
LA NOSTRA REVISTA  

El curs que ara acaba s’ha significat a 
casa nostra per un reguitzell de canvis 
que tenen com a principal objectiu el 
de preparar la nostra Associació pel 
futur. 

Dins d’aquest àmbit , en el nº 43 de Les 
Fulles del Parc us dèiem molt cofois JA 
TENIM WEB. El disposar d’una pàgina 
web pròpia era un anhel que per fi el 
veiem fet realitat, i que situa a la nostra 
AMPA en el món d’Internet (un món 
cada cop menys “virtual” i més “real”, si 
ens permeteu la brometa). Com ja dè-
iem llavors esperem que aquesta nova 
web esdevingui una bona eina de co-
municació e informació per a tots el 
pares i mares de la nostra Escola. 

Enguany, també, i a petició dels pares i 
mares, hem fet dues assemblees, la 
ordinària (al primer trimestre del curs) i 
una extraordinària (aquest mes de 
juny) que com a tema principal era les 
activitats extraescolars. 

D’acord amb l’assemblea, hem portat a 
terme en dues fases, l’externalització 
de les activitats extraescolars, firmant 
dos contractes amb l’empresa de ser-
veis DIVERJOC, respectant gairebé el 
conjunt del monitoratge que teníem i 
les nostres especificacions (la figura de 
la coordinadora in situ, un servei 
d’acollida d’hora i mitja, ...). Aquestes 
especificacions entenem que són ne-
cessàries per a adquirir un compromís 
de qualitat de les nostres activitats ex-
traescolars. Precisament, aquest com-
promís de qualitat, es la raó principal 
que ens ha fet decidir eliminar de la 

graella les activitats de migdia (excepte 
els escacs del més grans). A més a més, el 
Consell Escolar va recomanar la supressió 
de l’activitat extraescolar d’anglès de P4 i 
P5 per motius curriculars (recordem que 
l’anglès es assignatura des de 1r de Cicle 
Inicial). 

Les modificacions introduïdes per 
l’administració Tributària en l’àmbit de les 
Associacions sense afany de lucre, també 
aconsellaven un canvi dels Estatuts, fet 
que es va aprovar a la darrera Assemblea 
Extraordinària. 

L’externalització de les Extraescolars, jun-
tament amb el fet que la venda de bates, 
xandalls i roba esportiva, tendiran a min-
var, ens obligarà en el futur a buscar al-
tres fonts d’ingressos per a l’associació. Si 
teniu alguna idea, dieu-ho. 

Fins aquí us hem parlat molt 
“administrativament” (perdoneu la pa-
raula). Un dels reptes de futur de qualse-
vol AMPA es no limitar-se a ser una 
“empresa de serveis”. Amb independèn-
cia de la representació de les famílies al 
Consell Escolar, i de les actuacions que 
cada pare/mare pugui i vulgui fer per a 
tractar qualsevol tema o incidència amb 
l’escola, us volem recordar que l’AMPA 
de la vostra escola també hi es, per a tot 
el que ens voleu demanar. I recordar que 
l’AMPA som tots els pares i mares, i que 
com més gent s’apunti a fer coses, més 
podrem fer i més ens gaudiran els nos-
tres fills. 

 

Bon estiu! 
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Breus: 

• Si voleu veure la versió  
a tot color, visiteu la 
pàgina web de l’AMPA. 

• Mireu a dintre les dates 
per comprar els llibres 
del curs vinent i per 
l’estiu 

AMPA DEL CEIP MUNICIPAL PARC DEL GUINARDÓ 
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Gerard Andres Chinchilla, Laila Bisbal Arnal, 
Sandra Bondia Bescos, Pau Caparros Garcia, 
Ander Catalan Garcia, Adrian Fernandez 
Gonzalez, Marta Ferrer Subirana, Herman 
Jürgen Forner Ugalde, Jesús Gonzalez 
Rodríguez, Ramsés Miguel Gutierrez Astudillo, 
Altat Gutierrez Muñoz, Kevin Lebron Garcia, 
Bernat Aritz Monge Nunes, Laura Rivera 
Martinez, Lluc Roca Bonet, Andrea Simon 
Olmedo, Marc Soriano Boldú, 
 
Us desitgem el millor per l’etapa que ara co-
menceu i les que seguiran. 
 

