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Benvinguts al curs 2000 -2001
Amb una mica de
retard,
des
del
primer número de
les Fulles del Parc del
curs
2000-2001,
d o n e m
l a
benvinguda
a
alumnes,
pares,
mestres i personal

no
docent,
i
especialment,
a
aquelles famílies que
per
primer
cop
s’incorporen
a
l’escola.
Desitgem
que
aquest sigui un bon

curs per a tothom i
que, amb l’ajuda de
tots,
puguem
contribuir a millorar
l’escola en aquells
aspectes que ho
necessita.
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Una porta de mal tancar
Com haureu pogut
comprovar, finament
tenim
la
porta
d e s i t j a d a ,
d e m a n a d a ,
s u p l i c a d a ,
reivindicada, exigida,
etc.
Ens
hauria
agradat deixar la
notícia aquí i, en tot
cas, celebrar el que
hauria de ser el final
feliç d’una llarga
etapa d’insistència i
de
negociacions
amb l’administració,
unes feines fatigoses
i
p o c

gratificants,però que
no
costen
si
l’objectiu val la pena
i si s’aconsegueix en
unes
condicions
com cal. No ha estat
així :
segurament
molts de vosaltres ja

haureu observat que
la nova porta deixa
bastant que desitjar.
Per dir-ho en poques
paraules,
fa
la
impressió que l’obra
s’ha fet de qualsevol
manera. Entre els
defectes que els que
redactem les “Fulles”
hi
hem
trobat
figuren els següents:
* Els murets sobre
els que van fixats els
barrots no tenen
fonaments.

Artículo interior

Breus:
• Destaque brevemente un
punto de interés.
• Destaque brevemente un
punto de interés.
• Destaque brevemente un
punto de interés.
• Destaque brevemente un
punto de interés.
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que, ja aquests dies de pluja,
va fer que es formessin
bassals.

nen hi fica la mà i també es
pot fer malbé amb molta
facilitat.

* Els barrots es balancegen
i són inestables.

* Hi ha una pèrdua d’espai
de pati molt considerable
que segurament s’hagués
pogut evitar amb un disseny
diferent.

* La cara interior dels
barrots no és llisa, sinó que
forma uns cantells amb els
quals els nens, jugant, es
podrien fer mal.
* El sistema de rodament
de la porta corredora està
situat al nivell del terra, cosa
que pot tenir perills si algun

* El taulell d’anuncis és
massa petit.
Aquests són els defectes de
construcció que més s’han
destacat fins ara.

No cal dir que s’admeten
n o v e s crítiques (quin
remei...!) sobre possibles
mancances tècniques de la
porta nova.
Per tot això, en el passat
Consell Escolar es va acordar
enviar una carta de queixa a
la regidora del Districte. A la
part final d’aquestes “Fulles”
adjuntem el text que
finalment es va enviar.
A d j u n t e m, també, la
decepcionant resposta de la
regidora, arribada just al

Activitats extraescolars
La novetat més important de
les activitats extraescolars
d’aquest any té a veure amb
l’Escola Esportiva: si ho
recordeu, aquesta és una
activitat
que es va introduir el curs
passat amb la finalitat de
treure competitivitat a
l’esport que practicaven els
més petits i donar-li un caire
més formatiu. Amb aquesta
idea, el que seria l’antiga
activitat de bàsquet es va
subdividir en tres: els més
grans han continuat amb el
bàsquet, i els més petits
alternen la pràctica de
diversos esports en la
Iniciació Esportiva (primer i
segon) i la Roda d’Esports
(tercer i quart). El curs passat,
l’Escola Esportiva va anar a
càrrec de l’empresa
Obrint Via, però aquest curs,
els preus excessivament
elevats que demanaven i les
b a i x e s d ’a l g u n s dels

monitors al llarg del curs
passat ens han portat a
prescindir dels serveis
d’aquesta empresa, i ens
hem decidit a contractar
monitors pel nostre compte
conservant, però, la mateixa
filosofia, i amb un nombre
menor d’esports: per a la
Roda d’Esports, es jugarà a
bàsquet, futbol, handbol i

Pie de imagen o gráfico.

hockey, i per a la Iniciació
Esportiva els esports són el
bàsquet, el futbol, l’atletisme,
l’handbol, l’hoquei i la
gimnàstica esportiva.

