
Quan vam iniciar la nova etapa 
d’aquest butlletí, revista, o com 
vulgueu dir-n’hi, ens vam propo-
sar que sortís amb la màxima re-
gularitat possible i amb una certa 
freqüència. Vam complir el pri-
mer any, i després vam 
alentir el ritme, sigui per-
què potser no eren tantes 
ni tan importants les notí-
cies, sigui perquè, com 
tothom, els que la redac-
tem i l’”editem”, tenim 
moltes altres feines. De 
tota manera, reconeixem 
que són certes les críti-
ques que ens han fet arri-

bar en el sentit de que, aquesta 
vegada, hem deixat passar massa 
temps. Us en demanem excuses i 
farem els possibles per a que això 
no es repeteixi (per a la qual co-
sa, sigui dit de passada, tota 

col·laboració és po-
ca). 
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APA DEL C.E.I.P MUNICIPAL PARC DEL GUINARDÓ 

Aprofitem aquestes Fulles del 
Parc per a fer una crida a l’esperit 
de  voluntarisme dels pares i ma-
res de la nostra escola.  
 
Des de l’escola es demanen per-
sones per cosir (amb una mica 
de destresa n’hi ha prou; no ca-
len coneixements professionals). 
Poden ser pares (per a alguna 
cosa pot servir la mili), mares 

(algunes suposem que encara en 
saben) o àvies (en aquest grup hi 
confiem molt, ja que … quina 
àvia no sap cosir?). 
 
També es segueixen necessitant 
voluntaris per al manteniment de 
la biblioteca. 
 
Els pares disponibles que es po-
sin en contacte amb l’escola. 

La (im)puntualitat de “Les 
Fulles del Parc”  
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Índex: 

Breus: 

• Matriculació 2003 
(criteris complementa-
ris): El Consell Escolar 
ha acordat el següent 
criteri a adjudicar en cas 
d’empat. 

1 punt per familiars direc-
tes d’exalumnes. 

 

FULL INFORMATIU 



-Queden encara pendents les obres del 
lavabos del pati de dalt. Es va donar prefe-
rència a l’estiu als lavabos de parvulari ja 
acabats, però s’insistirà en que comencin 
aquesta obra que ja ha estat aprovada. 
-S’insistirà també en la històrica reclamació 
d’una aula polivalent-Gimnàs. Sobre aques-
ta obra s’ha rebut una carta de resposta 
que indica que s’està fent un estudi sobre 
una aula polivalent compartida amb 
l’Institut Francisco de Goya. 
-L’ajuntament ha enviat un fuster al centre 
amb l’ordre d’elaborar un informe i un 
pressupost de les necessitats de totes les 

escoles de la zona. A la 
nostra escola ha revisat 
les finestres, persianes, 
portes, arrambadors de 
les escales, terra de par-
vulari, sala de música, 
etc. Esperem que el dis-
tricte es faci càrrec de 
tots aquests manteni-
ments que el fuster ha 

trobat en mal estat. 
 
Comissió de difusió i projectes: 

Difusió: 
- Comença el període de matriculació dels 
nous alumnes de P3 i  s’informa que el dis-
sabte dia 15 de març es farà la “Jornada de 
Portes Obertes”.  
-Es consulta la possibilitat de destinar una 
partida econòmica per a elaborar, per 
aquest any, un díptic o tríptic nou amb un 
disseny més actual. El tríptic que proporcio-
na l’IMEB i que es va donar als nous pares 
l’any passat no acaba d’agradar a alguns 
membres del Consell. Per a l’any vinent 
l’ajuntament pagarà un tríptic nou. 
-Es comenta la idea d’elaborar un vídeo de 
presentació de l’escola per al dia de Portes 
Obertes, com ja fan moltes escoles. 
-Ja hi ha un pare treballant en 
l’actualització de la pàgina Web de l’escola. 

El passat 30 de Gener es va realitzar un Con-
sell Escolar, en el qual, un cop aprovada l’acta 
anterior es van tractar bàsicament dos grans 
temes: 
 
1.- Aprovació de la memòria 2001/2002.  
Desprès de resoldre algunes qüestions plan-
tejades per els membres del Consell la memò-
ria va quedar aprovada. 
 
