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el “CURS DE Les obres”

Com cada any, amb una mica de retard, arriba la primera edició del curs
actual de “Les Fulles del Parc”, i des de l’AMPA aprofitem aquesta avinentesa
per a donar la benvinguda aquest nou curs 2007-08. Repetim el nostre desig de que sigui un bon curs per a tothom i que, amb l’ajuda de tots, puguem ajudar en tot el que calgui.
Com sempre, permeteu-nos que donem una benvinguda particular a les noves famílies, alumnes i personal docent que s’han incorporat a la nostra Escola. Aquest curs, com ja sabreu, estrenem nou equip de Direcció. Tenim
dire nou a l’escola, en Josep Maria Sorribas, i la Núria López s’ha incorporat
a les tasques de Secretaria, seguint la Montse alternant les tasques de Cap
d’Estudis amb la Música.
Aquest curs 2007/08 passarà a la història, esperem, com “EL CURS DE LES
OBRES”.
A partir d’aquest gener, amb l’aprovació definitiva del pressupost i del projecte, sembla ser que per fi s’arreglarà la cuina, les humitats de música i demés, la coberta de infantil, les tres casetes (per dins i per fora), fusteria exterior...
Amb una mica de sort podrem gaudir de noves aules (laboratori, aula polivalent, etc). Esperem que, aquest any sí, els Reis per fi ens portin el que venim demanant any rere any. Tots nosaltres –mestres, nens i nenes i famílies–
ens hem portat molt i molt bé i les Autoritats reals esperem ho tinguin en
compte.
Des de l’AMPA volem continuar contribuint a resoldre els dubtes que us puguin anar sortint, i ajudar-vos en tot el que estigui al nostre abast.
Un any més, la gestió de les activitats extraescolars estan a cura de l’empresa
DIVERJOC, mantenint la figura de la coordinadora (l’Anna Saracho) “in situ”.
Des de la Junta farem el seguiment amb l’objectiu de mantenir i millorar la
seva qualitat. Per començar l’any 2008, posarem en marxa dues activitats
extraescolars gratuïtes (veure detalls al interior de la revista).
Un cop més, volem fer també ara i aquí una CRIDA A LA PARTICIPACIÓ.
Com cada any, estan previstes baixes a la Junta , i alguns companys i companyes estan a punt d’anar-se’n, ja que llurs fill/filles creixen i acaben Primària.
Es IMPORTANTISSIM que nous pares i mares s’incorporen a la Junta per a
assegurar el relleu generacional.
La feina ja la tenim, i il·lusió per fer-la també. Si algú vol apuntar-s’hi, ja ho
sap, ara té la seva oportunitat.

Pag Web: www.edu365.cat/ampaparcguinardo
E-mail: ampaparcguinardo@edu365.cat
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Breus:
*Per les famílies que en-

cara no hagin entregat
el paper per pagar la
quota anual de l’AMPA
us recordem que pel
bon funcionament de
l’associació es necessària
la vostra aportació.
*Si teniu dubtes en el
pagament pel banc o
voleu fer el pagament
en efectiu ho podeu fer
a l’Anna Saracho al seu
horari habitual de tarda

