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APA INFORMA’T

Un altre any, el CEIP Octavio Paz ha participat en la Trobada Jazz
Funky  Hip-HHop, que organitza el Consell de l'Esport Escolar de
Barcelona i que s’ ha celebrat al teatre del 'Escola La Salle

Bonanova.

Enguany, ens han representat tres grups: SEVEN STARS ( Maria
Ariza, Vanessa Cervantes, Camila Cáceres, Oriana Orosa, Violeta
Valdez, Gemma Garcia i Mariana Blanco), PRETTY GIRLS ( Mónica
Inchausti, Paulette Gracia, Paula Fabregat, Elisabeth Pozo i Margarita
Cerdán) i ROCK STARS( Helen Kvirikashvili, Marta Yeste, Itziar
Rosquellas, Andrea Fabregat, Rosa Mª Niubó, Ana Cerdán, Lorena
Piera, Mireia Pedrajas, Guillem Teixidó, Arnau Riu i Josep Pozo).

La Gemma Pariente és la monitora dels grups Pretty Girls i Rock Stars,
i la Mònica Rodoreda ho és de les Seven Stars. Van ballar unes
coreagrafies amb la música de Jennyfer López, Pink i Rihana/Black
Eye Peace
espectivament. 

No cal dir que
tots ho van fer
fantàsticament
bé i en acabar,
tots els
p a r t i c i p a n t s
van rebre una
bossa i un
diploma com a
record.

Como ya sabéis todos, el pasado 15 de septiembre, coincidiendo con el primer día del curso escolar nos encontramos con una gran sorpresa  y
no precisamente agradable.  El inicio de las obras del  AVE a su paso por nuestra escuela. Calles cortadas, una valla en la puerta de acceso al
colegio que impedía ver el paso de vehículos, ruido... Nuestra sorpresa fue mayúscula ya que la Asociación de Padres  de Alumnos (APA), no había
sido avisada de esta situación por parte del Ayuntamiento que,  a nuestro parecer, es el máximo responsable de la situación. 

Por todo ello y tras una reunión informativa, abierta al barrio, en la que esta Asociación expuso firmemente sus quejas, la Regidora del Districte de
Sant Andreu, Sra. Gemma Mumbrú,  se puso en contacto con nosotros para mantener una reunión con el fin de informarnos  y tomar nota
personalmente de nuestro malestar y de todos aquellos temas que fueran de nuestro interés. 

Tras esta primera reunión el 17 de octubre de 2008, ha habido más. Pero lo más importante de todo este proceso es que hemos sido escuchados
y nos hemos sentido apoyados por la Regidora del Districte y todo su equipo. Entre todos hemos conseguido que la fase de las
obras que se debe realizar frente a nuestra escuela quede paralizada hasta que finalice el curso actual, que la valla que impedía
ver el carril bus (por el que muchas veces pasaban los coches a excesiva velocidad) se haya quitado, que las puertas de cristal
oscuro de la entrada, hayan sido cambiadas por otras de cristales más claros y evidentemente, mejores, que nos hayan
proporcionado los nuevos dípticos informativos de la escuela, sin que ésta haya tenido que colaborar económicamente. 

Podríamos seguir ya que más novedades llegarán, pero eso lo dejaremos para el próximo APA Informa’t. Sólo decir desde aquí que nos sentimos
muy orgullosos de toda la labor llevada a cabo, que todo este proceso se está haciendo con la máxima información posible y que aunque las
reuniones deban hacerse a horas intempestivas y tengamos que batallar para conseguir más, no pararemos. Esta Asociación de Padres de
Alumnos es un ejemplo de empuje, constancia, perseverancia… Gracias a todos por vuestro trabajo!

El passat mes de febrer, l’equip de futbol de la nostra
escola va jugar un partís amistós al CEIP Bac de Roda
i l’equip de bàsquet el va jugar al CEIP Vila Olímpica.
Tots dos equips van jugar molt bé i com podeu veure,
amb un posat professional aclaparador! 
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El passat 20 de març a les 18,30h es va celebrar una assemblea extraordinària amb un únic punt del dia:canvi de nom de l'APA
(Associació de Pares d’Alumnes). Malahuradament i seguint la tònica general de totes les assemblees, l'assistència va ser mínima:
13 socis.  Sobre aquest punt no cal fer més comentaris.  Després d'escoltar les diferents propostes i els pros i contres de cadascuna,
es va procedir a la votació. Amb cinc vots a favor per a l'opció d’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes), va quedar aprobat
el canvi.

