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Any Nou - Cuina Nova
De mica en mica, s’omple la pica.

índex

Sembla ser que a la tornada de vacances de Nadal, tindrem la cuina i el
menjador nous.

ANY NOU—CUINA NOVA

Per fi les nostres filles i fills podran assaborir la cuina de la Loli. Per fi
menjar calent.

GRÀCIES PILAR

2

EXTRAESCOLARS / EMP

3

De la resta de les obres, ja veurem. De moment s’estan posant d’acord
els de Patrimoni històric i els arquitectes del Consorci per perfilar el nou
projecte. Esperem que tot plegat acabi bé (respectuós amb el patrimoni
però útil pel seu ús escolar) i dintre dels terminis normals. No volem estar varis anys rodejats d’esvorancs, trinxeres i maquinotes (perdó Tomàs
Molina).
PD— Sabíeu que històricament les 3 casetes no eren blanques? I que
recuperarem el seu primitiu color, que sembla ser que eren de color crema?
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VISITA AL MENJADOR
ESCOLA de PARES i MARES
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CARTA OBERTA d’una Mare
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ASSEMBLEA AMPA
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BON ANY
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QUOTES 2008-2009:
Recordeu, que tal i com va
aprovar l’Assemblea de socis i
sòcies de l' AMPA, la quota
anual (de 40€ per família i curs)
s’està cobrant per aquestes
dates.
Els que NO van signar
l’autorització bancària l’any
passat, haurien de parlar amb l’
Ana Saracho o qualsevol altre
membre de l’ AMPA per soluci‐
onar el tema.
RECORDEU:

Pàg. Web: www.edu365.cat/ampaparcguinardo
e-correu: ampaparcguinardo@edu365.cat

Que sense estar al corrent de
pagament no es podran realit‐
zar cap activitat extraescolar ni
anar de colònies ni...
Gràcies.
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MOLTES GRÀCIES , PILAR
Doncs sí, la Pilar Closas es prejubila. Actualment és l'especialista d’Educació
Especial, abans havia estat tutora de P5 i abans, durant vuit anys, havia estat la directora del Parc del Guinardó.
Ella volia continuar fins al final del curs, però l’Ajuntament no l’ha deixat; o
s’adhereix al Pla de prejubilacions abans del 31 de desembre o haurà
d’esperar a l’edat reglamentària.
Alguns pares, els més nous, no la coneixeran gaire, però d’altres sí que sabem l’important paper que ha jugat en aquesta escola. Per això et donem
les gràcies, pels molts anys i esforços que has donat en benefici dels nostres
fills i filles i, indirectament, per que a través de l’educació i l’ensenyament
has posat el teu granet de sorra per fer aquesta societat més habitable.
GRÀCIES, PILAR!!
PD— Qui vulgui conèixer una mica més sobre la Pilar podeu visitar l’apartat d’entrevistes a la nostra web:
http://www.edu365.cat/ampaparcguinardo/entrevista.htm

Et desitgem el millor
a la teva nova etapa
A la tornada de Nadal, l’Escola farà un petit
acte de comiat a la Pilar, ja que abans era
una mica precipitat fer alguna cosa en condicions, donat l’aglomeració de tasques de final de trimestre.

Última hora — Ens acabem d'assabentar que també es jubila la Conxita, la vetlladora. Els nostres
millors desitjos també per a ella.
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PÀGINA 3

ESCOLA DE PARES
El passat dimecres 22 d’octubre es va realitzar a l’escola un Taller, per a pares i mares, sobre el
CANVI CLIMÀTIC: KYOTO A CASA al menjador de l’escola, mentres a l’aula de música es realitzava un altre Taller sobre el mateix tema però en aquest cas dirigit als nostres fills i filles.
Xerrada destinada a tots els pares i mares interessats, on es tractava la problemàtica actual sobre
el canvi climàtic i els seus efectes adversos sobre el planeta: gasos d’efecte hivernacle, augment
de les temperatures, etc.
Per finalitzar, es va debatre possibles solucions que podem posar
en marxa des de les nostres cases i es va deixar a tots els assistents
un llistat de recursos per a ampliar sobre el tema.
Mentres, els més joves gaudien d’una activitat lúdica per a sensibilitzar-los sobre el problema del canvi climàtic.