MOLTA SORT! 

Com cada any hem d’acomiadar-nos dels 
alumnes de sisè que deixen l’escola per a in-
corporar-se a un centre de secundària. Ho 
fem amb una barreja de recança i alegria. Re-
cança per què s’allunyen unes persones amb 
les quals en major o menor mesura hem com-
partit molts anys de vivències. Alegria doncs 
la seva marxa significa que s’obre una nova 
etapa en la seva vida amb perspectives noves 
que marcaran el seu futur, tant professional 
com personal. 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 per-
sonal no docent...i, desitjaríem que també de 
l’AMPA. Ens agradaria, a més, que aquest 
grup d’imminents antics alumnes i l’escola no 
perdéssim el contacte. 

 
A tots vosaltres, 
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Com en els darrers 5 anys els llibres de text pel curs vinent es podran adquirir a la botiga de la  

cooperativa ABACUS del c/ Ausias March nº 16-18. 

 
Els lots estaran preparats a partir del 25 de juliol i fins el 10 de setembre. Us recordem que no 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. (ens consta que la manca de cues és la teo-
ria, doncs el curs passat, en haver-hi moltes escoles amb lots preparats, hi van haver moltes cues 
al setembre.... tingueu-ho en compte). 
 
Els llibres d’estiu que l’escola recomana estan disponibles a la Cooperativa Rocaguinarda, situada 
al c/Xiprer núm. 13 (entre Villar i Escornalbou). Com en els darrers anys us faran un descompte. 
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Comiat  
de  6è 

Llibres de text i llibres d’estiu 



on aquest últims van caure derrotats, però, si 
mes no, amb molta esportivitat.  
 
Des de l'AMPA volem donar les gràcies als 
monitors per la seva professionalitat, per la 
tasca tan important que fan amb els nostres 
fills, per la relació que estableixen amb ells, 
que fa que siguin molt estimats. 

 
També volem donar les gràcies a les persones 
organitzadores d’aquest esdeveniment per el 
seu esforç i capacitat,  i els pares i mares que 
van assistir.   

 

 
 
Un any mes s’ha celebrat el XIVè Torneig 
de bàsquet i festa de les activitats extraesco-
lars i hem gaudit de la participació del 
alumnes i les seves famílies, en un dia en el 
que la calor ens va acompanyar, tot i la pre-
sència d’alguns núvols a primera hora. 

Totes les activitats van estar plenes 
d’emocions i esportivitat, des dels més peti-
tons P3 i P4 amb la seva exhibició de psico-
motricitat en el pati del parvulari passant 
per P5,  1r i 3è ens els seus partits de futbol, 
on algun futur crac ens va enlluernar, 2n 
en la seva exhibició de  handbol i bàsquet, 
4rt, 5è i 6è també amb les cistelles com pro-
tagonistes, el grup de Karate on fins i tot 
vàrem veure com trencaven unes fustes 
amb gran habilitat, les simultànies d’escacs 
a càrrec de la campiona de Barcelona i com 
no, les nostres petites actrius del grup de 
teatre, que ens van deixar bocabadats amb 
la seva naturalitat i d’on qui sap si en un 
futur veurem alguna artista.  

 
Va tancar l’esdeveniment l’esperat partit de 
bàsquet entre pares, mares i ex—alumnes 
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 XIVè  TORNEIG DE BASQUET   
I  FESTA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
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La Pilar Esteban, una de les mestres que 
més anys portava a l’escola Parc del Guinar-
dó i que en els darrers cursos s’ha encarre-
gat d’atendre els alumnes amb necessitats 
educatives específiques, com a especialista 
d’educació especial, i la Paquita Vallès, una 
de les mestres referents del parvulari, que 
ha contribuït a la formació de tots els nens 
de l’escola, i tots els nens han gaudit de la 
seva experiència en una edat tant impor-
tant, com l’educació infantil. A totes dues 
volem agrair-les la seva dedicació i desitjar-
les el millor en la vida. 

