
LA  NOSTRA  REVISTA 

Com ja és tradició, aprofitem l’edició del mes de desembre de Les Fulles 
del Parc per a fer-vos arribar el nostre desig d’un Bon Nadal i un feliç any 
nou 2007. 

La carta dels Reis de l’AMPA no la canviem, la mateixa de l’any passat: 

• Que comencin i acabin les obres ja aprovades i encara no fetes: 

1. Posar la calefacció a tota l’escola 

2. Solucionar les humitats d’una manera eficient 

3. Arreglar la cuina 

Com que tan l’AMPA com la totalitat de l’escola (alumnes, famílies i mes-
tres) ens hem portat molt bé aquest any i amb una nota ben alta, espe-
rem que els Reis, amb la seva màgia, aconsegueixin que l’Administració 
compleixi, per fi, la seva feina. 

De moment, comencem l’any amb un nou Consell Escolar i una nova 
Junta de l’AMPA. 
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Breus: 

*Per les famílies que en-
cara no hagin pagat la 
quota  anual de l’AMPA  
us recordem que:  

-pel bon funcionament 
de l’associació es neces-
sària la vostra aportació. 

-Es obligatori estar al 
corrent de pagament 
per fer activitats extraes-
colars, guarderia (encara 
que sigui esporàdica )... 

*Si voleu, podeu fer el 
pagament en   efectiu   a 
l’Anna Saracho al seu 
horari habitual de tarda . 

AMPA DEL CEIP MUNICIPAL   PARC DEL GUINARDÓ 
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Nou  (.cat) ¡¡ 

I…..posats a demanar...que ens toqui  

la Grossa de Nadal. 



P À G I N A  2  F U L L E S  N Ú M  5 4  

GIMCANA  ANIVERSARI 
 

fins  la 
gimcana 
del  2007 

Qué 
Guai !! 

FELICITATS ESCOLA, JA HAS FET 83 ANYS!! El passat 3 de no-
vembre vam celebrar l’aniversari de l’escola, i com és costum , 
s’ha fet la tradicional gimcana en la que participen tots els 
nens i les nenes de l’escola en equips amb components de 
cada curs. Com sempre, s’ha pogut comptar amb la 
col·laboració d’alguns pares i mares i avis.  
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• QUE ÉS EL CONSELL ESCOLAR? 

El consell escolar de centre és un òrgan de govern col·legiat on es troba representat tota la comuni-
tat educativa. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper important en el funcionament 
del centre. 

• PER QUI ESTÀ COMPOST?  

El consell escolar del nostre centre està format per: 

- El director  (que n’és el president) 

- La cap d’estudis 

- La secretària ( amb veu i sense vot) 

- Un representant de l'ajuntament 

- Una representant del PAS (personal d’administració i serveis) 

- Un representant de l'AMPA 

- Un nombre determinat de mestres elegits pel claustre (un terç dels membres) 

- Un nombre determinat de pares o mares d’alumnes elegits per les famílies (un altre terç ). 

Enguany hem fet Eleccions per renovar la meitat dels representants de les mestres i dels represen-
tants de les famílies, també hi han hagut altres renovacions, com la del representant de 
l’Ajuntament.  

Quedant finalment amb aquesta composició: 

Representants de les famílies: 

• Josep Payró, Maria Mestre, Eduard Juvé, Isabel González, Àlex Moreno i Sergi Castellanos. 

Representants de les mestres: 

• Pilar Closas, Àngels Miralves, Joan Garcia, Isabel Ferreros, Esther Fouce i Carolina Traver. 

Últim terç format per:  

• Jordi Cegarra (el dire), Montse Jané (la cap d’estudis), Carmina Sebé (secretària), Milagros Rive-
ro (PAS), Josep Ramon Domingo (representant de l’ajuntament) i Josep Maria Puig (el repre-
sentant de l’AMPA).  

Nou  Consell  Escolar 
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• PER A QUE SERVEIX?  COMPETÈNCIES DEL CONSELL: 

1. Formular propostes a l'equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el pro-
jecte educatiu, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la planificació 
i l’organització docent. 

2. Elaborar informes, a petició de l'administració competent, sobre el funcionament del centre 
i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat. 

3. Participar en el procés d'admissió d'alumnes i vetllar per a que es realitzi segons marca la 
llei. 

4. Aprovar el reglament de regim intern del centre. 

5. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s'a-
tenguin a la llei vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director correspon-
guin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el con-
sell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si 
s’escau, les mesures oportunes. 

6. Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació. 

7. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció 
de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3. 

8. Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats 
educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organis-
mes. 

9. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, la 
evolució del rendiment escolar i els resultats de l'avaluació 
del centre que faci l'administració educativa. 

10. Participar en la selecció del director del centre en els ter-
mes que estableix aquesta Llei. Ser informat del nomena-
ment i cessament dels altres membres de l’equip directiu. 
Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat 
per majoria de dos terços, proposar la revocació del no-
menament del director. 

11. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivèn-
cia en el centre la igualtat entre homes i dones i la resolu-
ció pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida per-
sonal, familiar i social. 

