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Gran torneig escolar anual
Com cada any, el curs 2002-2003
tindrà lloc el torneig que se celebra habitualment en aquestes
dates. Serà el 31 de maig
(dissabte). És una ocasió per als
pares de presenciar les habilitats
que els nostres fills i filles han adquirit en les diverses modalitats
d’activitats extraescolars que han
anat desenvolupat durant tots
aquests mesos. En les activitats
extraescolars els alumnes inverteixen un bon nombre d’hores
en
una
sèrie
d’aprenentatges que no
entren en cap currículum
que, per tant, no tenim
o p o r t u n i t a t
d’”avaluar” (almenys en el
sentit habitual del terme),
però que no hi ha dubte
que tenen la seva importància. I la cosa més important: sabem que els nostres
fills s’ho passen bé. El dia del torneig és també una ocasió per
passar un dia a l’aire lliure, gaudir
del (probable) bon temps i conèixer-nos una mica més.
Les exhibicions seran les habituals en aquestes ocasions, o sigui
les de l’Escola d’Esports: psicomo-

tricitat, iniciació i roda d’esports.
Es farà també el XII Torneig de
Bàsquet, que aquest any, en no
haver-hi equip de 5è i 6è, enfronta l’equip de bàsquet d’ex—
alumnes amb un equip de pares—mares de l'escola. I dins del
bàsquet hi ha també una novetat: un concurs d’”esmaixades” i
triples. I ja que estem en la vena
americana, també s’ha suggerit
la creació d’un grup de “cheerleaders” (animadors) per a
l’ocasió, que estaria
obert a totes les edats
(de la primera a la tercera) i a tots els sexes.
Per què han de ser
sempre noies i joves?
Els que es vulguin
apuntar a l’equip del
partit de bàsquet o al
concurs poden fer-ho
adreçant-se a l’Anna
Saracho.
Es farà també una exhibició
d’escacs, consistent en unes simultànies que enfrontaran als
alumnes
amb
algun
“professional” d’escacs.
Com cada any, hi haurà també
Servei de Bar.
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Breus:
• Felicitem a l’escola i als
nens per la feina feta
per celebrar Sant Jordi
• En relació a l’Agenda21,
recordeu que l’escola ha
fet una crida als pares/
mares per a col·laborar
en una sèrie de tasques
de millora de la nostra
escola. Es realitzarà
dijous 22 de maig a les
17 h.
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Setmana de berenars
Us recordem que els berenars pels nens que
realitzen alguna activitat extraescolar es donaran del 2 al 6 de juny. Atesos els diferents
horaris de les activitats (migdia, tarda, ,...), es
donaran en dies i hores diferents. Seran els
següents:
• Escacs Hi haurà dos grups:
− Als de 4art, 5è i 6è se’ls donarà el berenar
el dimarts 3 a les 17 h
− Als de 1er, 2on i 3er se’ls
donarà el dijous 5 a les 17
h
• Anglès Es donarà després
de la demostració (dijous 5
a les 17 h ó a les 17,30 h
segons el grup).
• Teatre Als dos grups de tea-

tre de: petits (2on i 3ert) i Grans (6è) se’ls
donarà el dilluns 2 al acabar la demostració.
• Kàrate Es donarà dilluns 2 després de
l’exhibició.
• Guarderia Es donarà dimarts 3 a mida que
vagin arribant. Cal ser una mica matiners
aquell dia.
• Resta de les activitats Es donarà aquella setmana (3 al 8 de juny) el mateix dia de classe, a l’hora que acabin:
− Iniciació esportiva (1er) Dimarts 3
− Iniciació esportiva (2on) Dimecres 4
− Psicomotricitat Dijous 5
− Roda d’esports (3er) Dimarts 3
− Roda d’esports (4art) Dimecres 4
− Bàsquet d’exalumnes Dijous 5

ACTIVITATS DE FINAL DE CURS
•Colònies: la reunió informativa es farà el dimarts 27 de maig a les 5 de la tarda al menjador de l’escola.

farà només pels pares implicats i el mateix dia
tant el grup de petits com el de grans (per
evitar solapaments amb la Cantata de 6é)

•XIè Torneig de bàsquet Us recordem que el
dissabte 31 de maig hi ha el torneig de bàsquet i d’activitats extraescolars en general, del
qual us informem en aquest
mateix número
de les
“Fulles”.