Moltes gràcies als assitents. Som conscients que el seu temps és tan valuós com el de qualsevol altre soci de l'APA, i és per això que
els volem agraïr la seva presència.

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’APA

Agenda

Si voleu estar informats del tot el que s'organitza, ens podeu
fer arribar el vostre correu electrònic i us enviarem informació de
xerrades, dates importants, festes etc.

Divendres, 30 d’abril festa de lliure disposició. Recordeu que
no hi haurà classe.

El 4 de maig, els alumnes de 5è participaran a la Cantània a
l’Auditori de Barcelona. Aquesta és una activitat amb diferents
fases d’actuació: sessions de formació amb el professorat, treball del
professorat a la seva aula i concerts finals interpretats per l’alumnat
inscrit.  Una vivència musical important i inoblidable per a tots.

Actuació dels “nostres” castellers al Parc Central de St Martí.
La data encara no està confirmada però serà durant el mes de maig.
Us mantindrem informats!

Del 3 al 5 de juny, els nens i nenes de 1er a 5è aniran de colònies
a l’Alberg de La Granja de Santa Maria de Palautordera al
Vallès Oriental on passaran 3 dies jugant i aprenent tots junts.
Aproximadament a les mateixes dates, els alumnes de 6è
realitzaran el viatge de fi de curs a Mallorca!

Setmana Cultural del 20 al 24 d’abril amb sortides, concerts i
tallers. Celebrarem els Jocs Florals 2009 i el concurs Punt de Llibre
que organitza l’APA. A més, aquest any ens visitaran alumnes i
professors de Mèxic!

El passat 6 de març es va organitzar una reunió sobre el Casal de
Setmana Santa i Casal d’estiu 2009 per informar que per motius de
les obres de l’AVE, aquest any no es podrà oferir Casal d’Estiu  a
la nostra escola. 

Tanmateix, l’empresa CET10 va presentar la seva oferta de Casal
de Setmana Santa i Casal d’Estiu que organitzen als CEIP
Balmanya, CEIP Sant Joan de Ribera i CEIP Bac de Roda (escoles
totes als voltants del CEIP Octavio Paz).  Així, per aquest estiu,
ens proposen un Casal Infantil dirigir a  nens/es de 3 a 5 anys,
el fil conductor del qual seran les arts escèniques.

I un Casal Esportiu dirigit a nens/es de 6 a 12 anys on l’activitat
principal serà de caire esportiu i on cada setmana s’aprendrà un
esport o activitat diferent. 

Durant el mes de maig, CET10 tornarà a la nostra escola per fer
una nova reunió informativa més detallada sobre el Casal d’Estiu. 

Us mantindrem informats.

Aquest curs 2009-10 tenim dues noves Activitats Extraescolars;
LUDOTECA EN ANGLÈS (pels petits de P3 a P5) i ESCOLA
DE CASTELLS (de 1er a 6è).

Les dues activitats han tingut molt bona acollida i per Ludoteca en
Anglès hem hagut de fer  2grups on els més petits están aprenent
tot jugant, molt vocabulari en anglès.
L'Activitat de Castellers, tot i que, excepte un dia, es realitza fora de
l'escola també ha estat un gran èxit: és una activitat que a més de
fer que els nois facin exercici, fomenta el sentiment de grup i
d'esforç comú. 

L’APA organitzarà el curs “El xat, els fòrums i la seguretat a
Internet des de casa” durant el mes de maig. Les dates encara
estan per confirmar. Us mantindrem informats.

Casals 2009
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CROSS ESCOLAR

TEST: HOW HEALTHY ARE YOU?

Des d’el passat mes de febrer, alguns nens i nenes de l’escola estan
participant en la Cros Escolar per diferents districtes de Barcelona
que és una activitat de promoció esportiva promoguda pel Consell
de l’Esport Escolar de Barcelona. 

Felicitem als nostres medallistes, la Micaela Fernández, el
Sebastián Rosero i el Marcos Fábregas, que van aconseguir
cadascu una medalla en la Cross al Parc de l’Espanya Industrial.