Pel que fa a l’anglès, al mes
d’octubre hi va haver una
reunió informativa de P4 i P5
on es van presentar els
objectius, el mètode, i els
mitjans de l’activitat.
Cal remarcar també la bona
acollida dels escacs, activitat
que, com l’anglès, es realitza
durant el temps de migdia i
que a hores d’ara ja té
cobertes totes les places.
Quant a l’equip de bàsquet
de l’escola, hem de felicitar-lo
per la bona ratxa que porta
en el torneig interescolar:
després de recuperar-se
d’una derrota (41-55), ha
guanyat tres partits
consecutius: 55-46, 28-37 i
51-38.
Pel que fa a la resta
d’activitats, per ara es
desenvolupen
amb
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Consell escolar
El passat dia 18 d’octubre es
va celebrar el primer consell
escolar d’aquest curs. Es van
tractar
les següents
qüestions:
•

Sant Jordi i la lectura: es
va comentar que amb
aquesta celebració es
preten potenciar la
lectura i escriptura en
els nens. Per això
caldria plantejar el
concurs
literari
d ’ u n a l t r e manera:
estimulant
la
participació i premiant
la presentació de
treballs. Entorn al
mateix tema, més
endavant
es
va
esmentar la proposta
de dues mares que
s’han oferit per a
dinamitzar la lectura;
concretament, van
suggerir la celebració
de taules rodones amb

els pares sobre aquesta
qüestió.
Pla Anual del Centre
(PAC):
No
està
completat, ja que falten
les parts corresponents
al servei de menjador i
a
les
activitats
extraescolars.
Xerrades amb les
famílies: Es duràn a
terme
intercanvis
d ’ o p i n i o n s entre
mestres i pares sobre
d e t e r m i n a t s
comportaments dels
alumnes que poden
tenir influència en el
model educatiu de
l ’ e s c o l a . Enguany
s’insistirà sobre el tema
dels valors
(per
e x e m p l e
l e s
paraulotes).
Reunions entre la
direcció de l’escola i
l’APA: Tenen lloc
mensualment
els
dimecres a les 15,30 hs.

•

•

•

•

•

•

Els representants de
l’APA són: Teresa
Mancha, Carme López,
Ramon Soto i Ramon
Martínez.
Escola verda: Es tracta
d’una campanya de la
Generalitat que pretén
potenciar
entre
l’alumnat de Catalunya
les
activitats
relacionades amb la
natura,
sobretot
aquelles que tenen a
veure amb l’observació.
Es vol també impulsar
la participació de pares
i avis.
P l a d ’e m e r g è n c i a :
L’escola ha de fer
obligatòriament cada
any un simulacre
d’evacuació en cas
d’incendi.
Renovació del Consell
Escolar: Aquest any
toca renovar el Consell
Escolar (3 reunions
l’any)

CASAL DE NADAL
Recordem que aquells pares
que estiguin interessats en el
Casal de Nadal, ho han de
notificar tan aviat com

puguin, ja que
no es farà si no hi
ha un nombre
suficient de nens.

CARNESTOLTES 2001
S’ha començat a organitzar
la festa d’aquesta diada.
S’admeten
propostes
d’activitats, col·laboracions,

etc., que s’han d’adreçar a
qualsevol dels membres de la
comissió de festes.

En breu s’enviarà el full de
preinscripció.
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Constitució de la junta de l’ampa
La Junta d’enguany resta
formada per les següents
persones, als noms de les
quals adjuntem els nivells
que cursen
el seus fills:
•
•

President: Josep. F. Payró
(P4 i 5è)
Sots-presidenta: Teresa
Mancha (1r i 6è)

•
•
•

Tresorera: CarmeLópez
(4t)
Secretari: Guillem Verger
(3r)
Vocals:
Neus Arranz (3r)
Susana Camuñas (P3 i
P5)
Montse López (6è)
Ramón Martínez (P5)
Domènec Ribot (P3 i P5)
Ramón Soto (P5)

Ben al contrari que els
darrers anys, hem de
lamentar que tots el cursos
no hi són presents. Ens
manca algún pare o mare de
Segon.

