
Aquest any, per pro-
blemes de calendari 
de l’empresa distri-
buïdora, els llibres de 
text NO es vendran 
a l’escola, com ha 
estat habitual. Cal-
drà anar a la botiga 
de la cooperativa 
ABACUS del Carrer 
Ausiàs March, núme-
ro 16-18. A més, tin-
gueu en compte 
que: 
1. S’ha d’anar a    

aquesta botiga 
d’Abacus (Ausias 
March) i no a al-
tres que hi ha a 
Barcelona, ja que 
és allà on tenen 
els lots preparats 
per a la nostra 
escola.  

2. Per a que us ven-
guin els llibres, 
només heu de dir 
que sou de 
l’escola del Parc 
del Guinardó i el 
curs dels vostres 
fills 

3. No cal que feu 
cues perquè els 
llibres ja estan 
separats i només 
s’han de recollir. 

4. En cas de que hi 
hagi algun llibre 
del lot que no 
vulgueu adquirir, 
ho dieu a la ma-
teixa botiga i us 
el descomptaran. 

5. Podeu anar a 
buscar els llibres 

durant tot l’estiu. 
 
Sabem que és més 
còmode adquirir els 
llibres a l’escola i la-
mentem les molèsti-

es que us pugui oca-
sionar haver-vos de 
desplaçar fora del 
barri per aquest mo-
tiu. De tota manera, 
hem de dir que això 
ha estat excepcional 
i que, de cara al curs 
2002-2003, els llibres 
de text es tornaran a 
vendre a l’escola. 
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Breus: 

• Recordeu que la venda 
de llibres no es farà 
enguany a l’escola 

• Un lot important de 
material escolar (llibres) 
ens ha estats regalat per  
“El periódico”· 

• Final de curs amb forces 
festes i celebracions 
(inauguració del sorral, 
festa de pares...) 

FULL INFORMATIU 



En nom de l’APA, volem do-
nar gràcies a “El Periódico” 
des de “Les Fulles del Parc” 
pel material que ens ha pro-
porcionat, que és el següent: 

aventuras” 

• 2 “Talk to me” 

• 1 Col·lecció de “Grandes 
del Humor” 

• 1 Col.lecció  de “Super 
Rius” (CD) 

• 1  C o l · l e c c i ó  d e 
“Superheroes” 

• 1 Col·lecció de “Historias 
inolvidables” 

• 100 Llàpissos  

 

• Els nens van inaugurar els 
nous elements del sorral 
amb un recorregut de di-
ferent dificultat. 

• Cada grup (P3 ,P4 
i P5 ) va “trencar 
l’olla”.  Dins hi havia 
caramels i globus 
per a tothom. 
• I finalment... Tots 
a berenar!! ... amb  

 El dia 15 de juny es va cele-
brar la inauguració de les no-
ves instal·lacions del sorral. Hi 
van participar els alumnes de 
P3, P4 i P5 (amb els 
respectius pares-
mares)  i els mes-
tres. 
La festa va tenir 
tres moments o ac-
tivitats diferents: 

pastissos fets per mares i 
nens  

La cosa va anar tan bé que al 
final no se sabia qui eren els 
adults i qui les criatures.  
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• 1 Col·lecció de la “Nova 
e n c i c l o p è d i a  d e 
l’estudiant” 

• 1 “Enciclopèdia Catalana” 

• 1 Diccionari de la llengua 
catalana 

• 1 Col·lecció  de la 
“Enciclopèdia Interacti-
va” (CD) 

• 1 Col·lecció  “Larousse + 
Memo” 

• 1 col·lecció de “Grandes 

qual cosa la de-
mostració va ha-
ver de fer-se con-
juntament amb els 
de nens de P3 i 
P4. 
 

El passat dissabte dia 3 de 
juny es va celebrar la jornada 
d'activitats extraescolars. 
Pel que fa al partit de bàs-
quet, l’equip de l’escola va 
resultar vencedor contra els 
visitants. Les nostres felicitaci-
ons!  
L’única nota negativa de la 
jornada va ser la baixa assis-
tència dels nens de P5 ins-
crits a psicomotricitat, per la 

 

Festa del sorral 

Festa d’activitats estraescolars  

Agraïment a “El Periódico” 

El divendres 16 de juny va 
tenir lloc la festa de comiat 
de pares. Es pot dir que vam 
ser pocs i ben avinguts, cosa 
que està molt bé però que es 
pot millorar, si tenim en 
compte que no hi ha res que 
impedeixi ser molts i seguir 
estant ben avinguts 

Festa de pares  



va etapa i les que vindran, i 
que en guardaran un bon 
record, tant pel que fa als 

companys 
com dels 
mestres, el 
p e r s o n a l  
no do-
cent... i, en 
la mesura 
q u e 
n ’ h a g i n 

Com cada curs, una promo-
ció d’alumnes deixa l’escola 
per a incorporar-se a un cen-
tre de secundària. Els desit-
gem molta sort en el nou iti-
nerari que estan a punt 
d’emprendre i en el seu fu-
tur, tant professional com 
personal en conjunt. Estem 
segurs que l’escola els haurà 
proporcionat els recursos ne-
cessaris per a afrontar la no-

pogut ésser conscients, desit-
jaríem que també de l’APA. 
Ens agradaria, a més, que 
aquest grup d’imminents an-
tics alumnes i l’escola no per-
déssim el contacte. 
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A Reveure, sisè!  

Segon  
• Categoria femenina: Mari-

ona Vidal i Júlia Verger (3r 
premi) 

 
Alevins 
• 4t taulell: Laura-Esther 

Martínez (3r premi)  
• 1er taulell: Albert Gomés 

(2n premi) 
 
Equips  
• Alevins: 3r premi per a 

l’escola Parc del Guinardó. 
L’equip era format per 
Albert Gomés, Laura-
Esther Martínez, Unai 
Monge i Arnau Ormella  

 
Hem de destacar el gran in-

terès demostrat pels partici-
pants en tot moment i la im-
pressió força positiva dels pa-
res en general tot i les llar-
gues esperes que la celebra-
ció del torneig ha comportat 
per a ells. Esperem que l’any 
que ve es repeteixi una com-
petició d’aquest tipus  

Divendres 16 de juny de 
2000 va tenir lloc a l’escola 
Arc Iris la cerimònia de lliura-
ment de trofeus als partici-
pants del torneig d'escacs 
interescolar Peó-Peona que 
s’ha celebrat els dies 19 i 26 
de maig i 2 de juny en 
aquesta mateixa escola. Al 
CEIPM Parc del Guinardó 
van correspondre els se-
güents trofeus (ordenats per 
nivells i categories): 
 
Primària 

Primer 
• Categoria femenina: Mar-

ta Ferré (1r premi) 
• Categoria masculina: Lluc 

Roca (3r premi) 
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Acaba el torneig Peó-Peona  

BONES VACANCES A TOTHOM I A REVEURE! 


