
Nous temps… Nova AMPA !
L’AMPA de l’Escola Octavio Paz es renova, tal com un dia va dir Einstein:

“si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix” i ara són temps de

transformacions.

� Tenim nou logo, dissenyat per l’Anabel Castillo (mama de dues alumnes de la

nostra escola), bonic, simpàtic, alegre i amb coloraines per alegrar-nos la feina.

Moltes gràcies Anabel.

� Tenim nous estatuts, hem canviat el nom i passem a ser una Associació de

Mares i Pares d’Alunmes (AMPA), de fet, des de fa molt temps la majoria de

col·laboradores d’aquesta associació som mares, és hora d’una mica de

reconeixement.
�  Tenim nova junta i us la presentem:

PRESIDENTA: Inma Amaya,

VICEPRESIDENTA: Eva Estragués,

SECRETÀRIA: Joana Campos

TRESORERA: Gema Saura.

�  Tenim un nou espai Web que

l’Angels Carracedo (mestra de la

nostra escola) molt amablement

ens ha preparat. Felicitar-la per la

feina ben feta i el cop de mà que

ens ha donat. Ara, ens hi

posarem… esperem obrir un nou

canal de comunicació i diàleg entre

tots els pares i mares i entrar en

el món 2.0 plenament; comunicar-

se és essencial per progressar !

VISITEU EL NOSTRE WEB:  http://ampa-ceipoctaciopaz.blogspot.com/.

I ja ho sabeu, qualsevol ajuda, idea o projecte SERÀ BENVINGUT.

L’AMPA sempre és cosa de tots.
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Escola associada a la UNESCO

El passat 12 de desembre a les pistes
del C.C. Magic Badalona, els nens
d'INICIACIÓ AL BÀSQUET van participar
en la primera trobada de bàsquet del
CEEB.

Aquest any els nens de BÀSQUET juga-
ran una lligueta externa.

Competició CEEB de BÀSQUET: cursos
4t i 6è.

Trobades de FUTBOL: cursos 1è i 3è.

Participem al CROS ESCOLAR:

L’Altar de los muertitos
Aquest any, la nostra escola ha format part de la Ruta
de los Altares editada pel Consolat de Mèxic.

Novetats



Assemblea socis AMPA
El dia 20 de novembre, es va celebrar l’assemblea ordinària
de l’AMPA, érem 9 persones per prendre decisions que afectaven
a més de 200… Ens vam sentir com els pares de la pàtria,
com dictadors bananers… podíem fer i desfer. Però, no. Totes
les decisions que es van prendre, es van assumir prèvia votació.

Es va explicar com estava afectant la crisi a l’AMPA i es van
buscar solucions.

Es van presentar l’estat de comptes anual.

Es van especificar quines serien les accions que es portarien
a terme des de l’AMPA.

Es van crear diverses comissions de treball.

Es va ratificar la nova junta i es van aprovar els nous
estatuts.

Voldríem, des de la Junta de l’AMPA, agrair als socis que hi
van participar, la seva bona predisposició a donar un cop de
mà en les diferents comissions de treball, a donar nous punts
de vista i noves idees. Va ser una assemblea molt distesa i
enriquidora.
Gràcies un altre cop !

CONSELL ESCOLAR DE CENTRE
El passat 28 d’octubre de 2009 va tenir lloc el Consell Escolar
del CEIP Octavio Paz. Un cop presentades i aprovades la Memòria
del Curs 2008-09 i el Pla Anual del Centre del curs 2009-10 cal
destacar les següents informacions/peticions:

� Presentació del Dani com a nou Secretari del centre.

� Aquest any, l’ALTAR de MUERTOS de la nostra escola ha format
part de la Ruta de los Altares editada pel Consolat de Mèxic. En
roda de premsa, el cònsol de Mèxic va reconèixer i agrair la tasca
de difusió de la cultura mexicana que està realitzant l’escola.

