
Des de l’APA, us donem la ben-
vinguda a aquest nou curs que 
comença. Esperem que resulti el 
màxim de profitós per a tothom: 
alumnes, mestres, personal no 
docent, pares i per a tots aquells 
que tenen relació amb l’escola.  
 
Com sempre, en aquesta saluta-
ció hem de fer un esment especi-
al als nous alumnes i als nous pa-
res que s’incorporen a 
l’escola. Desitgem de 
tot cor que s’hi trobin 
ben acollits i que 
n’obtinguin una expe-
riència i uns coneixe-
ments valuosos. 
 
Hem de donar també 
la benvinguda a les 
noves mestres que entren a for-
mar part de l’equip docent de 
l’escola: Marta Pelegrí de segon i 
Núria Lopez de quart. Esperem 
que trobin acolliment i el suport 
de tots en la nova etapa professi-
onal que comencen, aquí a 
l’escola del Parc del Guinardó. 
 
Ens hem de fer ressò, igualment, 
dels cessaments com a directora 
de l’escola de  Pilar Closas i com a 

cap d’estudis de Núria Roca. Els 
agraïm la tasca desenvolupada al 
llarg dels darrers anys al front de 
l’equip docent. 
 
I, alternativament, donem la ben-
vinguda a les persones que ocu-
paran aquests càrrecs: Isabel Pà-
mies (directora) i Carmina Sebé 
(cap d’estudis). Esperem que, un 
cop acabat el seu mandat, consi-

derin que els malde-
caps que han acompa-
nyat les funcions que 
ara comencen a em-
prendre han valgut la 
pena.  
 
El curs passat, en el nú-
mero d’inici de curs de 
les “Fulles del Parc” ex-

posàvem el nostre estat d’ànim 
esperançat en relació a la disposi-
ció de l’ajuntament a emprendre 
algunes de les reformes que pen-
sàvem (i seguim pensant) que 
requereix la nostra escola. Ales-
h o r e s ,  s e m b l a v a  q u e  
l’administració havia fet un tomb 
en el tracte de mínims que aplica-
va a l’escola, ja que havia accep-
tat posar uns nous lavabos a par-
vulari i a primària. 
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s’entengui que han desaparegut pel forat 
d’alguna tassa de vàter ...   
 
És igual: seguirem insistint, amb els lavabos 
de primària i amb el que queda per fer, que 
és molt. L’experiència ens demostra que el 
més important és no rendir-se. 
 
Benvinguts al curs 2003-2004 del 
l’Escola Parc del Guinardó! 

Un any després ens trobem que 
l’administració ha complert els seus compro-
misos ... a mitges. És a dir: els lavabos de par-
vulari estan acabats, però els de primària no 
estan ni començats. La raó, ens diuen, és que 
no hi ha pressupost. Però pel que sabem, el 
pressupost estava aprovat. On han anat a pa-
rar aquests diners? Corre el rumor de que el 
destinatari ha estat el Fòrum 2004 ... si és així, 
almenys exigim, (ni que sigui per guardar les 
formes) que es destinin als lavabos dels locals 
on se celebraran els actes d’aquest esdeveni-
ment tan important, sempre i quan això no 
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doteca, Bosquet, jocs tradicionals, pati lliure, 
teatre.... 

La nova proposta de temps de migdia , molt 
raonada, ben organitzada i amb un equip hu-
mà molt il·lusionat, va ser molt ben acollida. 

A la reunió, un cop afegides algunes correcci-
ons , es va aprovar el PAC 

Altres temes que es van tractar al Consell Es-
colar van ser: 

Les activitats del 80 aniversari de l’escola. Es 
va informar de les activitats previstes pels dies 
5, 7 i 14 de novembre: Castells inflables i di-
nar de celebració (dia 5), Gimcana, Pastís 
d’aniversari i exposicions diverses (dia 7), 
Obra de teatre “Via Làctea” (dia 14). A més a 
més hi haurà un sopar d’exalumnes. 