Activitats extraescolars
Aquest curs 2008-2009 hem mantingut vàries de les extraescolars que vàrem iniciar el curs passat
i hem recuperat de noves.
Així actualment estem realitzant: escacs, karate, gimnàstica rítmica, teatre, roda d’esports, psicomotricitat i bàsquet.
També estem pensant a realitzar en un futur immediat una extraescolar lúdica (jocs i cançons) realitzada integrament amb anglès. Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb algú de l’ AMPA.
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CONSELL ESCOLAR
RESUM DEL CONSELL ESCOLAR DEL 25 DEL JUNY DEL 2008
El dia 25 de juny es va reunir el consell escolar, i es va informar sobre els pactes i compromisos de
l’empresa de menjador, de les obres, de noves propostes d’anglès, de les incidències de la piscina, de
les festes, de les entrades i sortides i de les tutories per el curs 08-09.
L’empresa de menjador s’ha compromès: a enviar una factura detallada sobre el material gastat, a reposar el material de cuina, a elaborar el seu projecte pedagògic seguint el projecte educatiu
del centre, a passar els rebuts el mateix dia de cada mes, a excepció dels mesos de juny i setembre, a
mantenir la ràtio d’un monitor per 14 nens a parvulari i un monitor per 23 nens a primària, a introduir un 5% de menjar ecològic i a contractar un monitor “games” per fer jocs en anglès.
L’escola ha fet la proposta de pagar l’hora de monitoratge del mes de juny amb el romanent de
menjador i augmentar tan sols l’IPC en el rebut de menjador.
La comissió d’obres té tres demandes prioritàries, que són: accés directe a la carbonera, amb
llum solar perquè respiri, canviar la calefacció per aire condicionat i anivellar el pati i posar-hi paviment esportiu.
S’ha fet un pressupost, que s’ha enviat a l’IMEB, per realitzar un taller de jocs en anglès i amb
monitors. És primordial comptar amb una aula específica de l’assignatura per poder desenvolupar el
currículum d’anglès.
L’escola es manifesta a favor de la piscina, però en condicions de seguretat per als nens que hi
assisteixen, donat que el complex esportiu Martinenc no dóna seguretat en les seves actuacions, fet
que ha provocat diversos incidents amb les famílies. Es van consultar els complexos esportius de Llobregós i de Sant Andreu; cap dels dos ens pot assumir. També s’ha parlat amb el complex esportiu Catalunya per intentar entrar a les llistes. Per altra banda, alguns pares han manifestat la seva disconformitat presentant un escrit dirigit a l’Ajuntament, explicant que l’escola ha fet el que ha pogut, però
que el tema no està ben solucionat.
El claustre manifesta que necessita temps per estructurar la celebració de les festes a l’escola, ja
que considera poc dinàmic instituir-les a priori de forma estable. Les festes que es realitzaran l’any
vinent seran: l’Aniversari de l’Escola (sense la participació dels pares), Santa Cecília (sense la participació dels pares), Nadal, aquesta festa es celebrarà cada dos anys. Un any es celebrarà la festa de Nadal i,
el següent, la Festa de Primavera (els pares hi participen), Carnaval es farà com s’ha fet aquest any, els
pares manifesten que se’n pot parlar per celebrar-lo dissabte, a Sant Jordi s’hauria d’allargar l’estona
de la paradeta de venda de llibres (els pares hi participen), Final de Curs (els pares no hi participen).
S’aprova la normativa d’entrades i sortides, que es portarà a terme el proper curs. Es demana
que entre tots reflexionem sobre la possibilitat d’establir un servei de monitoratge per solucionar la
problemàtica dels retards a l’hora de sortir de l’escola.
S’informa que Josep Maria Sorribas ha estat escollit director del centre per quatre anys i de les
tutories per l’any vinent.
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PÁGINA 5