MOLTES GRÀCIES 

Aquest curs no tants sols ens acomiadem de 
tota una promoció d’alumnes (els de 6è), 
aquest curs ens deixen dues mestres, La Pa-
quita Vallès i la Pilar Esteban. Els arriba el me-
rescut descans desprès de molts anys de fei-
na, la jubilació. L’escola però perd dues de les 
seves mestres més veteranes i experimenta-
des.... ja sabem que és llei de vida, que el mo-
ment de la jubilació arriba per tothom, que 
no es pot aturar el temps.... però tots aquests 
anys de relació amb els nens i les famílies, to-
tes les promocions que han passat per la seva 
acció educativa, tots els records que han que-
dat,  no es poden deixar fàcilment enrere. 

legals”, en lloc de “pares” en sentit genèric. 
-Incloure en l’article 2.1 sobre els objectius de 
l’AMPA , la promoció no tant sols de 
“activitats físic—esportives” com hi consta, si-
nó  la promoció de “activitats físic—esportives, 
culturals, artístiques i lúdiques” 
Valoració de les activitats extraescolars i no-
ves propostes. 
Es fa una valoració del desenvolupament de 
les activitats d’aquest curs, un cop rebuts tots 
els informes dels monitors. En la majoria 
d’activitats s’han complert els objectius i el 
nivell ha estat l’adequat, exceptuant dues: 
Anglès (P4 i P5) es va decidir tancar l’activitat 
dos mesos abans, per manca de qualitat i pro-
blemes de monitoratge, i Roda d’esport de 
4art, que ha tingut 3 monitors al llarg del curs 
i no han seguit la  programació (han fet bàsi-
cament bàsquet). 
També es van comentar peticions dels moni-
tors per a millorar algunes activitats. 
Anulació de totes les activitats de migdia pel 
curs vinent excepte escacs. 

El passat 7 de juny a les 17,15 h. es va fer una 
Assemblea Extraordinària de l’AMPA, convo-
cada a petició de molts pares que així ho van 
demanar a l’assemblea ordinària del mes de 
novembre. Hi van assistir 30 pares/mares, 11 
dels quals membres de l’AMPA.  

 
Un cop aprovada l’acta de l’assemblea anteri-
or i d'agrair l’assistència dels pocs pares pre-
sents es va parlar bàsicament de dos temes: 
M o d i f i c a c i ó  d e l s  e s t a t u t s  d e  
l ’ A M P A  
Aprofitant que la legislació sobre Associaci-
ons sense ànims de lucre s’ha modificat, s’ha 
decidit actualitzar els estatuts de l’AMPA que 
dataven de l’any 1980. 
A partir del 2003 la fiscalitat de les AMPAs  
haurà d’estar totalment en ordre (pagar im-
postos si s’escau,...). En els nous estatuts 
s’estableix com a any econòmic a efectes fis-
cals l’any escolar i no l’any natural. 
Els nous estatuts s’aproven per unanimitat 
amb dues precisions: 
-Incloure en tot el text “pares, mares i tutors 

P Á G I N A  4  F U L L E S  N Ú M .  4 6  

ADÉU  A  DUES  MESTRES 

ASSEMBLEA  EXTRAORDINÀRIA  
DE   L'AMPA 



En aquesta edició disputada els dies 3,10 i 17 
de juny, l’equip d’escacs del Parc del Guinardó 
B, categoria Benjamí  es va endur la copa que 
l’acredita com a tercer classificat. Felicitem a 
l’Eulàlia, el Quim i l’Albert de Tercer i l’Elena de 
Quart. La resta de participants també han ob-
tingut diplomes molt meritoris a nivell indivi-
dual. Felicitats per tots ells i gràcies per aquest 
nou èxit pel Parc del Guinardó. 
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SOPAR   DE   PARES 

TORNEIG   PEONA—PEÓ 

El passat divendres 17 de juny vam celebrar 
com cada any el sopar de mares i pares. Cada 
família va portar alguna cosa per menjar per 
posar en comú, s’ha de dir que hi va haver de 
tot i molt variat, tot i que com cada any gua-
nyen les truites. El fet més destacable, a més 

de la calor, és la gana que portàvem tots ple-
gats a jutjar pel temps que va trigar en desa-
parèixer el menjar de sobre les taules. Com 
sempre de la beguda i el cafè se'n va encarre-
gar l'AMPA. Un cop acabada la teca, vam sor-
tir de seguida al pati a refrescar-nos i xerrar, 
on ja feia estona que els nens jugaven a mu-
llar-se amb aigua i globus. 

