
LA  NOSTRA  REVISTA  

Arriba el final de curs i com sempre 
tenim la agenda plena. Les activitats es 
multipliquen, les agendes treuen fum, 
els cervells no poden assimilar tantes 
dades. Per si no teniu anotades totes 
les dates d’interès aquí us fem un re-
sum, per tal que no oblideu cap esde-
veniment: 

• 31 de maig—Reunió de colònies 

Al menjador de l’escola a les 17,15h. 

• 10 de juny—XV Torneig de bàsquet i 
Festa de les activitats extraescolars. 

tot el matí de dissabte a l’escola. 

• 16 de juny—Sopar de pares i mares 

A partir de les 20,00 h. Al menjador 
de l’escola i fins que el cos aguanti. 

• Setmana del 26 de juny al 1 de  

juliol—Colònies.  

A la casa de colònies Mas Gircòs. 

També aprofitem per a informar-vos  que 
enguany no es farà el tradicional torneig 
d’escacs “Peona—peó”, per impossibilitat 
de trobar dates en l’atapeït calendari de 
final de curs.  

Per últim us comuniquem que amb el can-
vi en l’estructura de les activitats extraes-
colars (la gestió ha passat a l’empresa Di-
verjoc) s’ha suprimit la setmana de bere-
nars.  
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Breus: 

• S’està organitzant un 
taller de ball de ritmes 
llatins per tots aquells 
pares, mares, mestres, 
avis, avies,tiets,... Que 
vulguin divertir-se. No 
calen coneixements 
previs de ritme o dansa, 
ni portar parella, només 
ganes de passar-ho bé.   
Serà el 15 de juny de    
20 a 22 hores al menja-
dor de l’escola. 
Apunta’t per només     
3 €!! 

AMPA DEL CEIP MUNICIPAL                                   PARC DEL GUINARDÓ 

SOPAR  DE  PARES 
El dia 16 de juny (divendres), cap a les vuit (20,00h)  de la tarda, començarà el tradi-
cional berenar—sopar de pares, que com sabeu és un comiat de l'AMPA al curs que 
acaba. Esperem que, com cada any, hi hagi força participació i col·laboració, i que 
aquesta sigui una ocasió per a conèixer-nos tots una mica més i intercanviar opini-
ons. Us recordem que l'AMPA posa les begudes i el cafè, i que el menjar es fa a base 
de les aportacions de les famílies portant un deliciós plat cuinat “amb carinyo” (o 
comprat si no hi ha temps) i es fa una posada en comú. 

Val a dir que desprès de l’experiència de l’any anterior, a on el tema “globus d’aigua” 
es va desmadrar i molts pares van tenir que netejar aigua en lloc de gaudir de la fes-
ta, enguany els jocs amb aigua s’haurien d’evitar. Per això, demanem als pares que 
facin una “requisada” prèvia i mentalitzin als seus fills per a venir a divertir-se ballant, 
rient, jugant i fent gresca, sense que sigui necessari mullar-se.       

No hi falteu! 



La Taula del Intercanvi, a on enseguida es van 
esgotar les existències. La Taula Solidària, com 
cada any, no podia faltar. I moltes coses més... 
En definitiva una gran diada, a on qui més va 
fruir, com no podia ser d’una altre manera, varen 
ser els nostres nens i nenes. 
I ja estem esperant per gaudir de la propera edi-
ció, l’any que ve. 

Un altre any a l’Escola del Parc del Guinardó hem 
convertit, durant la diada de Sant Jordi, tot el recin-
te de l’escola en una fira, amb els seus tenderols, 
atraccions varies i racons màgics. Amb una molt 
bona participació de tot l’alumnat, mestres i famíli-
es. 
Pels més petits hi havia el Racó dels Contes, a on 
mares i mestres feien de narradores. 

També hi havia diversos Jocs de Lletres, per petits i 
grans. 
El Racó de l’Einstein, preparat pels de 5è i 6è. Tam-
bé hi havia un tenderol a on t’ensenyaven a fer 
Punts de Llibre. 
També van haver-hi pares que van col·laborar al 
Racó del col·leccionisme, amb unes bones 
col·leccions de cotxes de scalèxtric, de màquines 

