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4t CONSELL ESCOLAR DE CENTRE
El passat dia 9 de juny de 2010 a les 17:30h 
es va celebrar el 4t Consell Escolar amb el se-
güent ordre del dia:

2 Lectura i aprovació de l’acta anterior

2 Preinscripció: Ha augmentat el número 
de nens/nenes matriculats respecte a altres 
anys. L’escola estarà pràcticament plena per 
al curs 2010-2011

2 Calendari 2010-2011:
Començament curs: 7 de setembre del 2010

Dies de lliure disposició: 11/10 – 7/12 – 23/5

Vacances Nadal: 22 desembre al 6 de gener

Vacances Setmana blanca: 7 al 13 de març

Vacances Setmana santa: 16 a 25 abril

Fi de curs: 22 de juny de 2011

2 Quota material: 148e/any que s’abonaran 
en dos pagaments

2 Llibres de text: la relació de llibres corres-
ponent a cada curs es penjarà a la pàgina web     
        

                                                       

2 Exposició / Portes obertes: Diada de 
portes obertes, OP day, el 21 de juny per a les 
famílies d’alumnes i ex-alumnes. Es podran vi-
sitar les aules, una mostra fotogràfica dels 
15 anys de l’escola i audiovisuals.amiliars i ex-
alumnes estan també convidats.

2 Canvi de l’equip directiu: s’informa que 
l’Àngels Carracedo fins ara mestra de l’aula 
d’acollida, substituirà a l’Anna Sena en la direc-
ció de l’escola. L’Elias Vera continua com a cap 
d’estudis i el Dani Gómez com a secretari. 

2 Precs i preguntes: Representants de ma-
res i pares de l’escola pregunten sobre els serveis 
mínims el dia de la vaga del 8 de juny  i de perquè, 
el mateix dia al matí i a la porta de l’escola, la 
directora aconsellava a les famílies a no deixar els 
nens a l’escola, també plantegen els inconvenients 
que va causar aquest fet i la poca informació. Es 
demana que en un futur, si es torna a organitzar 
una jornada de vaga, s’informi a les famílies amb 
suficient antelació i més explícitament de com 
s’establiran aquests serveis mínims. Pel que fa a 
la quota de menjador, es retornarà la part pro-
porcional corresponen (1 dia).

Medalla d’Honor de  
Barcelona al Consell  
Escolar de Centre de 
l’Escola Octavio Paz
El passat dimarts 4 de maig, en el Ple del Dis-
tricte de Sant Andreu es va informar favora-
blement i per unanimitat la proposta per la 
concessió de la Medalla d’Honor de Barcelona 
al Consell de Centre de l’Escola Octavio Paz.

S’ atorga aquesta medalla pel projecte edu-
catiu de la 
nostra escola 
que durant 15 
anys ha fo-
mentat els va-
lors de la mul-
ticulturalitat, 
la solidaritat 
i la cooperació 
per a un món 
més just i mi-

llor. També per la seva innovació en el projecte 
educatiu que ha fomentat l’aprenentatge de 
l’anglès des de P3 quan encara no era reglat i 
per l’esperit transformador de la seva AMPA. 
Tots els grups han elogiat el model educatiu 
ferm, inclusiu i basat en la transmissió de va-
lors solidaris. En definitiva, és una escola amb 
un projecte educatiu únic al districte. 

A finals de novembre es farà la cerimònia de 
lliurament al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Bones VACANCES d’estiunens i nens… pares i mares, avis i avies, tots i totes : APROFITEU les vacances per passar-ho moooolt bé i LLEGIR MOLT !!



La participació de 

l’Escola Octavio Paz al 

Festival Interescolar de 

CET10 va ser tot un èxit 

de participació!

Activitat destinada a nens i nenes de P3, P4 i P5. 
L’horari ha sigut dilluns i dimecres de 16:30h a 18h i 
s’ha dut a terme en el gimnàs de l’escola. Els primers 
20 minuts de l’activitat s’han destinat a berenar i a la 
higiene personal dels participants.

S’ha treballat intensament en aspectes psicomotrius 
bàsics com la coordinació, l’expressió corporal, els sen-
tits, l’aprenentatge del material esportiu i la dinàmica 
de nous esports, etc. 

Per finalitzar el curs escolar, el grup participarà en el 
Festival Interescolar de CET10 i es farà una petita ex-
hibició del treball realitzat en les Jornades de Portes 
Obertes de l’escola.

Activitat destinada a nens i nenes de P3, P4 i P5. 
L’horari ha sigut els dilluns de 16:30h a 18h i s’ha dut 
a terme en el CEM Bac de Roda. El grup ha sigut molt 
reduït, fet que ha permés que els nens i nenes gau-
deixin encara més d’un esport tan complet com és la 
natació.