!!!
i
E

PÀGINA 2

FULLES

NÚM

58

Escola i ampa
A l’educació dels nostres fills i filles juga un paper important l’escola, però també la família.
La responsabilitat de l’escola té uns límits, entre d’altres l’horari. L’escola és responsable de tot el que passi entre les 9h. i les 17h.
(amb el parèntesi del temps del migdia). Si volem que els nostres fills siguin acollits a l’escola abans de les 9h., o realitzin alguna
activitat esportiva o cultural després de les 17h. no podem demanar que les mestres se’n facin càrrec doncs ja han complert amb
el seu horari.
És per això que alguns pares i mares de forma totalment voluntària decideixen organitzar-se i crear una associació, una AMPA.
L’AMPA és el marc legal possible i imprescindible per a muntar un Servei d’Acollida Matinal (SAM) o qualsevol altra activitat extraescolar. Per exemple, si el teu fill o filla necessita un casal pels mesos d’estiu en que ja no hi ha classes, perquè treballes i no te’n
pots encarregar, llavors cal que l’ AMPA ho organitzi. Si vols que el teu fill o filla se’n vagi de colònies amb els companys de
l’escola, cal una l’AMPA que les organitzi, etc, etc.
Per muntar tot això, a part d’un munt d’hores de voluntariat d’alguns pares i mares, calen diners.
Diners per INFORMAR a totes les famílies de com funciona el SAM i com apuntar-s’hi, de quina és la graella de les diverses activitats extra -escolars perquè les famílies puguin escollir la millor opció pels seus fills, informar a on aniran de colònies els nens i nenes de l’escola... tot això representa un munt de fotocòpies a l’any necessàries per informar a totes les famílies.
Diners per L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL que l’AMPA està obligada per Llei a contractar per muntar totes aquestes activitats extraescolars.
Diners per pagar la GUARDERIA que s’ofereix a les famílies quan hi han reunions de l’AMPA (Assemblea anual, reunió explicativa
de colònies, casal, extraescolars...). Es contracten diversos monitors/es perquè tinguin cura dels infants i així poder assistir tranquil·lament a les reunions.
Però també per les reunions explicatives de curs, que l’escola munta per als pares i mares amb la tutora del curs, les famílies gaudeixen d’un servei gratuït de GUARDERIA, que paga l’AMPA.
(En aquests dos mesos que portem de curs hem gastat prop de 600€ en monitoratge)
Diners per col·laborar en les FESTIVITATS de l’escola (com el carnestoltes) on l’AMPA contracta un grup d’animació o musical per
a la festa conjunta (amb xocolatada) que es fa entre nens, mestres i famílies (ja que el pressupost escolar no ho permet).
També col·laborem en el manteniment i adequació de l’escola, per exemple muntant el tendal del pati dels petits per protegir-los
del sol de l’estiu, posant un terra més còmode i adequat a la sala de música o condicionant el sorral i el seu mobiliari o ampliant el
contingut bibliogràfic de la biblioteca.
I l’AMPA d’on treu els diners necessaris per fer front a aquestes despeses? Doncs bàsicament i de forma quasi exclusiva de les
quotes de les famílies. Per això és tan important que les famílies de l’escola participin en les finances de l’AMPA per poder donar
un bon servei a l’escola dels nostres nens.
Un AMPA on el 100% de les famílies de l’escola hi participa, donarà millors serveis que un altra que només rep el suport d’un petit
percentatge de famílies.
Tampoc estem parlant d’una despesa mensual desorbitada, sinó d’una única i mòdica quota anual per família (si tens dos o tres
fills no has de pagar el doble ni el triple sinó una única quota per família i tan sols un cop a l’any).
Si no, haurem de recordar que els serveis que dona l’AMPA són pels seus associats i associades i que les famílies que no hagin
pagat la quota de l’AMPA no poden utilitzar-ne els serveis, ni el SAM –ni tan sols esporàdicament-, ni les colònies, ni cap activitat
organitzada per l’AMPA.
S’entén que les guarderies muntades per que els pares puguin assistir amb més tranquil·litat a les reunions de l’escola només podran utilitzar-les les famílies associades.
També voldríem recordar els esforços que es fan des de la junta de l’Ampa per intentar obtenir altres vies de finançament –
subvencions- per no haver d’augmentar la pressió sobre les nostres butxaques.
Esperem que amb aquestes notes haguem aclarit una mica els vostres dubtes sobre què és un AMPA? per a què serveix? per a
què hem de pagar una quota?
Per cert, no només de diners viu l’AMPA, també necessitem voluntariat. Pots participar de moltes maneres: venint a les reunions
de la Junta (un cop al mes), presentant-te com a delegat -enllaç de curs, apuntant-te cada cop que es demanin col·laboracions:
Sant Jordi, Gimcana, Xocolatada, Sopar de Famílies, Cinema a la Fresca, Bojos per l’scalèxtric, Escola de Mares i Pares, Sortida de
Famílies, Tallers de Ball... i tantes i tantes coses que fem i d’altres que podem fer i que creiem que donen vida a l’escola, perquè
creiem que l’escola la fem entre tots i totes, no solsament els mestres, però també amb ells i elles, perquè tots i totes tenim responsabilitat a l’educació dels nostres fills i filles.
Gràcies.
Al vostre servei
La Junta de l’AMPA.
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PÀGINA 3