antigues de fotografia, d’antigues col·leccions de 
cromos, de llibres antics i entranyables ... 
El Racó de les Novetats (dels nous llibres adquirits 
per l’Escola) també tenia el seu Racó de Lectura 
ben decorat amb ambient “chill out”. També hi ha-
via el Racó de la Poesia. 
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                       Sant  Jordi ’06 
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El passat dissabte 13 de maig varem celebrar la 5ª edició de la trobada dels “bojos pel scalèxtric” al menja-
dor de l’escola. 
Hi va haver-hi un molt bon ambient i una participació un xic menys nombrosa que en altres edicions. 
L’estrella de la reunió va ser la pista de quatre carrils que recreava el Circuit de Montmeló (on aquell mateix 
dia, però a escala 1:1, es feien els entrenaments del Gran Premi d’Espanya del Mundial de Fórmula 1). El cir-
cuit tenia un setze metres de corda i una impressionant recta de gairebé 6 metres, on tots (petits i grans) 
van poder comprovar la velocitat dels seus bòlids. També havia una “ratonera” pista de ralli on posar a pro-
va l’habilitat dels pilots, dues pistes d’iniciació per els més menuts, i fins i tot un circuit Digital. 

A la web de l’AMPA podeu veure un excepcional reportatge fotogràfic d’aquesta diada. 
Ja estem escalfant motors per a la propera! 

 5è “bojos per l’scalextric” 
 Al parc del  guinardó 
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El passat 5 d’abril vam tenir reunió del consell escolar. Us fem saber de què es va parlar. 
S’informa del resultat de la preinscripció. Hi ha hagut 23 demandes per a P3 i una per a segon. Fem un certa valoració de 
les reunions informatives i de portes obertes. Coincidim en el fet que no té massa sentit fer reunions informatives amb nens 
petits presents. Acordem tenir-ho en compte per al curs vinent. 
S’informa que durant aquest trimestre s’ha incorporat una nena a P3, germana d’un alumne del centre. Aquesta inscripció 
s’ha fet de manera excepcional per trasllat de domicili de la nena. Així, a P3 tenim 26 alumnes. 
La direcció informa sobre el Pacte Nacional d’Educació que ha aplicat la Conselleria d’Educació. Aquest Pacte suposa 
l’augment de la jornada lectiva dels nens de 5 a 6 hores diàries i altres mesures econòmiques. Cal tenir en compte el se-
güent: 

1. La sisena hora afecta només a primària. Infantil segueix amb 5 hores diàries. 
2. No augmenta els continguts de les àrees, per tant cada centre pot dedicar aquesta hora a l’aspecte que més 
l’interessi segons les seves peculiaritats. 

3. La plantilla de mestres augmentarà en dues persones. 
4. La franja horària aplicable s’ha de moure entre 2/4 de 9 i les 18h. L’estona de migdia ha de ser de 2h com a mí-
nim. 

5. Per tal d’equiparar l’horari de primària amb infantil, el Pacte parla de subvencionar el servei d’acollida. 

En funció d’això el president proposa en nom del claustre de mestres: 
1. Sumar la sisena hora al matí, de manera que l’espai de migdia s’escurça i la tarda es manté en 1h 30. La valoració 
que fem les mestres de durada de la tarda és positiva i, respecte a la reducció de l’estona de migdia, creiem que, do-
nat que la majoria de nens dinen a l’escola, modificarà l’horari a poques famílies. 
El contingut d’aquesta sisena hora ens pot facilitar treballar amb grups partits o flexibles, eines informàtiques i feines 
alternatives a les habituals. Concretarem més endavant. 
2. Respecte a la demanda de nous mestres, es proposa un especialista d’infantil i un tutor de primària especialista en 
anglès. 

S’acorda presentar aquesta proposta a l’IMEB. 

Els pares comenten en quina mida pot afectar el Pacte a les activitats extraescolars i si es coneix el dia d’inici de curs. També 
s’informa que el sr. Casimir Macià, director de centres de l’IMEB, reunirà les AMPES properament. 

Altres temes: 
S’informa d’una disculpa per escrit que ens adreça el servei 061, sobre un retard en l’atenció a una nena accidentada. 

S’informa sobre el seguiment de les obres de l’IES Goya en allò que puguin afectar la nostra escola i sobre les futures obres 
del propi Parc del Guinardó, que continuen el seu procés. 
Davant els suggeriments d’algunes famílies que porten fills a l’activitat de piscina, ens hem adreçat al districte d’Horta-
Guinardó per, conjuntament amb els responsables de les instal·lacions de piscina, intentar trobar una manera de treballar 
que engresqui als nens a anar-hi. 
L’activitat de teatre ha tingut canvi de monitora. La Núria ha estat baixa a l’escola i l’ha substituït la Mariona Colomer. 

