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Unaltre Carnestoltes
Ja ha arribat en Carnestoltes, el
rei del poca-soltes a l’escola Parc
del Guinardó i enguany ho fa
molt d’hora, tot just començat el
mes de febrer.
Com ja es tradicional el plat fort
d’aquesta setmana
de disbauxa serà la
festa de divendres a
la tarda, a la que estan convidats pares,
mares, avis, avies...per tal de ballar i
fer gresca amb els nens.
Per a animar la festa l’AMPA contracta un grup d'animació. Molts
anys han estat músics, algun any
pallassos (encara ens recordem
de “Merche i Coco”)... i els dos
últims cursos uns grups que han
tingut una qualitat més que satisfactòria.
Enguany, però, el grup d'animació contractat “Furt d'ànims” no
és el tradicional grup d'animació

musical i ens prepara sorpreses..... Però com totes les sorpreses no es poden explicar. Només
podem anticipar que serà molt
participatiu i que caldria que els
pares i mares s’animessin a disfressar-se.
La festa s'acabarà
amb la tradicional xocolatada que, si es
tan bona com la dels
darrers anys, arrodonirà la festa.
Esperem que aquest febrer el
temps no ens jugui una mala
passada com en el 2004 i que les
previsions d’una tarda assolellada siguin encertades.
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Breus:
• Prepareu les disfresses
per Carnestoltes. Us
esperem a tots disfressats!
• Si hi ha algun pare/mare
interessat en el curset
d'informàtica, encara
queda alguna plaça.
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CONTRACTE AMB DIVERJOC
El passat mes de Desembre, vàrem signar un
contracte amb l’empresa Diverjoc en virtut
del qual aquesta empresa contracta i ens proporciona monitors per les activitats
extraescolars.
Tenim dos monitors nous que ens a
proporcionat l’empresa diverjoc, concretament per a les activitats de Roda
d’esports 4t. i Teatre. Tots els altres
monitors son els mateixos que ja teníem, encara que contractats per la nova empresa. Així la practica totalitat
del monitors que tenim actualment venen de
dues empreses, Xauxa i Diverjoc.

2006 encara s’hauran de determinar, ho estem negociant.
D’aquesta manera, tal i com es
va expressar a l’Assemblea del
mes de Novembre, continuem
amb l’externalització de totes
les activitats extraescolars de
cara al curs 2005-2006.

Aquests canvis no significaran un increment
de preus aquest curs, els preus del curs 2005-

RACÓ DE LES LLETRES
T'agrada escriure històries fantàstiques, o
contes terrorífics, o prefereixes fer bonics poemes...?
Doncs bé des de les fulles del parc volem animar a tots els nens i nenes de la nostra escola
a que ens feu arribar les
vostres creacions.
Cada vegada que surtin
les fulles del parc és publicarà una història o poema escrit per un de vosaltres; ara només heu d'agafar paper i llapis i, somhi!.
Les vostres creacions les podeu deixar a la
bústia de l'AMPA. A part de l'escrit seleccionat
per a ser publicat a les fulles, totes les obres es
penjaran a la nostra pàgina web. El seleccionat/ada tindrà un regal molt interessant.

Tots els escrits destinats a aquesta nova secció de la revista hauran de tenir un màxim
d’unes 250 paraules (tranquils que no les
contarem…., simplement no ha de ser molt
llarg…).
No oblideu posar el vostre nom i edat.
VINGA A ESCRIURE!!!!!
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COLÒNIES 2005
Com cada any per aquestes dates hem de
parlar de les desitjades colònies; doncs bé, ja
tenim casa on passar-les: Mas Gircós.

aquí

Mas Gircós, és una masia pairal restaurada
del segle XVIII, dins d'una finca de 76ha, està
molt a prop de Besalú, comarca de la Garrotxa, a la província de Girona.

teniu

la

seva pàgina web:
www.albaserveis.com,
cliqueu a instal·lacions,
Mas Gircós.
Recordeu que les dates
de les colònies són del
27 de juny fins el 2 de
juliol. Ben aviat tindreu
més informació: fitxa
completa de la casa,
preus, etc.

És una casa molt maca i ben equipada: té 5
sales taller, planetari, piscina, camps d'esports,
rocòdrom, grans esplanades, bosc i fins i tot
discoteca.
Pares i mares si voleu veure-la des de casa,

ELS PARES TORNEN A L’ESCOLA
Iniciació a la informàtica per a mares i pares
L’AMPA, amb l’ajuda
de
la
FAPAC
(Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya),
organitza
un curs d’informàtica
de dotze hores per a
mares i pares.
El curs comença el dilluns 31 de gener fins el
24 de febrer a l’aula d’informàtica de l’escola.
Serà dos cops a la setmana, els dilluns i els dijous de dos quarts de sis fins a las set.
Es un curs bàsic, per debutants. Els objectius

d’aquest curs són:
- conèixer les instal·lacions informàtiques que utilitza el seu fill dintre
l’escola,
- saber utilitzar de manera bàsica un ordinador (utilització del ratolí, escriure
un text, imprimir, enviar un correu
electrònic, navegar por internet...),
- permetre als pares saber que fa el seu
fill darrere el ordinador i adquirir el vocabulari bàsic per parlar i compartir
experiències junts.
Mes informació: Sabine (madre de Lou –P4)
Tel: 646 97 68 00

Dites de gener/febrer
-Més tard o més matiner, carnaval dins de febrer.
-Si plou per Nadal, plou per Setmana Santa i per Carnaval.
-Si vols veure la lluna bé, mira-la pel gener.