Aquesta darrera activitat (donat l’elevat cost 
econòmic i la qualitat del muntatge) serà pa-
trocinada per l’AMPA 

Nou material a socialitzar a cicle mig. Es va 
aprovar incloure un material didàctic (Arcos) 
a la socialització. 

Obres pendents Es reprendran les peticions 
per al començament de les obres dels lavabos 
de 1er, l’històrica reivindicació d’un gimnàs i 
totes les millores derivades de l’informe tècnic 
lliurat a l’ajuntament 

El 16 d’octubre del 2003 es va convocar el 
primer Consell Escolar d’aquest curs amb un 
nou equip directiu i amb un únic tema cen-
tral, l’aprovació del P.A.C. (Plà anual de Cen-
tre), que marca les línies d’actuació de tota 
l’escola al llarg del curs. 

Un dels punts que més es va tractar va ser el 
del Temps del migdia. La nova Coordinadora 
Eva Martinez (Taula i Oci) va presenta al Con-
sell Escolar els canvis d’enguany i la nova pro-
posta d’organització. 

Les novetats més importants són:  

−El canvi en la coordinació i en gran part del 
equip de monitors (mantenint els que funcio-
naven el curs passat) 

−Prioritzar els hàbits a l’hora del dinar 
(utilització dels estris, entrada i sortida orde-
nada i sense crits, respecte al ritme de cada 
nen en menjar, educació en el tracte nen-
adult, etc.)  creant  un ambient relaxat mentre 
es dina 

−Entrades graonades dels diferents grups al 
menjador (organització d’horaris) 

−Reorganització de l’hora d’estudi segons el 
curs, combinant horaris d’estudi obligatori 
amb optatiu. 

−Substitució dels tallers per activitats com Lu-
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Primer consell escolar del curs 2003-04 



gon lloc amb la Sandra com a segona al 2n. 
taulell. 
 
Nois de 2n.: Bon paper, lamentablement sen-
se premis. 
 

Noies de 2n.: 2 Llocs al podi, l’Elena va 
assolir el tercer lloc i l’Elisa, per segon 
any, va guanyar el campionat.  
 
Nois de 1r.: L’Albert, sots-campió. 
 
Noies de 1r.: Doblet, tenim a la campio-
na, l’Eulàlia, i la sots-campiona, l’Anna. 
 
Només ens resta felicitar a tots els parti-

cipants pel seu bon comportament i esperem 
tornar-los a inscriure al proper torneig Peona-
peó que, si no ens enganya l’organització, 
canviarà de dates i es jugarà abans.  
      

Amb aquest titular us farem cinc cèntims de 
l’actuació dels nostres alumnes al torneig Peo-
na i peó celebrat el passat mes de Juny que, 
per les dates de celebració, no vam poder in-
cloure aquesta informació a les darreres fulles 
del parc. 
 
Aquesta vegada el sistema de 
competició va ésser diferent res-
pecte al torneig del 2002; així van 
quedar establertes competicions 
individuals i per sexes a 1r. i 2n., i 
per grups i sexes de 3r. en enda-
vant. 
 
Noies de 5è. i 6è.: Vam quedar ter-
cers amb dos segons llocs als taulells 3r. i 4t. a 
càrrec de la Judit i l’Andrea respectivament. 
 
Noies de 3r. i 4t.: Aquí vàrem formar equip 
amb l’escola Vedruna i vam aconseguir el se-

de la quota de l’AMPA, a l’assembla ho sa-
bràs. 

Si tens sugerencies respecte a altres activitats 
extraescolars, si tens reclamacions que vols 
que arribin al Consell Escolar, l’assemblea es 
el lloc per fer-ho. 

L’assemblea es el lloc a on totes les opinions 
dels pares i mares de l’escola haurien de estar 
representades i a on es veu l’interès de les 
families per altres aspectes de l’educació inte-
gral dels seus fills. 