S’informa que hi haurà canvis en la titularitat de l’empresa de migdia. Tot i així, si renovem el contracte, el personal serà el 
mateix. 

S’ha fet la neteja del sorral i la poda en general. 
El despatxet de l’AMPA ja compta amb connexió a internet. L’AMPA demana una col·laboració de les classes per a la revista 
número 50. 
S’informa que l’escola es presenta al projecte PuntEdu de la Generalitat. Si s’accepta, rebrem una dotació econòmica desti-
nada a biblioteca. 

L’inspector d’Educació ens va a venir a comentar, particularment, els bons resultats obtinguts pels nens a les proves de com-
petències bàsiques del curs passat. Aquestes proves es passen cada curs a nens de 2, 4t i 6è i són normatives. 

Es comenta com participar al projecte de reutilització de llibres de la Generalitat. Segurament hi participarem. 

Es comenta que benestar Social ja ha concedit una nova xerrada per a pares i que l’anterior va anar molt bé. 
La representant municipal al nostre consell ens comunica que properament hi haurà canvis en el seu sector i probablement 
serà substituïda. 
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El 9 de maig del 2006, vam fer una altra reunió del consell escolar. 

Vam parlar de diferents projectes presentats a la Generalitat (biblioteca i reutilització de llibres), del temps de migdia per al 
2006-2007, de la concreció sobre la sisena hora per al curs vinent i del calendari del curs proper. 
 

S’han presentat dos projectes d’escola. 

El primer té a veure amb la biblioteca i potencia els recursos (demanant més llibres i ordinadors de consulta), els partici-
pants (alumnes com a responsables, monitors  atenent el servei i mares i pares com a col·laboradors i usuaris) i l’ampliació 
del temps de disponibilitat del servei (becaris i altres recursos). 
El segon té a veure amb la reutilització de llibres de text. Els mestres plantegen reutilitzar els llibres de text de cicle mitjà 
(naturals i socials) i de superior (matemàtiques). Aquest llibres passaran a ser socialitzats i quedaran a l’escola. Una part 
serà pagada per la Generalitat i l’altra per les famílies. Tenim en compte tres objectius: estalvi econòmic per a les famílies, 
potenciar el valor de compartir i fomentar la sostenibilitat i permetre que cada mestre pugui aplicar el currículum d’una 
manera més lliure i més adequada a cada grup i cada moment. 

L’acceptació d’aquests dos projectes per part de la Generalitat comporta dotacions econòmiques per a l’escola.  

 

Temps de migdia. 
Aquest curs hi haurà modificacions importants. Modificació de la titularitat de l’empresa de migdia (desapareix Set i Tria i 
queda absorbida per Carlos Rocha). Increment dels sous dels monitors per l’aparició d’un conveni del sector. Modificació, 
pel decret de la sisena hora, del temps de migdia, reduint la franja horària a 2 hores a primària i mantenint les 3 a infantil. 
En aquests moments el grup d’escoles de l’IMEB que contacta la mateixa empresa està en negociacions respecte a preus i 
condicions. Quedem per concretar en un proper consell preus finals i altres condicions. 

 
S’informa que el curs vinent s’inicien les classes el 12 de setembre i s’acaben el 20 de juny. Es fixen els tres dies festius de 
lliure disposició d’acord amb el districte: 13 d’octubre, 7 de desembre i 30 d’abril, que coincideixen amb ponts naturals. 

No s’acorda fer un horari diferent per al juny. Deixem el tema obert per si hi ha novetats. 

S’aproven les activitats de Casal d’Estiu  i Colònies organitzades per l’AMPA. Els responsables són JM. Fernández i J. Payró i 
I. Gonzàlez i C. Moreno respectivament. 

 
Es recorda que la cuina és un espai reservat a les cuineres. Normativament no hi pot accedir personal aliè. Si en alguna 
ocasió es demana poder usar-la, cal fer-ho limitadament, previ acords i fixant uns responsables. Entre altres coses convé 
tenir en compte que els estris existents a la cuina són propietat de l’empresa Carlos Rocha. 

 

Es fa un comentari sobre la circular emesa a primària per millorar la puntualitat.  

 
S’informa d’una reunió de l’equip directiu amb representants del districte i de la piscina per millorar l’activitat, especialment 
per als nens de P4. Es valora positivament l’actuació del districte. 

