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APA DEL C.E.I.P MUNICIPAL PARC DEL GUINARDÓ 

 Amb el temps molt 
just, hem pogut pre-
parar aquest núme-
ro de final de trimes-
tre de “les Fulles del 
Parc” i, així com el 
número anterior ens 
ha sortit més aviat 
“totxo” (en el sentit 
del gruix, s’entén), 
aquest tira a magre. 
Coses del periodisme 

amateur i de no sa-
ber trobar un terme 
mitjà entre la bulímia 
i l’anorèxia... A ban-
da de les quatre in-
formacions que us 
presentem a conti-
nuació, bàsicament 
amb aquest número 
volem dedicar a to-
tes les persones vin-
culades a l’escola 

(alumnes, pares, 
mestres i personal 
no docent) un BON 
NADAL I FELIÇ ANY 
NOU. Els millors de-
sitjos per a tots: 
“salut i força al ca-
nut”, “salut i peles”, 
“que la força 
t’acompanyi”, etc.      
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Aquest curs, d’una manera 
e s p e c i a l  i  p e r  t a l  
d’incrementar l’hàbit i gust 
per la lectura, es treballarà 
aquest tema des de diferents 
vessants: contes, poemes, 
teatre llegit,... 
 
Hem organitzat l’horari esco-
lar, perquè tots els nivells de 
Primària dediquin el mateix 
dia i hora a llegir. 
Us convidem també, aquesta 
mateixa estona dels dilluns, a 
venir a llegir el vostre llibre a 
“La casa de les lletres”, la Me-
diateca de l’escola. 
 
Al llarg de tot els curs, al ves-
tíbul i al passadís de la Medi-
ateca, hi haurà una exposició 
permanent al voltant del te-
ma, que podreu visitar. Gau-
diu-ne i feu propostes. 

ment d’aquesta experiència 
de compartir amb família el 
plaer de la lectura, amb l'es-
perança que el curs que ve 
hi haurà cartera per a tots els 
nivells. 
 
Moltes gràcies per la vostra 
col·laboració   
 
  Comissió del 
CLUB DE LECTURA 
 
Des del Consell Escolar us 
convoquem el dia 22 de ge-
ner a les 17:30 a la mediate-
ca de l’escola a tots (pares i 
mares)  que vu lgueu 
col·laborar i pensar més co-
ses al voltant d’aquest projec-
te. 
Us esperem. 
 

categoria d’alevins. En 
general, la impressió del 
d e s e n v o l u p a m e n t  del 
campionat va ser positiva. 

El dissabte 16 de desembre 
va tenir lloc a l’Auditori de les 
Cotxeres de Sants la Trobada 
d’Escacs Escolars “Torneig 
Ciutat de Barcelona 2000”. 
Hi van participar els alumnes 
de la nostra escola en la 
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També hem fet una carta al 
Reis una mica especial, hem 
demanat “quatre carteres 
plenes de llibres diferents”. 
 
Aquesta cartera, a partir de 
gener, els nens i les nenes se 
la podran emportar a casa 
durant una setmana, de ma-
nera que tota la família po-

drà gaudir de llibres per tots. 
Començarem amb els alum-
nes de P5 (balenes), 2n, 4t i 
6è.  
Confiem amb el bon acolli-

consisteix en el regal de ma-
terial informàtic a canvi d’un 
cert nombre de vals que es 
donen al client després de 
cada compra. 

S’ha col·locat una urna a la 
secretaria de l’escola per tal 
de recollir aquests vals. 
 

Us recordem que la cadena 
de supermercats CONDIS 
està duent a terme per se-
gon any consecutiu una pro-
moció amb aquest nom que 

 

TORNEIG D’ESCACS 

CAMPANYA ORDENATAS PER AL COLE 

CURS 2000/2001 MONOGRAFIC DE LA LECTURA 



els nostres fills durant el 
temps de migdia. 
 
Aquesta quantitat dóna per 
a contractar un nou monitor 
durant dues hores diàries, i 
permet incrementar en una 
hora diària més la jornada 
d’un dels monitors actuals. 
 
Creiem que amb aquestes 
incorporacions, el servei de 
migdia millorará la seva qua-
litat. El fet que aquesta millo-
ra del servei es pagui amb 
diners sobrants del preu pú-

U s  i n f o r m e m  q u e 
l’Assemblea extraordinària 
prevista per aquest mes de 
desembre ha quedat descon-
vocada, ja que enguany tor-
na a haver-hi diferència en-
tre el preu públic cobrat i el 
cost real de la gestió del 
temps de migdia. 
 