RESUM DEL CONSELL ESCOLAR DEL 6 DE NOVEMBRE DEL 2008
1.- Lectura i aprovació de l’acta del consell anterior.
S’aprova l’acta del consell anterior.
2.- Eleccions al Consell Escolar. Renovació de càrrecs.
Dilluns es farà el sorteig dels pares i mares que estaran a la mesa electoral.
Actualment al Consell Escolar hi ha:
6 mestres (per renovar, 3).
6 pares (per renovar, 3).
1 representant de l’AMPA (Eva Pujadas).
1 representant del PAS (Milagros Rivero).
1 representant municipal (Montserrat Rovira).
El president del Consell (Josep M. Sorribas).
Equip de Direcció (Montse Jané i Núria López).
La Sílvia Majoral substitueix l’Esther Fouces, fins a les properes eleccions. En Josep Payró deixa el Consell
Escolar perquè el seu fill ja no es a l’escola, i en Sergi Castellanos, la Isabel González i l’Àlex Moreno presenten la renúncia per motius personals; per tant, queden 6 places per cobrir. Es farà un comunicat als pares,
notificant que hi ha 6 places per cobrir.
3.- Avaluació de la memòria del curs 2007-2008.
S’avalua la memòria del curs 07-08 i es clarifiquen dubtes.
4.- Aprovació de la Programació General de Centre del curs 2008-2009.
- A partir de la presentació d’un projecte sobre l’aplicació de les noves tecnologies a l’escola, es possible
que l’IMEB faci una dotació important de material.
- Dins de les comissions que forma el claustre aquest curs desapareixen la comissió d’arxiu fotogràfic i la
comissió de manteniment d’interior i exterior es canvia per la de jardineria.
- Aquest any ens han dotat d’una vetlladora (persona de suport) pel cicle inicial i una Tècnica d’Educació
Infantil (mainadera per a P3).
- S’aprova la PGC del curs 08-09.
- S’aproven les noves sortides de 3r. “Viu la recerca” i de 5è. “Cim de les Àligues”.
5.- Comissions.
La comissió de menjador: es va reunir per fer la valoració del servei de càtering, Es va valorar que tot funciona més o menys bé, i es va puntualitzar que el menjar no era massa calent, però s’està intentant solucionar. Es va informar que havien donat setze beques i que posteriorment, mitjançant un pacte entre el Consorci i l’Ajuntament, n’havien aconseguit dues més per famílies amb problemàtiques importants.
6.- Obres.
La comissió d’obres: aquesta es va constituir per fer el seguiment de les obres i amb aquesta intenció es va
celebrar una reunió amb l’arquitecte i els seus membres. En aquesta reunió, l’arquitecte de l’Ajuntament
no es va mostrar receptiu a les propostes que des de la comissió se li feien. A més no es va poder aconseguir veure el projecte d’obres. Un cop adjudicada l’obra, l’empresa encarregada de portar-les a terme va
manifestar la disposició de començar ràpidament les obres i es va mostrar oberta a acceptar modificacions
que es van fent sobre el projecte.
Un pare de la comissió demana al director que aturi les obres, ja que en el projecte no s’ha fet l’estudi històric de defensa del patrimoni. El Director li respon que ell no pot prendre aquesta decisió, però que des
de la comissió es pot vetllar perquè no es faci cap disbarat. El pare, davant d’aquesta resposta, envia dos
escrits, un dirigit a l’AMPA i un altre dirigit al Consell Escolar i Equip de Direcció, per demanar que aquests
òrgans de govern demanin l’aturada de les obres.
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En el Consell Escolar s’aprova un escrit de resposta a la petició, en què es manifesta que aquesta decisió no
ens correspon a nosaltres, però que informem de la demanda als responsables de l’obra.
El Consell Escolar fa la petició de demanar una còpia del projecte d’obres. El Director es compromet a fer
un escrit, dirigit a el Sr. Casimir Macià, director de Centres Educatius de l’IMEB, per sol·licitar-la.
Les obres actualment estan parcialment aturades. L’arquitecte ha parlat amb Patrimoni i s’han de fer modificacions.
7.- Mobiliari.
El Consell aprova la compra d’un moble que es posarà davant la classe de música, i que serà per als monitors del servei de menjador.
8.- Temes de l’AMPA.
El dia 19 hi ha una assemblea en la qual es vol parlar de la funció dels enllaços de les classes i les eleccions
al Consell Escolar.
Es va fer una xerrada sobre “El canvi climàtic” i ara n’hi ha programada una altra sobre “Expressió i comunicació”. Està pensada perquè hi participin nens i nenes, pares i mares.
Sempre que hi hagi un mínim de demanda, es farà Casal de Nadal.
9.- Informacions generals.
No ens han concedit el monitor de conversa en anglès.
———————————————————————————————————————————————

