalisses:
es tracta de maduixots, cols, cebes,
pebrots,
tomaquets, pastanagues
i enciam. Esperem
que el dia 14 d’abril
(dia de pares i de
portes obertes) puguem visitar-lo.

destinatàries van ser
les senyores Imma
Moraleda, regidora
del Consell del Districte, i Marina Subi-

Gràcies Manolo!
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• El mes de juny es renovarà el consell escolar

Signatures per a la nova porta
d’entrada
El dijous 23 de
març es van lliurar
les signatures recollides per a aquesta
reivindicació.
Les

Index:

rats, directora de
l’IMEB. El nombre
total de firmes recollides va ser de 617.

• Concurs literari i de
dibuix al mes de maig
• La gestió del menjador
seguirà a càrrec de
l’ajuntament aquest curs
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Patis pintats
El dia 4 de març, un grup de
pares van pintar la pista de
bàsquet del pati de dalt. El
dia 25 de març, al pati del
mig de l’escola que, com tots
sabeu, dóna a les classes de
parvulari de l’escola, un altre

grup de pares de l’escola van
pintar-hi al terra els jocs següents:
• 2 xarranques (gran i petita)
• 1 circuit de xapes
• 1 punt de penal per a

Esquema dels jocs pintats al terra del pati de parvulari

xutar
• 1 circuit de bicicletes,
• 1 twister
• 1 marro (“tres en raya”)
•
També es van col·locar 2 miniporteries als extrems del
pati. Van realitzar
aquesta feina entre
quinze i vint pares i mares del parvulari i una
mestra, la Sílvia. Va ser
especialment nombrosa
la presència dels pares
de P4. A tots els que
van participar en aquestes dues “pintades” – els
del camp de bàsquet i
els del joc de parvulari els agraïm el seu interès
i l’esforç realitzat. Per als
que encara no l’hagueu
vist, us adjuntem un
croquis de com ha quedat el terra del segon pati .

RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
D’acord amb el calendari,
aquest any és previst que,
cap al mes de juny, es renovi
aquest organisme. Com tots
sabeu, el Consell Escolar
pren totes les decisions
d’importància que afecten
l’escola. Tal com ho fa l’equip
docent, l’APA també ha
d’elegir els seus representants al Consell. Sabem que
falten encara uns quants mesos per a aquesta renovació,
però hem pensat que era
convenient d’anunciar-ho

amb antelació, ja que si hi ha
algún pare o mare que vulgui ser candidat i formar part
del Consell Escolar, pugui
rumiar amb temps les seves
idees i els seus projectes en
“El consell escolar és el màxim òrgan de
govern als centres escolars”

relació a l’escola, exposar-les
i demanar el vot. Recordem,
una vegada més, que els representants dels pares al

Consell són elegits directament per tots els membres
de l’APA i que qualsevol
d’aquests pot presentar la
seva candidatura. Creiem
que “Les Fulles del Parc” poden ser un instrument idoni
per a donar a conèixer a tots
els pares i mares de l’escola
les posicions dels possibles
candidats i oferim a tothom
que hi estigui interessat
l’espai que li calgui per a publicar aquestes opinions i fer

V OLUMEN
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SANT JORDI VIRTUAL
Com ja deveu saber, aquest
any no se celebra la diada
de Sant Jordi perquè coincideix amb dia festiu. Per
tant, no és previst que es
faci venda de llibres, ni cap
festa i activitats especials
com les que s’han fet els
altres anys. Tanmateix,
l’APA ha cregut interessant
convocar també aquest any

un concurs literari, que seria la cinquena edició, independentment del dia del
llibre. També s’ha pensat
que es podria fer
coincidir amb una
segona convocatòria del concurs de
dibuix. En principi,
el tema seria lliure.
S’està estudiant fer

aquests dos concursos simultàniament el mes de
maig. Properament rebreu
la convocatòria, les condicions i els terminis
d’entrega.

COORDINADORA D’AMPAS
Domènec Ribot, pare de
l’escola i membre de la Junta de l’APA va assistir a la
reunió de la Coordinadora
d’AMPAs del districte
d’Horta-Guinardó celebrada
el 14 de març. Entre altres
temes que es van tractar va
haver-hi els següents:
• Vandalisme a les
escoles
• Enquesta sobre les millores als centres
• Possibilitat de demanar
que els districtes es facin
càrrec de la neteja dels
centres d’ensenyament
durant els casals d’estiu
• Retirada de la FAPAC de

•

•
•

les Juntes de Matriculació,
Manca de disciplina i de
seguretat als centres docents i de com els mitjans
de comunicació sembla
que es fan més ressò
d’aquests problemes
quan afecten les escoles
públiques que no pas les
privades
Informe sobre obres
pendents i sol·licitades
Participació de la Coordinadora a la mostra
d’entitats del districte.

