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BON NADAL A TOTHOM
Aprofitem aquestes fulles del
parc per a dirigir a tothom la salutació i els bons desitjos habituals en aquestes dates.
I ja que hem esmentat els bons
desitjos, com a integrants de
l’escola i de l’APA ben segur que
tots en tenim uns quants. Per no
anar més lluny, sembla que
aquests any els Reis d’Orient
s’han llegit una mica més detingudament del que acostumen la
carta que els hem enviat: és a dir,
les nostres peticions d’arreglar els
lavabos sembla que seran ateses.
Ara bé, cal que subratllem especialment la paraula SEMBLA, perquè amb aquests monarques disfressats de funcionaris municipals
(o potser al revés: funcionaris
municipals disfressats de reis) mai
se sap.
En tot cas, l’escola ja ha pres les
mesures adients per caure bé a
ses majestats: durant els dies de
Nadal i de cap d’any, posaran
menjadores amb palla i aigua al
pati de baix (per als camells) i un
moble-bar a la secretaria per a
que els reis es puguin preparar
gin-tònics, perquè això de fer de
Rei d’Orient (i també d’Occident)

és veu que és molt cansat i de
tant en tant necessiten relaxar-se.
Creiem que si prenem aquestes
petites precaucions, els lavabos
ja són nostres.
Bon Nadal i pròsper, feliç i profitós (sobretot en lavabos) Any
Nou 2003!

Joel Hita (6è)
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RESULTATS VOTACIONS AL CONSELL ESCOLAR
El dia 27 de novembre van tenir lloc les votacions per a renovar la meitat dels representants dels pares al Consell Escolar.
Sobre un cens total de 317 votants,
van participar en la consulta un
26,18% (83 vots emesos). Els vots es
van repartir de la manera següent:
• Núria

Tomàs Gimó (57 vots)

• Aureli

Alabert Romero (49 vots)

• Ramon
• Maria

Martínez Martínez (38 vots)

• Isabel

Gonzalez Oliva (19 vots)

• Xavier Vergés Ferreró (19 vots)

Donat que la renovació és de la
meitat dels 6 pares/mares representants del Consell Escolar els 3
candidats elegits per a assumir
aquesta tasca són NÚRIA TOMÀS GIMÓ, AURELI ALABERT
ROMERO i RAMON MARTINEZ
MARTINEZ

Nunes Alonso (23 vots)

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AMPA
El dia 18 de novembre va tenir lloc
l’Assemblea general ordinària de l’APA. Hi
van assistir 33 persones (inclosos 6 membres
de la Junta), cosa que representa un progrés
substancial en relació a la convocatòria de
l’any passat (20 persones) però que, en tot
cas, està molt lluny de la xifra que caldria esperar tenint en compte el nombre de pares
de l’escola o d’inscrits a l’APA.
A banda dels temes que són
d’obligada presentació a l’assemblea
(lectura i aprovació de l’acta de
l’assemblea anterior, de la memòria i
del resum econòmic), el torn de precs i
preguntes va ser força animat, amb la
discussió de temes molts diversos, alguns nous del tot i altres que formen
part del “llegat històric” de l’escola. Així, per
exemple, es van comentar aspectes relatius a
les sortides i excursions (des dels entrepans,
fins a la qüestió de preus i pagaments), la
qüestió de la necessitat o no de tenir més vigilada la porta i el trànsit del carrer a les hores
d’entrada i de sortida, els diversos aspectes

del temps de migdia, incloent-hi l’explicació
als pares nous, de la funció (des del curs
2001-2002) del Consell Escolar com a entitat
responsable de contractar i controlar
l’empresa que ha de gestionar el menjador.
També es van comentar diversos aspectes relatius a l’activitat de piscina, i van sorgir comentaris poc favorables sobre el club que actualment té assignada aquesta activitat. Novament, va sorgir desacord amb el
tema de les bates i es van apuntar
diverses alternatives a aquesta situació. Finalment, de l’assemblea no
van sorgir noves incorporacions a la
Junta, almenys de manera immediata. Esperem que només fos qüestió
de madurar una mica la decisió perquè estem tan necessitats d’ajuda
com sempre.
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CONSELL ESCOLAR DEL 3 DE DEsEMBRE
DEL 2003
El primer Consell Escolar que és realitza amb
els càrrecs renovats, te com a principal objectiu la constitució del nou Consell i la formació
de comissions.
Es va dur a terme el comiat als membres cessants i la benvinguda als nous membres:
•

Sector professors:

−

Membres sortints: Lourdes Vallvé, Núria
Roca i Angels Miralves.

