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Carnestoltes
El carnestoltes se celebrarà el dia 8 de
febrer. El grup contractat enguany es
diu Ja JA JA, que ja
va venir a l’escola al
carnestoltes de fa
dos anys, amb un
resultat prou satisfactori. Per tant, es
pot dir que tenim
garantia de que
l’actuació no serà
com la de l’any passat, que val més oblidar. Hi haurà, a més,
la tradicional xocolatada.

Hem d’afegir que,
per a aquesta ocasió,
estrenarem el nou
equip de música,
que l’APA va com-

nar els problemes de
so que sempre hem
tingut en els actes a
l’aire lliure. Per als
entesos, hem de dir
que els altaveus tenen una potència de
500 Watts. Per als no
entesos, això vol dir
que un dia que els
van provar posar posant-los al màxim volum, el so arribava a
Verge de Montserrat.

prar per a l’escola.
Esperem així solucio-

Parc” volem donar el
nostre més sentit
condol a la família i a
totes les persones
properes. Al mateix
temps, els oferim el
nostre
suport
i
col·laboració per a
qualsevol cosa que
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Breus:
• Ja podeu, els pares i
mares, preparar les
vostres disfresses pel dia
8.

Comiat a un pare de l’escola
Hem tingut notícia
de la mort de René
Uros Papasey, pare
de l’alumne de segon René Uros Espada, que va tenir lloc
el dia 16 d’aquest
mes de gener. Des
de les “Fulles del

Index

puguin necessitar en
aquests
moments
tan dolorosos i tan
difícils de superar.

• L’agenda 21 esta en
marxa. Els nens ja han
començat a fer activitats
per a conèixer i respectar l’entorn de la seva
escola.
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AGENDA 21: Xerrada ”l’escola i l’entorn”
El passat dimarts 22 de gener va tenir lloc la primera
xerrada sobre el projecte
Agenda 21 a càrrec de la biòloga i coordinadora de
l’agenda 21 escolar
Mireia Abril Janer.
Com ja sabeu aquest
any la nostra escola
s’adherit al projecte de
ciutat Agenda 21 que
pretén educar-nos en
una actitud i uns hàbits més respectuosos
cap al nostre medi més immediat. L’objectiu últim és
contribuir, en la mesura del
que sigui possible, a tenir un
planeta més habitable per al
segle XXI.
L’assistència a l’acte va ser

força destacable (unes 50
persones), la xerrada molt
participativa i la valoració
molt positiva.
En una primera part de la
xerrada, pares,
mares i professores en grups de
quatre vam fer
un
“joc”
d’interpretació
d’uns dibuixos,
que va contribuir a començar
a discutir sobre el tema. La
posterior posada en comú
de les diferents interpretacions va portar-nos a reflexionar sobre conceptes com:
Subsistència, cooperació, solidaritat, equilibri de recursos,

etc. Posteriorment es va obrir
un debat sobre aquest temes
i sobre com podem contribuir des de l’escola i com a
pares i/o mestres a canviar
les situacions actuals.
La finalitat de la xerrada, crear debat, es va aconseguir.
Cal ara més propostes concretes sobre el tema escollit
per l’escola: “Biodiversitat”,
Pel pares/mares interessats
en tenir més informació sobre aquest tema, podeu consultar la següent adreça:

les famílies dels alumnes, especialment per al dinar.
S’han preinscrit a les
colònies 75 alumnes
i, tot i que
en
aquests
moments
s’ha acabat el termini

de preinscripció,
encara hi ha cinc
places vacants.

www.bcn.es/ Agenda 21

Colònies
Aquest curs, les colònies seràn al Mas Suro, situat al poble de Cartellà (Gironès), a
80 kms de Barcelona. Cal dir
que aquesta vegada no hi
haurà dia de pares, ja que la
casa de colònies no té les
condicions per a acollir totes

Activitats extraescolars
El nou monitor d’Iniciació
Esportiva-psicomotricitat Robert Ruiz, va agafar una
pneumònia i ha estat dues
setmanes de baixa el mes de
gener. Atès que es va posar
malalt molt de sobte, no hi
va haver temps de buscar un

substitut idoni i, per tant, es
va optar per suspendre
l’activitat. En lloc seu, es va
habilitar un servei de guarderia per als nens que hi estaven inscrits a aquesta activitat. Com a resultat d’aquesta
incidència el preu de la Inici-

ació esportiva-psicomotricitat
del mes de gener serà el 50%
de l’habitual. El proper dimarts 29 de gener el monitor
es reincorpora a l’activitat.
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Benvinguda als nous membres de la junta
Hem de donar la benvinguda als nous membres de la
Junta de l’APA que s’han incorporat aquest curs: María
Teresa Molina-Prados (P5),
Manuela Morales (P4 i P5),
Ana Pampín (P3 i P5) i Josep
Maria Puig (P4). Amb aquestes persones, la Junta comença a rebre els reforços
que tan necessaris li eren
que contribueixen, també, a
la renovació imprescindible
de les persones de cara al
futur. Hi ha, a més, dos altres
pares de P3 que estan consi-

derant la possibilitat d’entrar
a la Junta o, en tot cas, de
col·laborar-hi estretament. En

ta a tothom que vulgui formar-ne part.

tot cas, mai serem prous i recordem que la Junta és ober-

Incidències de l’última sortida de pares
En la sortida de pares del 12
d’octubre del 2001 realitzada
a l’Escola de Natura de can
Grau, al Garraf, hi va haver
queixes en relació al menú,
que no va ser el pactat i deixava molt a desitjar. Es va
cursar una carta de protesta
dient que només es pagaria

una part, atès que el servei
va ser insatisfactori. Però
l’empresa que va proporcionar el menú va plegar, i la
que l’ha substituït no vol cobrar. Com a resultat
d’aquesta situació una mica
estranya, els diners del dinar
es repartiran entre els pares

Nou monitor de temps de migdia
Com cada any, s’ha contractat un nou monitor que, durant el temps de migdia preparà l’obra de teatre dels
alumnes de sisè que es representa a final de curs.
L’única novetat és que, a
partir d’aquest any, la despesa d’aquest monitor

s’inclourà en el
conjunt d’activitats
de temps de migdia.

que van anar a la sortida. No
s’hi inclou, òbviament, la paga i senyal.
En resum, la sortida va ser
divertida i …molt barata.