CONSELL ESCOLAR
El passat dia 3 d’octubre ens varem reunir els components del Consell Escolar per tractar diferents temes relacionats amb el
començament del curs.
Durant aquesta sessió es va parlar dels següents temes:
Presentació dels nous components del Consell Escolar. Per part dels mestres la Núria L. substitueix a la Carmina i la
Lurdes al Joan. També ha canviat la persona que representa a l’Ajuntament. Fins ara era el Joan Domingo i el
substitueix la Montserrat Rovira.
En segon lloc es va fer una valoració del començament del curs. En general les opinions anaven en l sentit de que tot
havia funcionat força bé.
Es va presentar la Programació General del Centre, que és el document on hi consten els objectius que l’escola té
plantejats per aquest curs. A més a més hi figuren la composició dels diferents estaments de l’escola. En el PEG
també s’hi afegeix la relació de sortides que estan previstes realitzar durant el curs escolar.
Beques de menjador. Es va comentar que de les sol·licituds presentades consideràvem que se’n havien aprovat poques.. Des de l’escola es va sol·licitar que s’ampliessin i sembla que les propostes fetes d’ampliació han estat acceptades.
Es va parlar de l’estat de la cuina. Tothom es conscient que s’ha de remodelar i adequar a les normatives vigents. Es
decideix demanar informació a l’Ajuntament per tal de veure quan començaran les obres de millora d’aquesta
instal·lació
S’informa de que a partir de novembre el pati de l’escola restarà obert durant els dissabtes pel matí i la tarda i els diumenges al matí. Això es farà sota la vigilància d’un conserge. L’entrada és farà per la porta que dona al Parc. I el
podran utilitzar qualsevol persona que vulgui.
Es comenta que aquest curs s’intentarà, periòdicament, reunir-nos l’equip directiu i representants de l’Ampa de
l’escola per tal de coordinar esforços i traspassar informació.
Es proposa estudiar la possibilitat de muntar un parell de dies a la setmana, i durant l’estona de temps de migdia, un
taller d’escacs. El taller seria voluntari i hi podrien anar-hi els nens i nenes de primer fins a sisè.