RESUM DEL CONSELL ESCOLAR DEL 16 DE DESEMBRE DEL 2008
Es va procedir, desprès d’haver realitzat les oportunes eleccions de cada sector representat, a la constitució
del nou Consell Escolar de l’escola i a la formació de les noves comissions de treball.

Composició del Consell Escolar :

EQUIP DIRECTIU

SECTOR MESTRES

SECTOR PARES

SECTOR PAS

Josep Mª Sorribas

Esther Pérez

Eduard Juvé

Milagros Rivero

Montse Jané

Pilar Escolà

Maria Mestre

Núria López

Silvia Majoral

Lorena León

Carolina Traver

Jordi Garcia

Isabel Ferreros

Susana Sanz

Lourdes Vallvé

Eva Pujadas

Representant de l’AMPA: Sergi Castellanos
Representant Municipal: Montserrat Rovira

Comissions del Consell Escolar

Comissió permanent

Comissió econòmica

Comissió de menjador

Comissió d’obres

Josep Mª Sorribas

Josep Mª Sorribas

Josep Mª Sorribas

Josep Mª Sorribas

Montse Jané

Núria López

Carolina Traver

Lurdes Vallvé

Núria López

Isabel Ferreros

Milagros Rivero

Silvia Majoral

Pilar Escolà

Milagros Rivero

Maria Mestre

Eduard Juvé

Eduard Juvé

Jordi Garcia

Eva Pujadas

Eva Pujadas

Lorena León

Sergi Castellanos

Susana Sanz

Montserrat Rovira
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PÀGINA 7

Fira de Joguines i Disfresses
Si teniu joguines velles però en bon estat, que els vostres fills i filles ja no els hi fan gaire cas, no
les llenceu, si us plau. El mateix us diem amb aquelles disfresses tan guapes que els vostres fills,
després de portar-les durant varis carnestoltes, ja estan demanant canviar de disfressa pel proper carnaval, no les llenceu.
L’ AMPA muntarà uns Encants de Joguines i Disfresses, pel febrer abans del Carnestoltes i ens
podreu fer donació de tot allò que anàveu a llençar ara per fer una mica de lloc als armaris, nosaltres ho vendrem amb un preu rebentat (preus de crisi), així ajudarem a la circulació i reutilització de productes que estan prou bé encara i de pas millorarem les magres finances de
l’Associació. Així tots sortim guanyant i de pas donem una mica de color a l’escola amb la participació de les famílies.

Resultats de les eleccions
Eduard Juvé i Morillo

77 Vots

Maria Mestre Bassa

76 Vots

Lorena León Cartaña

68 Vots

Jordi Garcia Rodríguez

67 Vots

Susana Sanz Palacin

64 Vots

Eva Pujadas Capdevila

62 Vots

Xavier Vergés Farrers

59 Vots

Maria Cecilia Cardiello

55 Vots

Ana López Guillermo

35 Vots

Mercedes Butrón Sánchez

33 Vots

Els sis primers seran els representants dels
pares i mares al Consell Escolar i els quatre
següents seran els suplents en cas que durant aquests propers anys hi hagi alguna baixa dels titulars.
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RECULL DE PREMSA