El grup ha estat invitat a participar activament en el 
Festival Interescolar de CET10 i, a més, el propi CEM 
Bac de Roda ha realitzat una jornada de portes ober-
tes per trimestre.

Activitat destinada per a nens i nenes de 2n a 6è de 
primària. L’horari ha sigut els dimarts de 13h a 14h i 
s’ha dut a terme en el CEM Bac de Roda. 

Des del centre, sempre s’apostarà per activitats on 
fortalitzin els cos i la ment del nostre alumnat com és 
el cas de la natació. 

Per a veure l’evolució dels participants, el propi CEM 
Bac de Roda ha organitzat una jornada de portes 
obertes per trimestre.

Activitat destinada a nens i nenes de 1er a 3er de pri-
mària. L’horari ha sigut dimarts i dijous de 17h a 18h i 
s’ha dut a terme al pati de l’escola. 

El grup ha participat a una Trobada organitzada pel 
CEEB (Pistes C.C. Magic Badalona) i a una Trobada 
Interna organitzada per CET10 a l’Escola Provençals. 
Per finalitzar el curs escolar, participaran en el Fes-
tival Interescolar de CET10 i es farà un partit a les 
Jornades de Portes Obertes de l’escola.

Activitat destinada a nens i nenes de 3er a 6è de pri-
mària. L’horari ha sigut dimarts i dijous de 18h a 19h i 
s’ha dut a terme al pati de l’escola. 

El grup ha participat a la Segona Fase de la Compe-
tició de Bàsquet organitzada pel CEEB en categoria 
Aleví. Per finalitzar el curs escolar, participaran en el 
Festival Interescolar de CET10 i es farà un partit a les 
Jornades de Portes Obertes de l’escola.

Iniciació Esportiva
Piscina Ed. Primaria

Iniciació al Bàsquet/Bàsquet 1

Bàsquet 2

Piscina Infantil



Activitat destinada a nens i nenes de 1er a 3er de 
primària. L’horari ha sigut dimecres i divendres de 17h 
a 18h i s’ha dut a terme al pati de l’escola. 

El grup ha participat a una Trobada organitzada pel 
CEEB (CEM Marbella) i a dues Trobades Internes orga-
nitzades per CET10 a les escoles de Sant Joan de Ri-
bera i Bac de Roda. Per finalitzar el curs escolar, parti-
ciparan en el Festival Interescolar de CET10 i es farà un 
partit a les Jornades de Portes Obertes de l’escola.

L’impuls per aprendre una llengua estrangera sense 
sortir de l’escola, ha portat a l’AMPA ha organitzar 
classes d’anglès per a totes les edats durant tota la 
setmana. Aquestes classes estan dirigides d’una ma-
nera molt dinàmica per tal de que els nens gaudeixin 
de l’anglès.

En la jornada de portes obertes de l’escola ens rea-
litzaran una petita mostra del que han aprés aquest 
curs escolar.

Activitat destinada per a nens i nenes de 4rt a 6è de 
primària. L’horari ha sigut els dimecres de 13h a 14h i 
s’ha dut a terme a la sala d’actes de l’escola.

Com cada any, el nostre expert ha fet treure la millor 
interpretació, expressió corporal i ganes del nostre 
alumnat, fet que s’ha demostrat en les obres de tea-
tre realitzades durant el curs escolar.

Activitat destinada a nens i nenes de 1er a 3r de pri-
mària. L’horari ha sigut dimarts i dijous de 17h a 18h i 
s’ha dut a terme a la sala d’actes de l’escola. 

El grup ha participat a la Trobada de Dansa, Jazz i 
Hip-Hop organitzada pel CEEB al Teatre La Salle Bo-
nanova. Per finalitzar el curs escolar, participaran en 
el Festival Interescolar de CET10, el Tastet de Final 
de Curs de Temps de Barri i a les Jornades de Portes 
Obertes de l’escola.

Activitat destinada a nens i nenes de 3er a 6è de pri-
mària. L’horari ha sigut dimarts i dijous de 17h a 18h i 
s’ha dut a terme al gimnàs de l’escola. 

El grup ha participat a la Trobada de Dansa, Jazz i 
Hip-Hop organitzada pel CEEB al Teatre La Salle Bo-
nanova. Per finalitzar el curs escolar, participaran en 
el Festival Interescolar de CET10, el Tastet de Final 
de Curs de Temps de Barri i a les Jornades de Portes 
Obertes de l’escola.