Les properes Cros seran:
Dissabte, 18 d’abril  al Parc Central de Nou Barris
Diumenge 17 de maig al Parc del Riu Besòs a St. Andreu

CONGRATULATIONS!  YOU  ARE  VERY  HEALTHY!  (9-110  points)
NOT  BAD!  YOU  MUST  TAKE  MORE  CARE  OF  YOUR  HEALTH  (5-88  points)
VERY  BAD!  YOU  MUST  GO  TO  THE  DOCTOR  (0-44  points)



...UNA PEL.LICULA... “LA CLASE” (2008)
Una película empeñada en reproducir la vida sin adulterarla, en
describir con conocimiento, respeto y sentimiento los conflictos que
provoca intentar educar y enseñar, el retrato de las preocupaciones
prioritarias de los adolescentes alumnos, la táctica de un profesor
joven y humanista para ser escuchado y respetado por chavales que
sienten instintivo enfrentamiento con cualquier forma de autoridad.
CARLOS BOYERO - EL PAÍS

...UN LLIBRE... “EL MÓN SOBRE RODES” d’Albert Casals

Aquest llibre és la història de l’Albert Casals, un noi que
tot i haver patit una leucèmia, amb tan sols catorze anys
va començar a viatjar per mig món, sol i en cadira de
rodes. Ara ha decidit explicar les seves experiències en
aquest relat que el converteixen en una història
d’aventures  que desprèn autenticitat per tots el cantons.
(www.elmonsobrerodes.cat)

El Dani va néixer a Azuebar un poble de Castelló, va estudiar
Magisteri a València i després va vindre a Barcelona; aquí va
realitzar la llicenciatura d'Educació Física a l'INEF, quan la va
acabar va estar fent substitucions durant 3 anys fins aprovar les
oposicions i obtenir plaça. Amb nosaltres és des de l'any 2007
que és quan va arribar a l'Octavio Paz. El Dani té molts hobbies
relacionats amb l'esport: escalada, snowboard, però un que tots
coneixeu és el de casteller, que practica des de fa 1 any. 

Un llibre de capçalera
"Seda" de Alessandro Baricco, m'agrada perquè és una
història explicada com un conte.

Una pel·lícula per tornar a veure
"La vida es bella"

Un país o ciutat per perdre's
El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un
espai natural de l'Alt Pirineu de Lleida. 

De quin color és Barcelona?
Multicolor

Un racó de la ciutat per passejar
En general el barri gòtic, però concretament la Plaça de
Sant Felip Neri. 

Quina és la teva música
"Flamenco fusion", música amb arrels flamenques
barrejades amb funk, pop, rock o jazz. Grups com
"Muchachito", "Mártires del Compás" o "Manu Chao".

Dolç o salat
Dolç

Un desig, un somni...
Salut per a tothom,  ja que darrerament l'he valorat
moltíssim. 

De no fer el que fas ara... què voldries fer?
Segurament qualsevol tema relacionat amb esports
d'aventura, com a monitor d'escalada o de snowboard.

Què és el que més t'agrada de la Setmana Santa?
Una de les coses que mes m'agrada és aprofitar aquests
dies de festa per anar al poble i veure la meva família,
encara que intento anar una vegada al mes, aquests dies
tinc més temps i estic més relaxat.

Gràcies Dani!!!

 

Coneixe’m millor a....

Activitat Familiar

Idees, suggeriments, coses...

Realització i edició:
APA Ceip Octavio Paz
tel. 933 526 509
correu: ampa1587@edu365.cat

ell  Daanii

 

El passat dissabte 21 de març i dintre del projecte TEMPS DE
BARRI, TEMPS EDUCATIU COMPARTIT en el que participa la
nostra escola, es va realitzat una actuació i taller de CIRC al
CEIP Octavio Paz per a tots els nens i nenes del barri.

A l’activitat també van assistir de l’Ajuntament de Barcelona
(districte de Sant Andreu), el Conseller d'Educació Oriol Vicente,
el Conseller de Cultura Enric Fernández-Velilla i la Tècnica
d'Educació Pilar Lleonart.

Donat l'èxit que ha suposat aquesta activitat, l'APA seguirà
treballant per poder oferir més "tallers" oberts a tothom.

També volem agraïr l'assistència del Cap d'Estudis de la nostra
escola, l'Elias Vera.

Moltes  gracies  a  tots  els  assistents  i
fins  a  la  propera!