L’import que rebrà la nostra 
Escola per a aquest exercici, 
es de 581.750 Pts. Tal com va 
fer el darrer any, el Consell 
Escolar ha decidit aplicar-lo a 
millorar l’atenció que reben 

blic fan que la convocatòria 
de l’Assemblea extraordinà-
ria prevista per a tractar, pre-
cisament de com sufragar 
l’increment de monitors al 
temps de migdia ja no tingui 
raó de ser. 

total de cinc equips, anem 
tercers amb un partit de 
menys. Tenim 8 punts i el pri-
mer classificat en té 12. Enca-
ra els podem atrapar. Ànim!  

El darrer partit jugat per 
l’equip de la nostra escola el 
vam perdre. Es va jugar      
contra el Col·legi Immacula-
da Concepció “B”, i el resultat 
va ser de 55 a 26. De tota 
manera, la classificació en el 
campionat del CEEB no és 
tan dolenta, ja que, sobre un 
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ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DESCONVOCADA 

BÀSQUET 

l’arròs estava covat. Des de 
les Fulles del Parc, suggerim 

que la cuina po-
dria evitar que ai-
xò passés, atès 
que els nens te-
nen uns horaris 
fixos de menjar. 
 
La valoració dels 

aspectes no gastronòmics 
del dinar també va ser fran-

cament positiva, tant pel que 
fa a l’ordre, l’actitud a les tau-
les, el seguiment de les nor-
mes i la higiene. 
 
Aquest curs, a les taules es 
posen tovalloles de roba, co-
sa que dóna al menjador un 
aire més acollidor. 
 

Dos representants de l’APA 
van fer la visita trimestral re-
glamentària al menja-
dor el passat dia 10 de 
novembre. El  menú 
consistia en arròs a la 
cassola, mandonguilles 
a la jardinera, amanida i 
mandarina. Pel que fa a 
la quantitat i la qualitat, 
la valoració va ser favorable, 
tot i que, en el segon torn, 
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VISITA TRIMESTRAL DE MENJADOR 



El passat dilluns 18 de de-
sembre a les 17,30 h l’escola 
va organitzar una tertúlia 
adreçada a les famílies del 
nens d’educació infantil i ci-
cle inicial. L’activitat va ser 
moderada i assessorada per 
la psicòloga de l’escola, la 
Sra. Ginesa Pérez. 

 Van assistir-hi  uns 30 pares/
mares aproximadament, a 
més a més de les professores 
dels nivells educatius corres-
ponents i representants de la 
direcció del centre.  

Al llarg de dues hores es van 
discutir i tractar, amb exem-

tocar), verbals (to de veu, pa-
raulotes...) i  de rol o posició 
(qui mana a casa?) 

-La diferencia entre autoritat 
i autoritarisme. 

 

per a tots aquells que tenen 
por que la vida sedentària els 
faci créixer adipositats poc 
estètiques, els proposem que 
s’apuntin a la Ll iga 
“Comunitat Educativa”, orga-
nitzada pel Consell Escolar 
de l’Esport de Barcelona 
(CEEB), que es disputarà en 
les modalitats de bàsquet 

Per a tots aquells que esti-
guin descansats o trobin que 
la vida no és, ja de per si 
prou fatigosa com per què, a 
més de córrer al darrera dels 
nostres fills haguem de cór-
rer també al darrera d’una 
pilota, per a tots aquells a qui 
l’adrenalina acumulada du-
rant el dia no deixa dormir, 

(masculí, femení i mixt) i fut-
bol sala (masculí). Els partits 
s’hauran de jugar als vespres.  
Els que hi estiguin interes-
sats, que es posin en contac-
te amb l’Anna Saracho. El 
període d’inscripció és del 8 
al 15 de gener. 
 

P Á G I N A  4  

ples de diferents situacions 
quotidianes, temes com: 

-Els 3 models a l’hora 
d’establir límits als nens: Rí-
gid; Obert o molt permissiu; 
Límits amb derivacions 
(normes +excepcions) 
-La necessitat de transmetre 
valors, pautes o normes als 
nens (un nen sense pautes 
és un nen ansiós) 

-Els diferents tipus de límits 
que cal ensenyar: Espaïals 
(respectar els espais), tempo-
rals (ensenyar a esperar-se), 
corporals (que es pot o no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els alumnes de l’activitat de 
Iniciació Esportiva no volen 
ser menys, i han decidit que 
el proper 17 de gener faran 
la seva exhibició davant dels 
pares. Us hi esperen a tots! 
 

A proposta dels pares, els 
passats dies 12 y 14 de de-
sembre, els alumnes de 
l’activitat extraescolar de Psi-
comotricitat han fet una peti-
ta exhibició d’un quart 
d’hora de durada. per tal de 
mostrar a llurs pares els aven-
ços que han fet. 

 

ESPORT PER A PARES/MESTRES/PERSONAL NO DOCENT 

EXHIBICIÓ DELS ALUMNES DE PSICOMOTRICITAT I DE INICIACIÓ ESPORTIVA 

Tertúlia: ”podem fer sempre el que 
volem ?” 