S’acorda que donat que l’horari de piscina del juny queda fora de l’horari de la mestra de P4, els acompanyants seran mo-
nitores de l’escola. 

 
El 13 de maig se celebra “Bojos per l'Scalèxtric”. El dia 20 el sopar de comiat de curs de l’AMPA. Tots hi estem convidats. 

 

Un  representant dels pares demana els resultats de les proves de competències bàsiques passades als nens de 2n, 4t i 6è 
el curs passat. 

 
S’aprova la petició del nou horari d  primària (sisena hora) per al curs vinent, per a primària: 9 a 13:30 i 3:30 a 5. En aques-
ta hora es faran activitats més globals, de grup partit, de tallers o d’ampliació. Més endavant fixarem aquests continguts.  

 

I quedem per veure’ns abans d’acabar el curs. 

 
Equip directiu 



Aquí teniu la continuació de l’entrevista al “dire” Jordi Cegarra  
que vàrem començar al número 50 de les fulles del parc.  

E: Quins altres projectes teniu aquest equip directiu  

JC : L'escola en aquests moments ja té uns projectes que formen 
part del pla de l'equip directiu:  

• el projecte de lectura,  

• la inclusió de les TIC (Tecnologies d'Informació i Comunica-
ció) a tota l'escola,  

• la participació de l'alumnat,  

• la implicació de pares i  

• tendir, en la mida que es pugui, cap a un aprenentatge més 
globalitzat. 

El projecte lectura ja ve de lluny: potencia-
ció de la biblioteca, potenciació dels hàbits 
lectors en tots els aspectes, no només de 
llibres narratius sinó no—narratius, de 
recerca i com a suport de treball d'altres 
àrees. Dedicar-hi unes franges, ja tenim 
una part de l'horari per treballar això, és a 
dir buscar diferents maneres de potenciar 
la lectura com a gaudi i font d’informació.  

Pel que fa les TIC, ja s'ha fet un pla de tre-
ball. Ara ja s'ha cablejat tota l’escola. 
L’objectiu és que a cada classe hi hagues-
sin un parell o tres de màquines connecta-
des a Internet i que les eines informàti-
ques fossin un racó de treball dins de la 
classe. Vol dir que igual que jo vaig a mirar una paraula al diccio-
nari quan tinc un problema, quan es tracta d’un treball jo tinc un 
canó, un DVD o puc entrar a Internet a fer una cerca o puc es-
criure un text i imprimir -lo allà mateix i no he d’estar esperant a 
l’hora setmanal d’informàtica. L’objectiu és integrar les eines in-
formàtiques dins del dia a dia. 

E: Això per a l’any que vé? 

JC : Això és un camí, com que és un camí que depèn de vàries 
coses doncs diguem que no té data. Per al curs vinent ja tindrem 
1 o 2 ordinadors per aula. 

Pel que fa a la implicació de pares a l’escola aquí tenim la sort – a  
les escoles petites passa més que a les grans – de tenir un grup 
de pares molt participatius que s’estimen molt l’escola i que inter-
vé molt en la vida del centre. És veritat, hem de veure que hi ha 
llocs on no hi ha ni AMPA. I a més a més quan dic que s’estimen 
molt l’escola ho dic perquè hi ha diferents maneres de fer de les 
AMPAs. Sovint algunes AMPAs creuen que estan en una trinxera 
i que han de lluitar en contra dels mestres i els mestres estan en 
una altra trinxera i han de lluitar en contra dels pares. Llavors a la 
mínima salta l’espurna i els consells són un niu de discussions... i 
això passa, passa molt! Jo crec que aquí el to ha estat de tirar 
endavant l’escola. De totes les normatives que han anat traient 
les administracions, una que a mi sempre m’ha agradat és la del 
consell escolar. Que hi hagi un òrgan, que per a mi és qui mana 
més de l’escola on estiguin representats els diferents estaments 
de l’escola. Un òrgan on es pot parlar de tot. Jo no crec que sigui 
un òrgan de control de si un mestre fa bé la classe o un altre la fa 
pitjor, perquè aquí entraríem en una comissaria política i no crea-
ria bon clima, però sí que s’ha de poder parlar de pedagogia, de 
funcionament, de moltes coses i és un moment en què pares i 
mestres participen des de diferents perspectives a la vida del 

centre. Doncs crec que és un òrgan molt encertat i crec que aquí 
hi ha un coixí de pares que participen d’una manera important i 
jo crec que d’una manera agradable.  

