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Benvinguts al curs 2004- 2005
Des de l’APA, i amb un xic de retard, us donem la BENVINGUDA
a aquest nou curs que ha començat, amb el desig que aquest sigui un bon curs per a tothom i
que, amb l’ajuda de tots, puguem CONTRIBUIR A MILLORAR
l’escola en tot el que calgui.
Com sempre, permeteu-nos
que
donem una benvinguda ESPECIAL ALS NOUS
alumnes i als
nous pares que
s’han incorporat
a la nostra comunitat escolar. Desitgem que hi troben una BONA
ACOLLIDA i que n’obtinguin uns
coneixements i unes experiències que recordin sempre.
Enguany hem de donar també la
benvinguda al NOU DIRECTOR
de l’Escola, en Jordi Cegarra,, el
qui desitgem MOLTS ÈXITS en la
seva gestió. També volem fer-nos
ressò del nomenament de la
Montse Jané com a Cap d’Estudis
i de la continuïtat en l’equip directiu de la Carmina Sebè, ara
com a Secretària.

Volem aprofitat l’avinentesa per
a fer palès el nostre AGRAÏMENT
per a la feina feta, las dues persones que enguany deixen l’equip
directiu: Isabel Pàmies (Directora)
i Isabel Lloret (Secretària).
Malgrat la nostra ESPERANÇA
que exposàvem en el darrer
exemplar de Les Fulles del Parc
de l’any passat (nº 39), les obres
de reforma pendents NO S’HAN
FET. Això es un INCOMPLIMENT
del COMPROMÍS donat pels Srs.
Sánchez i Yartos (responsables
d’obres del IMEB) que la renovació dels lavabos COMENÇARIA
L’ABRIL DE 2004 (recordeu que
aquest compromís es va comunicar en el Consell Escolar del 10
de febrer de 2004 (veure Fulles
del Parc nº 37). Des de l’APA continuarem insistint, no tingueu
cap dubte. Segons se’ns va dir, hi
ha una subvenció per enguany:
A QUÈ ESPEREN ?
L’any passat acabàvem el nostre
escrit de benvinguda amb aquesta mateixa reivindicació, esperem
que el proper any, les obres no
siguin un projecte, sinó un FET.
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Breus:
• El dia 25 de novembre
es faran les votacions
per a la renovació dels
pares/mares del Consell Escolar
• A mitjans del mes de
novembre es celebrarà
l’Assemblea General de
l’AMPA (ja us informarem de la data concreta)
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PER L’ISAAC
Aquest curs a l’escola ens falta algú, un company, un amic, un alumne…. No trobem paraules
per a expressar la seva absència,
Des d'aquesta aspra solitud et penso.
Ja no hi seràs mai més quan treguin fulles
els pollancs que miràvem en silenci
des del portal de casa.
Tantes coses
se m'han perdut amb tu que em resta a penes
l'espai de mi mateix per recordar-te.
Però la vida, poderosa, esclata
fins i tot en un àmbit tan estricte.
Tu ja no hi ets i els pollancs han tret fulles,
el verd proclama vida i esperança
i jo visc, i és vivint que puc pensar-te
i fer-te créixer amb mi fins que el silenci
m'engoleixi com t'ha engolit per sempre.
CALLADAMENT (MIQUEL MARTI I POL )

CONSELL ESCOLAR DEL 20 DE SETEMBRE
El primer Consell Escolar del curs 2004/5 es
va realitzar el dia 20 de setembre. Us informem del principals temes tractats:
Presentació del nou equip directiu: S’informa
als membres del Consell Escolar dels canvis
en el equip directiu i de com s’ha realitzar el
procés. El nou equip esta format per: Jordi
Cegarra (director), Montse Jané (cap
d’estudis) i Carmina Sebé (secretària).
Canvis en el personal: S’informa 3 canvis en el
monitoratge del migdia i de dues baixes per
malaltia en el professorat.
Cobrament de les sortides, material i piscina:
Es proposa que tots els pagaments es realitzin
per domiciliació bancària. Les sortides es pagarien anualment amb una quota de 65 ∈ (es
discuteix l’import de la quota), dividida en dos
pagaments. Cada tutora gestionarà quines
sortides pot fer amb aquest import. Si al tancament de final de curs, hi ha un excedent es
descomptarà en la quota del curs següent. La
quota de piscina és de 49,66 ∈ trimestrals. El

pagament trimestral i els retornaments per
malaltia de la piscina que s’han de fer abans
de començar el trimestre (el dia 15), venen
imposats per la piscina. És una normativa externa.
Pla de reunions del Consell: Es proposa augmentar la freqüència de les reunions del Consell Escolar, fent-les cada mes i mig, i disminuir les reunions de les comissions del Consell
Actuacions respecte a l’accident del juliol.
L’escola ha rebut un assessorament psicològic sobre la forma d’actuar amb els nens. Es
proposa aprofitar l’assemblea general de
l’APA, per a informar als pares.
Xandall: Es proposa l’eliminació progressiva
del xandall de l’escola, seguint la tendència
de molts centres. Alguns pares plantegen
dubten, sobretot per que fa a la seguretat a
les excursions. Des de l’APA es farà un estudi
dels stocks existents en material esportiu.
Situació de les obres pendents: Es fa una valoració de la situació de les obres dels lavabos,
sorral, humitats de l’aula de música… que ja
havien estat aprovades.
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ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
Pares i mares, tornem a estar convocats a
unes eleccions per escollir els nostres representants al Consell Escolar. Aquestes eleccions es portaran a terme entre el 2 de novembre i el 15 de desembre.