Reunió de la nova junta
El passat 13-11-2000 va tenir
lloc la primera reunió de la
Junta de l’APA del curs 20002001. Com ja és habitual en
cada primera reunió, es van
designar els responsables de
les activitats extraescolars:
•
•

•
•

•
•

ANGLÈS: Neus Arranz i
Guillem Verger.
ESCOLA ESPORTIVA:
Susana Camuñas, Montse
López i Teresa Mancha.
ESCACS: Montse López i
Teresa Mancha.
G U A R D E R I A : Teresa
Mancha
i
Ramón
Martínez.
KÀRATE: Josep F. Payró i
Ramón Soto.
TEATRE: Susana Camuñas
i Carme López.

Les comissions de treball han
quedat assignades de la
següent manera:

• TEMPS DE MIGDIA: Teresa
Mancha, Josep F. Payró i
Ramón Soto.
• ECONÒMICA: Carme
López, Ramón Martínez,
Josep F. Payró i Ramón
Soto.
• FESTES: Neus Arranz,
Carme López, Montse
López i Matilde Navarro.
• LLIBRES I MATERIAL
ESCOLAR: Carme López,,
Susana Camuñas, Ramón
Martínez i Guillem Verger.
• S E C R E T A R I A
I
COMUNICACIO: Guillem
Verger, Susana Camuñas,
Josep F. Payró i Ramón
Soto.
• C O L O N I E S:
Teresa
Mancha
i
Ramón
Martínez.
• CASALS: Susana Camuñas,
Josep F. Payró, Ramón
Soto i Guillem Verger.
• OBRES I REFORMES:
Carme López, Teresa
Mancha, Ramón Martínez,

Andreu
Ramón
i
Domènec Ribot.
• REUNIONS AMB EQUIP
DIRECTIU: Carme López,
Teresa Mancha i Ramón
Martínez.
• R E L A C I O N S
INSTITUCIONALS:
Domènec Ribot.
Us recordem que per formar
part de les comissions de
treball, o ajudar´hi, no és
necesari ser membre de la
Junta. Qualsevol pare o
mare de l’escola pot
col.laborar en totes les
comissions si hi està
interessat i en la mesura en
que ho cregui convenient. Si
és així, adreceu-vos a
qualsevol membre de la
Junta o de la Comissió en la
que vulgueu col.laborar.
També recordem que la
Junta resta a disposició dels
pares, que les reunions són
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Ressons de l’assamblea general
El passat 6 de novembre es
va fer l’Assemblea General
de l’AMPA. Enguany hi va
haver un canvi en la
convocatòria. Per tal de
millorar-hi l’assistència, es va
convocar a les 17 hores, a fi
d’evitar les distorsions que
l’hora habitual dels darrers
anys (les 19.30) semblava
que produia en les families.
S’organitzà servei de
guarderia gratuït.
NI AIXÍ.! L’assistència va ser
decepcionant, és a dir: no
vam arribar ni a vint
persones. Va tornar a ser una
Assemblea “en familia”, on,
llevat d’honroses excepcions,
totes les cares eren les
mateixes dels anys anteriors
(una mica més arrugades,
potser).

Francament, ja no sabem
com fer-ho. Val a dir que
l’AMPA del Parc del
Guinardó no és un cas
e x c e p c i o n a l .
Desgraciadament, aquesta
manca d’interés i de
mobilització és habitual en
totes les AMPA’s. Les families
estan deixant a les AMPA’S
com a una entitat de serveis,
que organitza,millor o pitjor,
unes activitas extraescolars. I
una AMPA es més que aixó.
És participar en aquesta
meravallosa tasca que és
l’educació, col.laborant amb
tots el professionals que la
duen a terme (mestres i
personal no docent), exigint
de l’Administració els
recursos suficients per a
aconseguir una educació de
qualitat, proposant noves

idees i solucions, debatent,
parlant.
S’entén que hi hagi persones
que no vulguin, o no puguin,
comprometre’s a unes
tasques durant l’any (per
raons de temps, feina,
familia, o simplement per
que no vulguin fer-ho).
Però un dia a l’any, dedicar
un p a r e l l d ’h o r e s a
l’Associació de Pares no
sembla una feina tan
feixuga.