Crec que l’equip de mestres té un paper important en aconseguir 
maneres de fer participar els pares. Perquè molts cops la culpa és 
també dels mestres que tal i com es plantegen la participació dels 
pares el que aconsegueixen és que la participació sigui enfronta-
ment o sigui no participació. Crec que els mateixos equips han de 
trobar les maneres de veure amb els pares de quina manera po-
den participar.  

E: Als mestres us toca educar els nens, la societat, els pares ... 
trobo que poder se us demana una mica massa... 

JC : És que això dels pares té una altra vessant que és la de la 
complicitat dels pares. Els mestres si no tenim la mínima gràcia 
perquè els pares confiïn en la nostra feina, malament rai! Llavors 

si una escola diu estem fent no sé que de 
fantàstic i els pares estan d’esquenes a 
allò, allò no xutarà. I això va lligat a qué 
fem nosaltres? per a què els pares partici-
pin en les activitats que es fan al centre, 
trobar més moments en que els pares 
veiessin què es fa al centre. Aquesta esco-
la té molt mal espai d’exposició però mal-
grat tot es tracta de potenciar els que 
tenim. Ara en aquest moment estan les 
parets plenes! Això és un bon símptoma, 
vol dir que els nanos produeixen coses, 
les exposen, els pares les veuen, això 
dona molt de feed-back dins de l’escola. 

E: Informació d’infantil tenim molta... però de primària ja no tan-
ta. Suposo que deu ser més difícil, infantil és un material molt 
visual, però potser alguna coseta es podria posar al web... 

JC : A infantil tenim l’avantatge que hi ha una estona en que con-
viuen els mestres amb els pares i això a primària potser toca 
menys o és menys adequat, jo també hi estic d’acord, penso que 
un dels esforços és potenciar en que arribi el que es fa. Clar molts 
cops hi ha una part que és visual i una part que és més complicat 
de fer arribar. Per exemple ara tinc notícia d’un parell de coses 
que estan fent els nanos grans, d’una banda tenim uns debats i 
una altra cosa és el Club de la Tertúlia que és una cosa molt inte-
ressant però com ho fas arribar? Pots fer quatre fotos durant la 
tertúlia, un recull del que ha passat però no li fa justícia. 

E: Potser la revista...  

JC : Sí a la revista es recullen coses. Jo diria que estem en aquesta 
via que el màxim de coses arribi als pares i això que dius de la 
web, per a nosaltres és molt carregosa. Necessitaríem una perso-
na que es dediqués només a la web. La mestra quan fa l’activitat 
s’ha de preocupar de recollir material per la web i ha de tenir un 
moment per elaborar-lo per publicar-ho a la web. Moltes vegades 
aquesta feina te l’emportes a casa i això no ho pots fer cada dia! 
El treball amb els nens ja està fet i perquè això repercuteixi has 
de dedicar-hi unes hores a casa i després quan arribes al centre 
resulta que hi han incompatibilitats tècniques i no es pot aprofi-
tar el que has fet a casa. En això de la web no hem trobat encara 
el punt de fer-la àgil 

E: El projecte “Participació d’alumnes”? 

JC : La tradició d’escola ja és de participació de l’alumnat. A les 
escoles municipals sempre hi ha hagut càrrecs, hi ha hagut coo-
peració de l’alumne en la vida del centre. Es tracta de potenciar-
la i reprendre-la. No només en la vida de l’escola a nivell de  
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funcionament si no també en la part d’aprenentatge. Volem 
intentar coses que ja s’han portat a terme a infantil, per les perso-
nes que hi ha i perquè a infantil el seu model curricular és més 
ampli i els hi permet fer més coses. Quan saps que a l’ESO un nen 
ha de saber uns determinats continguts doncs això t’amoïna 
mentre que quan arriba a primer de primària no ha de saber res 
perquè el parvulari no és obligatori. Llavors la idea seria que el 
nano pugui triar la seves vies d’aprenentatge, com es fa a infantil 
amb els espais per racons, espais flexibles on els nanos van triant 
diferents coses a fer amb la coordinació o la gestió del mestre 
que els acompanyen en aquest aprenentatge. Es tractaria que a 
primària poguéssim fer intervenir tot això. Igual que poden inter-
venir com a delegats de classe, en assemblees de delegats i apor-
tar propostes de funcionament, funcionament en quant a relaci-
ons entre les persones, no només qüestions pràctiques. Tot això 
guiat per l’equip directiu. Que hi hagin moments a classe en que 
ells puguin fer propostes de coses d’aprenentatge. Volem poten-
ciar per exemple que els nanos grans col·laborin amb la bibliote-
ca com a gestors de la biblioteca. Per exemple un dia d’aquests 
un grup anirà a comprar llibres amb les mestres perquè participin 
del fet que els llibres no arriben a la biblioteca pel missatger, si no 
que algú va els tria els compra ... Al migdia, alguna estona 
d’estudi podria ser optativa, amb algunes activitats a fer de joc 
tranquil, de joc més mogut, buscar maneres en que ells puguin 
intervenir en el propi procés. 