ar el funcionament general del centre.
-

Promoure la conservació i renovació de
les instal·lacions i equip escolar

Composició:
-

El director/a del col·legi (que n'és el president/a )

-

El/la cap d'estudis

-

El secretari/ària del col·legi (que actua de
secretari/ària del consell, amb veu i sense
vot)

Poden ser els pares i les mares o els tutors
dels alumnes del centre que exerceixen la pàtria potestat del nens matriculats al centre i
que figuren en el cens electoral.

-

Un regidor/a o un/a representant de l'Ajuntament,

-

Un nombre determinat de mestres elegits
pel claustre de professors/es.

2)Qui té dret a votar, del sector pares d'alumnes?

-

Un nombre de mares i pares d'alumnes
elegits entre ells.

Poden votar el pare i la mare o tutor respectiu, llevat que la pàtria potestat de l'alumne
estigui conferida en exclusiva a un dels pares,
cas en el qual només aquests té dret a vot.

-

Un representant de l’APA.

-

Un/a representant del PAS (personal d'administració i serveis del centre).

El procés electoral s'efectua per renovar la
meitat dels membres de cadascun dels sectors que formen el Consell Escolar.
1) Qui pot ser candidat al consell escolar?

3)Quina durada de mandat tindran els consellers/res electes del sector pares?
Quatre anys. Es renovaran cada dos anys, per
meitats.
4)Quines funcions i quina composició té un
consell escolar?
Funcions:
-

Aprovar el projecte educatiu del centre.

-

Aprovar el pressupost.

-

Aprovar el reglament de règim interior i
resoldre els conflictes de disciplina d'alumnes.

-

Aprovar la programació general del centre i les activitats complementàries i extraescolars.

-

Decidir sobre l'admissió d'alumnes. Avalu-

El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un terç del total
dels components del consell. El nombre de
representants de les mares i pares, incloent-hi
el designat per l'associació de mares i pares
d'alumnes, no pot ser inferior a un terç del
total dels components del consell..
Per últim només ens queda animar-vos a participar i a fer ús del vostre vot.
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CONSELL ESCOLAR DEL 5 D’OCTUBRE
El passat 5 d’octubre es va realitzar la segona
reunió del Consell Escolar a on es van tractar
els següents temes:

compte, i les famílies feien directament
l’ingrés de la quantitat assenyalada. Enguany,
es farà mitjançant domiciliació bancària.

Activitats extraescolars de
Reunió informativa pels
l’APA: A sol·licitud de la Dipares: La Direcció del
recció del Centre, els repreCentre comenta que la
sentants de l’APA exposen
convocatòria de la reunió
les activitats extraescolars
informativa
del
previstes per enguany, amb
07/10/2004 s’ha fet per
el detall d’horaris, responsatal de donar resposta a la
bles d’activitats i monitoratge
demanda d’informació
previst. S’informa a la Direcper part dels pares. El
ció del Centre de que diàriaConsell lamenta que la
ment hi ha un representant Alguns nens que van participar a les colònies (El Vilar, Banyoles)
precipitació de la convode l’APA (l’Anna Saracho) a
catòria no permeti tenir
partir de les 5 de la tarda que coordina i sul’habitual servei d’acollida, que
faciliti
pervisa el bon funcionament de les activitats
l’assistència dels pares i mares.
de tarda. Es comunica també que en les activitats extraescolars de migdia no hi ha cap
Pla Anual de Centre (PAC): Donat el poc
persona. La Direcció del Centre demana un
temps en que s’ha fet arribar la informació als
interlocutor dins de la Junta de l’APA que acrepresentants de les famílies, l’aprovació del
tuï com a responsable de les activitats extraesPla Anual de Centre (P.A.C.) queda posposat
colars. De forma provisional i fins que la Junta
pel proper Consell Escolar.
que surti de la propera Assemblea de l’APA
nomeni algú, es designa en Josep Payró
(actual president de l’APA) per aquesta tasca.
Dies de lliure disposició: Es demana la possibiS’informa a la Direcció del Centre que els nois
i noies de l’Escola participen en una lliga organitzada pel CEEB, i que això suposa que
determinats dies (quan hi ha partit “a casa”)
venen a l’Escola alumnes d’altres centres,
acompanyats dels seus familiars. Resta pendent saber de qui és la responsabilitat civil a
tercers en el cas dels acompanyants.
Quota de material: Es decideix modificar la
manera de fer efectiva la quota de material.
Fins ara, l’escola proporcionava uns fulls
d’ingrés amb indicació d’un número de