� L’escola demana a l’AMPA  el seu ajut per l’adequació de la
Sala d’Actes del Centre. Aquest ajut consisteix en la compra i
instal·lació d’un canó fix de sostre i una pantalla. La  representant
de l’AMPA va prendre nota per posar-ho a votació a l’Assemblea
de Socis.

� A partir del 2 de novembre s’instal·larà una bastida per arreglar
els desperfectes causats per les obres de l’AVE.

� A petició d’un representant dels pares es demana una solució
a les aglomeracions que es produeixen a l’entrada/sortida dels
alumnes més petits, causades pels pares i mares que bloquegen
les portes i entren dins del centre, enlloc de deixar que sigui el
mestre/a qui s’encarregui de l’alumne/a.

� A petició d’un representant dels pares i mares es demana
quines són les obres fetes a l’escola en compensació de problemes
causats per les obres de l’AVE i s’informa que s’han canviat les
portes d’entrada i s’ha posat l’aire condicionat a la biblioteca
i no hi ha previsió de res més.

Noticies AMPA

Al passat Consell Escolar del Centre, la direcció de l’escola va demanar a l’AMPA la subvenció total d’un
nou projecte de millora per l’Escola Octavio Paz: la instal·lació d’un projector + pantalla + àudio a la sala d’actes del centre.
És un projecte complicat, ambiciós i una mica costós, però l’ànima d’aquesta associació és la de treballar sempre perquè las
nostra canalla pugui gaudir d’una escola millor. És per això que l’AMPA, ha decidit, un cop més, donar recolzament a aquest
projecte i assumir aquesta despesa, sempre amb la idea que els nostres fills i filles i les futures generacions d’alumnes de
l’Escola Octavio Paz continuïn tenint una escola d’excel·lència, en tots els nivells.

Activitats extraescolars
Hola! Sóc la Laura Díaz, la nova coordinadora d’activitats extraescolars de l’escola. Tinc 23 anys i
porto molt de temps en el món de l’esport a les escoles. Vinc de la dansa, m’agrada molt la canalla i
quan acabi la carrera, un dels meus somnis és convertir-me en professora.

Per a qualsevol cosa, ja sabeu que em podeu trobar totes les tardes per l’AMPA, de 17 a 18 hores.

Una forta abraçada!

Un nou PROJECTE AMPA
L’AMPA és cosa de tots els pares i mares, som’hi!!

Volem agrair a l’Ester Carrasco, mama d’una

alumna i precursora d’aquesta revista

(i moltes coses més) la feina feta !!

Ara, només continuem el que tu vas engegar…

MOLTES GRÀCIES ESTER !
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Avorrir-se impulsa la
creativitat i l'autonomia dels
més petits
Els psicòlegs critiquen
l'obsessió dels pares per
ocupar el temps dels seus fills.
MAURICIO BERNAL, Barcelona

ELOGI DE L'AVORRIMENT INFANTIL:
Importa que el fill no tingui res a fer. Importa aquell moment de
la jornada en què no és al col·legi, no té classe de futbol o ballet,
no està aprenent a tocar el piano ni la flauta ni l'oboè, té els
deures fets i la consola apagada, l'ordinador l'està fent servir el
pare o la mare i tot té un aspecte que tendeix al buit. Importa
entre altres coses perquè és cada dia més estrany, i perquè
davant aquesta mena d'obsessió paternal per tenir uns fills amb
una cosa semblant a una agenda, és a dir uns fills ocupats, els
psicòlegs han acabat per demanar que torni l'avorriment. Que els
nens s'avorreixin, si us plau. A veure si de cop i volta, qui ho sap,
se'ls acut alguna cosa.

"Al nen sempre li estan dient el que ha de fer -explica Mónica
Dósil, psicòloga d'ISEP Clínic-. Hi ha tanta consciència pedagògica
sobre els menors i tanta informació sobre el que s'ha de fer amb
ells..., i els pares la posen en pràctica. Inconscientment, fomenten
la dependència. Sempre li diuen al nen com emprar el seu temps,
li ho donen tot mastegat i així li roben l'autonomia". I l'efecte,
segons adverteixen els professionals de l'ISEP, és nefast: una
cosa que anomenen "la intel·ligència anestesiada".