E:Quin benefici en treuen d’això? 

JC : Això els fa comprometre’s amb allò que estan treballant, els fa 
tenir interès i els fa créixer com a persones responsables. Si tu en 
una classe dius: “anem a fer un treball. Poseu el títol ...” els has 
privat de mitja classe. Si dius: “anem a fer un treball. Quin títol hi 
posarem?”, cadascú fa una proposta del títol que tindrà allò i la 
seva participació farà que el facin seu. Ara hem fet un treball amb 
uns grans de socials. Vam dir “anem a buscar una part del món 
que normalment no aparegui en els llibres perquè volem veure 
altres maneres de treballar. Entreu a Internet i busqueu un lloc. 
Feu propostes i dieu una mica perquè.” Doncs hi ha una part en 
què ells fan seu aquell treball perquè parteixen del seu interès. Si 
a més ells creen el guió del treball perquè no ve donat per una 
fitxa del llibre doncs encara és més motivador. 

Un altre projecte era el tendir cap a una manera d’enfocar 
l’aprenentatge més globalitzadora. Això partint de la idea que a 
la vida real els nanos s’enfronten al coneixement o aprenen les 
coses més barrejades i no s’aprenen les coses tant separades en 
llengua, matemàtiques i socials, si no que les coses ens arriben 
totes com un pack. Això amb l’estructura que tenim i que ens 
manen de llibres i assignatures a vegades no acaba de casar i 
llavors seguint exemples d’altres escoles i experiències que 
s’havien dut a terme aquí també estem caminant en aquest sen-
tit. Per exemple seria fer grups flexibles amb nens de diferents 
cursos, fer algun tipus de treball o taller en que s’hi relacionin 
diferents àrees o el que entenem per àrees, enfrontar treballs de 
manera que hi hagi una part de recerca o d’ús d’altres eines alt-
ernatives. S’aniran buscant altres maneres que a vegades són 
molt riques i funcionen molt bé per nanos que els costa seguir les 
coses molt acadèmiques i en canvi poden treballar millor amb 
altres maneres. Això és complicat perquè aquí s’hi barregen mol-
tes coses, s’hi barreja les maneres de fer, el que demana la in-
specció que cobrim, competències bàsiques que any rere any ens 
demanen per assolir els resultats acadèmics, el que es comprin 
llibres, socialitzin els llibres i els recursos que tenim, i per tant a 
part de voler s’ha d’aconseguir casar moltes coses... els temps 
dels equips, etc. però és un dels reptes que també ens hem mar-
cat per enfocar al menys una part de l’aprenentatge dintre de 
l’escola. 

Aquests cinc serien cinc eixos cap a on tendir i no tenen un final 
per dir arribarem a tal punt. L’avaluació es fa difícil i haurem de 
buscar maneres d’avaluar a mida que anem avançat. Igual que 
hem dit que pel que fa les TIC tenim un objectiu però si no arri-
ben les màquines corresponents i els diners que hem demanat 
doncs s’arribarà fins a on s’arribi. 

E: Això s’està aplicant ja? 

JC : Sí ara no vull que us penseu que inventem la sopa d’all de fet 
estem donant cabuda a idees que s’han pensant en altres mo-
ments, ara les reprenem, les repensem. 

