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A l'estiu s'han fet importants obres
de millora i reforma al col·legi
És molt important que un edifici vell tingui
un manteniment adequat. Així assegurem
el seu ús en òptimes condicions durant
molt de temps. Ja parlàvem d’això a la
nostra col·laboració del mes de juny -editorial de El Punt i la Coma-. L’edifici del
C.E.I.P. Puig d’Arques és una construcció
singular catalogada que es va inaugurar,
la primera part, l’any 1939. Posteriorment
es van realitzar obres per adequar el centre a les necessitats demogràfiques i d’escolarització de la vila. Enguany, iniciem el
curs escolar amb 454 alumnes de 3 a 12
anys. Això suposa un increment constant
de les places escolars: 443 el setembre
de 2001.
Hem requerit a les administracions un
compromís seriós cap a l’escola. El Departament d’Ensenyament ha condicionat
l'habitatge del conserge i l’ha transformada en una aula de 43 m2, una sala de
professors i un magatzem per l’A.M.P.A.
Aquesta actuació ha entrat als pressupostos de R.A.M. (Reformes, Ampliacions i Millores) i tindrà continuïtat el curs vinent
amb el recondicionament del laboratori i
la seva transformació en aula.
Enguany les obres de manteniment i millora del centre per part de l’Ajuntament
han estat d’un abast considerable, tot i el
retard al que ja estem acostumats; són
coses de l’agost. L’obra més emblemàtica és el tancament amb vidrieres de la
galeria interior de la banda d’Educació
Infantil, obra projectada i pressupostada
per l’anterior Equip de Govern i que havia
de ser realitzada l’estiu del 2001. Tot i que
amb retard, s’ha dut a terme i cal reconèixer i agrair l’esforç realitzat. No menys
important és la neteja i arranjament de
totes les teulades de l’edifici principal,
especialment les de la banda del carrer
de l'Hospital i la col·locació d’un embornal a les galeries del Cicle Inicial, que
evitarà les constants inundacions que es
produeixen durant els temporals de tardor i primavera.
Altres actuacions importants són la pintura del vestíbul, de diverses aules i de
les dues galeries així com la col·locació
de suro en una superfície considerable
de parets. Una altra obra necessària i que
havia suposat problemes de degoters als
vestidors del gimnàs, ha sigut el canvi de
totes les canalitzacions de desguàs dels
lavabos del pati gran. També s’han subs-
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Vista de l’acondiciament del jardí d’entrada i una instantània del procés
d’instal·lació del tancament de les galeries
tituït les persianes d’unes aules que donen a aquest pati i s’han col·locat caixes
de persiana. Si a tot això hi afegim el mobiliari nou de la secretaria, enguany podrem dir que la millora de l’aspecte de
l’escola ha fet un pas endavant conside-

rable. Menció a part mereix l’enjardinament de l’entrada principal amb què
ens ha obsequiat l’Ajuntament i que ha
estat realitzat sense consultar el centre.
Ens sembla i, així ho havíem manifestat a
la comissió mixta d’Escoles Verdes, que
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Reunió de pares del alumnes de P-3,
prèvia a l'inici del curs 2002/2003.
s’havia de tenir en compte la nostra opinió. Amb tot i això, cal felicitar la dedicació que aquest estiu ha tingut l’ajuntament
i els seus treballadors envers la nostra
escola i esperar que el proper any es pugui mantenir aquest ritme per tal de superar a curt termini les mancances que encara tenim.

