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L’hora dels adéus
Com cada any per aquestes dates A tots ells els desitgem el millor en la
arriba l’hora dels adéus. Hem de dir nova etapa de les seves vides que
adéu a un curs que s’acaba, als nois i ara comença.
noies de sisè que començaran la secundària a l’Institut. Aquest any també hem de dir adéu al Jordi Cegarra,
el nostre director dels últims tres cursos, i que per motius personals marxa de l’escola per anar-se’n a viure
fora de Barcelona. Des de l’Ampa li
volem agrair la seva tasca i el seu pas
pel Parc del Guinardó, gràcies Jordi.
També ens hem d’acomiadar d’en
Joan García, el profe d’educació física.
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Breus:
COLÒNIES 2007:
Recordeu que heu de tenir entregats tots els papers amb les dades personals i mèdiques dels vostres fills. I també heu
d’haver pagat l’import
complet de les colònies
abans que acabi l’escola.
I recordeu:
Sortida primària:
25/06/07 a les 9 del matí.
Adéu a tots: Marcel, Oriol, Andrea, Mireia, Anaïs, Pol, Paula,Laura, Anna,
Clara, Ivan, Elisa, Max, Ivan, Elena, Núria, Magí, Laia, Marc, Pol, Nadhia,
Eneko. MOLTA SORT!!

Pag Web: www.edu365.cat/ampaparcguinardo
E-mail: ampaparcguinardo@edu365.cat

Sortida parvulari:
28/06/07 a les 9 del matí.
Tornada:TOTS
30 /06/07 a les 5 de la
tarda.
Gràcies
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L’HORA DELS ADÉUS (CONTINUACIÓ)
De vegades surto a passejar prop de la platja i no sé
quanta estona hi estaré. Depèn del que trobi, depèn
quin temps faci, depèn si estic alegre; puc passejar
un xic més, un xic menys.
Aquesta sensació portava quan fa quasi tres anys
vaig pujar cap a la muntanya del parc i vaig entrar a
l’escola. No sabia què hi trobaria, no sabia quin
temps faria, no sabia si estaria alegre.
Tot just ara, quan tinc feta la maleta, he descobert
quanta estona ha durat el passeig. Han estat tres
cursos, tres sisès que han marxat i tres petrès que
han arribat. El que he trobat m’ha agradat, ha fet
molt bon temps i he estat feliç.
M’agradaria quedar-me, però m’haig d’anar.
Gràcies a tots.
Jordi, juny del 2007

Agenda 21 escolar
Tres representants de 3r de Primària van portar la memòria de l’Agenda 21 escolar d’aquest curs
2006-2007 de la nostra escola. El títol del projecte és: "Allarguem la vida de les coses".
Aquest any l'escola ha treballat activitats que tenen a veure amb la sostenibilitat, amb el valor de
compartir, en ser solidari i en cooperar. El treball s’ha concretat en les activitats fetes durant tot
l'any: fira del bescanvi; escoles amigues, activitats compartides amb altres escoles; fira del llibre on
es va destacar el bescanvi de llibres amb la participació de les famílies, la parada solidària on es
recollien diners per l'escola agermanada de Nicaragua i el consum responsable.
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ESDEVENIMENTS EN IMATGES

SANT JORDI 2007
Un cop més, la diada de Sant Jordi es converteix en una gran ocasió per gaudir de la vida de l’escola.
Mestres, alumnes i famílies ens trobem al pati per intercanviar llibres, escoltar i narrar contes, ser una mica més solidaris portant material per Nicaragua ,... Per un moment vam pensar que érem a Hogwarts,
l’escola de bruixots d’en Harry Potter, ja que la magnífica exposició que hi havia a l’entrada ens endinsava en aquest món màgic.