"Se'ls anul·la la intel·ligència perquè no tenen res en què pensar,
perquè ja està tot pensat. Els pares s'espanten molt quan
adverteixen que els seus fills s'avorreixen, però l'ideal és que el nen
tingui aquest buit, que en realitat és un buit en el seu cap, en el
seu temps, un espai per pensar, per dir: '¿Què faig? ¿Què puc fer?'.
Potser comença simplement deambulant per la casa, però potser
acaba tallant papers, com abans -explica Dósil-. La diferència
amb el passat és que abans el menor estava desprotegit, però
ara hi ha tanta atenció que sens dubte acaba sobreprotegit".

EL PROBLEMA DE LA INICIATIVA:
El problema està directament relacionat amb la creativitat. "No
es tracta de dir als nens: 'Seu i avorreixte', és clar. Es tracta
que s'avorreixin per pensar, que tinguin temps lliure perquè se'ls
acudeixin coses". "Veiem cada vegada més casos de menors que
pateixen una certa pèrdua de l'autonomia -diu la psicòloga-. I no
parlem de nens molt petits, parlem de nens que tenen entre 8 i
10 anys. Crec que els pares s'ho haurien de pensar dues vegades
quan, per exemple, s'enfilen tots al cotxe i als nens els posen una
pel·lícula per entretenir-los. O els donen una revista. El seu temps
està completament ple, fins i tot aquest, perquè els pares l'omplen
amb tot el que veuen i senten arreu".

L'estratègia és senzilla: menys futbol, menys ballet, menys
flauta, menys televisor, menys ordinador… menys alguna cosa,
el que sigui, a veure si el nen en l'oci pensa, té idees; alguna
iniciativa; alguna cosa només seva.

Ser pares avui
La incorporació de la dona al món laboral i les necessitats
econòmiques han afavorit un desequilibri a l'hora de compaginar
vida familiar i laboral. Un fet que porta molts maldecaps als
pares i mares que veuen com de dilluns a divendres a penes
tenen cap vincle amb el seu fill, i si el tenen és a corre-cuita i
a dormir. Sortosament queda el cap de setmana i encara que
siguin poques hores es procura gaudir al màxim de la companyia
dels fills d'una forma més relaxada si les circumstàncies ho
permeten (neteja de la llar, compres…), però no és suficient.

CONCEPTES CLAU:

Existeix la necessitat urgent de protegir la família com a base
que fonamenta el nostre sistema social, per tant l'Estat i les
empreses han d'aportar solucions per conciliar vida laboral i
familiar.

L'angoixa de la dona a l'hora de deixar el seu fill a càrrec d'altres
persones per incorporar-se a la vida laboral pot comportar
sentiments de culpabilitat a causa del curt temps de què disposa
de baixa per maternitat si no vol perdre la feina.

Davant d'aquesta incompatibilitat horària, que repercuteix en la
relació-comunicació familiar, els pares fan veritables travesses
per poder tenir atesa la canalla, ja sigui amb la cooperació
"obligada" dels avis o un altre familiar, pagant un cangur o
matriculant-lo a la llar d'infants, i fins i tot fen ús de més d'una
alternativa durant el curs escolar i en època de vacances. I tot
això a canvi d'un lloc de treball, d'uns ingressos suficients per
arribar a fi de mes.

COMPATIBILITZAR HORARIS:

Superada la barrera de la baixa maternal, comença el més difícil:
com organitzar el dia a dia sense morir en l'intent. Qui cuidarà el
nen o la nena? I quines despeses suposarà? Presa la decisió, els
pares s'acaben fent la següent pregunta: es treballa per viure o
es viu per treballar?

Solucionat el problema de qui atendrà a la criatura, ja sigui amb
la col·laboració d'un familiar o la contractació d'una mainadera,
una de les opcions més generalitzades és la matriculació del nen
o la nena a les llars d'infants. Una jornada "extensible" que dependrà
de la demanda que facin els pares i de la disponibilitat del centre
(si és privat), o de l'Ajuntament en el cas de les guarderies
públiques, però que en cap moment coincidirà amb l'horari laboral
dels pares.