I amb això quedem fins el proper Consell.
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Assemblea general AMPA
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L’AMPA DE
L’ESCOLA PARC DEL GUINARDÓ.
Barcelona, 20 de novembre del 2007
Ordre del dia
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Lectura i aprovació de la memòria del curs 2006-2007
Informe econòmic.
Valoració del curs passat i del inici de l’actual
Fixació de la quota pel curs 2008-2009
Renovació i elecció de càrrecs
Precs i preguntes.
Constitució de la nova Junta.
A les 17,30h , reunits en el local social amb seu al c/ Garriga i Roca s/n, els membres de l’Associació de Mares i Pares d’alumnes de
l’Escola Municipal Parc del Guinardó, acorden per unanimitat declarar constituïda l’Assemblea General Ordinària, en segona convocatòria, i d’acord amb el que disposa l’article XI del capítol dels Estatuts de l’Associació, tot actuant com a President en Eduard
Juvé i, com a sots- president, Josep F. Payró. El nombre d’assistents és de 38 persones, 6 de les quals pertanyen a la Junta de
l’AMPA sortint.
El president procedeix a donar la benvinguda als nous associats i a la resta dels membres de l’Assemblea.
Tot seguit es passa a deliberar sobre els punts de l’ordre del dia:
Lectura de l’acta anterior. Aprovació de l’acta anterior per unanimitat.
Lectura de la memòria del curs anterior. S’informa als pares de diversos punts que durant el curs passat han tingut una especial
rellevància. S’aprova la memòria per unanimitat.
Informe econòmic. Es presenta el resum econòmic del curs 2006-2007. Es comenten les activitats que han estat deficitàries i els
motius, s’aprova la memòria econòmica. Es comenta el nombre de famílies que no han donat la autorització per pagar la quota anual, com sempre es recorda que aquestes famílies (els seus fills) no podran gaudir de les activitats extraescolars ni la resta
d’organitzades per l’AMPA. Es decideix també que es remetran cartes a les famílies que ja estan gaudint d’algun servei i no
han entregat la seva autorització.
També s’insisteix en el tema de noves fonts de finançament per l’AMPA. Surten idees com muntar una fira de Nadal i fer una
mena de tómbola amb tiquets i premis. També demanar donacions de joguines i després vendre-les per un preu molt baix.
Una altra idea és fer unes samarretes amb el logotip o disseny nou i vendre-les (algun pare diu que les podria aconseguir bé
de preu). Per últim es comenta la idea del banc del temps (s’explica el projecte del bescanvia).
Valoració del curs passat i del inici de l’actual.
Nadal i festes populars: Els pares proposen que si des de l’escola no es fes una representació o concert de Nadal, es podria
organitzar alguna cosa des de l’AMPA per tal de fer una trobada de les famílies en aquestes dates. S’informa que a dia de la
reunió encara no sabem si l’escola farà alguna activitat oberta a les famílies. Surten iniciatives com “la festa del reciclatge”, “el
Nadal a l’escola”, “festa per la Pau”, etc...
Cuina: s’informa sobre una inspecció de sanitat a la cuina de l’escola. Després d’aquesta han vingut a pintar i a reparar algunes rajoles de les parets. Segons sembla no s’ajusta a la normativa actual i s’haurien de fer obres per tal de reformar-la. El nou
director està molt a sobre del tema i hi haurà una reunió amb l’ajuntament la propera setmana.
En relació també a la cuina es comenta que s’ha demanat un pressupost per canviar els estris de cuina que encara queden
d’alumini per uns altres nous d’acer inoxidable.
També es va fer el suggeriment per part d’una mare de fer una xerrada sobre nutrició, donat que posava en dubte la coherència i garantia nutricional dels menús escolars.
Per últim es va comentar que havien “rumors” sobre el mal funcionament del menjador i alguna queixa sobre els monitors de
menjador... La comissió de migdia recull la queixa i es compromet a fer la visita al menjador i parlar amb direcció i els monitors
per esbrinar aquest assumpte.
Escola de mares i pares: S’informa que ja s’està preparant la primera xerrada de l’escola de mares i pares d’aquest curs, que
serà un taller sobre les emocions, aprofundint l’últim taller del curs passat i que ja s’informarà quan estigui enllestit.
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PÁGINA 5