CINEMA A LA FRESCA
El passat 25 de maig al vespre, i gràcies a uns pares de l’escola, vam poder veure la pel·lícula Happy Feet, al
pati gran de l’escola. Gairebé 70 persones vam portar el nostre pic -nic de casa i el servei de bar va córrer a
càrrec dels pares i alumnes de sisè.
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CONSELL ESCOLAR
A la reunió del consell escolar del passat 9 de maig es va parlar dels temes següents:
Preinscripció.
Es notifica que s’han rebut 25 sol·licituds per a P3 i 1 per 4t i una altra per a 6è. No ha calgut desempatar.
Els pares manifesten que cal seguir treballant sobre el possible problema que pot comportar la modificació
de l’adscripció dels alumnes de l’escola als Instituts del barri. Aquest any tots els alumnes de sisè han pogut
obtenir la plaça que desitjaven.
Calendari escolar.
Tot i la possibilitat de reduir la jornada lectiva en una hora diària del 5 al 20 de juny, el claustre de mestres
renuncia a aquesta modificació i proposa mantenir l’horari habitual. Només el dia 20 de juny, l’horari lectiu
serà de 9 a 13 h, no es farà natació (per poder celebrar el comiat de sisè i del curs) i els nens que es queden a
dinar podran romandre a l’escola fins les 17 hores.
Per al proper curs s’acorda demanar la modificació horària per al juny en els termes que permet la normativa.
També es demanen els tres dies festius de lliure disposició pactats col·lectivament al districte: 2 de novembre
del 2007, 7 de desembre del 2007 i 2 de maig del 2008.
S’informa que el dia 4 de juny d’enguany és festa a Barcelona.
Carta dels pares sobre les celebracions.
Els pares del consell manifesten que han fet de portaveu d’una carta signada per pares i mares en què es
manifestaven en desacord sobre la supressió d’algunes celebracions. Els mestres fan una lectura en positiu
de la carta i accepten que hi ha hagut poca informació a les famílies sobre les decisions dels mestres de canvis a les activitats festives o especials. De fet és un tema que està en debat entre els mestres, no només a la
nostra escola sinó a moltes altres escoles. L’equip directiu tindrà una reunió amb les persones signants de la
carta.
Piscina.
Algunes famílies de P4 usuàries de piscina han demanat una entrevista amb responsables de la piscina del
Guinardó per un cert descontent amb la manera de fer dels monitors d’aquesta franja d’edat. De moment no
tenim alternativa i la previsió és continuar amb l’activitat al mateix lloc.
Informacions
El pont de l’1 de maig va haver-hi un robatori en accedir a la classe de cinquè. L’IMEB i/o l’asseguradora ens
reposarà el material sostret.
L’escola s’adhereix de nou al pla de reutilització de llibres de text de la Generalitat, com l’any passat. Ara per
ara encara no hem decidit a quins llibres afectarà.
L’escola presentarà dos projectes puntedu a la Generalitat d’anglès i de biblioteca. Ambdós poden comportar dotacions extres a l’escola.
S’informa que el dilluns 7 de maig va visitar l’escola la regidora d’educació de l’Ajuntament de Barcelona, sra.
Montserrat Ballarin i els directors de centres i d’infantil i primària de l’IMEB. La visita va ser força satisfactòria.
Quotes. En principi, s’acorda pujar l’IPC a les diferents quotes, tret que valoracions posteriors entre ara i el
setembre ens aconsellin altra cosa.
L’APMA fa una proposta de compartir les dades bancàries i el programa de cobrament per agilitar la seva
feina i les molèsties dels pares en general. Hi ha acord, sempre que cada família ho autoritzi.
Obres.
Es fa una valoració negativa del fet que portem dos anys esperant que comencin les obres i encara ara no
tenim data.
Protocol de menús especials.
L’empresa de migdia ens ha fet arribar un protocol per a menús especials. És imprescindible que qualsevol
nen que hagi de menjar diferent per raons mèdiques porti un document mèdic. Creiem que entre ara i l’inici
de curs hi ha temps de sobra per fer una consulta al metge. Sense document mèdic no es farà cap menú especial (tret d’un règim per indisposició un o dos dies). El consell valora que a part d’un problema de gestió de
diferents menús, hi ha un problema de gran responsabilitat en cometre un error entre un nen amb una
al·lèrgia greu i un nen al qui no agrada la poma. En aquests moments hi ha 22 menús especials sense document mèdic d’un total de 190 àpats.
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Precs i preguntes.
Els pares informen d’activitats com el taller de ball el 18 de maig al vespre, cinema el 25 de maig al vespre, 9
de juny torneig esportiu i 15 de juny sopar de comiat.
Casal.
S’aprova la realització del casal homologat i obert al barri els mesos de juny, ,juliol i setembre.
Els pares d’infantil van proposar que l’empresa de menjador fes tres informes anuals en lloc dels dos actuals.
Se’ls contestarà.
Cant.
Els nens de 4t i 1r s’han presentat a un concurs de cant amb la mestra i han passat a les semifinals.
Canvi de direcció.
El director informa que per motius estrictament personals ha de canviar de domicili i de ciutat. Per aquest motiu l’any vinent ha de plegar forçosament de l’escola. En aquests moments encara no es coneix qui el substituirà.
Director
Jordi Cegarra