Fotos del passat casal d’estiu i colonies
Els pares o mares que hagin
sol·licitat fotos dels casals de
juliol i setembre, i de les
colonies del curs 1999-2000
que es dirigeixin a Teresa

Berenars de sisé
Aquest més de novembre ha
començat, un curs més, la
“campanya pastissos”

proviatge de final de
curs dels alumnes de
sisè.

Mancha, que ja les està
repartint.

PÁGINA 6

enllaços
A l’hora de redactar aquest
ejemplar de Les Fulles del
Parc encara hi ha cursos que
no han designat el seu
“enllac” per enguany.
En la relació que presentem
a continuació, molts dels
enllaços són del curs passat,
encara que no a tots els hem
pogut
preguntar
si
desitjaven seguir sent-ho. És
per això que us demanem
que comuniqueu el més
aviat possible a la Junta els
possibles canvis.
•
•

P5: Ramón Martínez ,
pare d‘Elisa Martinez.
• 1r :
Mª
Jesús
Hernández, mare
d’Irene Salas.
• 2n: Teresa Subirana,
mare de Marta Ferrer.
•

P3:
P4: Anna Maria
Pampin, mare d’Aina
Portet.

Assamblea del 6 de novembre
En la darrera Assemblea un
dels temes que va centrar
més la discussió va ser la
necessitat de disposar de
monitors de menjador
addicionals als que el barem
de l’ajuntament ens assigna.
L’any passat, degut a una
circumstància administrativa,
vam
poder disposar
d’aquests
monitors
suplementaris i
en
l’assemblea es va debatre
com podiem, aquest curs,
conservar-los.
També, a fi de dinamitzar la
participació dels pares i dels
alumnes en Les Fulles del

Parc, es va proposar que
cada curs fes en cada
exemplar
un escrit.
Es va demanar que es parli
amb l’Equip Directiu, a fi i
efecte de que aquest valori la
possibilitat de que els alumes
es rentin les dents en acabar
de dinar.
Es van fer diverses
v a l o r a c i o n s sobre el
seguiment de la obres del
nou accès de l’escola.

3r: Mª Angels Moreno,
mare de Daniel
Serrano.
• 4t: Joaquim Cutando,
pare
de
Nuria
Cutando.
• 5è: Mercè Molleda,
mare de Marc Frias i
Vicky Lobato, mare de
Nerea Delgado.
• 6è: Mercè Pons, mare
de Marta Sánchez i
Maria Nunes, mare
d’Unai Monge.
•
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Col.laboracions
ASSEMBLEA GENERAL DE L'AMPA PARC DEL GUINARDÓ.
Com a col.laborador de l'AMPA de la nostra escola vaig assistir a la
Assemblea general de l'Associació que, com cada any , intenta donar continuitat a
la gestió futura així com informar de la gestió passada. També vaig assistir en calitat de pare.
Si m'ho miro desde la perspectiva de la meva participació com a
MEMBRE DE LA JUNTA, les circumstàncies de la escasísima assistencia a l'assemblea ( 18 persones en total, 8 de les quals eren membres de la Junta de l'AMPA), aquet fet, del tot incomprensible, estic segur que, malgrat tot, no afectarà la
continuitat del funcionament de l'activitat generada per l'AMPA, donada la perseverancia demostrada per els membres de la junta anterior, que també es l'actual.
Així doncs, no ens quedarem sense activitats en temps de migdia, ni extraescolars, sense esports de competició escolar (per cert, felicitats per la temporada de l'equip de bàsquet), sense festes, sense sortides, sense colonies d'estiu ni casals, sense llibres socialitzats, sense guarderia, sense millores estructurals a la nostra escola (patis, portes, etc...) ni, per descomptat, sense relacions institucionals.
Ara be, si m'ho miro desde la perspectiva de PARE, estic dolgut, molt
dolgut, perque tenía l'esperança de que l'assistencia, que per descomptat no supossa "perdre el temps", al menys fos representativa de la realitat de l'escola (més
de 400 pares) i que a la vegada poguessim discutir qué es el que volem dels nostres
fills i de la nostra escola, que s'aportessin idees, propostes, queixes, no se, el que
fos, per millorar, per avançar o, si més no, perque ens motiveu a continuar.
UN PARE.

