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Contingut: Amb retard, apa-
reix aquest número 
de “Les Fulles del 
Parc”, just quan 
acaba el primer tri-
mestre del curs 
que comença. No 
ha pogut ser d’altra 

manera. Peròcom 
diu la dita, millor 
tard que mai, i do-
nem, doncs, la 
benvinguda a tots 
els alumnes, espe-
cialment als nous, 
als mestres i al 

personal no docent.  
Desitgem que 
aquest sigui un bon 
curs, tant per a 
l’escola com per a 
tots els que en for-
men part. 

... I BON NADAL I BONA ENTRADA D’ANY 2002 

Aquest retard, servi-
rà, si més no, per a 
desitjar-vos també 
un bon Nadal i un 
bon cap d’any. I per 
no desdir de la tònica 
general, us desitgem 

també una bona 
entradad’euro: que 
no ens fem gaires 
embolics, que ens 
arrodoneixin a l’alça 
(quan cobrem) i a la 
baixa (quan pa-

guem), que el Banc 
Central Europeu ens 
protegeixi (si pot), i 
que la inflació i els 
tipus d’interès ens 
siguin propicis. 
Amén. 



El passat 3 de desembre es 
va fer l’Assemblea General 
de l’APA. Desprès del canvi 
d’horari que vam provar 
l’any passat, enguany s’ha 
tornat a convocar a l’antic 
horari, amb l’habitual as-
sistència “familiar” dels da-
rrers anys: vint persones, de 
les quals set eren membres 
de la Junta sortint. No val la 
pena repetir el sermó de que 
cal que hi hagi més participa-
ció. Tanmateix, és decepcio-
nant trobar-se cada any amb 
la mateixa falta de resposta. 
 
Dit això, és obligat fer un 
repàs del que es va dir a 
l’Assemblea: a banda dels 
aspectes més formals (lectura 
i aprovació de l’informe 
econòmic i la memòria del 

més possibilitats però també 
més feina... El segon aspecte 
comentat va ser  el de les 
obres pendents de l’escola, 
sobre el qual vam informar a 
finals del curs passat i que 
estem segurs que portarà 
cua, perquè estem en desa-

cord amb el ca-
lendari d’obres 
que proposa 
l’administració, 
havent-hi refor-
mes que conside-
rem urgents.   

             -Manuela Morales (P4 
i P5) 

             -Ana Pampín (P3 i P5) 
             -Josep Maria Puig 

(P4) 
             -Domènec Ribot (P4 i 

1r) 
             -Ramón Soto (P5) 

 

La Junta d’enguany resta for-
mada per les seguents perso-
nes, als noms de les quals 
adjuntem els nivells que cur-
sen el seus fills: 
 
President:    -Josep  F.Payró 
  1r i  6è) 
Sots-presidenta : -Teresa Man
  cha (2n) 
Tresorer:      -Ramón Martinez

(1r) 
Secretari:  -Guillem Verger 

(4t) 
Vocals::-Susana Camuñas (P4 

i 1r) 
              -Carme López (5è) 
              -Mª Teresa Molina-

Prados (P5) 

Celebrem l’incorporació de 
quatre persones a la Junta. 
Igual que el darrer any, hem 
de lamentar que tots el cur-
sos no hi són presents. Ens 
manca algún pare o mare de 
Tercer. 
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curs anterior, informació so-
bre les activitats extraesco-
lars, nous càrrecs de l’APA, 
etc.), es van comentar dos 
aspectes importants del nou 
curs: el primer és el traspàs, 
finalment efectiu, del servei 
de migdia al Consell Escolar 
per part de 
l’ajuntament. 
Això vol dir 
que des 
d’ara pares i 
mestres se-
rem directa-
ment respon-
sables de la 
contractació 
de l’empresa 
de càtering, 
de trobar uns preus ajustats, 
d’oferir menjar i monitoratge 
de qualitat, etc. En resum: 
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CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA 