Secretària
Carmina Sebé

Parc del Guinardó, 9 de maig del 2007

CARTA OBERTA DEL CLAUSTRE

A CONTINUACIÓ REPRODUIM LA CARTA QUE UN
GRUP DE PARES VA FER ARRIBAR AL DIRECTOR
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FESTA SETMANA DE LA MÚSICA
Aquest any l’escola ha volgut celebrar tota una setmana dedicada a la música amb diferents actes i activitats per a tots els grups. Com a cloenda, el dia 29 de març es va fer una gran actuació al pati de l’escola per
a totes les famílies.. Cada un dels grups d’alumnes, des de P3 fins a sisè, ens van fer gaudir i seguir el ritme
de la música amb els seus balls i coreografies. Els felicitem a tots pel gran esforç que han fet, especialment
a la Montse, per la qualitat de l’actuació i per convidar-nos a veure-ho.

scalextric - VI slot Parc del guinardó
Un any més vam tenir una cita amb la velocitat .El menjador de l’escola es va transformar en un gran muntatge de pistes per totes les edats i preferències. Hi havia circuits amb quatre pistes i rectes de vertigen, circuits a dos alçades, i fins i tot un París-Dakar amb vehicle enfonsat a la sorra inclòs. Gràcies a tots els que
van portar pistes, cotxes eines etc,especialment a l’amic Albert per aconseguir els circuits “fixes” de velocitat i desert. Mireu les imatges i prepareu-vos per l’any vinent.
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SORTIDA DE FAMÍLIES A "CAL PETIT"
Aquest mes de juny hem tingut una agenda molt atapeïda. Una de les activitats, va ser la sortida de famílies. Igual que la primera vegada que vam anar de colònies a mas Gircós, es va fer la sortida per conèixer la
casa de “cal Petit”. La assistència va ser de 50 adults i 40 nens., que vam omplir el menjador. Vàrem poder
veure les instal·lacions i quedar-nos a passar el dia allà. En general la casa i les instal·lacions van agradar a
tothom. Però com que no hi ha res perfecte vam trobar massa car el menú pel que se’ns va oferir.
Per compensar-ho el temps va ser molt bo durant tota la jornada. També hem de dir, que tot i que hi ha la
mateixa distància que a mas Gircós, a molta gent li va semblar més llarg el camí per l’estat de la carretera
en els últims quilòmetres. Però hem de comentar per acabar que alguns dels més petits ja es volien quedar
a passar la nit allà. No us preocupeu nens que ho podreu fer aviat.

Sopar de fi de curs
Una altra de les activitats, va ser el ja clàssic sopar de fi de curs. Com cada any tothom es va portar el sopar
per fer un gran bufet lliure. També com sempre l’AMPA va posar la beguda. El “ponxe” de cava estava tan
bo que els 25 litres van arribar justets al final de la festa. Va ser una llàstima que la cervesa de barril no estigués prou freda. .Aquest any com a novetat vam tenir un pare “disc-jockey” que ens va recordar temes de
quan érem més joves del que som ara. La assistència va ser tan espectacular que havia moments que no
ens podíem moure pel menjador. Potser ens haurem de replantejar on fer aquest esdeveniment per altres
edicions. També potser ens haurem de repensar l’organització per muntar i recollir.
Però això serà l’any que ve.
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XVI edició del toreig de bàsquet
i les activitats extraescolar
Des de fa uns anys, com ja tots coneixeu, el Torneig de Bàsquet es una peça més dins de la diada de les
activitats extraescolars de l’escola, i per enguany va haver un programa amb exhibició de psicomotricitat,
iniciació esportiva, gimnàstica rítmica, karate i teatre a més del partit de bàsquet. Tots els participants van
ser obsequiats amb una beguda i amb un record de la diada. I per a poder fer un mos i refrescar-se la gola,
els alumnes (i familiars) del grup de 6è es van encarregar del bar.
Des de l'AMPA volem donar les gràcies a DIVERJOC i als monitors per la seva professionalitat, per la tasca
tan important que fan amb els nostres fills i filles.

última hora : Concurs "Sons i Cançons"
Els nens i nenes de 1r, els pares i les mares, els avis i àvies, l’escola i la Montse, estem
molt contents i us ho volem explicar. Ens hem presentat al concurs “SONS I CANÇONS”,
i després de unes quantes fases de selecció i semifinals...hem quedat FINALISTES ¡¡¡
Aquest diumenge dia 17 de juny, es celebra la gran final al Palau de la Música Catalana,
, on els nostres representants cantaran “les petites formiguetes”, “els barrufets” i “vull pa
amb xocolata” . Tant de bo guanyin.
FELICITATS A TOTS ¡¡

L'AMPA US DESITJA UN BON ESTIU ¡¡

