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Preparant el futur II
Assemblea Anual de l’AMPA
Dimarts, 8 de Novembre
a les 17’15h
(hi haurà servei de guarderia)
♦
♦
♦

Elecció de la nova Junta
Noves activitats extraescolars
Nous projectes pel curs:
•
Escola de Mares i Pares
•
Noves activitats per pares...
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Benvinguda al curs
Sant tornem-hi!
Des de l’AMPA, un cop més, us donem la benvinguda a aquest nou curs
2005-06 que ha començat (aquest any més aviat que mai, un dotze de
setembre) amb el desig que sigui un bon curs per a tothom i que, amb
l’ajuda de tots, puguem ajudar l’escola en tot el que calgui.
Com sempre, permeteu-nos que donem una benvinguda particular als
nous alumnes, pares/mares, i personal docent que s’han incorporat a
la nostra comunitat escolar.
(continua pàgina 2)
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Breus:
-Si voleu veure la versió a
tot color, visiteu la pàgina
web de l’AMPA.
-La propera reunió de
l’AMPA serà el 21 de
novembre de 2005 a les
9 del vespre.
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Des de l’AMPA volem contribuir a resoldre les dubtes que us puguin anar sortint, i ajudar-vos en
tot el que bonament puguem.
Com molts ja sabeu, amb el contracte signat amb l’empresa DIVERJOC, des de aquest curs, la gestió directa de les activitats extraescolars està a càrrec d’aquesta empresa. Hem aconseguit mantenir la figura de la coordinadora (l’Anna Saracho) i des de la Junta farem el seguiment amb la finalitat que tots desitgem, una bona qualitat.
Nou curs, però vells problemes. Els darrers aiguats han tornat a fer palès els problemes d’humitats
que la nostra escola té, i que l’administració no sembla capaç de resoldre. Creiem que ja toca una
actuació definitiva a la nostra Escola. Ho lluitarem, no tingueu cap dubte.
Volem fer també ara i aquí una crida a la participació. Enguany tenim baixes a la Junta, i alguns
companys i companyes estan a punt d’anar-se’n, ja que llurs fill/filles creixen i acaben la Primària.
Es IMPORTANTISSIM que nous pares i mares s’incorporen a la Junta. Enguany també volem que
sigui l’any dels enllaços, aquesta figura que no acaba de quallar, i que creiem d’una importància
cabdal.
Bé amics, ja tenim feina, i il·lusió per fer-la. Si algú vol apuntar-s’hi, ja ho sap, el proper 8 de novembre hi ha Assemblea. Us hi esperem.

Eleccions consell escolar
El passat 19 d’octubre es van celebrar les eleccions dels 2 representants de mares i pares, per

cobrir les dues baixes anteriors. Es van presentar les candidatures de:
-Sergi Castellanos
-Isabel González
Després de la votació va ser constituït el nou
consell el 27 d’octubre.
Hem d’afegir una nova baixa dins el consell,
el representant de l’AMPA, es va escollir per
aquesta funció, el Josep Mª Puig.

Volem aprofitar aquestes línies per agrair a
tots aquells que van participar activament en
les eleccions del consell escolar i us volem recordar que els pares i les mares que el formem som els representants de tots vosaltres i
que el consell escolar és una eina importantísima pel bon funcionament de l’escola, dit
això, tot allò que creieu que és important, allò
que us preocupi, o voleu aportar idees, no
dubteu en fer-ho arribar a qualsevol de nosaltres, a ser possible per escrit, un bon lloc és la
pàgina de l’AMPA, entre tots hem de fer possible una escola activa i participativa, una escola que ens agradi a tots.
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Escola de Mares i Pares
I aquest any tornem amb més forces que
mai. Després del curset d’informàtica, gratuït, per mares i pares realitzat el curs passat; i de la xerrada—col·loqui sobre el tema
del Diàleg, ens plantegem noves fites per
aquest curs.
Per començar us haureu trobat junt amb
aquest exemplar de les Fulles del Parc un
altre Full d’assessorament de l’escola de
mares i pares sobre el tema de Avis, nets i
vida familiar. La nostra intenció és anar
publicant, cada dos o tres mesos, articles i
textos que ens ajudin a la nostra tasca
educadora dels nostres fills i filles.

Posats en contacte amb la FAPAC hem aconseguit organitzar la primera Xerrada—col·loqui
d’aquest curs abans d’acabar el primer trimestre.
Serà el dia:

DIJOUS, 1 de Desembre
A les 17’15h
Amb guarderia
TEMA:
Disciplina a casa i a l’escola.
La qüestió dels límits.
Premis i Càstigs.
PONENT:
Elisa Ramírez, psicopedagoga
Per preparar millor la xerrada publicarem prèviament dos Fulls d’assessorament, un sobre el tema
de la disciplina i els límits, i un altre sobre els premis i càstigs. Els podreu aconseguir des de la web
de l’AMPA (l’adreça web està a la portada de la
Revista) o demanant-li a l’Anna Saracho per les
tardes a l’escola.

