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Comiat del curs 2001-2002
Aquest és el darrer
número
de
les
“Fulles del Parc” del
curs 2001-2002. Desitgem a tothom que
passi unes bones vacances. Ja comença
a ser hora que tots
carreguem una mica
les piles. Tanmateix,
per a molts pares
encara ens queda
un mes ben llarg per
a començar les vacances. Això vol dir
que aquests pares
anirem de corcoll
per col·locar els nos-

tres fills – això sí,
amb mala consciència - allà on els vulguin, perquè la vida

pares. Què hi farem!
En tot cas, l’Escola
d’Estiu de l’APA vol
ser una resposta a
aquesta necessitat,
procurant que els
nostres fills no estiguin
simplement
“aparcats”, sinó que,
al mateix temps, es
diverteixin i aprenguin ... o, almenys,
aquesta és la nostra
intenció.

moderna no facilita
precisament l’acord
entre els calendaris
dels fills i la feina dels

tarda. En principi,
aquest servei seria
tan sols d’una hora
(de17,00 a 18,00 h) i
es limitaria només
als alumnes de parvulari. Quant al
preu, encara no està
decidit. Ja us tindrem informats, per-
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Breus:
• Nou servei de guarderia
de tarda per parvulari.
• Seguint la tradició grans
èxits dels representants
de l’escola al Torneig
Peona-peò.

Guarderia de tarda
Després de donar-hi
moltes
voltes,
i
d’haver rebut diverses peticions en
aquest mateix sentit,
la junta de l’APA ha
decidit posar en
marxa, a partir del
curs que ve, un servei de guarderia de

Índex:

què cal acabar de
perfilar la proposta i,
de moment, tal i
com ha estat formulada, sembla que ja
ha aixecat algunes
veus
discordants
(vegeu article adjunt)

• El divendres 14 es va
celebrar la Festa de
pares per acomiadar el
curs.
• Bon Estiu !!
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Comiat de sisè
Els següents alumnes
Ferran Almudi de Jesús Ribeiro
Sara Ariño Vergara
Enric Báez Sanchís
Ivan Barbeta Burgos
Selene Benítez Martínez
Tatiana Carroza Ferreira
Mònica Casco Alarcón
Daniel Cruz Bosch
Nerea Delgado Lobato
Jordi Erill Roig
Marc Frias Molleda

Mar Giralt Mirón
Katherine Gonzales Quiñones
Ruth Gómez Lanza
Martí Nadal Velasco
Jael Navarro Bittorf
Anna Navarro Mateos
Marina Payró Mercader
Rosa Pedret Vergillo
Marta Sánchez Domínguez

hagin rebut una bona preparació i els desitgem el millor
en l’etapa que ara comencen
i en totes les que seguiran.
Esperem, a més, no perdre
del tot el contacte amb ells.
MOLTA
SORT !

Deixen l’escola aquest any.
Esperem que conservin un
bon record de l’escola, que

CONSELL ESCOLAR DEL 29 DE MAIG
Com ja es habitual, us informem del principals temes
tractats en el Consell Escolar
del 29 de maig.
Temps de migdia: Totes les
escoles del IMEB excepte Reina Violant han renovat contracte amb l’empresa Carlos
Rocha, que canvia de nom i
es passa a dir Taula i Oci. Per
cert que Reina Violant ha escollit l’empresa Pam i Pipa, la
que organitza el Casal d’Estiu
d’enguany a casa nostra. El
proper curs l’activitat de teatre que venia fent el curs de
6è, també es farà a 2n i 4t. Es
intenció del Consell Escolar
que el proper curs hi hagi un
monitor per grup/classe, a
més a més del coordinador,
que estarà alliberat de grup.
S’aprovat que els alumnes de
1r i 2n utilitzen tovalló de roba. El preu del servei serà de
88 euros al mes (un 5,06%
de puja, inferior al IPC alimentari).

Obres: S’aprovat la reforma
del parvulari; aquesta reforma es farà l’estiu de 2002 i
suposa la rehabilitació total
dels sanitaris, l’instalació de
una paret de vidre a les aules
de P3 i P4, i la col·locació
d’una pèrgola de fusta al pati
del parvulari. Pel que fa a la
col·locació de plaques solars,
el tema ha quedat ajornat,
donat que, segons els tècnics, la nostra escola no presenta l’orientació idònia per
a la seva instal·lació. El que si
s’ha començat a parlar amb
el Districte, es la construcció
de l’aula polivalent que fa
tants anys que reclamem.
L’opció que, ara per ara, sembla tenir més possibilitats suposa agafar un espai al Parc,
just a l’escaire superior dreta
que dona amb l’IES Goya.
L’aula polivalent tindria a
dalt un poliesportiu. Seguirem informant.