El dia 1 de març també hi va
haver una reunió de la dele-

Activitats extraescolars
Aquest curs estem una mica
de pega amb algunes activitats extraescolars. Hem de
lamentar que en psicomotricitat i expressió corporal
s’ha hagut de canviar de
monitores, ja que una plega
i l’altra l’han d’operar.

gació de Barcelona de la
FAPAC. El punt central va
ser la Plataforma Global de
les Demandes de les APAS i
les AMPAS dels Centres
d’Ensenyament Infantil i de
Primària de Barcelona Ciutat. Qui tingui interès en
llegir aquest text, pot dirigirse a qualsevol membre de la
Junta de l’APA de l’escola.

Pel seu interés i
En un Consell Escolar extraordinari celebrat el 2 de març
per a tractar si el menjador
passava a dependre del Consell, es va decidir finalment
que, almenys durant aquest
curs, l’ajuntament seguiria
portant-ne la gestió.
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SORTIDA DE PARES
S’està organitzant una sortida de pares com la d’anys
anteriors (Collbató, Sant M.
Del Fai, etc.). És molt probable que la data sigui el 21 de

maig i el lloc la montanya de
sal de Cardona Per a més informació, dirigiu-vos als vostres enllaços.

NOTÍCIES BREUS
•

El proper dia 14 d’abril a partir de les 15,30 serà jornada de portes obertes i l’escola
organitzarà algun acte.

•

Ja tenim data pel torneig de bàsquet: serà el proper 27 de maig, al matí. Informarem més endavant dels detalls.

•

Propera reunió de l’APA 10 d’abril.

V OLUMEN

Nº 14

PÁGINA 5

Pel seu interés i actualitat, reproduïm el text publicat al número 1 d’EL LLAPIS, Butlletí
de la Delegació de Barcelona Ciutat de FAPAC per Raúl Pérez, vocal de la citada Delegació.

El llibre de text
Les editorials cerquen un nou mercat davant un futur llibre gratuït
Ja fa tres anys, es va tirar endavant una
campanya de recollida de signatures per la
gratuïtat dels llibres de text. Va ser un èxit
absolut; inclòs les persones que aleshores
no tenien fills en edat escolar varen posar la
seva empremta als fulls que per tot arreu
apareixien.
Que s’ha fet d’aquells fulls plens de signatures, adreces i DNI’s? Doncs bé, van arribar al Congrés dels Diputats i allà van constituir una “mesa” per estudiar la creació
d’un projecte de llei sobre el tema.
Al novembre, la Comissió d’Educació i
Cultura del Congrés va reconèixer el que
era evident: l’ensenyament bàsic és gratuït i
no hi ha cap normativa que exclogui el llibre de text. Però, no s’assenyala cap termini
ni cap partida pressupostària per acomplir
aquesta evidència.

Sembla mentida com passa el temps, ja fa
tres llargs anys. Aquests dies ha sortir a la
premsa l’acord programàtic de coalició entre PSOE i IU pel Senat i dins l’apartat
d’ensenyament, entre altres temes, surt per
sorpresa una proposta de gratuïtat dels llibres de text.
És trist, però alguns pares i mares que varen signar el full ja tenen els fills finalitzen
la secundaria. Què serà quan aquests nens
siguin pares? Els fulls signats seran sencers
o hauran estat devorats pels ratolins del
Congrés?
Si algú fa números sobre el cost que representa pels pares i mares el material fungible i els llibres de text, serà difícil que el
Govern actual aprovi la gratuïtat del llibre
de text. Per ells, són molts diners per llençar-los en l’educació pública.
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EL LLIBRE DE TEXT AHIR, AVUI I DEMÀ
La compra de llibres
al llibreter

El recurs de
la distribuïdora

L’arribada d’Internet
i el llibre gratuït

Va durar molt poc temps, encara que alguns encara la fan
servir. Comprar el llibre de
text al llibreter és la fórmula
més fàcil i la que no presenta
cap problema legal, però és la
que menys beneficis aporta a
l’APA i els pares.

Ha estat la fórmula de distribució tradicional de les APA.
Es contractava el servei
d’una gran distribuïdora que
venia els llibres directament
a les instal·lacions del centre
educatiu. És un model amb
enemics poderosos.

Amb el llibre gratuït, les editorials volen eliminar intermediaris i aprofitar el gran esclat
d’Internet per mitjà de la televisió. Amb Internet i la tarja
de crèdit tothom “baixarà” al
seu domicili els quaderns de
treball des de la xarxa.