F U L L E S  N º  4 6  



 

PROGRAMACIÓ EN EL MUSEU DE  

"EL REi DE LA MÀGIA" 
MUSEU "EL REI DE LA MÀGIA" 
C/de l'Oli num.6 - 08003 Barcelona 

Dissabtes, 18 h. Diumenges, 12 h. 
Visita—espectacle, amb La Capsa Màgica. 
Molt  recomanable. 
Entrada, 7 euros. 
Tots els dijous visites obertes de 18 a 20 h. Grups i 
escoles, horaris concertats. 
Telèfon de contacte i reserves: 933 197 393 
(dilluns a divendres 10/14h i 17/20h - 
dissabte 11/14h. Un altre horari: Contestador). 
e-mail: magia@elreydelamagia.com 
Activitats escolars, visites culturals, cursos.. en ho-
raris concertats. 
MUSEU "EL REI DE LA MÀGIA" 
c/de l'Oli num.6 - 08003 Barcelona 

OCCIDENT VIST DES DE L’ORIENT , al  CCCB 
 

Amb aquesta mostra, el Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona (CCCB) proposa un viat-
ge amb la intenció de comprendre el punt de vis-
ta de l’altre. L’exposició pretén mostrar com reac-
cionen les persones davant d’un mirall al qual no 
estan avesats. En aquest cas, la proposta cerca 
respondre a la pregunta: Com ens veuen els islà-
mics d’orient?. Per als organitzadors, tot i que per 
a alguns aquest mirall sembli deformat, aquesta 
visió pot proporcionar una nova manera d'auto 
percepció de l’espectador. L’exposició presenta 
obres orientals de diverses èpoques i amb dife-
rents suports, com ara la cartografia, la pintura, el 
cinema, els programes de televisió i els llibres 
d’escola. 
On: CCCB Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona. C/Montealegre 5- Ciutat Vella 
Dates: Del 27/05/2005 al 25/09/2005 
 

TEATRE “ROBINSON CRUSOE  

I EL MAPA DEL TRESOR” 
 
Robinson Crusoe és un noi aventurer a qui li agra-
da molt navegar. Un dia, un comerciant 
turc ataca el vaixell on viatja i pren el jove com a 
esclau. Al cap d’un temps, però, gràcies a l’ajut 
d’una pirata pot fugir. En Robinson continua viat-
jant fins que un dia, després d’una forta tempesta, 
naufraga vora una illa. Allà haurà de sobreviure, 
coneixerà en Divendres, l’únic habitant de l’illa, i 
descobrirà que hi ha un tresor amagat, i que per-
tany al pirata Kraft. Es tracta del tresor més cobe-
jat de tot el món, que centra l’afany de quasi tots 
els personatges per trobar-lo. Tot i això, al final 
tots descobreixen que hi ha tresors molt més im-
portants que el del pirata Kraft i que qualsevol 
tresor material. L’obra, de la companyia La Ro-
da, està dirigida per Marta Masana i interpretada 
per Roger Ribó, Rebeca Sánchez i Elías Torrecillas. 
 
Dates 12/06/2005 a 26/06/2005  Guash Teatre 
C/Aragó Núm. 140 
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AGENDA CULTURAL 

Us recordem que l’estiu es bona època per escriu-
re i deixar volar la imaginació. Esperem els vostres 
relats, històries, contes, etc... En tornar de les va-
cances us farem noves propostes per aquesta sec-
ció. 

 

BON ESTIU A TOTHOM ¡¡¡ 

RACÓ  DE  LES  LLETRES 