A la Xerrada—col·loqui del curs passat als i
a les assistents se’ls hi va entregar una relació de possibles temes de xerrades per
un futur
i se’ls demanava que marquessin els tres o
quatre temes que més els hi interessaven.
El tema més votat ha estat el de Premis i
Càstigs.
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Els darrers consells
Us presentem els resums dels darrers Consells
Escolars, que restaven pendents de publicació a les Fulles del Parc.

∗

Anglès: S’ha presentat un projecte
d’anglès a l’escola, vinculat a la informàtica i a altres escoles. La seva acceptació o no depèn del Departament
d’Educació de la Generalitat.

∗

Formació del claustre: El claustre ha
demanat un assessorament extern per
a mestres sobre l’ús de les eines informàtiques i sobre possibilitats de fer alguns treballs de la classe d’una manera
més global, abastant diferents àrees en
un mateix treball.

CONSELL ESCOLAR DEL 25 DE MAIG
Matrícula 2005-2006. Entren a l’escola 25
nens a P3. D’ara al setembre poden
inscriure’s més nens, a altres cursos, depenent de les vacants.
Obres: Un cop acabades les obres del pati de
baix i lavabos, s’ha demanat una reunió a
l’IMEB per al tema humitats d’algunes parets
de l’escola.
Menjador-migdia per al curs vinent. Després
d’haver parlat amb diverses empreses,
s’acorda continuar amb Món Escola,
l’empresa actual, durant un curs més, i revisar-ho de nou.
Activitats AMPA (guarderia i extraescolars).
S’acorda no fer activitats de tipus lectiu que
siguin similars a les activitats lectives del centre (entre elles anglès). També es valora fer
les activitats en els espais més adequats possibles i, per tant, estudiar la millor possibilitat
en cada cas.
Beques de llibres. Per al curs vinent s’han demanat 12 beques de renovació i 8 de noves.
Projectes de claustre per al curs 2005/06.
S’exposen els projectes següents:
∗

∗

Les TIC (tecnologies de l’informació i
la comunicació): L’escola ha presentat a l’IMEB una proposta de cablejat,
que permetria disposar d’internet a
cada aula i per tant usar-lo com un
suport integrat en el fer de cada dia.
Aquesta proposta està en estudi per
part de l’IMEB.
Lectura: Es planteja incrementar el
servei de préstec, quant a horari, a
disponibilitat i a tipus de material
ofert.

Activitat de piscina. Es valoren alguns problemes organitzatius de l’activitat de piscina,
quant a l’horari i quant al fet que hi hagi nens
que assisteixin a piscina mentre altres queden
a l’escola. Es veu que la solució és complexa i
per evitar la precipitació s’acorda abordar-los
durant el curs vinent.
S’acorda que el dia 22 de juny no hi haurà piscina.
S’aprovem el casal d’estiu i colònies de l’AMPA.
Dies festius de lliure elecció per al 2005-2006.
S’aproven el 31 d’octubre i el 5 de desembre
ambdós de 2005 i el 24 de febrer de 2006. Recordem que el 23 de setembre és festiu pel calendari del Departament d’Educació.
Precs i preguntes. Es valora positivament la figura del pare d’enllaç de curs.
-Respecte a l’activitat del circ de 5è, els
pares manifesten que els sap greu que
només donin una entrada per família i
demanen si pel proper curs en podrien
donar més. El president farà una carta a
l’organització plantejant la demanda
dels pares.
-Els pares informen del torneig
d’exhibició de les activitats de l’AMPA.
Serà l’11 de juny.
-La festa de l’AMPA de final de curs serà
el 17 de juny.
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CONSELL ESCOLAR DEL 27 DE JUNY
Aquesta reunió del consell tracta com a tema
gairebé únic un incident succeït entre alumnes durant el temps de migdia. El representant dels pares designat per l’AMPA i un dels
representants dels pares elegit dimiteixen del
consell escolar en desacord amb les actuacions de l’equip directiu en aquest tema.
La resta d’assistents valora com correcta
l’actuació i debat sobre com evitar aquests
tipus de fets i com plantejar la prevenció.
També es planteja com informar els pares
que han tingut coneixement parcial dels fets i
poden estar preocupats.
L’equip directiu demana als presents que se’ls
permeti prendre les seves pròpies decisions
en la línia del que s’ha parlat.