En aquests moments a primària hi ha un temps diferenciat que 
anomenem projecte lectura que està abocat a tot el que té a 
veure amb la lectura en tots els seus aspectes, el projecte de les 
TIC per motius tècnics encara no està a l’abast de tothom i, pel 
que fa a treballs globalitzadors, ja hi ha una estructura de grups 
flexibles on s’hi barregen nanos de diferents cursos on d’alguna 
manera ja s’han afrontat a treballs de manera menys convencio-
nal, com pot ser treballar un aspecte de socials agafant un país 
d’aquests que normalment ningú se’n preocupa per veure que 
els esquemes d’aprenentatge de les coses ens serveixen tant per 
un com per un altre. Tot això està en marxa. Aquest any hem 
col·locat les bases i l’any vinent com que apareix la 6a hora famo-
sa i això ens remourà l’estructura d’horaris i de personal doncs 
una de les idees seria consolidar aquest projecte. L’altre que val a 
dir és que aquesta experiència ens ha deixat bon gust de boca a 
tothom. Tot i que els canvis sempre fan una mica de por als mes-
tres perquè a vegades quan fas certes coses penses que estàs 
deixant de fer-ne d’altres i ens costa de veure que amb aquest 
projecte el que fem és el mateix d’una manera diferent i a sobre 
guanyem coses. Amb això hem de fer nosaltres una mica de 
rodatge i anar veient el que ens ha resultat o el què no.  

Hi han altres coses, l’Agenda 21  que continua estant en marxa, 
que té a veure amb valors de sostenibilitat, ecològics... i hi ha 
moltes altres coses que a vegades se’ns escapen p.e. parlant amb 
alguna gent de l’agenda 21 ens van comentar que l’intercanvi 
aquest amb la gent de Nicaragua tenia molt a veure amb 
l’Agenda 21 perquè d’alguna manera era conèixer altres mane-
res, altres entorns, desequilibris que tenim a la nostra societat i 
que a més treballàvem la conscienciació, no només la producció 
En aquest moment volem ser realistes i com hem engegat tota 
una sèrie de coses l’Agenda 21, a primària, l’hem deixada a mig 
gas. Mantenim la idea de ser sostenibles, de tenir nous valors, 
però no engeguem nous projectes perquè en aquest moment ja 
tenim sobre la taula altres coses i aquest és l’error de moltes esco-
les que engeguem moltes coses i sempre tenim la sensació de 
frustració d’haver fet el 10% d’allò que volíem. Potser planifiquem 
malament. 

Un tema que ens amoïna molt és l’anglès com a llengua de futur 
imprescindible per als nostres nanos i que ja ho és per a nosal-
tres. És un tema que tenim sobre la taula i que ja hem comentat 
abans.  

Jo diria que en aquest moment el claustre està satisfet del camí 
que estem fent i el sentit en que ens movem i això es reflecteix en 
la vida del centre. En la mida en que els mestres ho vivim amb 
il·lusió això queda reflectit en els treballs que s’exposen on es veu 
el treball que hi ha darrera. L’esperit d’aquests moments és que 
hi ha il·lusió per engegar coses i això dóna molta satisfacció. 

E: Què ens pots dir sobre els canvis que implica el “pacte de 
l’educació”. 

JC : No ho sabem l’altre dia ens van comunicar que s’havia signat 
el pacte però és la primera vegada que se’ns diu el què hi ha. El 
debat anterior ha estat mínim. Han participat Federacions 
d'Ampas, Sindicats, certs organismes però el debat entre els 
mestres d’a peu ha estat baixíssim. Per tant és una cosa que 
ens ha arribat, que ens trobarem que els nens a primària –no 
els de infantil- estaran 6 hores lectives  en el centre. Ens arriba-
ran 2 mestres més  en l’equip a jornada complerta que això 
cobreix totes aquestes hores i permet que unes es doblin, 
guany qualitatiu no hi ha massa però sí guany quantitatiu. A 
nosaltres ens agradaria aprofitar això per aconseguir mestres 
que parlin anglès. Se’ns apropen uns canvis molt forts i no 
s’ha previst massa tot el que ve darrera que començarà a 
sortir a partir d’ara. Llavors els haurem d’encabir a l’equip i la 
modificació horària s’ha d’acabar de parlar en Consell.  

E: Bé, doncs deixem l'entrevista aquí i des del Consell ja ani-
rem perfilant la concreció d'aquest futur. 
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Com cada any, el curs 2005-2006 tindrà lloc el tradicional torneig de bàsquet i les exhibicions de les activitats extra-
escolars que es celebra habitualment en aquestes dates.  Serà el 10 de juny (dissabte).  

És una ocasió per als pares de presenciar les habilitats que els nostres fills i filles han adquirit en les diverses modali-
tats d'activitats extraescolars que han anat desenvolupat durant tots aquests mesos. En les activitats extraescolars els 
alumnes inverteixen un bon nombre d'hores en una sèrie d'aprenentatges que no entren en cap currículum que, 
per tant, no tenim oportunitat d'"avaluar" (almenys en el sentit habitual del terme), però que no hi ha dubte que te-
nen la seva importància. I la cosa més important: sabem que els nostres fills s'ho passen bé. El dia del torneig és tam-
bé una ocasió per passar un dia a l'aire lliure, gaudir del (probable) bon temps i conèixer-nos una mica més. 