−

Membres entrants: Isabel Farreros, Carmina Sebé i Teresa Oncins.

•

Sector pares:

−

Membres sortints: Josep F. Payró, Carme
Lopez i Susana Camuñas.

−

Membres entrants: Núria Tomàs, Aureli
Alabert i Ramon Martinez

• Representant de l’AMPA: Susana Camuñas
substitueix a Guillem Verger en aquest càrrec
Recordem que els antics membres que han
renovat el càrrec i, per tant, continuen en el
nou Consell Escolar són els següents:
− Presidenta: M. Pilar Closas. Cap d’estudis:
Núria Roca ( com a nova cap d’estudis en
lloc d’Isabel Pamies). Secretari: Isabel Lloret.
− Representant del personal d’administració i
serveis (PAS): Milagros Rivero.
− Professors: Silvia Majoral,Montserrat Jané i
Paquita vallés. Pares: Ramón Soto, Albert
Abellanet i Teresa Mancha.
− Representant de l’ajuntament: Laura Flaquer.
A continuació, es varen constituir les Comissions del Consell Escolar amb alguns canvis (en
el nom o funcions)

Comissions del consell escolar
Pel que fa a les comissions del Consell Escolars, van quedar constituïdes pels següents
membres:
•

Comissió Permanent: M. Pilar Closas, Isabel
Lloret, Laura Flaqué, Ramon Soto, Teresa
Oncins i Núria Roca.
La seva tasca és tractar qualsevol situació
que afecti la convivència i bona marxa de
la comunitat educativa

•

Comissió Econòmica: M. Pilar Closas, Ramón Martinez,, Laura Flaqué, Milagros Rivero,Carmina Sebé i Isabel Lloret.
La seva tasca és donar comptes de
l’exercici econòmic

•

Comissió d’Obres i manteniment: Albert
Aballanet, Laura Flaqué, M. Pilar Closas i
Susana Camuñas

Seguiment i demandes a l’administració
per les millores de l’Escola.
•

Comissió de Temps de Migdia: Núria Roca,
Isabel Lloret, Ramón Soto, Aureli Alabert,
Milagros Rivero i M. Pilar Closes.
Organització i seguiment de tot el servei
d’aquest espai no lectiu.

•

Comissió de Difusió i Projectes Pedagògics:
Aureli Alabert, Susana Camuñas, Núria Tomàs, Sílvia Majoral. M. Pilar Closas, Montse
Jané, Laura Flaqué, Isabel Lloret, Ramon
Soto i Isabel Farreros.
Quedaran integrats els temes de matriculació, xerrades a les famílies, material socialitzat, pàgina web i els projectes de Lectura i
Agenda 21
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EL CAMÍ ESCOLAR: De casa a l’escola
El camí escolar és apropar i donar a conèixer
el barri als nostres fills per
facilitar l’accés a l’escola.
Són itineraris de vianants
preferents, els quals s’han
d’adaptar de forma que el
recorregut es faci de forma
segura i agradable pels
alumnes.
L’objectiu és fer de l’escola una part integrada

del barri, fent partícips els seus diferents components: els carrers, les diferents entitats,
persones del barri que en definitiva són
els que creen la dinàmica diària del barri,
així facilitaríem el camí a l’escola i faríem
que els nostres fills poc a poc aconseguissin autonomia en els desplaçaments,
desenvolupant actituds personals i socials, minimitzant les situacions de risc.
Properament, rebrem un petit qüestionari sobre el camí escolar.