12. Qualsevol altra que li sigui atorgada per l'administració 
educativa. 

13. L'establiment del nombre total de representants de cada sector en el consell escolar, tot res-
pectant els criteris generals. 

14. Elecció dels representants, un d’entre els quals haurà de ser del sector dels pares i mares, 
per a la nova comissió de selecció de director. 

15. Els consells escolars de centre podran establir convenis de col·laboració amb associacions 
culturals o entitats sense ànim de lucre per al desplegament d'activitats extraescolars i com-
plementàries, en virtut d’allò que disposin les Administracions educatives. 
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NOVA JUNTA, NOUS PROJECTES 
El dijous 16 de novembre vàrem fer l’Assemblea anual de l’AMPA,  a on a part dels temes protocol·laris 
(aprovació de l’acta anterior, informe econòmic...) vàrem fer un repàs a les coses fetes i no fetes del curs 
anterior, vàrem discutir de les propostes per aquest curs i vàrem escollir la nova Junta per portar a terme 
tot plegat. 

Valoració del curs passat i de l’inici de l’actual. 

• Colònies: Es planteja una proposta de la comissió de colònies pels propers cursos: canviar els criteris 
d’elecció de casa. Fins ara cada any s’escollia una casa de colònies diferent, excepte en el curs 2005-
2006 en que es va repetir. Això implica molta feina per la comissió i una reducció, any rere any, de les 
cases de colònies per a triar. Es proposa escollir 4 o 5 cases amb unes característiques determinades 
(petita, només pel nostre grup, no gaire lluny…) i una qualitat bona, i anar repetint cíclicament aques-
tes cases de colònies. Tothom està d’acord i s’aprova la proposta.   
Respecte a la reducció de les nits de colònies dels nens de parvulari, que en el curs 2005-2006 van pas-
sar de 3 a 2 nits per petició del pares, es valora molt positivament.  

• Socialització i col·lectivització de llibres: S’explica la diferència entre els llibres socialitzats i els llibres 
col·lectivitzats  (o reutilitzats). La socialització de llibres ja fa anys que funciona a l’escola i es fa bàsica-
ment per atles, diccionaris, llibres de lectura i altres materials escolars (escaires, cartabons…), que estan 
a cada classe per ser utilitzats pels nens i que s’adquireixen amb una part de la quota de material que 
es cobra als pares a principi de curs. La col·lectivització de llibres, s’ha iniciat aquest curs i es fa per al-
guns del llibres de text (durant uns quants anys són utilitzats per un curs i passen al curs següent). 
Aquest projecte te una subvenció pròpia.  

• Casal d’estiu: El casal del 2005-2006 ha tingut pocs nens (el màxim ha estat de 25 nens). Actualment hi 
ha una gran oferta de casals fora de l’escola.   
La sorpresa d’enguany ha estat que l’ajuntament no ha pagat el servei de neteja com en els darrers 
anys (es va notificar el 10 de juny), doncs només pagava si el casal era homologat (obert al barri). 
L’AMPA ha hagut de pagar aquest servei de neteja. Pel curs 2006-2007 serà obligatori que els casals 
que utilitzen instal·lacions públiques siguin homologats. Si no són oberts al barri no es podran fer.  

• Llibres de text: Es valora el canvi d’empresa en la compra de llibres de text que enguany ha passat 
d’Abacus a la Cooperativa Rocaguinarda. Alguns pares exposen els problemes que han tingut. Hi ha 
diversitat d’opinions sobre el canvi de proveïdor. La comissió recollirà les queixes i valorarà com es po-
den resoldre els problemes amb una millor organització per part de Rocaguinarda.  

• Escola de pares: S’informa que ja s’ha fet la primera xerrada de l’escola de pares d’aquest curs, la de 
“Pantalles sanes. La TV un perill (o no?) dintre de casa” i que és farà un altre, pel febrer,  sobre “Les rela-
cions de dependència entre pares i fills” i que serà una xerrada -taller d’expressió donada per un actor–
pedagog.   
Hi ha una proposta per la primavera de “cine a la fresca”. Els pares demanen  que es repeteixi el taller 
de Ritmes llatins, i els responsables comenten que ja s’està organitzant.  

• Altres temes: Aclariments de com s’està organitzant des de l’escola la sisena hora. Recordatori de la fi-
gura dels enllaços i la seva potenciació. Estat de les obres pendents (calefacció i humitats) que seguei-
xen igual. Recordatori de la feina que es fa des de l’AMPA per a informar als pares: revista millorada, 
pàgina web amb fotos i treballs actualitzats dia a dia, informació via correu electrònic als pares que el 
van facilitar, etc. 

Monogràfic.     Consell escolar. Assemblea de l’AMPA. 
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Fixació de la quota pel curs 2007-2008 

S’explica la situació econòmica actual de l’AMPA. S’han perdut una sèrie de fonts d’ingressos de  que 
disposava: la venda de bates i material esportiu, el romanent de les activitats extraescolars, etc 

Els únics ingressos actuals per a finançar les activitats que gestiona l’AMPA són les quotes i les subven-
cions (per aquest curs es van demanar 6 subvencions amb una petició total de 30.000 € i ens han con-
cedit 1.200 €). 