Nens rodanxons, galtaplens i de cuixes rodones estan sent identificats com a precoços obesos en
alt risc de patir la resta de les seves vides un malaltís excés de pes. Ja no és un problema exclusiu
dels nens nord-americans, sinó que acaba de ser detectat en la població de 3 a 12 anys de cinc
ciutats espanyoles, entre les quals dues catalanes. Un imaginatiu programa de salut anomenat
Thao, avalat per les administracions sanitàries espanyoles, ha analitzat 10.000 nens d’aquestes
edats i ha detectat que el 22,4% tenen excés de pes: el 10,4% són obesos i un altre 12% tenen un
anòmal sobrepès.
El grup dels que tenen entre 3 i 5
anys és el que més inquieta els metges que dirigeixen aquest estudi, ja
que es tracta d’una franja d’edat
d’intens creixement muscular, punt
de partida de moltes de les predileccions gustoses de la resta de la vida.
Al 8,9% d’aquests nens i nenes se’ls
ha diagnosticat obesitat, i el 12,1%
tenen sobrepès. Les seves dietes,
van explicar, són massa grasses, salades i dolces.
XIFRES ALARMANTS // “Les xifres que al·ludeixen als nens de 3 a 5 anys són alarmants i hi pensem
intervenir”, va afirmar el doctor Gregorio Varela, professor de Nutrició a la Universitat San Pablo
CEU, de Madrid, impulsor de l’estudi. Un nen obès té altes probabilitats de mantenir aquesta malaltia la resta de la vida, va advertir, cosa que implicarà escurçar en uns 13 anys la seva longevitat.
El programa Thao s'estendrà aquest any a 30 municipis espanyols (10 a Catalunya), i arribarà a
65.000 nens menors de 12 anys. S’aplica a través dels ajuntaments, amb les pautes que faciliten
els metges adscrits al projecte.
Thao consisteix a mesurar, a les escoles, el pes, l’alçada i l’índex de massa corporal de la població
seleccionada. A partir d’aquestes dades, els ajuntaments participants elaboren programes d’acció
dirigits als cuiners escolars, les famílies dels alumnes, els restaurants de la localitat i els mateixos
nens. L’objectiu és promoure l’aigua com a beguda fonamental en detriment dels sucs envasats,
descobrir la fruita i el menjar natural i donar orientacions culinàries a aquells que no sàpiguen cuinar de forma saludable.
En l’origen de l’obesitat precoç, van explicar els metges, hi ha la tendència a alimentar els nadons
de menys de 3 anys amb llets preparades, que són excessivament energètiques, i també la creixent supressió dels espais de joc. “Molts nens de 2 anys arriben a passar tres hores diàries veient
vídeos animats —va afirmar el pediatre Rafael Tojo— . Els gens de l’esser humà estan preparats per
fer una gran activitat física, que no fem”.
EL PERIÓDICO
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VISITA AL MENJADOR
El passat 30 d’octubre ens vam reunir la comissió del menjador del Consell Escolar, formada tant per representants de les famílies com dels mestres. Els assistents vam ser en Josep Mª Sorribas, la Montse Jané, l’Eva
Pujadas i la Maria Mestre.
En primer lloc vam poder fer una breu visita al menjador i veure “in situ” el bon funcionament d’aquest,
malgrat que les obres encara continuen. Vam poder parlar amb alguns dels monitors i amb la Loli (la cuinera) i ens van explicar com s’organitzaven, ja que mentre durin les obres s’han de distribuir en tres torns:
Al primer torn, de 12’30 a 13’30, dinen els més menuts de l’escola, els alumnes de parvulari. Reben la vigilància de cinc monitors i a més la tècnica d’educació infantil qui està tot el dia entre les tres aules de parvulari. Quan acaben de dinar surten tots al pati a jugar una estona, fins que els nens i nenes de P3 i P4 pugen a dormir.
El segon torn, de 13’30 a 14’15 dinen 1er, 2n i 3r. Van entrant per cursos ordenadament en petits grups, i
a mida que van entrant van seient al seu lloc i comencen a dinar. La veritat es que es respira un clima força
relaxat i agradable on els nens i nenes van dinant i conversant amb els seus companys.
El tercer torn, els de 4rt, 5è i 6è es fa de 14’15 fins a les 15’00. Als d’aquest torn els hi queda l’estona del
pati partit, ja que l’ han de fer mitja hora abans de dinar i els hi queda mitja hora després de dinar.
El dia d’aquesta visita es va dinar cigrons de primer, peix de segon acompanyat amb una mica d’amanida i
una pera de postres, menú una mica complicat per alguns nens, però en general s’ho van menjar força bé.
Tot i que no ens vam quedar a dinar i no ho vam poder assaborir, podem dir que el menjar tenia un aspecte excel·lent.
Respecte la reunió de la comissió vam estar comentant alguns aspectes per millorar. Per part de l’escola
ens van comentar que havien demanat a l’empresa alguns canvis, ja que al principi sembla ser que el menjar no arribava prou calent, cosa que ja s’ha solucionat. A petició de l’escola, havien fet alguns canvis en
alguns productes, per exemple ja no portaven el peix arrebossat amb diferents formes, ja que no es considerava prou adequat. Per part dels pares també es va comentar l’excés de carn picada (croquetes, salsitxes, hamburguesa o mandonguilles) al llarg de la mateixa setmana; l’excés de carn vermella (en relació al
menú del curs anterior) o algunes combinacions d’aliments que el curs anterior ja s’havien millorat arrel
d’una avaluació feta per Sanitat (com per exemple, no barrejar la proteïna vegetal –llenties- amb l’animal –
carn vermella- en el mateix àpat o fer arròs amb les llenties i espinacs amb els cigrons). També vam comentar que ens semblava que era millor que només hi hagués un dia làctic i no dos, tot i que se’ns va informar
que els nens i nenes poden escollir fruita el dia que hi han làctics si ho prefereixen. Es va comentar que el
menú, en general, era molt millor el curs passat. De tota manera, aquest menú és provisional fins que acabin les obres (quedaven escassament dos mesos) i la Loli tornarà a cuinar ben aviat!!
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ESCOLA DE PARES
Proper Taller: “Expressió i comunicació”
Dies 4, 11 i 18 Mes març 2009 Hora 171/4 h.
Lloc Escola Municipal Parc del Guinardó
Temàtica / Títol : Expressió i comunicació / Relació família - escola:
l’expressió, la comunicació i els valors a través del cos i els seus llenguatges

