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Comiat del curs 2002 -2003
Un altre any ens toca dir-nos, a la
majoria, “a reveure, fins el curs
que ve” i a alguns, els que deixen
l’escola, dir-los “adéu” i desitjarlos el millor en la nova etapa que
estan a punt d’emprendre.
Per als que ens quedem
a l’escola, podem dir que
en aquest curs hi ha hagut de tot, i dins de la
inevitable repetició de
les activitats, celebracions i tasques (sense la
qual, però, seria impossible una escola que funcionés), els que som a l’APA des de
fa molt de temps podem constatar amb satisfacció una certa normalitat assolida després d’anys
d’experiència. Però si bé aquesta
“normalitat” és del tot desitjable
pel que significa d’estalvi
d’esforços i de bon funcionament de les activitats, cal evitar
també caure en la rutina que
neix de l’acontentar-se amb unes
fórmules repetides mecànicament. I l’entusiasme que dóna
empenta al treball acumulat de
tants anys s’aconsegueix sobretot amb nova gent disposada a
participar i a aportar noves idees.

Quan en aquestes Fulles o de
qualsevol altra manera els membres de la junta de l’AMPA insistim per a que la gent s’hi apunti i
hi participi, no ho fem només per
a descarregar-nos de feina (cosa
que és certa), sinó
també perquè és necessària una mesura
de renovació contínua.
Aquesta introducció
al darrer número de
les “Fulles” del curs
té una mica l’aire de
sermó, i ens n’excusem. Però serveix, si més no, de suggeriment
de cara al curs que ve.
BON ESTIU A TOTHOM!!
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Breus:
• Divendres 13 es va celebrar la Festa de pares
amb molta participació i
també molta calor.
• Enguany el torneig Peona-peó encara no ha
acabat i per tant no
podem donar resultats.
• Des de aquesta publicació ens acomiadem fins
el curs vinent.
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COMIAT A SISÈ
Com cada curs, una promoció d’alumnes deixa l’escola per a incorporar-se a un centre de
secundària. Els desitgem molta sort en el nou
itinerari que estan a punt d’emprendre i en el
seu futur, tant professional com personal en
conjunt. Estem segurs que l’escola els haurà
proporcionat els recursos necessaris per a
afrontar la nova etapa i les que vindran, i que
en guardaran un bon record, tant pel que fa
als companys com dels mestres, el personal
no docent... i, en la mesura que n’hagin pogut ésser conscients, desitjaríem que també
de l’APA. Ens agradaria, a més, que aquest
grup d’imminents antics alumnes i l’escola no
perdéssim el contacte.

Dencas, Howel Andres Sarmiento Guiral, Clara Sau Lleo, Marc Serra Sallent, Oriol Suari
Castillo,
Us dessitgem el millor per l’etapa que ara comenceu i les que seguiran.
MOLTA SORT!

A tots vosaltres,
Marc Adsuar Fernandez, Aida Aldabo Cortes,
Sheila Alvarez Sanchez, Marcos Arranz Dols,
Bernat Bañolas Adalid, Lucas Rodrigo Bruni
Bernal, Alejandro Caminero Ayala, Corin Casajuana Fabrega, Núria Cutando Ruiz, Marina
Doria Alcaraz, Marc Escoin Martin, Laura Fernandez Gonzalez, Alvaro Gurrea Gutierrez,
Joel Hita Lopez, Deesery Horna Mora, Pau
Jover Font, Jordi Martin Garcia, Aleix Pons
Trabadelo, Adriana Prat Rigola, Elisabeth Sant

Gràcies per tot neus! Comiat a una mestre
Enguany els comiats no s’acaben amb els
alumnes de sisè, doncs la professora Neus Pedrajas Ruiz-Amores també ens deixa, per començar una nova etapa; la Neus es
jubila. Desprès de 32 anys a l’escola
dedicats a l’ensenyament i de haver
estat uns 9 anys a l’equip directiu,
l’hora del descans ha arribat tot i que
molts alumnes de cicle mitjà (on era
tutora) la trobaran a faltar.
Des de les “Fulles del Parc”, li agraïm
tots aquests anys a l’escola i li reco-

neixem la tasca que ha desenvolupat tant en
l’educació dels nostres fills com en fer de la
nostra escola una bona escola.
Li desitgem molta sort en l’etapa que
està a punt de començar, no hi ha
dubte que ben merescuda.
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RESSONS DEL XIIè TORNEIG
El passat 31 de maig, vam celebrar la XIIª edició del Torneig que venim organitzant, emmarcat dins de la festa del conjunt de les activitats extraescolars de l’escola d’esports i de
les simultànies d’escacs.

mans de l’equip d’ex-alumnes, que van disputar un enfrontament “fraticida” amb un
equip de pares i mares de l’Escola. Contra tot
pronòstic, els pares i mares van aconseguir
guanyar.

Enguany , els alumnes del Cicle
Inicial s’afegeixen al Torneig per
el que fa a la seva vessant competitiva, i van guanyar el seu
partir d’handbol. Els nois i noies
del Cicle Mitjà van intentar-ho
fins el final, però no van poder
guanyar, i. ja s'estan prepararan
pel proper any.

Una altra de les novetats
d’enguany, va ser els concursos d’esmaixades i de
triples. Aquí no hi va haver-hi sorpreses i malgrat
els esforços d’alguns pares i mares, el van guanyar dos exalumnes. El
millor des de més enllà de
la línia de 6,25 va ser
l’Arnau Ormella i el rei de l’esmaixada va ser
Guillem Borges

Els més petits van demostrar tot el que han
après a l’activitat extraescolar de Psicomotricitat. Els nois i noies d’escacs van gaudir de
l’ombra del tendall mentre disputaven la sèrie
de simultànies.
Com ja vam informar, en no haver-hi equip
de bàsquet dels alumnes del Cicle Superior, la
representació dels més grans quedava en

Va fer calor (molta) i va haver-hi un bon ambient. L’apretat horari va patir un xic de retràs,
donat que va haver-hi poca col·laboració en
el muntatge de les instal·lacions, el que va enrederir el començament.

LLIBRES DE TEXT PEL CURS VINENT
Com en els darrers 3 anys els llibres de text
pel curs vinent es podran adquirir a la botiga
de la cooperativa ABACUS del carrer
Ausias March, número 16-18.

cal que feu cues, només heu de dir que sou
de l’escola Parc del Guinardó i el curs del vostre fill. Els lots estan separats i només
s’han de recollir... I pagar.

Els lots estaran preparats a partir del
11 d’agost i es poden comprar fins el
10 de setembre. Us recordem que no

Sortida de pares
Ja l’està preparant la propera sortida de pares
i us informem de la data amb molta, molta
antelació per tal que la reserveu…..ningú podrà dir que no s’avisa amb temps. Esta

prevista pel tercer diumenge d’octubre (1910-03). En tornar de vacances informarem
detalladament del lloc, i activitats a fer.
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Pintada. Moltes gràcies!
El passat dijous 22 de maig pares, mestres i nens van participar en una “pintada” (en paraules
del nens) que va donar com a resultat la renovació de la pintura del s jocs del patis de baix i de
parvulari, i d’una paret del pati gran. Els nens estan molt contents de com ha quedat i han fet
arribar a la redacció de les Fulles del Parc el seu agraïment a tots els pares i mares que van participar.