2.- Informacions de les diverses Comisions de 
Consell 
 
Comissió de Temps de migdia: 

-Es  valora com a molt positiu el canvi 
de cuinera d’enguany. Ha millorat la 
qualitat del menjar. 
-Cal treballar més el tema d’hàbits a 
l’hora de menjar 
-Hi ha massa canvis de monitors de 
migdia, canvis que són inevitables 
davant del tipus de contractes del 
sector, les baixes per malaltia, etc,. 
Seria bo, però, que les substitucions 
les cobrissin monitors ja coneguts pels 
nens i no monitors nous. Cal treballar més 
la formació dels monitors. 
-L’empresa de temps de migdia presentarà 
en el termini d’un mes la nova programa-
ció d’activitats 
-S’està fent un estudi dels horaris de menja-
dor per tal de tornar a instaurar la figura 
de cap de taula. De tota manera, és difícil 
d’organitzar amb els nens de 5è i 6è i els 
horaris actuals (els nens de cicle superior ja 
col·laboren amb qüestions com ara posar 
els matalassos de p5, cordar sabates dels 
nens que fan migdiada, el manteniment de 
la biblioteca, etc) 

 
Comissió Econòmica: 

-S’ha estat elaborant la memòria econòmi-
ca del curs anterior. 

 
Comissió d’Obres i Manteniment:  
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Consell escolar del 30 de gener del 2003 



troncs al bosquet. Els nens volen també 
una cabana  (hi ha troncs prims per fer-la). 
Els nens de 6è han fet una estació meteo-
rològica, però manca assessorament sobre 
on col·locar-la. Parcs i Jardins està fent el 
manteniment dels espais verds (poda, ar-
bres malalts…). Més endavant l’escola farà 
una crida de pares voluntaris per pintar el 
sorral, els jocs del pati de parvulari, la paret 
que dóna al Goya, construir la cabana…  
-Xerrades: El dimarts 4 de febrer es farà 
una xerrada per a les famílies sobre 
“Intel·ligència Emocional”. 

Projectes: 
 -Projecte lectura. Es segueix amb el tema 
de les maletes de lectura, enguany amb 
una ampliació del seu contingut. S’ha ela-
borat un article que sortirà a la revista 
“Barcelona Educació” (podeu veure’l ja pu-
blicat al final d’aquest número de la revis-
ta) 
-Projecte Camí Escolar. S’ha fet un buidat 
de les enquestes entregades per les famíli-
es (veure l’article “Camí escolar”). Els alum-
nes de 6è faran un pràctica amb ordinador 
sobre les dades. 
-Projecte “Agenda21”. Es col·locaran uns 

partits. Per part nostra, 
voldríem que no es per-
dés la tradició d’aquest 
esport a l’escola i espe-
rem que el lapsus del 
curs actual sigui només 
un parèntesi. 

Cal remarcar la bona marxa de les activitats 
extraescolars… amb una absència important: 
la del bàsquet, que aquest curs no s’ha pogut 
organitzar per falta d’alumnes inscrits. Tanma-
teix, hem de destacar que continua el bàs-
quet dels exalumnes, que segueixen venint a 
l’escola a entrenar-se, i encara prenen part en 
lligues. Des de les “Fulles del Parc” els donem 
tot el suport i els desitgem molt d’èxit en els 
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Carnestoltes 

Bàsquet  

veu, també va ser obra de professionals, per-
què de tan bona que era es va acabar de se-
guida. Tan de pressa, que molts dels assis-

tents a la festa es van quedar sense. 
Sempre és bo saber que una cosa 
ve de gust: és el millor elogi per a 
un cuiner, però cal no oblidar, tam-
bé, que la gola és un dels set pecats 
capitals. Per tal de que això no es 
torni a repetir, la junta de l’APA va 
acordar instar a tots aquells que a la 
xocolatada de l’any que ve vulguin 

una segona tassa (o tercera, o quarta o…) 
s’assegurin abans de que n’hi ha per a tot-
hom. També s’ha considerat la possibilitat de 
repartir cartilles de racionament o de fer més 
xocolatada. 

Aquest any, a l’escola hem de felicitar-nos pel 
carnestoltes. Si més no, pel grup que vam 
contractar, La Tresca i la Verdesca , un nom 
prou estrambòtic com per a, trac-
tant-se d’un grup d’animació, merèi-
xer un cert marge de confiança que 
després va ser confirmada. Si hem 
de jutjar pels comentaris que hem 
anat sentint, els membres del grup 
van demostrar que eren uns bons 
professionals de la faràndula, ja que 
van saber atreure l’atenció de grans 
i petits. Segurament han estat un dels millors 
grups que han actuat a l'escola per carnestol-
tes. Això sí: el preu de l’actuació no va ser cap 
ganga. I és que allò de “bo, bonic i barat” deu 
ser més aviat una cosa del més enllà… 
El revers de la moneda del carnestoltes 
d’enguany va ser la xocolatada. Pel que es 
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El trajecte tant d’anada com de tornada és en 
un alt percentatge sempre el mateix. 
 
En referència a com trobem de segurs 
aquests trajectes, el 51% creu que són poc 
segurs. D’altra banda, un 35,1% creu que són 
segurs. 
 