Assistir-hi és a més  a més demostrar el recol-
çament a les persones de l’AMPA que de for-
ma desinteresada gestionen part del temps 
del vostres nen. 

El proper dia dimarts 18 de novembre tindrà 
lloc l’Assemblea de l’AMPA ( a les 19,00h. En 
primera convocatòria i a les 19,15 h. En sego-
na convocatòria), i des de aquesta publicació 
voldríem remarcar perquè es tant important 
que l’assistència sigui  massiva i repre-
sentativa de tots els pares de l’escola. 

A l’assemblea t’assebentaràs de tot el 
que ha fet el teu fill: activitats extraes-
colars, temps de migdia, colònies... I 
del que farà. 

Si tens alguna pregunta sobre com 
s’estan sol.lucionant els problemes del 
menjador, que fan exactament a inici-
ació esportiva o  a guarderia, etc a 
l’assemblea tindràs la resposta. 

Si vols coneixer com s’han gestionat els diners 
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PEONA-PEO: Més val tard que mai. 

Assemblea de l’ampa: Perquè es important?  
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PSICOMOTRICITAT: 
Aquí tenim un altre canvi de monitor, ens ha 
deixat en Robert i arriba l’Alex, recomanat pel 
Robert i amb bones referències. Només tenim 
alumnes de P-3 i P-4, els nens de P-5 han mar-
xat en bloc a Karate. 
 
INICIACIÓ ESPORTIVA: 
L’Alex també fa Iniciació Esportiva, com el 
curs passat, l’activitat està desdoblada, Inicia-
ció Esportiva  de primer i Iniciació Esportiva 
de segon. 
 

TEATRE: 
Més canvis, tenim la mateixa moni-
tora amb la que fan el Teatre en el 
Temps de Migdia, la Sílvia Rosa. En 
principi volíem fer 2 grups, 1r. a 3r. i 
4t. a 6è., per ho vam haver de des-
estimar l’opció dels grans ja que no 
més vam rebre 2 preinscripcions. 
Així ha quedat finalment en 1 sol 
grup de 1r. a 4t.. Una curiositat, to-
tes son nenes. 
 
RODA D’ESPORTS: 
Aquí s’han introduït 2 canvis, un a 

petició popular i l’altre obligat. El primer afec-
ta als nens de 3r. que passen de 2 hores set-
manals en 2 dies el curs passat a 1 hora i mit-
ja en un sol dia aquest curs, ho van demanar 
els mateixos pares. El segon canvi va venir 
determinat per l’impossibilitat del monitor 
d’arribar a l’Escola abans d’un quart de sis. 
Com que en Genis ja porta uns quants anys 
com a monitor i n’estem molt contents amb 
ell, es va decidir que l’activitat comences un 
quart d’hora més tard assumint l’A.M.P.A. 
aquest temps i donant la possibilitat als nens 
de berenar abans de fer l’activitat. 
 
 

Degut a les nombroses variacions que hi ha 
hagut enguany  en horaris, dies i monitors de 
les activitats extraescolars, us farem un resum 
de com ha anat la “ pel·lícula” dels fets. 
 
D’entrada val a dir que des de la junta, som 
partidaris de la continuïtat dels monitors sem-
pre i quant l’activitat funcioni correctament. 
Això s’havia aconseguit a finals del curs pas-
sat i semblava que tots als monitors, o gaire-
bé tots, seguirien amb nosaltres aquest curs. 
A l’hora de la veritat no va anar així. 
 
GUARDERIA: 
Seguim amb el mateix ho-
rari de sempre amb 
l’Anna i la Maria com a 
monitores fixes. Encara 
no hem aconseguit tro-
bar els monitors ideals pel 
reforç (ja portem uns 
quants “provats”). Confi-
em trobar-los aviat. 
 
