
Ja que aquest any 
no podem anar a 
veure i dinar amb els 
nostres fills, haurem 
de conformar-nos 
amb la pàgina web 
de la casa de colòni-
es (adreça: http://
www.accac.es/ .Podr
em, d’aquesta mane-
ra, estar on-line amb 
l’entorn dels nostres 
fills, compartir-lo (?) i 
imaginar que s’ho 
passen pipa. Ens 
consolarem pensant 
que som molt mo-
derns i que hi ha un 
cable que ens uneix 

a ells com si fos un 
cordó umbilical de 
material semicon-
ductor. Llàstima que 

la tecnologia encara 
no és prou perfecta 
per a fer-nos sentir 
aquell gust d’arròs 

covat tan entranya-
ble del dinar de pa-
res de les colònies. 
Tot arribarà...  
 
I parlant de webs, a 
la secció d’anuncis 
de les “Fulles” s’hi 
pot trobar el se-
güent: ESCOLA DE-
MANA URGENT-
MENT DISSENYA-
DOR DE WEBS PER 
COL·LABORAR AL 
DISSENY I MANTENI-
MENT WEB DE 
L’ESCOLA. 
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Aquest mes procedi-
rem a retornar bona 
part de l’import de la 
sortida que es va fer 
l’octubre a can Grau 
(Garraf). Després del 
magnífic dinar que 
ens van oferir, el 
tracte exquisit i la 
puntualitat suïssa, 

ens vàrem posar en 
contacte amb els res-
ponsables del parc 
per “parlar” de 
l’excursió. Després 
d’un temps pruden-
cial i donat que nin-
gú ha tornat a 
“parlar” amb nosal-
tres, retornem els 

diners. Només hi fal-
ta la part proporcio-
nal de la paga i se-
nyal. Toquem a 7,25 
euros per persona. 
Esperem que a la 
propera sortida de 
pares el servei sigui 
millor (n’estem se-
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Breus 

• Les tres casetes de l’escola  
han estat qualificades com 
“edifici noucentista de 
grau C “  

• El canvi de Gerent del 
districte dona esperances 
sobre les reformes que 
tant hem demanat per a 
l’escola  

• US DESITGEM UNA 
BONA SETMANA SAN-
TA...i que el temps acom-
panyi!! 

FULL INFORMATIU 



• Nou material didàctic per 
a l’escola Aquest curs, ja 
han estat socialitzats tots 
els llibres de text que ens 
va indicar l’equip docent i 
només cal fer el manteni-
ment del fons existent. 
Com a resultat d’aquesta 
situació, hi ha un sobrant 
de la partida destinada a 
la socialització. El Consell 
Escolar va decidir desti-
nar aquesta quantitat a 
l’adquisició de material 
didàctic, concretament 
una enciclopèdia infantil, 
un herbari i una cambra 
digital. D’altra banda, 
l’APA participarà desti-
nant una part d’aquests 
diners a la renovació de 
les estructures de psico-
motricitat en un 50%. 

 
• Matriculació i nous alum-

nes  Es va informar de 
que les dates de matricu-
lació seran del 8 al 19 
d’abril. Es va decidir que 
el punt per a l’admissió 
d’alumnes que correspon 
fixar segons el criteri del 
Consell Escolar es donaria 
als familiars d’exalumnes  
Relacionat amb la matri-
culació, hem de dir que la 
jornada de portes obertes 
serà el dia 6 d’abril.  
D’altra banda, es va infor-
mar que hi ha set nous 
alumnes que s’han incor-
porat a l’escola des de 
Nadal.  

 
• Transport escolar a la pis-

 
• Ordinadors de l’escola  

L’ajuntament ha decidit 
renovar l’equipament in-
formàtic de gestió de 
l’escola, i ha dotat l’escola 
de nous ordinadors. S’ha 
acordat que l’antic ordi-
nador que hi havia a la 
biblioteca passarà a dis-
posició de l’APA, i estarà 
situat a la petita habitació 
que hi ha al davant de la 
sala de professors. Estem 
d’enhorabona! 

 
• Unificació de quotes Es 

va plantejar la possibilitat 
d’unificar les quotes per a 
les activitats no ordinàries 
de l’escola (excursions, 
sortides, adquisició de 
determinats materials)  
que, com sabeu, actual-
ment estan individualitza-
des. Aquesta alternativa 
(que ja funciona en mol-
tes escoles), implicaria fer 
la mitjana de la despesa 
anual d’aquestes activi-
tats i fer els cobraments 
trimestrals. 