litat de canviar el divendres 13 de maig de
2005 pel dimarts 17 de maig de 2005, atès
que altres Escoles del barri (entre elles l’IES
Goya, on hi van nombrosos germans
d’alumnes del Parc de Guinardó) han triat
aquest dia. La Direcció del Centre rep aquesta
demanda i mirarà de intentar modificar-ho.
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CONSELL ESCOLAR DEL 21 D’OCTUBRE
El passat 21 d’octubre es va realitzar el tercer
Consell Escolar d’aquest curs, en el qual es
van tractar bàsicament els següents punts:
Aprovació del PAC i de la Memòria: S’aprova
el Pla Anual de Centre per aquest curs i la Memòria del curs 2003-04. Les
memòries de l’APA i del
temps de migdia es lliuraran
a posteriori un cop aprovades.

inclou els 4 lavabos, el sorral i la paret de música.
Dia de lliure disposició: Finalment queda decidit el dia 13 de maig com a dia de lliure disposició.
Piscina: S’ha adreçat una
carta de reclamació a la
piscina del Martinenc demanant una revisió de les
ràtios de monitors. No
s’ha rebut resposta.

Xandall de l’escola: Aquest
curs el xandall serà obligatori però es proposa que ja pel
Valoració de la reunió incurs vinent sigui optatiu tot
formativa
pels pares:
l’equipament esportiu de Excursió amb el tren Xinu-Xano (colònies curs 2003/04)
L’acollida i l’ assistència
l’escola. L’APA demana un
van
ser
bones.
Es
manifesta
el malestar
període de 3 anys per a esgotar les existèncid’alguns pares per la precipitació i la manca
es (els diners invertits en roba esportiva són
de guarderia.
de tots els pares)
Obres: Finalment s’ha signat un contracte per
a la realització de les obres pendents amb
una dotació de aproximadament 180.000 ∈
que s’ha de executar abans de final de l’any
(segurament a les vacances de Nadal) i que

Renovació del Consell Escolar: S’informa de
que aquest curs s’ha de renovar la meitat del
Consell Escolar, i del calendari de les eleccions. (veure article en aquest número de les
Fulles)

Informacions diverses
• Encara que amb una mica de retard res-

pecte a altres anys, ja s’ha lliurat l’informe
de les colònies del curs passat a
tots els nens que van participar-hi.
• Tenim a disposició dels pares el

Full d’assessorament de l’escola
de pares de la FAPAC : “La mort,
un tema que se’ns fa dificil”. Qualsevol pare o mare interessat pot
demanar fotocòpies a l’Anna Saracho.

• Entre els dies 6

i 14 d’octubre van estar
exposades les fotografies del Torneig de
bàsquet i de les colònies, per tal de
que els pares poguessin demanar còpies de les fotos. En breu us seran lliurades les còpies que vau demanar.
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Una castanyada dolça
Ha arribat la tardor i amb ella les castanyes,
els moniatos i els panellets…...Per a moltes
persones la tradició de la Castanyada encara
es conserva i la festa del Halloween no ha
aconseguit desbancar aquesta tradició tant
dolça…. i es que, tot i les dietes, aquí seguim
sent uns llaminers.... I per a tots els llaminers
que vulguin provar de fer una recepta diferent però amb el fruit típic de l’inici de la tardor us transcrivim una recepta molt i molt
dolça.
PASTÍS DE CASTANYES
Ingredients
- 1 kg de castanyes
- 250 g de sucre

Un cop pelades i seques, passar-les pel passapurés per fer-ne una pasta.
Mentrestant, treballar els rovells dels 6 ous
amb el sucre restant i la mantega fosa i freda,
juntament amb la beina de vainilla. Quan estigui tot integrat i sense deixar de remenar,
afegir-hi, de mica en mica, primer el puré de
castanyes i després les clares d'ou que, a part,
haurem muntat a punt de neu.
Passar tota aquesta massa a un motlle desmuntable ben untat de mantega o margarina
i amb un paper d'estrassa al fons. Posarlo al forn, prèviament escalfat a 220º, durant una hora ben bona.
Sigueu pacients. El pastís és per ser menjat al cap d'un parell de dies.

- 6 ous
- 1 beina de vainilla
- 100 g de mantega
Elaboració
Entallar les castanyes i posar-les a bullir en aigua durant 5 minuts. Passat aquest temps,
escórrer-les i pelar-les de la primera pell. Posar-les amb aigua nova (generós, que ha de
bullir bé) i fer-les coure amb 100 grams de
sucre fins que siguin toves. Aleshores, retirarne la pell fina i aspra que les recobreix.

REFRANYS DE Tardor
• VERDURA PER LA TARDOR, PER A TU I PER

A MI NO.
• A LA TARDOR, NI FRED, NI CALOR.
• QUAN A L'OCTUBRE PLOU, EL ROVELLÓ

ES MOU.

Excursió en bicicleta (colònies curs 2003/04)