Les exhibicions  seran les habituals en aquestes ocasions, o sigui les de l’Escola d’Esports: psicomotricitat, iniciació i 
roda d'esports . Es farà també el XV Torneig de Bàsquet amb la participació dels dos equips de bàsquet de l’escola, el 
de 5è i el de 6è. Hi haurà les simultànies d’escacs que enfrontaran als alumnes amb algun "professional" d'escacs. 
També es farà  l’exhibició de karate  a on els alumnes d’aquesta activitat extraescolar demostraran les seves habilitats 

Per arrodonir la festa hi haurà el partidet de màxima rivalitat de pares i mares que, com es habitual, tancarà el con-
junt d’activitats. 

Els alumnes de 6è s’encarregaran del bar, on podreu refrescar la gola. 

Ben aviat, rebreu l’habitual díptic on informarem dels horaris de cadascuna de les activitats i partits. 

Sempre demanen la col·laboració de aquells pares i mares que vulguin ajudar al muntatge i desmuntatge de ciste-
lles, arranjament del menjador. etc.. que es farà el divendres 9 a la tarda. Tots el que voleu apuntar-vos, podeu adre-
çar-vos a l’Anna Saracho. 

GRAN  TORNEIG  ESCOLAR  ANUAL 

El passat dimarts 23 de maig  es va fer una reunió infor-
mativa  al menjador de l’escola, on es va presentar la pro-
posta d’enguany i es van poder resoldre els dubtes.  Per 
segon any consecutiu, l’organització del Casal d’Estiu de 
la nostra escola ha estat encarregada a la empresa DI-
VERJOC, que ja ve gestionant les activitats extraescolars. 

 

El Casal s’organitzarà en setmanes temàtiques, autòno-
mes i independents les unes de les altres, de manera que 
els assistents puguin prendre part cada setmana en no-
ves activitats: 

Setmana 1: del 26 de juny al 30 de juny 

Setmana 2: del 3 de juliol al 7 de juliol 

Setmana 3: del 10 de juliol al 14 de juliol 

Setmana 4: del 17 de juliol al 21 de juliol 

Setmana 5: del 24 de juliol al 28 de juliol 

Setmana 6: del 4 de setembre al 8 de setembre 

 

De forma excepcional, la setmana 1 (que coincideix amb 
les Colònies),  tots els alumnes que així ho desitgin po-
dran apuntar-se solsament 3 dies (26, 27 i 28 de juny). 

Es donaran tres opcions d’horari: 

De 9 h a 17 h amb dinar (72,- €) 

De 9 h. a 15 h. amb dinar (63.- €) 

De 9 h. a 13 h sense dinar (45,- €) 

 

Aquets preus no inclouen les sortides, que estan previstes 
els dijous  de cada setmana (el preu anirà en funció del 
nombre de nens, i oscil.larà entre els 8 i els 10 €). Les sor-
tides previstes son: 

 

Setmana 1: (no n’hi haurà) 

Setmana 2: CRARC Centre de recuperació d`’amfibis i 
rèptils de Catalunya, a Masquefa 

Setmana 3: Platja de l’eixample o Creueta del Coll, a 
Barcelona (piscina) 

Setmana 4: Natura Park, a Cerdanyola del Vallès 
(circuit de tirolines) 

Setmana 5: (no n’hi haurà) 

Setmana 6: (no n’hi haurà) 

 

El servei d’acollida romandrà obert de 7:30 a 9 h, del ma-
tí, segons les sol·licituds que hi hagin i el preu es fixarà 
segons els usuaris que hagin sol·licitat aquest servei. 
(IMPORTANT remarcar-ho a la butlleta d’inscripció).   

La formalització de les inscripcions i el pagament està 
previst  els dies 30 i 31 de maig de 16 h. a 18 h.  a la ma-
teixa escola. També es podran formalitzar a les oficines 
de DIVERJOC, al carrer Indústria, 241-249, entresol 3, 
escala esquerra, del 29 de maig al 2 de juny de 9  a 13 h. 

Els que no van poder assistir-hi a la reunió poden trucar 
al telèfon 93.435.89.36 de la empresa DIVERJOC per a 
rebre més informació. 

CASAL   D'ESTIU 