 
• Reformes a l’edifici de 

l’escola  Es va parlar so-
bre el pla de reformes del 
Districte. Si ho recordeu 
(“Fulles del Parc nº 20” - 
març-abril del 2001) el 
Consell va rebutjar la pro-
posta de l’ajuntament 
perquè la considerava 
i n s u f i c i e n t  a t e s o s  
l’antiguitat i l’estat de 
l’escola.  
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cina Com sabeu, la torna-
da dels nens a l’escola de 
la piscina converteix cada 
divendres a la tarda el 
tram de carrer on apar-
quen els autocars en una 
zona problemàtica i fins i 
tot perillosa. Per tal de 
resoldre-ho, el Consell 

Escolar va sol·licitar a 
l’ajuntament la presència 
d’un agent municipal que 
dirigís el trànsit durant 
aquesta estona. Se’ns va 
respondre que la guàrdia 
urbana no disposava de 
dotació suficient per a 
atendre aquesta deman-
d a .  P e r ò . . . s e g o n s 
l’ajuntament no cal patir, 
doncs  han pensat una 
alternativa: Ens proporci-
onaran una armilla groga 
com les que fan servir els 
agents, per a que un pare 
o un mestre faci la tasca 
de control del tràfic. En el 
moment del tancament 
de la revista i desprès de 
nombroses trucades..... 
“l’Armilla” encara no ha 
arribat!. 

 

Consell Escolar del 12 de febrer de 2002 



 
“Sobre les qüestions de 
millora i manteniment 
l’informo de que pre-
nem nota per assumir a 
través d’un RAM 
(Reforma, ampliació i 
millora) les següents 
obres: 
 
•Adequació dels lava-
bos de l’edifici de pri-
mària. 
•Renovació lavabos 
P3 i P4 
•Instal.lació de cale-
facció als edificis de 
primària 
 
La construcció d’una 
aula polivalent desti-
nada a gimnàs-
teatre, sota el pati de 
l’entrada principal, 

Basant-se en un informe 
tècnic molt detallat, 
l’escola va fer una contra-
proposta. Sembla que 
l’ajuntament ha reconsi-
derat la seva postura: a la 
carta que envia el nou 
Gerent del districte, Edu-
ard Vicente, hi diu textu-
alment: 

donat el desnivell que 
existeix amb el carrer. 
 
Aquest RAM l’anirem 
seguint a efectes de 
veure quan es pot des-
envolupar” 

 
• Sant Jordi Continuant 

amb la nova proposta 
que substitueix el concurs 

literari, l’equip do-
cent va informar 
que aquest any els 
nens faran un con-
te gegant  de 9 pà-
gines. També es 
faran uns racons de 
contes amb els pa-
res i la tradicional 
venda de llibres. 
 

l’interès que aquesta nova 
opció tindria, us agrairíem 
que les persones que, en 

principi, estiguéssiu 
interessades amb 
aquest horari ens ho 
feu saber a travès de 
l’Anna Saracho du-
rant la primera set-
mana d’abril. 
 
El calendari per en-

guany aniria des del 25 de 

Estem preparant el disseny 
del Casal d’Estiu d’enguany. 
Pel que fa als horaris, al dar-
rer Casal alguns pa-
res ens van dema-
nar la possibilitat 
d’introduir una no-
v a  m o d a l i t a t 
d’horari, concreta-
ment de 9 a 15,30 
h. 
 
A fi i efecte de poder copsar 

juny fins al 2 d’agost (pel que 
fa al Casal de Juliol) i del 2 al 
13 de setembre. 
 
L’opció de la darrera setma-
na de juliol estarà en funció 
de la inscripció que hi hagi. 
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Casal d’Estiu 

servei ha tingut des que es 
va començar, en principi ja 
no es tornarà a plantejar 
 

 Aquest curs no hi haurà Ca-
sal de Setmana, ja que el mí-
nim eren 10 alumnes i no-
més n’hi havia 6 d’inscrits. 
Atès el poc èxit que aquest 
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Adéu al Casal de Setmana Santa 



• Dansa: La dansa, que es 
va plantejar en principi 
com un taller trimestral, 
no es continua al tercer 
trimestre, perquè es con-
sidera que els objectius 
que es  proposava 
l’activitat s’han acomplert.  

 
• Psicomotricitat Hi ha ha-

gut un desdoblament 
d’aquesta activitat (dilluns 
i dijous) degut a les noves 
inscripcions procedents 
de dansa (13 inscrits en 
total).  

sió, i que depèn tant de la 
resposta dels pares com 
de sota quins criteris ha 
de funcionar.  

que potser fora interessant 
de fer una jornada dedicada 
a aquest “hobby” (amb tota 
probabilitat un dissabte del 
tercer trimestre). 
 