ASSEMBLEA: COM ÉS TRADICIÓ, QUATRE GATS  



nez, Josep F. Payró i Ramón 
Soto. 
• FESTES:  
Susana Camuñas, Carme Ló-
pez, Ramón Martínez, Ana 
Pampin i Domènec Ribot. 
• LLIBRES I MATERIAL ESCO-

LAR:  
Carme López, Teresa Man-
cha, Manuela Morales i Ra-
món Martínez. 
• SECRETARIA I 

C O M U N I C A -
CIO:  

Susana Camu-
ñas, Mª Isabel 
González, Josep 
F. Payró, Josep 
M. Puig i Guillem 
Verger. 
• COLONIES:  
Teresa Mancha, Ramón Mar-
tínez, Josep M. Puig i Ramón 
Soto. 
• CASALS:  
Susana Camuñas, Josep F. 
Payró, Ramón Soto i Guillem 
Verger. 
• OBRES I REFORMES:  
Josep M. Puig, Ramón Soto  
Albert Aballanet i Guillem 
Verger. 
• REUNIONS AMB EQUIP DI-

El passat 17.12.2001 va tenir 
lloc la primera reunió de la 
Junta de l’APA del curs 
2001/2. S’hi van designar els 
responsables de les activitats 
extraescolars: 
 
• ANGLÈS: Ana Pampín i Ma-

nuela Morales. 
• INICIACIÓ DANSA: Susana 

Camuñas i Ramón Martínez. 
• ESCOLA ESPORTIVA: Susa-

na Camuñas, Teresa Man-
cha i Josep Maria Puig. 

• ESCACS: Teresa Mancha i 
Manuela Morales.. 

• GUARDERIA: Teresa Man-
cha i Josep F. Payró. 

• KÀRATE: Teresa Mancha i 
Josep F. Payró. 

• TEATRE: Carme López i Mª 
Teresa Molina-Prados. 

 
Les comissions de treball han 
quedat assignades de la se-
güent manera: 
 
• TEMPS DE MIGDIA:  
Carme López, Teresa Man-
cha, Manuela Morales, Josep 
F. Payró i Ramón Soto. 
• ECONÒMICA:  
Carme López, Ramón Martí-

RECTIU:  
Teresa Manch, Ramón Martí-
nez, Josep F. Payró y Ramón 
Soto. 
• RELACIONS INSTITUCIO-

NALS:  
Josep F. Payró, Josep M. Puig 
i Domènec Ribot. 
 
Us recordem que per formar 
part de les comissions de tre-

ball, o ajudar-hi, no 
és necessari ser 
membre de la Junta. 
Qualsevol pare o ma-
re de l’escola pot 
col.laborar en totes 
les comissions si hi 
està interessat i en la 
mesura en que ho 
cregui convenient. 

També recordem que la Jun-
ta resta a disposició dels pa-
res, que les reunions són 
obertes, i que tothom hi pot 
assistir-hi. Habitualment les 
reunions de la Junta es fan el 
tercer dilluns de cada mes. 
La propera està convocada 
per el 21 de gener de 2002. 

aviat possible a la Junta els 
possibles canvis. 
 
P3: Isabel González 
P4: Mª Teresa Molina-Prados, 
Sílvia Torrents. 
P5: Ramón Martínez , pare 
d‘Elisa Martinez.  

A l’hora de redactar aquestes 
“Fulles” encara hi ha cursos 
que no han designat el seu 
“enllac”. En la relació que a 
continuació indiquem, en 
algún cas informem de 
l’enllaç del curs passat. Si us 
plau, comuniqueu el més 

1r:  Isabel Navarro 
2n: Mª Jesús Hernández 
3r: Jordi Ferrer 
4t: Mª Angels Moreno, mare 
de Daniel Serrano. 
5è: Joaquim Cutando. 
6è: Mercè Molleda   
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REUNIÓ DE LA NOVA JUNTA 

PROJECTE ENLLAÇ 
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