Un dels efectes de la pèrdua d’efectius ja s’ha notat enguany doncs no s’ha pogut posar servei de guar-
deria a les reunions de classe (els diners només arriben per a cobrir les activitats de l’AMPA, no per les 
activitats de l’escola). 

Es planteja la necessitat d’incrementar de forma progressiva la quota fins a 40 €.  Per aquest curs pro-
per es proposa una quota anual de 30 € (el que suposa una pujada de 10,5 €). S’aprova la quota de 30 
€ pel curs 2006-2007. 

Es demanen idees per a aconseguir més diners, sense que  interfereixin en les activitats del viatge de 
final de curs de 6è. 

Més propostes pel curs vinent 

Es demana l’opinió dels pares sobre la proposta al Consell Escolar d’afegir un taller d’escacs dins la 6ª 
hora (el monitor l’hauria de pagar l’AMPA). Hi ha molts dubtes sobre com es pot organitzar aquesta 
activitat. Es demanarà al Consell que aclareixin aquests interrogants. 

Es demana que es torni a proposar pel curs vinent la segona llengua estrangera, com a extraescolar a 
partir de primària. 

Es planteja la possibilitat de fer  una activitat esportiva (futbol, bàsquet o voleibol) per a mares i pares. 

Renovació i elecció de càrrecs 

Es fa una crida a noves incorporacions a la junta de l’AMPA per tal de cobrir totes les tasques que s’hi 
desenvolupen. Quatre pares deixen la junta per motius personals o finalització de l’escolaritat del fill: 
Susana Camuñas(4r i 6è), Ramon Martínez (4r i 6è), Ana Pampín (3r i 5è) i Teresa Mancha (1r ESO). En-
guany hi ha tres pares que s’incorporen a la Junta (tots d’infantil).  

La Junta pel curs 2006-07 queda constituïda pels següents membres: 

President:   Eduard Juvé (P3 i 1r) 
Sots - president:  Josep  F. Payró  (5è) 
Tresorer:   Jordi Garcia (P3 i P5) 
Secretari:   Carlos Moreno (P5) 
Vocals :              Josep Maria Puig (4t)                              
                                 Isabel  González (3r)                               
                                 Mar Castiella (P4 i 3r)                                      
                                 José Manuel Fernández (P5)                                 
                                 Àlex Moreno (P3)  
                                 Rein Gellinck (P3 i P5) 
                                 Sergi Castellanos (4t) 

I els càrrecs d’enllaç per als diversos cursos son:   

P3—Toñi Luján,      
P4—Mariona Mas,      
P5—Rein Gellinck,         
1r—Mireia Trenchs,  
2n—Mercè Lopez,   
3r—Mercè Molleda,   
4t—Sonia De los Santos,  
5è—Carme Beltran,   
6è—Paquita Asensio. 



 

El dia 11 de desembre es va portar a terme el 
2n taller de “ritmes llatins” per a pares i mares. 
El professor va ser en Pablo Mesa director de 
l’acadèmia de ball “arts escèniques”. 
Van assistir 18 persones (17 mares i un pare). 
Això va estar una mica per sota de les expec-
tatives dels organitzadors; Però  donat que 
era dilluns, desprès de  5 dies de festa i que 
feia fred pensem que tampoc està tan mala-
ment. 

El cert és que els que vàrem  anar ens ho vam 
passar d’allò més bé  i no vàrem passar gens 
ni mica de fred. 
El repertori  va incloure: Merengue, Salsa, 
Cúmbia, Cha-cha-cha, Conga, Mambo i fins i 
tot  Batuka i Reguetón. 

Ja estem pensant fer la 3a edició i us podem 
avançar que serà quan arribi el bon temps per 
fer-ho al pati gran. 

Bones festes i bon ball a tothom!!  
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2n TALLER  "RITMES LLATINS" 
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VICTOR  
MORENO 

           P-5 

... "ORDENATAS  PER  AL  COLE" 
8 a  EDICIÓ 

Com us vàrem informar a l’últim número de “les fulles del parc”i gracies a la col·laboració de tots 
vosaltres amb l’aportació dels “punts Condis”,  l’escola va aconseguir una impressora HP Laserjet 
1022 a la 7ª convocatòria “ordenatas per al cole”. 

Ara ja ha començat la 8ª convocatòria i us tornem  a demanar que recolliu molts “punts Condis” 
per aconseguir nou material informàtic per la nostra escola. 

Tots aquells que compreu a supermercats “Condis” només heu de demanar a 
la caixera quan pagueu la vostra compra que us doni els punts que us corres-
ponguin i portar-los a l’escola. 

Gràcies a tothom!! 

NOVES  CISTELLES   DE   BÀSQUET   

I l’any nou també ens portarà unes cistelles noves de bàsquet  
(reglamentàries de minibàsquet) per disputar els partits de l’any vinent. 
També hi haurà unes proteccions noves pels pals de les cistelles i pel mur 
que delimita la pista.   

EL  MILLOR 
PEL  2007 
us  desitja 
la  junta  de l’AMPA 