Quan ens preguntem quins són els aspectes 
que fan poc segurs aquests trajectes, els resul-
tats són els següents: 

1. absència de guàrdia  urbana 62,9% 
2. voreres estretes  59,2% 
3. cotxes aparcats damunt voreres 51,8% 
4. manca de semàfors  51,8% 
5. manca de visibilitat cruïlles 38,8% 

 
Els canvis que es proposen: 

1. guàrdia urbana  entrades/sortides 22,2% 
2. passos amb semàfors intermitents 18,5% 
3. voreres més amples     14,8% 
4. passos amb plataforma alçada     5,5% 

 
Per últim, la resposta a si estaríem disposats a 
canviar el nostre itinerari per un de més se-
gur: 
 SI 50%  NO 37% 
 NC 13% 

Ja tenim el resultat  de l’enquesta d’opinió i 
recerca de dades, referent al camí escolar. 
Abans de donar-vos el resultat us hem de dir 
que han estat molt poques les enquestes re-
budes. Esperem que la pròxima vegada fem 
entre tots un petit esforç. Recordeu que és 
l’escola dels nostres fills. 
 
Enquestes retornades:58 (34,1%) 
 
• desplaçament a l’escola:   

81,4%  a peu 
20,3% cotxe 
12,3% transport públic 
1,8% altres 

•  tornada a casa: 
94,3% a peu 
16,6% cotxe 
9,2% transport públic 

• sols o acompanyats anada: 
83,2% acompanyats per adults 
11,1% sols 
5,5% amb altres nens 

• sols o acompanyats tornada: 
79,5% acompanyats per adults 
18,5% sols  
5,5%  amb altres nens 
 

això fos poc, per als nens de  P3 hi van moni-
tors propis, que normalment són els del 
temps de migdia i, per tant, el  coneixement 
mutu és prou bo. 
 
Per tot això i més us animem a vindre amb 
nosaltres  

Com ja sabeu, els propers dies 25, 26, 27, 28 i 
29 de Juny es faran les colònies d´estiu. 
 
Enguany ha sigut un èxit d'inscripcions, tot i 
les baixes a darrera hora (potser masses).            
Tot i això volem fer una crida als pares de P3 
per animar-los que els seus fills hi participin. 
 
Penseu que, en contra del que ens pugui 
semblar, 4 dies no son massa temps per a ells 
(per experiència sabem que se’ns fa més llarg 
als pares que no pas als fills), que les activitats 
que fan són força engrescadores i que, per si 
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CAMÍ ESCOLAR. CEIPM PARC DEL GUINARDÓ 

COLÒNIES D´ESTIU  



Es va parlar de la importància dels conceptes 
de  Autonomia, Afecte  i Autoritat. 
 
S’introduí també el concepte de Conducta 
Assertiva on es tracta de tenir molt clar 
l’objectiu (el que es vol), buscar la manera 
d’aconseguir-ho (el com) i d’una manera recí-
proca (no vull per els demés el que no vull 
per a mi). 
 
Es va donar importància al fet de proaccionar 
(triar la resposta) en comptes de reaccionar, 
quan es produeixen situacions una mica 
complicades amb els nostres fills, saber escol-
tar, tractant de convèncer i motivar, ser trans-
parents i veritables, perquè adquireixin confi-
ança; sempre utilitzant el cor (part emocio-
nal) i el cap. 
   
Volem agrair a la Sra.  Mercè Pagan la seva 
col·laboració  i l’esforç que va realitzar, escol-
tant les nostres opinions i fent un treball 
d’escolta i síntesi importants. 

El dia 4 del passat mes de Febrer, va tenir lloc  
una xerrada sobre la “intel·ligència emocio-
nal” a càrrec de la psicòloga i mestre Sra. Mer-
cè Pagan, a l’escola. Aquesta xerrada 
d’apropament en aquest tema  estava oberta 
a tots els pares/mares dels alumnes  que van 
desitjar assistir-hi. 
 
El tema va despertar gran interès i participa-
ció entre els assistents. 
 
Es va aprofundir i reflexionar  en la relació/
educació dels nostres fills i la comprensió de 
la seva evolució. Es comentaren conceptes 
com el CI (coeficient intel·lectual) que a dife-
rència d’altres tendències no es considera 
com primordial i únic per mesurar la in-
tel·ligència.  
 
Aspectes com la lògica matemàtica, lingüísti-
ca, espaial, musical…. Son importants però no 
únics en el desenvolupament cognitiu del 
nen on es bàsica la intel·ligència emocional. 

tils com per a grans, en català, 
castellà... 
Desitgem que trobis el que t'a-
grada per a tu o per regalar. 
Així que, ja ho saps, fes una mica 
de guardiola per Setmana Santa. 