Tots el que vulguin partici-
par-hi, tinguin propostes a 
fer, i desitgin col·laborar en la 
seva organització, preguem 

Sabem que dins la nostra 
comunitat escolar (nois i no-
ies, pares i mares, avis i avies, 
mestres, ...) hi ha un bon gra-
pat d’afeccionats al món del 
SCALEXTRIC, i hem pensat 

que s’apuntin a les llistes que 
tindrà l’Anna Saracho a partir 
del 2 d’abril, indicant el nom, 
i telèfon de contacte. 
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• Nova opció de guarderia 
La junta de l’APA ha sos-
pesat la possibilitat d’obrir 
la guarderia de 5 a 6 de 
la tarda. De moment, és 
un tema obert a la discus-

fossin els mateixos de fa 2 
anys. La xocolatada va ser 
prou bona i hi va haver divi-
sió d’opinions sobre el pa i 
els melindros.  

Hem de fer una referència, 
encara que sigui mínima, a la 
diada de Carnestoltes. Vam 
estrenar l’equip de música, i 
vam comprovar que sona bé 
i fort. El grup de pallassos va 
agradar als nens, que és el 
més important i, en conjunt, 
podem dir que l’actuació va 
ser prou digna encara que 

 

Bojos pel Scalextric 

Carnestoltes   

Activitats extraescolars 



va considerar que no es teni-
en en compte les diferents 

edats dels nens a l’hora de 
repartir el menjar.  
 

El passat 8 de març Manuela 
Morales i Teresa Mancha va-
ren fer la corresponent visita 
al menjador de l’escola.  
 
El menú consistia en escude-
lla de pagès, carn d’olla, 
amanida i plàtan.  
 
La qualitat del menjar es va 
considerar correcta, tot i que 
a la carn d’olla, consistent 
només en un tros de pollas-
tre i un altre de pilota, li falta-
ven les verdures i llegums 
utilitzades per a fer el caldo.  
 
Pel que fa a la quantitat, es 

Quant a l’actitud dels alum-
nes (ordre, silenci, entrades i 
sortides, aplicació de normes, 
etc.) es va considerar en ge-
neral correcta i el treball dels 
monitors també es va valorar 
positivament.  
 
Per qüestions d’higiene es va 
considerar convenient l'ús de 
la bata. 
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Visita trimestral al menjador  

ta opció preferent a reformes 
i millores. A veure si es nota! 

 Hem de comunicar que 
l’edifici de la nostra escola 
(concretament, les tres case-
tes) ha estat catalogada com 
a edifici noucentista de grau 
C.  
 
Amb aquesta classificació es 
reconeix que l’edifici té un 
determinat interès, cosa que 
comporta un cert grau de 
protecció i, per tant, una cer-
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L’escola, patrimoni històrico-arquitectònic 



 
 

SIS MESOS AL PARC DEL GUINARDÓ 
 
Fa sis mesos, vam iniciar una nova etapa… 
En Ramon començava anar a l’escola de “grans”, deixava enrera la llar d’infants, els 
“petits”.. 
 
Però també els pares del Ramon hem iniciat una nova etapa, acaba de començar i són 
gairebé nou anys els que es presenten per endavant. Són moltes coses les que canvia-
ran i el nostre propòsit com a pares és viure-les amb ell. 
 
Pel que fa al Ramon ell està completament integrat i adaptat a l’escola, està encantat 
amb la Sílvia. Nosaltres com a pares, estem coneixent l’escola poc a poc. Es posen mol-
tes il·lusions, la decisió de l’escola on ha d’anar el teu fill durant tant anys no és gens 
fàcil, finalment creus que has escollit un bon centre i que els temps i el nostre fill ani-
rà donant les respostes a totes les qüestions que se’ns passen pel cap constantment.   
 
Un primer pas per involucrar-nos amb el Parc del Guinardó ha estat entrar a l’ AMPA, 
des d’aquí estem més a prop  per conèixer la situació de l’escola, les coses que es deci-
deixen, els canvis, què podem fer com a pares, etc. 
 
Des d’aquestes línies us vull animar a tots a fer un petit esforç i participar de tot allò 
que fa que la nostra escola vagi endavant i fer possible que d’ara endavant entre tots 
fem que funcioni millor. 
 
Aprofito, també, per demanar una major col·laboració entre tots, direcció, mestres, 
pares i mares, alumnes, tot el que fem serà en bé de l’escola i crec que és entre totes 
les persones que la formem , qui podem crear un Parc del Guinardó amb futur. 
 

Isabel González 
P3 

 Col.laboracions 
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