CONSELL ESCOLAR 6 DE SETEMBRE
L’equip directiu informa de la convocatòria
d’una reunió d’inici de curs per presentar el
projecte de direcció per als propers tres cursos. També es preveu donar informació sobre
les mesures adoptades al temps de migdia a
partir de l’incident del juny.
S’acorda iniciar el procés de substitució dels
representants dels pares que són baixa al
consell, un per dimissió i l’altra per canvi de
domicili i d’escola. A més, l’AMPA substituirà
el seu representant que també va dimitir.
Es modifica la comissió econòmica amb la incorporació provisional del Josep Payró. A la
de temps de migdia s’incorporarà el proper
representant de l’AMPA al consell.
Aquest curs s’ha signat un conveni col·lectiu
per als monitors de lleure. Això ha afectat els
preus de migdia de totes les escoles.
Els preus finals de migdia són: 97 € al mes i 6
€ el menú solt. Amb aquest càlcul esperem
cobrir el monitor de reforç i el de teatre.
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S’acorda mantenir la mateixa monitora del
taller de teatre del migdia. Es valora positivament l’activitat durant el taller i s’acorda proposar-li canvis quant a l’acte final.
Les activitats extraescolars aniran a càrrec de
la empresa Diverjoc, amb un acord per a dos
anys. Es plantegen algunes propostes per millorar el control de la porta. Alguns espais
d’activitat s’han modificat per millorar-los.
Tot i algun problema organitzatiu, s’acorda
mantenir la natació com el curs passat. Creiem que el preu s’incrementarà amb l’IPC respecte a l’any passat.
S’acorden preus per a sortides i activitats: 70
€..
També per a material: 53 € a Inicial i 50 € a
primària.
Es comunica l’adjudicació de tutories i feines
entre els mestres:
P-3 Sílvia Majoral
P-4 Carolina Traver
P-5 Isabel Ferreros
1r Angels Miralves i Núria López
2n Marta Pelegrí
3r Lurdes Vallvé i educació física
4t Isabel Pàmies i coordinadora de biblioteca
5è Teresa Oncins
6è Núria Roca
Reforç a infantil i educació especial: M.
Pilar Closas
Anglès i coordinadora d’informàtica:
Isabel Lloret
Música i cap d’estudis: Montse Jané
Plàstica i secretaria acadèmica: Carmina Sebé
Director: Jordi Cegarra
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La mitja jornada concedida per l’IMEB
pel projecte de lectura reverteix en el
suport a les hores de lectura (una per
curs) i manteniment de biblioteca.
Matriculació: s’han incorporat 2 alumnes a 3r,
1 a 4t (els propers dies) i 1 a 6è.
Es presenten la Memòria del curs passat i el
Pla Anual per a l’actual.

Col·laboracions:
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Es valora que les càmeres de seguretat instal·lades pel districte han donat poc servei. Durant l’estiu ens han entrat a l’escola i ens l’han
redecorat amb graffitti de tota mena.
El projecte d’obres de l’IMEB segueix el seu curs.
La primera actuació serà sobre les humitats i es
preveu durant el 2006.

ELS VÀNDALS

En el número 2 de la revista de l’escola La
Font del Lleó (juny de 1997), arran de uns actes vandàlic que l’escola va patir, vaig escriure
aquest petit article. Malauradament, tot torna...
Els manuals de història ens diuen que els vàndals eren un poble germànic que el 409 va
creuar els Pirineus i es van establir durant prop
de vint anys a la península ibèrica, destruint al
seu pas molts monuments de la civilització.
Van agafar tanta fama de destructors que avui
s’anomena vàndal el qui destrueix o malmet
una obra d’art, una cosa bella, sense cap necessitat. Desprès de passar a l’ Àfrica, van ser
derrotats pels bizantins l’any 533. Aquesta derrota suposà la desaparició dels vàndals de la
Història.
Però a nosaltres en queda el dubte de si uns
quants d’aquests vàndals no es van quedar
vagant pels boscos del Guinardó...

Aquest vàndals de nova fornada es dediquen
els caps de setmana de forma sistemàtica a
trencar els vidres de la nostra escola, a fer pintades a les nostres parets, a deixar els patis
amb restes de la seva estada (ampolles trencades, burilles de tabac, ...).
L’ Ajuntament ha estat informat de forma puntual i reiterada per part del Centre d’aquests
esdeveniments. S’ha demanat en nombroses
ocasions l’adopció de mesures preventives.
Al 1997, canviaven vidres, ara posen càmeres.
Si aquestes agressions continuen aquest nou
curs, hi haurà que anar pensant en algun tipus
de protesta més organitzada.
JOSEP F. PAYRÓ

I EL PROPER NÚMERO...
A partir del proper número de “les fulles del
Parc” tornarem a endegar les seccions de

electrònic , del vostre enllaç o a traves de
qualsevol integrant de l’AMPA.

“el racó de les lletres”, “l’agenda cultural”,etc...
I si voleu podeu proposar-hi de noves.

Moltes Gràcies i benvinguts al curs 2005-06

Com sempre ho podeu fer a traves de la bústia de l’AMPA, de la pàgina web i el correu

La redacció.