Aquest bloc formatiu està dedicat al cos i a la seva capacitat
d’expressió.
Amb els llenguatges del cos com a eix, parlarem de les relacions entre generacions i entre la família i
l’escola. Parlarem d’igualtat, de respecte, d’autoestima, etc . Aprendrem a relaxar-nos. A expressar
tranquil·litat. A donar confiança. Els eixos de treball seran: els valors de la igualtat de gènere,
l’expressió i els seus llenguatges, la comunicació a través d’un diàleg interactiu, igualitari, etc. , la
creació.
Metodologia:
Taller.
Un espai conjunt de relació -comunicació entre les famílies i els/les seus/seves fills/es, a l’ inici i final
de cada sessió.
Dos espais diferenciats: un per als infants i un altre per als adults, a la part intermèdia de les sessions.
Durada:
3 sessions de 2 hores
Síntesi de continguts:
Durant les tres sessions, treballarem els temes següents:
Cos i autoconeixement: unitat cos, ment, emocions; plaer en el moviment, en el joc.
Cos i cura: relaxament, la respiració, la veu.
Cos i relació -comunicació: comunicació no verbal. Relacions entre persones. La confiança en si
mateix/a i en els/les altres.
Cos i creació: cos i plàstica, cos i drama, cos i ritme, cos i veu, cos i escriptura.
Compartir el plaer de la sorpresa, la recuperació del que és lúdic.
Convertir en insòlit el que és quotidià, i convertir en quotidià el que és insòlit.
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CARTA OBERTA D’UNA MARE
Esas tareas tan ingratas
Últimamente me he planteado el sinsentido de los trabajos voluntarios: el AMPA, los clubs deportivos, los voluntarios…
Las personas que sacan adelante estos trabajos suelen dedicar tiempo y esfuerzos a sus tareas para, en el mejor de
los casos, pasar desapercibidos y, si algo sale mal, pagar los platos rotos.
¿Cuántos de los padres/madres que se quejan de lo mal que funcionan, pongamos por caso, las actividades extraescolares de una escuela, se llegan a plantear echar una mano, es decir, buscar las extraescolares, pedir presupuestos,
elegir las más adecuadas, ponerlas en marcha y aguantar las quejas porque no son las mejores?
Parece raro que a un paleta, al que le pagamos, se retrase días o semanas en concluir un proyecto sin que nos atrevamos a quejarnos demasiado (imagínate si nos lo deja como está, ¿dónde nos lo acabarían?) y que a una persona que
voluntariamente cede su tiempo al bien común le pidamos que no se equivoque, que no se retrase, que nos mantenga informados y que haga lo que le decimos…
El cinismo y la desconfianza presiden nuestras relaciones con la mayoría de las instituciones: ¿quién no desconfía, en
mayor o menor medida, del gobierno? Y me refiero tanto al estatal como al autonómico o al municipal.
Y esa desconfianza se extiende a ámbitos absurdos: podemos, perdón: debemos, exponer los problemas que veamos,
pero la propuesta debería incluir posibles soluciones del problema. El “no me gusta” no es un criterio racional.
No todos tenemos tiempo libre que dedicar, sobre todo de manera continuada, a la escuela o al equipo deportivo
pero, si vemos un problema, seguro que somos capaces de plantear el problema y una solución. Y seguro que los
que toman las decisiones (que también son voluntarios/as) podrán explicarnos por qué han aceptado una decisión y
no otra.
Un trabajo de 24 horas repartido entre 6 personas toca a 4 horas por persona. Repartido entre 24 personas, toca a 1
hora. Pensemos en ello.