Calendari Curs 2002/3: El
proper curs començarà el
dilluns 16.09.02 i acabarà el
20.06.03. Els dies de lliure
disposició escollits són el
23.09.02 i el 03.05.03 (dos
ponts naturals). La jornada
continuada es farà els dies
16.09.02 al 20.09.02, el
20.12.02, i del 9.06.03 al
20.06.03.
Bates: El proper curs, deixa
de ser obligatori l’ús del bata
per els alumnes del parvulari.
Es seguirà el mateix criteri
que enguany es va aprovar
per Educació Primària, els
alumnes tindran una bata
que es farà servir a educació
plàstica i en determinades
ocasions. En aquest tema, no
va ser possible el consens, i
dos representants de les famílies van mostrar la seva
disconformitat amb aquesta
decisió.
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Torneig Peó Peona
El divendres 14 es varen celebrar les finals del Torneig Peona Peó, a l’Escola del Mar.
De la nostra escola, s’hi van
apuntar 30 nens i hi van participar 26, que no està gens
malament. Com ja va passar
l’any passat, l’entrega de premis va ser el moment més
complicat del torneig, perquè els nens estaven cansats,
a la sala hi feia molta calor i
el xivarri era considerable,
cosa que obligava a contínues interrupcions. La parsimònia dels organitzadors en fer
els parlaments no ajudava
gaire a agilitar la cerimònia.
Malgrat aquesta anècdota,
hem de felicitar un cop més
en Pep i el seu equip pels
bons resultats de conjunt i
animar-los per que continuïn
com fins ara

Benjamines (3er i 4t)
• 4rt tauler: primera classificada: Sandra Bondia (3er)
segona classificada: Andrea Simón (3er)
• 3r tauler: segona classificada: Júlia Verger (4rt)
• 2n tauler: primera classificada: Marta Ferrer (3er)

De l’escola Parc del Guinardó
van obtenir premis:

Benjamines
• Segon classificat: grup A
format per Sandra Bondia
(3er), Marta Ferrer (3er),
Carla Quintero (4t), Júlia
Verger (4t)
• Tercer classificat: grup B
format per Laura Ribera
(3er), Judit Rico (4t), An-

PER TAULERS
1er i 2on
• 1er tauler: primera classificada: Elisa Martínez (1er)

PER ESCOLES
1er
• Campions: Escola Parc del
Guinardó

Llibres de text
Ja podeu anar a comprar els
llibres per a l’estiu. Com l’any
passat, els tenen a la cooperativa Rocaguinarda, situada
al C/ Xiprer nº 13 (entre Villar i Escornalbou). Com l’any
passat, us faran un descompte. Pel que fa als llibres de

text per al curs 2002-2003, es
poden adquirir a la botiga d’Abacus del C/
Ausiàs March a partir
del 2 d’agost

drea Segarra (4t), Andrea
Simon (3er)
No van guanyar res la classe
de segon, els benjamins i els
alevins de la nostra escola.
Llàstima! Serà al pròxim torneig
Totes les escoles participants
van tenir una medalla i també els escaquistes individualment, i es va donar també un
trofeu a cada escola
Al mateix temps que se celebraven les finals del torneig
d’escacs i amb molta paciència es procedia, a pas de tortuga, al lliurament i recollida
de premis, dues illes de cases
més enllà (és un dir) se celebrava una festa moderadament desenfrenada: la Festa
de Pares de final de curs de
l’Escola Parc del Guinardó.
La coincidència amb el torneig d’escacs va impedir a
alguns pares i alumnes ser-hi.
I és una llàstima, perquè va
estar molt bé, o així ho asseguren els que hi han estat.
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Col.laboracions
LES BATES A DEBAT
Com ja heu pogut llegir en el resum del Consell Escolar, la bata deixa de ser obligatòria a
l’Escola Municipal Parc del Guinardó. Aquest any va començar amb la no obligatorietat de la
bata a l’Educació Primària, i acaba per no ser obligatòria per a cap curs. Els sotasignants
d’aquesta carta, volem explicar-vos perquè vam fer palesa la nostra disconformitat vers aquesta
decisió.
Sempre hem optat perquè les decisions del Consell Escolar siguin consensuades, perquè creiem
que es la millor manera de tirar endavant l’organització de l’Escola, mantenint una actitud dialogant i entenedora.
Vam mostrar la nostra disconformitat perquè els arguments que ens va donar el Claustre i la
Direcció no ens van convèncer. Pensem que s’hauria de haver copsat l’opinió de les famílies.
Recordem que la no obligatorietat de l’ús de la bata a Primària, ja va suposar l’entrega d’un escrit signat per 88 persones (la majoria pares i mares d’alumnes de Parvulari i Cicle Inicial de Primària) on es demanava la retirada d’aquesta normativa. No sembla, doncs, aquesta decisió que
arribi en el moment més oportú.
Estem segurs que l’Equip Directiu i el Claustre aprofitaran les reunions de Cicle de principi de
curs, per explicar a les famílies els motius d’aquesta decisió.
Per la nostra part, i des de la perspectiva que som dos pares que estem al Consell Escolar per la
voluntat de les famílies que un dia ens van votar, restem a la vostra disposició per a totes els
suggeriments que creieu oportuns. En una societat democràtica, i en una escola democràtica,
el debat i la crítica constructiva no han de fer por a ningú, ben al contrari , la societat i l’escola
es refermen.
Teresa Mancha i Josep Payrò (representants de les famílies al Consell Escolar)