Iniciació al Futbol

Anglès

Dança 1

Dança 2

Teatre



LA TORRE DE FANG I LA LLEGENDA DEL COR MENJAT
Existeix un edifici molt singular al principi del carrer del Clot (tocant al carrer Ma-
llorca) que data del segle XII i que conserva una llegenda romàntica que el nostre 
mestre de llegendes Joan Amades, ubica en quest mateix edifici. Es tracta de 
la llegenda del Cor Menjat, llegenda medieval que ha sobreviscut als segles i que 
ens parla de com Dolça de Provença, casada amb Ramon Berenguer I, s’allotjava 
en aquesta finca durant llargues temporades per estar amb el seu amant, un jove trobador 
provençal que li cantava sota la finestra; assabentat el comte, aquest feu prendre d’amagat el jove trobador, el feu torturar 
i finalment el feu matar. I per si amb això no n’hi hagués prou, va fer servir el cor del jove dissimulat i guarnit amb d’altres viandes.  

L’ANNA SENA
0 Un bon llibre: “Trilce” de CÉsar 
Vallejo

0 Una gran pel·lícula: “El Sur” 
de Víctor Erice. Per lo molt que em 
recorda el meu pare.

0 Un lloc per perdres: El “Parque del 
Olivar” a Lima. Perú

0 El color de Barcelona: Blau

0 Un racó per passejar: La vora del riu Túria a València

0 La teva música: La música de piano de Chopin, la “coplas” 
cantades per Carlos Cano i com no podria ser menys, la música 
que fa el meu fill amb els Ranking Soldiers.

0 Dolç o salat: Dolç i Salat…

0 Un desig, un somni, un pensament… Que desapareguin els 
nens i nenes treballadors i del carrer.
Que no quedi cap nen al món sense escola.

0 De no fer el que fas ara… què voldries fer? Hagués volgut 
ser mare de sis fills i mestressa de casa.

0 Que et queda per aprendre? Tot el que m’espera a partir del 
30 de juny.

0 Digues alguna cosa de la nostra escola… La nostra escola 
ha fet moltes coses. Han estat uns anys intensos, encara que 
no ha estat massa de cara al carrer el treball amb els nens i 
nenes ha estat molt valuós i en definitiva es el que compta.

0 Quin record de l’escola t’acompanyarà sempre? En el 
record, per molt que passin els anys sempre m’acompanyarà el 
moment d’encendre “L’Altar de los Muertos”

0 Un moment inoblidable d’aquests anys? El dia 14 de juny 
de 1994, a l’escola, asseguda en una tauleta al replà de l’escala, 
son les 2 hores de la matinada, ple silenci, intentava escriure 
les paraules que havia de dir al dia següent davant de Octavio 
Paz i del President Jordi Pujol.

Gràcies Anna i bona sort en aquet nou viatge!

ELS SOMNIS DE MONTURIOL
Posa a prova la teva destresa jugant amb 
Narcís Monturiol 
http://www.monturiol.net/
Saps que va inventar Narcís Monturiol ??? 

CASTELLS DE LLEIDA
Vols veure un castell per dins  i conèixer la 
vida dels antics cavallers? 
http://www.castellsdelleida.com/
Viatja en el temps i la història del teu país !!!

DES DE L’ESCOLA:  
EL BLOC D’EN JOAN DOMÈNECH
En Joan sempre ens diu coses rellevants per 
l’educació dels nostres fills i filles.
http://joandf.blogspot.com/ 
Un bloc interessant per a tots,  
però especialment per pares,  
mares, mestres !!! 

CIÈNCIA PER A NENS 
(Editorial Parramón)
Aquest és un llibre per iniciar la mainada en el món 
de la ciència. La presentació és molt divertida 
i permet atraure l’interès dels petits lectors I 
acostar-los al prodigi de la ciència amb molts 
experiments per poder gaudir del coneixement 
científic en família.
Com vas de ciències ? 

ESCAC MAT A VILA ESCACS DE Piers Harper
Els escacs no sempre són el que semblen ... hi ha 
combats, cavallers, torres, rius, pobles, conquestes 
i un munt d’aventures per gaudir .... 
Fem un combat ??

NAVAS, el nostre barri

Coneixem millor …

I explica la llegenda que Dolça es menjà el cor, davant la dissimu-
lada satisfacció del comte, sense saber el que estava menjant. 
I quan aquest li confessà després el que havia fet, ella decidí de 
mai més menjar altra cosa, fins que es va morir de gana.

Bé, el que sí és cert és que quan Dolça arribà a Barcelona 
l’any 1112 per casar-se amb Ramon Berenguer, va arribar amb 
una fastuosa comitiva de Provença, la cort més fastuosa de 
l’època; i bona part d’aquests provençals es van allotjar prop 
de Barcelona, precisament als voltants de la Torre i del que 
avui és Sant Martí de Provençals, precisament en honor seu.                                                       
Text: Mikelet  
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