Tot i que això no es noticia, (una fita que pas-
sa cada any), serà  novetat que arribi tot just 
l'endemà de  tornar de Setmana Santa. 
Com de costum, l´APA farà una venda de lli-
bres al pati de l'escola, tant per a nens com 
per a no tan nens. Hi haurà tant llibres infan-

P Á G I N A  5  

Bojos per l’Scalextric II  

XERRADA: “INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL” 

EL 23 D´ABRIL, SANT JORDI 

necessita una descàrrega urgent i inofensiva. 
En tot cas, s’ha convocat una nova trobada 
de Scalextric per al dissabte 5 d’abril a les 10 

del matí, que es farà al menjador 
de l’escola.  
 
Els voluntaris per a muntar les pis-

tes poden venir el dia 4 (divendres) a la tarda. 

Per a algunes coses, voldríem ser sempre 
nens. Així sembla desprendre’s de la bona 
acollida que va tenir la trobada de Scalextric 
del curs passat. 
 
No sabem si aquest èxit es deu a la 
nostàlgia, a que hi ha molts pilots 
frustrats entre nosaltres o a que l’adrenalina 
que acumulem al volant, a l’oficina o a la llar 
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mostrar especialment  interessats en conèixer 
el grau de facilitat que ofereix l'escola a la in-
tegració de nens que en principi no tenen el 
català com a llengua habitual, donant tant 
per part de  la direcció com dels membres del 
A.P.A. les explicacions corresponents. 
També va merèixer especial atenció per part 

de les famílies assistents el funcio-
nament del menjador i de la selec-
ció de les empreses que donen el 
servei i altres temes com son les 
colònies d'estiu, el servei  guarde-
ria i d'altres. 
Tot plegat entenem que va ser for-
ça interessant, fins i tot el temps 

ens va acompanyar. 

Com habitualment es fa cada any, el passat 
dissabte dia 15 de Març  va tenir lloc la jorna-
da de portes obertes de l'escola. 
Enguany hi van participar més d’una trente-
na de famílies, que van estar visitant l'escola  i 
les instal·lacions, amb la intenció d’escollir-la 
com a primera opció. 
Es va realitzar una xerrada per 
part de la direcció del centre per 
explicar el funcionament de  l'es-
cola a nivell educatiu i de les acti-
vitats que es fan. 
Així mateix hi van participar al-
guns membres de l´A.P.A. per ex-
plicar  com funcionen les activi-
tats extra escolar. 
Durant aquesta xerrada alguns pares es van 

que el motiva. 
3. La voluntarietat : cal l’acceptació de tots els 

participants en l’acollida. El servei és volun-
tari per a tots els elements que intervenen 
en l’acolliment: família demandant, família 
acollidora i acollit. 

4. L’economia : no suplir més d’allò estricta-
ment necessari. 

 
El servei té un doble objectiu: 
 
• D’una banda, atendre situacions problemàti-

ques en una fase inicial en que són recupe-
rables, prevenint que s’agreugin i puguin 
arribar a motivar separacions pares-fills irre-
versibles.  

• De l’altra, potenciar al màxim la solidaritat 
que hi ha en les persones de la nostra socie-
tat, per poder pal·liar situacions difícils per 
les que poden passar altres persones. 

 
Per a més informació: Ajuntament- Sector Serveis 
Personals. (Serveis Acolliment Familiar) 
Diagonal 233   2ona planta (93 413 26 92 – 93 413 26 
94 – 93 413 26 83 ) Asun Moreno , Inés Ucero 

Servei d’acolliment familiar temporal de 
l’Ajuntament de Barcelona 
 
El passat 18 de febrer es va fer una xerrada 
donant a conèixer l’acolliment familiar. 
Aquest servei consisteix a garantir l’habitatge 
i les necessitats bàsiques a nens i nenes que 
pels motius que siguin (maltractaments, sepa-
ració de pares, etc.) han estat separats de la 
llar familiar a iniciativa i sota la supervisió d’un 
treballador social durant un temps determi-
nat. És vigent des de l’any 1983. Actualment 
el seu objectiu és donar resposta a les situaci-
ons transitòries d’acolliment, i proporcionar al 
treballador social que atén les famílies un re-
curs preventiu i de tractament útil per a la se-
va tasca. 
Els eixos fonamentals són: 
 
1. La proximitat: no separar a l’acollit del seu 

medi habitual. El servei té la voluntat 
d’estar allà on es generi la demanda 

2. la temporalitat : limitar l’acollida en el 
temps. L’acolliment només ha de durar el 
temps necessari per a resoldre el problema 
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JORNADA DE PORTES OBERTES 

XERRADA: “ACOLLIMENTS PREVENTIUS” 
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Pel seu interès, reproduïm íntegrament l’article elaborat per l’escola i publicat a la revista 
“Barcelona Educació” ( nº 30), sobre el “Projecte Lectura” 
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