La guarderia de tarda
Fa poc, la Junta de l’APA va aprovar posar en marxa la guarderia de tarda per al curs vinent. Aquest servei serà, previsiblement, molt ben rebut pels pares. Qui més qui menys té o ha
tingut dificultats a l’hora de deixar els seus fills a l’escola o anar-los a recollir. L’èxit de la guarderia de matí ha portat, com a conseqüència lògica, la proposta d’un servei similar per a la tarda.
Aquest nou servei se’ns presenta, però, amb dues limitacions: 1) No s’allargarà fins més
enllà de les sis de la tarda 2) Només estarà obert als alumnes de parvulari.
Pel que fa a la limitació d’horari, no hi tinc res a dir. Em sembla normal que un servei o
una activitat no sigui més llarga de la mitjana que la resta si no està justificat. La segona limita-
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ció és la que no entenc i la que m’ha dut a escriure aquest comentari: per més que hi penso, no
entenc els motius d’aquesta diferència de tracte.
D’entrada, crec que introdueix una incongruència difícil de defensar, si tenim en compte
que molts alumnes de parvulari tenen germans en cursos superiors. Els pares en aquesta situació es trobaran que el nou servei no els soluciona el problema.
Vaig assistir a les discussions prèvies a l’aprovació de la proposta, i he de dir que em va
semblar que es va accedir a obrir la guarderia de tarda perquè no hi havia més remei, atesa la
demanda. Es va arribar així a aquesta solució de mitges tintes que, a parer meu, no és bona.
Per què, això? Doncs, en la meva opinió per dos motius: el primer és que hi ha un prejudici en contra la idea de la guarderia. Es creu que és una manera que tenen els pares d’eludir
les seves responsabilitats envers els seus fills per feina o altres motius. També es creu que vol dir
deixar massa temps els nens a l’escola.
Respecte a aquestes afirmacions, penso que, com en tot, les coses cal situar-les en la seva
mesura justa: se suposa que els pares són responsables del seus fills i que saben el que els convé. Sempre hi haurà una minoria que podria arribar a abusar de la guarderia però no és l’APA
qui ha de dir a aquests pares si en fan o no bon us i, menys encara, negar per això el servei a la
majoria que en farà un us responsable. Quant a la idea de que una hora més a l’escola (o dos,
si hi afegim la guarderia del matí) és perjudicial per als nens, la trobo discutible, i també parteixo de que els pares saben com han de compaginar les seves necessitats amb les dels seus fills. I
finalment, per què per als nens de parvulari resulta que no és dolent, ja que se’ls dóna la possibilitat, i per als altres no?
El segon motiu per als recels envers la guarderia de tarda era que podien arribar a posar
en perill les activitats extraescolars. La raó, principalment, és econòmica, ja que la guarderia és
molt més barata. Per a mi, aquest raonament simplifica massa les coses. No puc pensar que, tenint la possibilitat de triar entre una activitat alhora divertida i formativa o esperar sense fer res,
la majoria dels pares es decantin per aquesta segona opció només per estalviar-se uns diners. I
si la diferència de preu entre la guarderia i les activitats extraescolars és tan gran, sempre es pot
arribar a un compromís.
Em considero un pare perjudicat per la manera com s’ha dut aquesta qüestió, i crec que
si estigués en una situació més favorable pensaria de la mateixa manera. És per això que demano un replantejament del tema de la guarderia de tarda.
Guillem Verger, pare de 4t