La conclusió de tot plegat és la necessitat urgent de protegir
la família com a base que fonamenta el nostre sistema social.
I aquí és on l'Estat i les empreses han d'aportar solucions per
conciliar vida laboral i familiar, fet que comportarà, sense cap
mena de dubte, un augment de la natalitat com a garantia de
futur i una millor qualitat de vida de la qual en sortirem beneficiats
tots, sobretot els nostres fills, ja que no es tracta de mantenir-
los ocupats més hores al dia, sinó que puguin gaudir de la relació
familiar els 365 dies de l'any.
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La tuneladora Barcino, muntada i
a punt d’excavar el túnel del TGV entre la Sagrera i Sants.
La tuneladora Barcino, que excavarà el túnel del TGV entre la Sagrera
i Sants, ja està muntada. Aquesta setmana han començat les
proves de verificació de la tuneladora, que s'allargaran unes quantes
setmanes. Un cop es comprovi que tot és correcte, l'aparell es
traslladarà al punt d'inici de l'excavació del túnel, situat a la

confluència dels carrers de
Mallorca i de Biscaia.
La tuneladora ha estat
construïda a Alemanya i
transportada fins a
Catalunya desmuntada.
Pesa 2.300 tones i me-
sura 100 metres. La
roda de tall és com una
broca de trepant d'11,5
metres de diàmetre. Un

cop estiguin enllestides les proves
tècniques, la tuneladora es traslladarà al punt d'inici de l'excavació
del túnel. El muntatge de la tuneladora va començar el mes de
setembre passat. Font:   3cat24.cat

PIXAR: PARTLY CLOUDY
www.dailybest.hu/pixar-partly-cloudy/
Un curt de Pixar molt divertit i molt bonic,
mireu-lo amb els més petits, us agradarà !

UN MINUT DE CIÈNCIA
www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/minut_de_ciencia/index.htm

Explicació de forma amena, divertida  i senzilla
d’un concepte científic en un minut, i a més
es pot veure en anglès i francès.
Apa som’hi !

ELS CONTES DE LA LAURA I EN JOAN
http://www.gencat.cat/diue/serveis/publicacions/ur/
els_contes_de_la_ laura_i_en_joan/index.html

Col·lecció d’onze contes que narren les aven-
tures de dos infants, la Laura i en Joan, que
gràcies als poders màgics que tenen poden
fer recerca i passar-s'ho d'allò més bé. Des-
tinats a nens i nenes de 6 a 10 anys, que
aporten, continguts relacionats amb l'educació
en valors i que podreu trobar a la biblioteca

de l’escola i consultar  la versió multimèdia! Anem a la biblioteca ?

ANIMACIÓ TRIDIMENSIONAL DE L'ESTACIÓ ESPACIAL INTERNACIONAL
http://i.usatoday.net/tech/graphics/iss_timeline/flash.htm

Animació que recrea el procés de construcció
de l'Estació Espacial Internacional a través del
temps. L'animació ofereix una imatge tridimen-
sional i una breu descripció de cadascun dels
mòduls que componen l'estació.
Mirem tots al cel ?

GOTAGOTHAM APROPA ALS ESTUDIANTS L'ÚS SOSTENIBLE DE
L'AIGUA www.gotagotham.es/cat/home.asp

Gotagotham és un programa gratuït i edu-
catiu d'Aigües de Barcelona (Agbar) que té
com a objectiu apropar als estudiants
d'educació primària els cicles natural i urbà
de l'aigua, així com promoure una actitud
positiva cap al medi ambient.
Voleu conèixer el Gothams ?

