
El dissabte 23 de maig, els nens i nenes de l’escola
que fan extraescolars esportives van participar a la
festa al Parc del Clot que organitza CET-10.
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APAPA INFORMA’T

Finals Juny 09.
S’envien les cartas a totes les families amb la informació
de llibres, imports i dades bancàries per a fer el seu
pagament.

De nou ens acomiadem...
Com cada any quan arriba el mes de juny, toca dir-nos adéu i fins setembre, toca desitjar-vos bones vacances i el que més ens dol es acomiadar-nos dels que
parteixen per iniciar un nou viatge cap a la ESO, que són els nens de 6è, els nens que durant 9 anys han assistit a l'escola cada dia, on han fet amics, han après
a llegir , a escriure..., però el que és més important, s'han convertit en les persones que són ara. A tots ells, els desitgem que tinguin molta sort en aquest nou camí
que emprenen. 
Però no ens hem d'oblidar dels petitons que arriben i que els toca iniciar-se en aquest nou món escolar, a ells també molta sort.
I a tots els que ja hi som, que hem de continuar, dia a dia. 
Des de l'AMPA seguirem amb la tasca que ens pertoca i fent el que hem fet fins ara, treballar conjuntament amb l'escola per aconseguir un espai de cultura, pau,
integració...
I recordeu la importància que té l'AMPA en aquest recorregut, nosaltres som els pares i mares d'aquests infants, i aquest dret el podem
exercir des de l'AMPA, amb l'objectiu fonamental de representar els interessos dels pares, mares i tutors legals dels
alumnes dins de l'escola.
Des d'aquí donar les gràcies a tots els que aquest curs heu col·laborat en les feines, que són moltes, i convidem a tots els
que vulgueu a participar-hi activament. Recordeu que l'AMPA és oberta a tothom. Bones vacances i fins setembre!!!!
Inma Amaya
Presidenta de l’AMPA Escola Octavio Paz

FESTA
FI DE CURS

2008/09

amb els... MÉS TUMÀCAT

Una parella d’allò més divertida que ens farà passar
una estona super divertida plena de música i color.

El dissabte 20 de juny a les 11:30hs

No us oblideu de portar el vals que trobareu en
aquesta revista i que podreu bescanviar per a una
beguda gratis i un petit obsequi....

Us esperem!!!!

Agenda
curs  2009-22010

8 i 9 de setembre 09. 
Es poden passar a recollir els llibres i bates de 17:00hs
a 19:00hs. Imprescindible portar el justificant d’ingrés.

14 de setembre 09.
Comença el curs 2009-2010. 
La guarderia s’inicia el primer dia d’escola.

15 i 16 de setembre 09.
Inscripció a les activitats extraescolars. 
Horari de 16:30 a 18:30 hs. 

FESTIVAL INTERESCOLAR CET-10

AA  llaa  ffeessttaa  ddee  ffii  ddee

ccuurrss......  vviinnee  aa  bbuussccaarr  eell

tteeuu  rreeggaall!!!!!!
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La Rosa es de Abarán un pueblo de Murcia. En el año 1962 vino
a Barcelona para trabajar. Desde entonces pràcticamente
siempre ha estado en colegios y guarderías porque le gustan
mucho los niños.

Tiene 3 hijos y actualmente tiene 2 nietos. Vive en Segur de
Calafell, un pueblo precioso que le encanta, y cada día dedica
más de 1 hora de viaje por trayecto.

Lleva 3 años en la escuela  y me comenta que es la primera vez
que hace de conserje ¡pues la verdad es que nadie lo diría!, la
experiencia ha sido muy positiva y los niños están encantados.
La lástima es que nos queda muy poquito para disfrutar de ella,
porque a finales de año se jubila; por lo que felicitémosla por esta
nueva etapa que comenzará y aprovechemos de  ella lo poquito
que nos queda.

Un llibre de capçalera
El Juego del Ángel  de Carlos Ruiz Zafón y La catedral del
Mar de Ildefonso Falcones, que lo estoy leyendo
actualmente por segunda vez.

Una pel·lícula per tornar a veure
Una no, tengo dos : Sonrisas y lágrimas y Lo que el viento
se llevó.

Un país o ciutat per perdre's
Paris 

De quin color és Barcelona?
Para mi es multicolor

Un racó de la ciutat per passejar
El Barrio Gótico, sin duda.

Quina és la teva música
Los boleros, yo soy muy romántica.

Dolç o salat
Dulce, salado y también ácido, me encantan los limones.

Un desig, un somni...
La paz en el mundo y sobre todo que nadie pase
necesidades, sobre todo los niños. 

De no fer el que fas ara... què voldries fer?
Pues seguramente enfermera, cuando estaba trabajando
con el médico pensé en estudiar y dedicarme, pero al
conocer a mi marido y casarme, ya se acabó el sueño y
como no, comenzaron otros.

Què és el que més t'agrada de l’estiu?
Lo que más me gusta es viajar y sobre todo la luz del
verano,  que te da fortaleza y te recarga de alegría.

Gràcies Rosa!!!

Coneixe’m millor a....

Escola de Pares

Jornada de Volei Platja
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La Rosa

El passat 10 de juny vam assistir a la xerrada VACANCES D’ESTIU: La
feina d’escola arriba a casa. Com hem d’ajudar-los? amb el Ramón
Almirall. (Psicòleg i Assessor Psicopedagògic).  Aqui teniu alguns dels
suggeriments que es van fer i sobre els quals vam estar reflexionant:

L'obligació i responsabilitat dels deures és dels fills... NO dels pares!!!  Els
pares tenim tendència a agafar la càrrega dels deures com a nostra i no és
així.

Les repercussions de no fer els deures haurien de ser pactades entre
l'escola i casa.

Els fills normalment volen que se'ls ajudi a fer deures per portar-los bé al
cole.

S'ha d'ajudar als fills a crear una rutina per fer els deures. Estipular un temps
concret i acompanyar-los de manera inter-mitja: supervisió sense control
excessiu. 

Els pares, com a tals no tenim l'obligació de saber fer els seus deures i no
ens hem de sentir malament si no ho sabem ni sentir necessitat de justificar-
ho.

El lloc per fer els deures és important. Es imprescindible no tenir distraccions
grosses (tv-messenger-música-germans petits, etc) tot i que no cal que sigui
l'habitació. Pot ser un lloc més immediat a la família (cuina /menjador, etc)

DEURES D'ESTIU: Buscar horaris convenients, fer diferents activitats,
intentar repartir els deures durant tot l'estiu, que no siguin extremadament
feixucs per tal de respectar les vacances.

Gràcies als assistents per a la vostra participació!

Enhorabona a tots els participants a la jornada de Volei
Platja que va organitzar el Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona (CEEB) a la platja de la Barceloneta, el passat
dissabte 6 de juny. Estem molt orgullosos de l’aportació
de la nostra escola amb... 5 equips!!! Gràcies a tots!!!