•Demostració d’anglès Tindrà lloc el dijous 5
de juny, a la mateixa escola. Es faran dues representacions corresponents als dos grups.
Els alumnes de P4 la faran a les 17 h., i els
de P5 a les 17,30 h.

•Kàrate: La demostració tindrà lloc el dia 2 de juny
(dilluns) a les 17’30 a l’escola.
Els pares podran participar-hi fent de maons
que els alumnes han de destrossar.
•Teatre: El dlluns 2 de juny tindrà lloc una representació de final de curs. Aquest any es

•Torneig Peona-Peó Com cada any, els
alumnes de l’activitat d’escacs participaran en aquest tradicional campionat
d’escacs. A l’hora de tancament
d’aquestes fulles encara no ens han comunicat les dates.
•Festa de pares Esta prevista per al dia 13 de
juny (veure article en aquest número de la
revista)
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AGENDA 21 I CAMI ESCOLAR
A continuació us fem un breu resum dels
avenços assolits i de les reunions mantingudes per la comissió del Consell Escolar en
aquests temes.
AGENDA 21
A la reunió de la comissió del dia 2 d’Abril es
va parlar de feina feta i de projectes. En quant
a feina feta, creiem que tant els alumnes com
les mestres es mereixen un “10” pel treball de
St. Jordi.
Estareu d’acord amb nosaltres que l’exposició
va ésser original, atractiva i amb una feinada
“de nassos” tant per part de les mestres com
dels nostres fills. “Chapeau” per tots i totes.
Altres actuacions emmarcades dins de
l’Agenda 21 son els nous arbres ubicats al pati del sorral, un sistema de rec per goteig automàtic instal·lat també al pati
del sorral, plantades al bosquet i a l’hort (aquest refet a
darrera hora per culpa d’un
petit acte de vandalisme), així
com un compostador situat
al bosquet.
També esta en marxa, com ja
sabeu, la maleta de llibres,
que funciona prou bé i més
endavant ja us demanarem el vostre parer.
Entre els projectes encara per desenvolupar
trobaríem el disseny i fabricació d’una cabana
al bosquet, el repintat dels jocs del pati del
mig, trobar les millors ubicacions dins del bosquet per unes quantes soques i troncs i una
“escala” al costat del Goya.
CAMI ESCOLAR
Si abans hem posat un “10” a alumnes i mestres, ara hem de posar un “suspens” a les famílies ja que només un 35% d’elles van tornar
l’enquesta sobre Camí Escolar desprès de les
vacances de Nadal. Es molt decebedor que
un tema tant important com la seguretat dels