NAVAS, el nostre barri

L’ELÍAS VERA
Vaig néixer a Barcelona i porto treballant al món de

l’educació uns 19 anys. Al 1991, tot just acabar Magisteri,
començo a treballar a la Fundació Llor de Sant Boi de Llobregat. A mode
d’anècdota puc explicar que allà vaig ser tutor d’en Marc Gasol a 5è i
6è. El noi ja prometia! De la mateixa manera que en Marc i el seu germà
Pau, la meva dona, Eva, i jo decidim fer un tomb a la nostra vida i al 2002
marxem a viure als Estats Units. Allà treballo a Coronado, una escola
californiana, durant cinc anys. Una experiència increïble! A més, allà neix
el nostre primer fill, l’Adrià. Al 2007 he de tornar, a ocupar la meva plaça
a Catalunya i demano com a destinació el CEIP Octavio Paz. Ara ja fa
tres anys que hi vaig aterrar aquí i tres mesos que hem estat pares de
nou. L’Arnau viurà el seu primer Nadal.

� Un bon llibre: N’hi ha tants! Citaré per exemple “Sinuhé l’egipci” de
Mika Waltari. Fascinant novel·la històrica amb l’antic Egipte com a rerefons.
Recordo aquest llibre amb gran entusiasme doncs va marcar un abans i
un després en la meva joventut lectora.

� Una gran pel·lícula: Difícil elecció! Sóc un apassionat del cinema.
Potser triaria: “Un, dos, tres” de Billy Wilder; “L’estranya parella” amb
Jack Lemmon i Walter Matthau; o “Hable con ella” de Pedro Almodóvar.
Ah, em descuidava! També “El club dels poetes morts”.

� Un lloc per perdre's: Perdre’s de tant en tant és bo per a la salut.
Ara mateix em ve al cap un sopar romàntic a l’encisador casc antic de
Praga o retrocedir en el temps amb una passejada nocturna pels carrerons
empedrats de Toledo.

� El color de Barcelona: Barcelona és del color del món. Barcelona és
un mosaic de Gaudí on les diferents tesel·les i tonalitats componen un
bell conjunt. Enguany vivim en una societat de mil colors banyada pel blau
de la Mediterrània, el taronja del sol, el gris d’edificis i carrers, el groc i
negre dels taxis, el vermell i blanc del bicing, el verd i marró de parcs i
jardins…

� Un racó per passejar: El barri gòtic i el museu Picasso de Barcelona.

� La teva música: Els meus gustos musicals són molt variats. Abracen
des de Mozart fins a Led Zeppelin, passant per Springsteen, Serrat,
Manolo García, Sinatra, Revòlver o Sopa de Cabra.

� Dolç o salat: Segons el moment, però tant l’un com l’altre. M’agraden
els principis salats amb dolços finals. Com a la vida, procuro trobar la
part positiva de tot i no quedar-me només amb valors absoluts. El dos
sabors són complementaris.

� Un desig, un somni, un pensament…: Salut i educació de qualitat
per a tothom.

� De no fer el que fas ara… què voldries fer? La meva passió sempre
ha estat l’educació. M’agradaria trobar més temps, per això, per compa-
ginar-ho amb dues de les meves aficions: escriure i pintar.

� Que et queda per aprendre? Tantíssimes coses per aprendre i tan
poc de temps! Com exclamaria Sòcrates. “Només sé que no sé res!”.

� Digues alguna cosa de la nostra escola: La veritat és que ens podem
sentir molt afortunats de formar part d’un projecte tan singular i autèntic
com el del CEIP Octavio Paz.

� Què és el que més t'agrada del Nadal? Compartir les Festes amb
tota la família i gaudir de la màgia nadalenca amb els meus dos fills.
Contemplar la cara d’un nen en trobar els regals que els Reis Mags han
deixat al menjador de casa no té preu.

Gràcies Elías!! ens plau molt que escollissis la nostra escola per
prosseguir la teva tasca d’educador!!

www

REALITZACIÓ: AMPA Escola Octavio Paz
COORDINACIÓ: Maricel Saball

DISSENY I MAQUETACIÓ: Anabel Castillo
WEB: http://ampa-ceipoctaciopaz.blogspot.com
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Coneixe’m millor a…

Recomanacions