Es comenta l’èxit de la Sortida de famílies i de la 1ª sessió de “Cinema a la fresca”. Els pares demanen que es repeteixi tant
aquesta activitat com la del Taller de ritmes llatins.
Altres temes: Recordatori de la figura dels enllaços i la seva potenciació.
Recordatori de la feina que es fa des de l’AMPA per a informar als pares: revista Les Fulles del Parc millorada, Pàgina web
(www.edu365.cat/ampaparcguinardo) amb fotos i treballs actualitzats dia a dia, informació via correu electrònic
(ampaparcguinardo@edu365.cat) als pares que el van facilitar, etc.
Fixació de la quota pel curs 2007-2008
Es torna a explicar la situació econòmica actual de l’AMPA. Per la falta de fonts d’ingressos de que es disposava: la venda de
bates i material esportiu, el romanent de les activitats extraescolars, etc
Com que els únics ingressos actuals per a finançar les activitats que gestiona l’AMPA són les quotes i les subvencions, es planteja la necessitat d’incrementar la quota fins a 35 € pel curs 2008-2009, però l’Assemblea decideix per immensa majoria que la
pujada sigui fins als 40 € (per aquest curs la quota anual és de 30 €.)
Ja hem comentat les idees que han sorgit per a aconseguir més diners (sempre sense que interfereixin en les activitats del
viatge de final de curs de 6è).
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 i per cobrir les vacants dels pares que deixen la Junta per motius personals o finalització de l’escolaritat del fill: El Josep Payró i el Josep M. Puig. Sortint varis voluntaris i voluntàries, especialment dels nous pares de P3.
Es fa un agraïment públic al Josep Payró per la seva dedicació durant aquests anys com a president de l’AMPA.
Es nomenen els càrrecs d’enllaç per als diversos cursos: Eva Pujadas (P3), Susana Sanz (P4), Mariona Mas (P5), Rein Gelinck
(1r), Mireia Trenchs (2n), Mercè Lòpez (3r), Mercè Molleda (4t), Sonia De los Santos (5è), Carme Beltran (6è).
Precs i preguntes
Una mare de 6è comenta que aquest curs els alumnes de 6è no faran sorteig de panera ni loteria per Nadal, però si sortejaran
un pernil. Preguntaran si hi ha concert al Nadal a l’escola per fer un CD amb les cançons com altres cursos. També confirma
que es continuaran fent els berenars del divendres a la porta de l’escola, i la venda de fotos de grups a la primavera.
Una altra mare ofereix llibres (treballa a una ONG) per l’escola o l’AMPA. Es queda d’acord en que primer els ofereixi a la biblioteca de l’escola.
Per últim surt la idea de fer un CD—DVD amb les fotos de les activitats del curs com record i vendre’l. S’estudiarà aquesta possibilitat i es parlarà amb l’escola per si poguessin facilitar fotos de les activitats en les quals els pares i l’AMPA no participen i no
podem tenir “reportatge” fotogràfic.
Constitució de la nova junta
Per la seva banda, la Junta pel curs 2007-08 queda constituïda pels següents membres:
President:

Eduard Juvé (P4 i 2n)

Vicepresident:

Joan Claudi de Rialp (P3)

Tresorer:

Jordi Garcia (P4 i 1r)

Secretari:

Carlos Moreno (P3 i 1r)

Vocals :

Àlex Moreno (P4)
Isabel González (4t)
José Manuel Fernández (1r)
Mar Castiella (P5 i 4t)
Rein Gelinck (P4 i 1r)
Sergi Castellanos (5è)
Esperança Galan (P3)
Eva Pujadas (P3)
Joan Millon (P3)
Mercè Butron (P3)
Quim Gibert (P3)

Sense cap altre paraula sol·licitada, es procedeix a aixecar la sessió a les 19,45 hores del dia 20 de novembre de 2007.
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GRATUÏTES
A partir de gener, obrirem una llista per apuntar-s’hi a dues noves activitats:
•

Escacs. Activitat a realitzar, de forma gratuïta, durant el temps de migdia, de 14,30 a 15,30,
per nens i nenes de Primària (de 1r a 6è) que voluntàriament s’hi apuntin.

•

Korfbal. Activitat també gratuïta a realitzar els dimecres de 171/4 a 18

1/4 hores

i també
pels de 1r a 6è. El Korfbal (o Corfbol) és un esport d’equip mixt, en algunes coses similar al
bàsquet, que l’any passat varen practicar els alumnes del Parc Guinardó gràcies al Joan,
mestre d’educació física del curs passat, que el va donar a conèixer als nanos. Com que alguns han preguntat si aquest any es faria, el Joan s’ha ofert a fer de monitor d’aquesta activitat com a extraescolar.

Després de les vacances de Nadal, obrirem la inscripció a les dues activitats i depenent de les
sol·licituds que tinguem ja us informarem de com quedaran els grups formats.