nostres fills a l’hora d’anar i tornar a l’Escola, i
que en 10 minuts de les vacances de Nadal es
podia fer, tingues una resposta tant baixa.
A la reunió abans esmentada, vam acordar
centrar-nos en aquelles reformes derivades
de les enquestes que fossin fàcilment assumibles per part del Districte. Millora del pas de
vianants de la porta de l’Escola, retirada dels
pals de Garriga i Roca, millores a la cruïlla de
Garriga i Roca amb Grècia i augmentar la presencia de la Guardia Urbana a les hores
d’entrada i sortida de l’Escola.
El dia 30 d’Abril vàrem tenir una reunió amb
representants del Districte, agents de la Guardia Urbana, la coordinadora del projecte
Agenda 21 i una representant de l’IMEB. Exposades les nostres peticions, totes elles van
ser acollides favorablement i ens han promès
actuacions ràpides i efectives.
El pas de vianants de davant
l’Escola es canviarà de lloc i millorarà la seva senyalització amb senyals lluminoses òptiques autosuficients, fase de projecte. De moment queda desestimat la conversió d’aquest pas de vianants en un
pas de prioritat invertida (cada dia
s’aprèn una cosa nova), si calgués,
s’estudiaria més endavant. Els pals de Garriga
i Roca resulta que son de “mares” diferents, 2
de FECSA i 1 d’enllumenat, el d’enllumenat
entra en fase de projecte i els de FECSA es
parlarà amb la companyia. La cruïlla de Garriga i Roca amb Grècia serà objecte d’estudi, i,
si cal, es canviarà el senyal de “Cediu el pas”
per un “STOP”. Per últim, la presencia de la
Guardia Urbana dependrà d’una nova redistribució d’efectius, es veu que només son 10
els guàrdies que el districte té per totes les
escoles.
Si tot això s’acompleix i no es queden en promeses electorals, creiem que, de moment, po-
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Un sant jordi diferent
No passa cada dia que el cavaller de paper
amb la seva llança en forma de rosa pugui
treure el protagonisme al drac virtual i mediatic.
Però si una data ho fa possible aquesta ha de
ser forçosament la diada de Sant Jordi.
Si no està gens habitual que molta gent es
posi d'acord en fer una mateixa cosa, si aquesta cosa es regalar llibres
sembla més un miracle que un
acord, un miracle, això si, que es
repeteix cada any.
Aquesta diada de Sant Jordi ha estat sempre per tots nosaltres un dia
en què les tradicions empenyen en
força i costa apartar-se'n del que
sempre fem, però això no vol dir que apartem
de nosaltres la imaginació i la creativitat tal i
com es va demostrar a la nostra escola.

fic temps per un fer “roser” d'activitat que
convidaven als nens a gaudir un dia, amb el
llibre com eix central, com no podia ser d'altra manera, i al mateix temps força divertides.
Com cada any el dimecres 23, l’AMPA va posar al pati un taulell per a la venda de llibres,
amb la pretensió de que comprar un llibre
sigui una cosa habitual. Per això enguany l'oferta va ser molt diversa,
amb títols per totes les edats i gusts i
llengües.
Tant mateix la venda de roses va ser
una feina a càrrec dels alumnes de
6è.

Tot i que per calendari es van fer dues diades
i lluny de les avorrides (per repetides) celebracions el divendres 25 es va aprofitar el magní-

Tot plegat tant normal com cap esperar a una
festa tradicional i tant mateix tant diferent…

Com a cloenda de la celebració
l’AMPA hem pogut enguany regalar a tots i
cadascun dels alumnes un llibre, que desitgem els agradi, i un lot de llibres per l’escola.

Sopar de pares
El dia 13 de juny (divendres), cap a dos
quarts de vuit (19,30H) de la tarda, començarà el tradicional sopar de pares, que
com sabeu és un comiat de l’AMPA al curs
que acaba. Com és habitual, el menjar va a
càrrec de tots nosaltres: cada família aporta
el que vulgui, sigui comprat o fet a casa, i

ho compartim entre tots. L’AMPA
convida a begudes i cafè.

No hi falteu!

Casal d’estiu
Ara que s’apropa l’estiu alguns pares, potser
estiguin preocupats per saber si l’AMPA ofertarà, com els últims anys el Casal d’estiu a la
mateixa escola. Podeu estar tranquils ja hi estem treballant i d’aquí pocs dies us comunicarem l’opció escollida i el dia de la reunió informativa.

Enguany hem rebut un allau d’ofertes (totes
amb bones referències) i les estem valorant.
Volem que les activitats siguin motivants,
que es garantitzi la seguretat dels nostres fills,
que l’empresa doni un bon servei de Catering
i a més a més que el Casal sigui econòmic….
La selecció es fa difícil !!