ANGLÈS: 
La nostra intenció era 
mantenir la mateixa moni-
tora de l’any passat però 
no ha estat possible. Ara tenim la Mireia i con-
tinuem amb 3 grups de P-4 i P-5 
 
ESCACS: 
Juntament amb en Pep, tenim un monitor 
nou, en Federico. Aquest any els escacs estan 
estructurats en 4 grups i 3 dies. Pel segon tri-
mestre haurem de fer canvis en els dies ja 
que els alumnes de 6è. tenen Teatre al Temps 
de Migdia. Aquests canvis s’han de parlar 
amb els monitors i l’Escola, ja us informarem. 
 
KARATE: 
Sense canvis, amb molt bona acceptació, 19 
inscripcions. 

P Á G I N A  4  F U L L E S  N º  3 5  

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2003-2004 



tí o tarda, que tampoc coincideixin amb les 
activitats que els nens puguin desenvolupar 
fora de l’Escola, etc. 
  
Sempre que es possible, es consulta amb els 
pares abans de fer canvis, per exemple, Inicia-
ció Esportiva de 1r.                   

 
Com podeu veure, tot això no es senzill 
de fer i comporta una dinàmica compli-
cada d’ajustar a gust de tothom. Com 
sempre des de la junta estem oberts a 
qualsevol activitat nova que es pugi des-
envolupar o fer canvis en les actuals per 
tal de millorar-les. 
 
Fet aquest pensament en veu alta, espe-

rem que totes les activitats extraescolars fun-
cionin bé aquest curs. 
 

BÀSQUET: 
Novament ens hem quedat sense equip de 
bàsquet a l’Escola. Amb només 3 preinscripci-
ons ens era totalment impossible constituir 
un equip de bàsquet. 
 
Com a resposta als pares que ens van fer co-
mentaris en les preincripcions, val a 
dir que el servei de Guarderia de tar-
da ja es va intentar instaurar el curs 
passat i no va ser possible degut al 
baix numero de preincrits (només 2). 
En quant al quadre d’activitats, les 
modificacions que es fan al quadre 
del 15 de Setembre, es fan per: com-
paginar la disponibilitat dels moni-
tors, que els germans puguin fer acti-
vitats el mateix dia, que no es produeixin du-
plicitats que obliguin a un nen a haver 
d’escollir entre 2 o més activitats, que el nu-
mero d’inscripcions no sigui ni massa petit ni 
massa alt ( en aquest cas s’ha de desdoblar), 
que sigui compatible amb les activitats que fa 
l’Escola tant a migdia com a la natació de ma-
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La Sortida de pares i  el mal temps 
Al pícnic sota la pluja ja era massa, tot i que 
els nens volien… la majoria va acabar menjant 
la truita de patates al terra del menjador de 
casa amb l’estufa al costat i algun bolet collit 
per camí. 

La sortida a petició de molts pares es repetirà 
a la primavera, intentarem que 
no sigui a l’abril doncs ja se 
sap… “a l’abril lluvias mil” 

Programada des de finals del curs passat. Més 
de 25 famílies apuntades. Molts pares de par-
vulari entusiasmats, dissabte fa bon temps i 
tothom comença a preparar les truites de pa-
tata ...però les previsions eren que el diumen-
ge plouria i aquesta vegada en Picó no es va 
equivocar. Va arribar el diumenge 19 
d’octubre i queia una pluja fina. On-
ze famílies van ser valentes i van de-
cidir anar-hi (pot ser només plovia a 
Barcelona). Però a  La Serra de 
l’Obac també plovia (tot i que poc). 
Alguna família no va arribar al cafetó 
al Bar, la resta amb bon humor van 
començar la caminada sota el plu-
gim...més desercions a mig camí i finalment 8 
famílies vam fer una tranquil·la, divertida i boi-
rosa excursió (La fabulosa vista de la munta-
nya de Monserrat només s'intuïa). 
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