PLANTILLA DEL CURS
2002/2003
Enguany la plantilla de l’escola queda
configurada de la manera següent:
Equip directiu
Director: Josep Bofill
Cap d’estudis: Carles Casanova
Secretari: Josep Trallero
Educació Infantil:
3 anys: M. Àngels Machio, Consol Anguila i M. Àngels Bolívar
4 anys : Dolors Pedraza i Isabel Roura
5 anys: Alba Abulí, Montse Oriol i Àngela Bussé
Suport.:Myriam Roca (matins)
Educació Primària:
1r C.I : Rosa Brugué i M. Àngels
Ferrando
2n C.I.: Francesca Rutllant i Lídia García
1r C.M.:Quim Massa i Francesca Rosa
2n C.M. :Marta Grau i Conxita Salvatella
1r C.S.:Anna Mascort i Lluís Poaté
2n C.S. : Elena Bassols i Carles
Casanova
Mestres d’educació física: Pep
Rebordosa i Josep Bofill
Mestres d’anglès: Mariona Planas i
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Carles Casanova
Mestra de música: Gemma Pla
Mestres d’educació especial i suport:
Jordi Botargues (E.E.) i Josep Trallero (suport)
Logopeda:Anna Bonmatí (dill., dimecr.,
divend.) i Margarida Turon

CALENDARI ESCOLAR
CURS 2002/03
Inici de curs: divendres 16 de setembre.
Final de curs: divendres 20 de juny.
Vacances de Nadal: Del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa: Del 14 al
21 d’abril, ambdós inclosos.
Festius: 11 de setembre, 1 de novembre, 6 de desembre i 1 de maig.
Dies de lliure elecció: 28 de febrer i 2
de maig
Festa Major: 16 i 17 de juny
Jornada intensiva: dia 20 de desembre
i del 9 al 20 de juny.

ELS

ALUMNES QUE

COMENCEN
Cada inici de curs arriben els alumnes
que debuten a l’escola. N’hi ha de 2 anys
i de 3. Són molt petits i a la mainada petita
qualsevol canvi els costa d’assimilar. Necessiten temps per adaptar-se al nou entorn i això ho volem fer progressivament
per aconseguir una entrada que els faci

tenir bons records dels seus primers dies
al centre. És per això que concretem el
procés d’adaptació al grup de la manera
següent:
· Hi ha una primera fase en la que els
grups classe es divideixen en dos. Un
subgrup ve al matí i l’altre, a la tarda.
Aquest període d’adaptació per subgrups té una durada de dues setmanes.
Les senyoretes poden dedicar-se millor
al grup d’alumnes més reduït i, a la vegada, hi ha un/una mestre/a de suport a
cada grup per aquells menuts que reaccionen plorant o sense atendre el que diu
la senyoreta. Mentre dura aquest període
d’adaptació els pares i/o les mares acompanyen els alumnes fins a l’aula.
· Hi ha una segona fase d’adaptació, en
la qual tots els alumnes del grup es troben amb la seva senyoreta. La mainada
ja ha tingut temps de reconèixer l’espai,
ha fet el primer contacte amb la mestra i a
la vegada aquesta ja sap com pot reaccionar cadascun dels seus alumnes. Si les
característiques del grup ho aconsellen o
hi ha algun nen que necessita una atenció més particularitzada perquè encara no
s’hagi adaptat a la nova situació, es destinarà un/una mestre/a de suport al grup
classe. Durant aquest segon període
d’adaptació encara els familiars acompanyen els alumnes a l’aula, tant al matí com
a la tarda.
· Quan l’Equip Docent de parvulari considera enllestit el període d’adaptació, els
nens i nenes de 1r. d’Educació Infantil accedeixen al centre, al matí i havent dinat,
per l’entrada del camp de futbol com fan
els alumnes de 4 i 5 anys.
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PROJECTE D'ESCOLES
VERDES
El projecte Escoles Verdes tira endavant. Durant el mes d’octubre es presentarà al Claustre i al Consell Escolar, per a
la seva aprovació, el Pla de Cohesió Ambiental de Centre, amb 100 actuacions que
s’han d’anar realitzant durant els propers
5 a 10 anys. També s’haurà d’aprovar el
Pla d’Acció 2002/03 que comportarà la
programació d’activitats i accions a realitzar durant el curs escolar que ara iniciem.
En aquest sentit volem destacar que un
puntal amb el que comptem, és l’Ajuntament. El passat mes de juny vàrem presentar el nostre projecte a l’alcalde i vàrem
demanar-li que nomenés un representant
de l’Ajuntament per tal que formés part
del Comitè Ambiental de Centre i així poder mantenir una línia àgil de relació i col·laboració amb el consistori. Si aquest
model de funcionament hagués estat en
marxa durant el curs anterior tal vegada
no s’hauria fet l’arranjament de la façana
principal de la manera que s’ha fet. No
podem deixar de manifestar la nostra disconformitat amb el fet. I no és tant important la idoneïtat de l’obra que s’ha realitzat, que sempre podrà ser discutible i opinable, sinó la manera en que s’ha dut a
terme, sense tenir en compte la nostra
opinió ni els nostres possibles projectes.
Malgrat això, seria desagraït no felicitar l’ajuntament per la feina feta, tot esperant que en les properes actuacions es
tingui en compte la nostra participació.