ROBA ESPORTIVA
Hola famílies, des de l’AMPA, us volem recordar que tenim encara roba esportiva amb el logotip
de l’escola( samarretes, xandalls, ronyoneres, gorres, etc).
Aprofiteu l’oportunitat i ajudeu-nos a buidar les existències actuals, fet que servirà per col·laborar
econòmicament amb l’AMPA i de pas que els nostres fills portin l’equipament esportiu de l’escola.
Si esteu interessats pregunteu, a partir de les 17 hores, per l’ANA SARACHO.
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VISITA AL MENJADOR
Com ja és norma des de fa uns cursos el 28 de novembre hem fet la visita “sorpresa” trimestral al menjador per veure “in situ” com es desenvolupa aquesta activitat.
Diem “sorpresa” perquè com ja sabeu es fa sense avisar quin dia serà, i procurem escollir un
dia amb un menú no gaire atractiu. Aquest dia hi havia: patates amb mongeta verda, carn
estofada / bistec i mandarines.
Hem de comentar que ens havien arribat queixes d’algun pare-mare i que hem mantingut
una conversa amb el coordinador dels monitors de pati i migdia.
Però anem per parts:
Quant a la quantitat i qualitat del menjar, no hi ha cap novetat. Continua sent molt correcta
(nosaltres ens varem quedar a dinar i fins i tot vam repetir d’algun plat). Com sempre varem
fer una ullada a la cuina i vam xerrar amb la Loli (cuinera). En aquest sentit les novetats són
que va haver una inspecció de sanitat i es van detectar irregularitats. Per una banda les
“reparables” com són posar algunes rajoles que faltaven a la paret i pintar el sostre; I per una
altre banda les que no impliquen una reparació sinó fer una cuina nova per adaptar-se a la
actual normativa vigent (no poden haver-hi mobles de fusta; no pot estar una nevera
d’obra com la que tenim; també es necessita un altre terra, rentaplats etc..).
La primera part, és a dir reparar el més urgent de la cuina es va fer un cap de setmana després, però l’altre part està pendent de que es realitzi el projecte de construcció d’una cuina
nova, però això està pendent de les gestions de l’equip directiu i us mantindrem informats a
mida que hi hagin novetats.(mireu l’article de la portada).
Afegir per últim que des de l’AMPA també s’ha demanat pressupost per canviar per acer inoxidable les últimes olles que queden d’alumini.
Respecte al tema de la dinàmica del menjador (que a algun dels pares li va semblar una mica “estressant”), també varem xerrar amb el coordinador . Ens va explicar que no castiguen
perquè un nen s'acabi el menjar ( la seva “exigència” és que mengin una quantitat raonable
de cada plat) , sinó que normalment el nen que no menja bé és que molesta a la resta del
grup i per això acaba castigat. Ell també ens va fer arribar la seva “queixa” sobre la indisciplina i falta de respecte d’un grup de nens que havia provocat en algun moment possiblement
una major intolerància i un augment dels càstigs. Ens varem comprometre a realitzar un
seguiment del tema i ens consta que també ha hagut una reunió amb l’equip directiu.
Us mantindrem informats.
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PRIMER PREMI DE CORALS
PEL PARC DEL GUINARDÓ

El 1r. Premi, pel Parc del Guinardó
Si el curs passat els nois i noies de 1r del Parc del Guinardó, després de superar dues eliminatòries van aconseguir
arribar a la Final del Concurs de Corals Escolars del Congrés de Cultura Catalana, al Palau de la Música Catalana,
aquest curs, a 2n. ja, s’han superat a ells mateixos i no conformant-se en arribar una altra vegada a la Final, aquest
cop a la Basílica de Montserrat, s’han endut el Primer Premi.
Enhorabona!!!
És el premi a la bona feina de la Montse.
Bravo pels nostres nens i nenes i la Montse!!!

L'AMPA DESITJA A TOTES LES FAMÍLIES
UN BON NADAL I UN FELIÇ 2008