VISITA TRIMESTRAL DE MENJADOR
Dos representants de l’APA i un pare que
col·labora amb el temps de migdia van fer la
visita trimestral al menjador el passat dia 12
de desembre. El menú consistia en arròs amb
verdures, magra rostida amb pomes, amanida
i mandarina. Pel que fa a la quantitat i la qualitat, la valoració va ser molt favorable i hem
de felicitar a la nova cuinera per aquest canvi en la qualitat del menjar dels nostres fills.

tant pel que fa a l’ordre, l’actitud a les taules,
l'actitud dels monitors i la higiene.
La visita va sorprendre
gratament per la correcció en tots els aspectes,
potser caldria seguir treballant en el seguiment
de les normes.

La valoració dels aspectes no gastronòmics
del dinar també va ser francament positiva,

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA
La Junta d’enguany resta formada per les següents persones, als noms de les quals adjuntem els nivells que cursen el seus fills:
•
•
•
•
•

President: Josep F.Payró (1r)
Sots-presidenta : Teresa Mancha (3er)
Tresorer: Ramón Martinez (2on)
Secretari: Susana Camuñas (P5 i 2on)
Vocals
Manuela Morales (P5 i 1er)
Ana Pampín (P4 i 1er)
Josep Maria Puig (P5)
Domènec Ribot (P5 i 2on)

Ramón Soto (2on)
Isabel Gonzalez (P4)
Carme Lopez (6è)
Lamentem que aquest any no n’hi hagi noves
incorporacions (sobretot desprès de l’aire
fresc que van portat les 4 persones que es
van afegir a la junta de l’AMPA l’any passat).
Igual que el darrer any, hem de lamentar que
tots el cursos no hi són presents. Ens manca
algun pare o mare de Quart i Cinquè.
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REUNIÓ DE LA NOVA JUNTA
El passat 9/12/2002 va tenir lloc la primera
reunió de la Junta de l’APA del curs 2002/3.
S’hi van designar els responsables de les activitats extraescolars:
• ANGLÈS: Ana Pampín i Manuela Morales.
• ESCOLA ESPORTIVA: Susana Camuñas, Teresa Mancha i Ramon Martinez.
• ESCACS: Ana Pampín i Manuela Morales..
• GUARDERIA: Susana Camuñas i Josep F.
Payró.
• KARATE: Ramon Martinez i Josep F. Payró.
• TEATRE: Carme López, Josep F. Payró i Ramon Soto.
Les comissions de treball han quedat assignades de la següent manera:
• TEMPS

DE MIGDIA:
Teresa Mancha, Manuela Morales, Josep F.
Payró, Ana Pampín i Ramón Soto.
• ECONÒMICA:
Ramon Martínez, Josep F. Payró i Ramón Soto.
• FESTES:
Susana Camuñas, Ramón Martínez, Ana Pampin, Domènec Ribot, Josep Mª Puig i Teresa
Mancha.
• LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR:
Teresa Mancha, Ana Pampín, Isabel Gonzalez,
Manuela Morales i Ramón Martínez.
• SECRETARIA I COMUNICACIÓ:
Susana Camuñas, Mª Isabel González, Josep
F. Payró, Domènec Ribot, Josep Mª. Puig i
Guillem Verger.
• COLÒNIES:
Teresa Mancha, Ramon Martínez, Josep Mª.
Puig i Ramon Soto.
• CASALS:
Susana Camuñas, Josep F. Payró i Ramón Soto .
• OBRES I REFORMES:
Josep M. Puig, Ramon Soto Albert Aballanet i
Susana Camuñas.

• REUNIONS

AMB EQUIP DIRECTIU:
Ramon Martínez, Josep F. Payró, Josep Mª.
Puig i Ramón Soto.
• RELACIONS INSTITUCIONALS:
Josep F. Payró, Josep M. Puig, Sílvia Torrens i
Domènec Ribot.
Us recordem que per formar part de les comissions de treball, o ajudar-hi, no és necessari ser membre de la Junta. Qualsevol pare o
mare 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 Junta resta a disposició dels pares, 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 13 de
gener de 2003.