Ana

Assemblea AMPA
El 19 de novembre del 2008 vàrem realitzar l’Assemblea anual de socis i sòcies de l’ AMPA, amb una assistència de prop de 40 associats.
A part de l’aprovació de l’acta anterior i de la Memòria del curs passat, es van comentar les activitats realitzades durant el curs (sortida de famílies, cinema a la fresca, trobada de slots, taller de
balls...) i es van valorar de forma positiva.
També es va aprovar la Memòria Econòmica. S’insisteix en el tema de noves fonts de finançament per l’ AMPA. Surten idees com muntar una Fira de joguines de segona mà que prèviament hagin donat els pares (sempre en bon estat). També fer una altra amb objectes de casa
que ja no es facin servir. Una altra idea és fer unes samarretes amb les fotos dels nens de cada classe i vendre-les . També surt la idea de fer un concurs per un nou “logotip” i si anés bé fer
també una samarreta.
Es planteja l’ increment de la quota fins a 42 € (increment del IPC) pel curs 2009-2010 i
l’Assemblea l’aprova per unanimitat.
Es confirma la continuïtat de la venda de llibres per la diada de Sant Jordi, i s’explica que es demanaran més llibres i s’estarà més estona per vendre els llibres. Algun pare demana si seria
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possible fer una pre -reserva de llibres abans del dia de sant Jordi . Per últim es valora la possibilitat de fer venda de loteria pel curs vinent.
Quant al tema de Casal d’estiu s’aprova (o es demana) que l’ AMPA contacti amb escoles del
barri per poder orientar cap a algun casal d’escola, donat que segurament no es podrà fer a la
nostra escola per les obres.
També es comenta el tema de poder introduir com extraescolar l’anglès. Després de valorar possibilitats es queda d’acord en mirar propostes des de parvulari per fer alguna activitat en llengua
anglesa (com ara cançons o contes en anglès, jocs en anglès, ...) que no interfereixin en el currículum de l’assignatura de llengua anglesa.
Es nomenen els càrrecs d’enllaç per als diversos cursos: Lara Raval (P3), Eva Pujadas (P4), Susana
Sanz (P5), Ramon Martínez (1r), Rein Gelinck (2n), Dania Orlandini (3r), Mercè Lòpez (4t), Mercè
Molleda (5è), Sonia De los Santos (6è).
I es fa una crida a la participació a les properes eleccions per al Consell escolar.
Finalment es va ratificar la Junta:
Eduard Juvé, Carlos Moreno, Jordi Garcia, Joan Claudi de Rialp, Mar Castiella, Rein Gelinck, Lorena León, José Manuel Fernández, Sergi Castellanos, Espe Galan, Alfred Quintana, Sergi Cervantes, Eva Pujadas, Lara Rabal, Juan Millón, Isabel Gonzalez, Merche Butron.

bOn ANY 2009

L’AMPA US DESITJA UNES BONES VACANCES DE NADAL !!