L’ASSOCIACIÓ

DE

MA-

RES I PARES INFORMA
Aquest estiu l’Associació de mares i
pares del CEIP Puig d’Arques, ha estat

Ha estat molt important el repàs a totes les teulades del centre. Feia molta falta.
A sota, els últims retocs al mobiliari nou de la secretaria.

C/ Pla de l'Estany, 4
Tels. 972 46 35 90 i 972 46 19 77 Fax 972 46 20 89
17244 CASSÀ DE LA SELVA

Instal·lem les vostres portes i finestres sense necessitat d'obra
SERRALLERIA I ALUMINI EN GENERAL - COBERTES I CANALS
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Mural de benvinguda als alumnes per aquest nou curs que
comencem, com sempre, amb moltes ganes i el nou
logotip de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes.
molt pendent de diferents assumptes. Hem estat fent el seguiment de les diferents obres que s’estan portant a terme en l’edifici de l’escola per part de l’Ajuntament i del Departament d’Ensenyament, des de la reestructuració del jardí de l’entrada, fins
les feines d’adaptació d’una nova aula, així com del tan esperat
tancament de les galeries del pati interior. Algunes d’aquestes
feines encara no s’han pogut acabar, però afortunadament, gairebé tot s’ha anat fent segons les previsions.
Hem estat també seguint el desenvolupament de l’assignació de professorat que Ensenyament destina a la nostra escola
en el present curs. La saturació de nens i nenes que enguany
entra per primer cop a l’escola, de P-3, demanava el nostre suport a la direcció del centre en la resolució d’aquest assumpte.
Han estat un munt de gestions les que s’han fet, incloent diferents reunions amb la Delegada d’Ensenyament a Girona, Pilar
Sancho, i sembla que a la fi, les coses no aniran tan malament
com pintaven al començament de l’estiu. Seguirem pendents!
I com a element principal de la tasca que hem estat fent durant
tots aquests mesos, ens satisfà poder presentar el nou logotip
que l’Associació estrena per aquest curs escolar. És la imatge
d’un trenca-closques format per quatre parts, que són: els pares, els alumnes, els professors i l’escola. Tots junts formem un
equip amb un sol fi: una educació de qualitat i compartida per
tots.

Aquest és el principal objectiu que la Junta de l’Associació de
Mares i Pares es planteja. I en tal sentit treballem. El disseny de
la nova imatge és només la punta de l’Iceberg de tota una sèrie
de canvis, modificacions i nous projectes que encetem a partir
d’aquest moment. Esperem que tothom que s’hi vulgui implicar,
ho faci amb ganes i no dubti a participar en el nou equip.
Salutacions a tothom des de la Junta, i anem de cap a un altre
curs escolar amb molta feina per fer, i molts projectes que cal
engegar.

I ara també venda de pintures
per a la llar
C/ Marina, 46 Tel. 972 46 17 69
17244 CASSÀ DE LA SELVA
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