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es polítiques encaminades a la millora de
la qualitat de vida de les persones passen
per l’aplicació d’accions i projectes en re-L

lació a drets elementals entre els quals hi ha
l’educació. En aquest sentit, la posada en mar-
xa del CEIP Cinta Curto representa un impor-
tant avenç per a la ciutat, ja que per una banda
es descongestiona el CEIP Ferreries i, per altra,
amplia els centres docents de la nostra ciutat
d’acord amb la seva condició de capital també
educativa del territori: el nou col·legi de Sant
Llàtzer, el de Campredó i un nou institut de
secundària. És una notícia positiva per a les
nostres expectatives, tot just ara que ja fa gai-
rebé un any que disposem d’estudis universita-
ris, presencials i públics, a les Terres de l’Ebre
i el projecte del nou Campus de Remolins.

Assistim per tant al naixement d’un nou equi-
pament en paral·lel i, probablement, com a
conseqüència del gran creixement experimen-
tat per la nostra ciutat en els darrers anys. Crei-
xement demogràfic que es tradueix, segons
dades del padró d’aquest mes d’abril, en 37.176
habitants, una xifra optimista per les nostres
expectatives com a capital de les Terres de
l’Ebre. Aquest creixement, que va parer amb el
gran impuls a la construcció que viu la ciutat,
està lligat amb l’arribada a la nostra ciutat de
nous veïns i veïnes. Es tracta d’un nou feno-
men migratori de caràcter general, que viu tota
Europa i, especialment Espanya, i es deu a la
diferència del creixement entre el Nord i el Sud.
El buit demogràfic que genera la nostra baixa
taxa de natalitat s’omple amb immigrants vin-
guts d’arreu del món que ocupen els llocs de
treball vacants en el nostre mercat laboral so-
vint en els segments més baixos de l’oferta. El
repte que tenim és la integració des del res-
pecte als drets de les persones, nadius i foranis,

i exigint als
nouvinguts la
seva acceptació
del marc definit
per l’Estat de
Dret, el nostre
cos legislatiu i
el codi de va-
lors dominant
en la nostra so-
cietat. A Tortosa, avui, el 21% de la població és
immigrada; i l’educació i l’accés en plens drets
i deures a la mateixa és la millor garantia d’in-
terrelació, integració i, sobretot, de formació
perquè el futur és de tots i cadascun dels nos-
tres joves.

En aquest futur que construïm plegats, els cen-
tres educatius, doncs, hi tenen un paper desta-
cat, i el nou CEIP del barri de Ferreries, que
neix precisament amb el nom d’una mestra i
pedagoga com fou Cinta Curto, així ja ho ava-
la. A més, el centre permet, a la vegada, posar
a disposició de la ciutat nous equipaments cul-
turals i esportius de barri, que contribueixen
al progrés del conjunt de la nostra ciutat.

El naixement d’un nou col·legi és un esdeveni-
ment que ens ha d’omplir a tots de satisfacció
i orgull. L’equip docent, amb el suport de l’As-
sociació de Mares i Pares teniu una gran tasca
per davant per fer gran aquest nou centre, per
dignificar-lo i engrandir-lo. La nostra tasca con-
junta té una clara recompensa: el somriure dels
nostres menuts i menudes.

Endavant Cinta Curto!

Joan Sabaté i Borràs
Alcalde de Tortosa
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romoure la participació de l’alumnat en la
vida del centre com a factor de millora qua-
litativa del sistema educatiu.

p
Des del centre es programen diverses activitats
per aconseguir aquest objectiu. Una d’aquestes
ha estat el concurs per escollir el nom de la nos-
tra revista.
Activitat: Quin nom proposes per a la revista
de l’escola?
Alumnes participants: 2n cicle mitjà, 1r cicle
superior i 2n cicle superior.
Procés.
Cadascú pensarà i escriurà el que creu ressalta

de la nostra escola.
S’ho llegirà i buscarà una, dos, màxim tres parau-
les que engloben les idees que ha tingut.
A peu de pàgina escriurà la seua proposta de
nom per a la revista.
A cada nivell es llegiran totes les propostes. Es
votaran i se n’escullirà una.
Una comissió del Consell Escolar eligirà el nom
definitiu entre les tres propostes presentades.
Propostes;
“Lluminosa” (2n. Cicle Mitjà)
“Revista Cinta Curto” (1r. Cicle Superior)
“Entre amics” (2n. Cicle Superior)

entreamics

Per dalt de tot MESTRA. “Persona amb prou coneixements d’una ciència,
art, etc..., per a ensenyar-ne, per a ésser presa com a model” (GEC).

Activa
Admirada
Afecte
Ajuda
Alegria
Amable
Aprendre
Blanca
Bonica
Companys

Creació
Culta
Democràcia
Divertida
Ecològica
Educativa
Endreçada
Enginyosa
Ensenya
Entusiasmada

Esforç
Espaiosa
Estimada
Estudiar
Fantàstica
Genial
Gran
Intel.lectual
Jugar
Lluminosa

Meravellosa
Moderna
Neta
Nostra
Nova
Obligació
Organitzada
Original
Petita
Plena

Previsora
Renovadora
Respectuosa
Resplendent
Responsable
Societat
Típica
Tranquil·litat
Treball
Vida

Mostra de vocabulari emprat per l’alumnat en la fase descriptiva:

Mostra de fitxes:

EEEEEnsenya
SSSSSocietat
TTTTTreball
OOOOObligació
NNNNNostra
EEEEEsforç
TTTTTípica
AAAAAjuda

“““““EstonetaEstonetaEstonetaEstonetaEstoneta”””””

Gran, lluminosa,
bonica, nova,

espaiosa, blanca,
resplendent, genial,

ecològica, meravellosa.

“L’ Estrella”“L’ Estrella”“L’ Estrella”“L’ Estrella”“L’ Estrella”

Pati gran,
bastants aparells per

aprendre,
bons mestres,

poques baralles,
 blanca.

“La Superescola”“La Superescola”“La Superescola”“La Superescola”“La Superescola”

SemblancesSemblancesSemblancesSemblancesSemblances
Activa
Admirada
Afecte
Ajuda
Alegria
Amable
Aprendre

Companys
Culta
Democràcia
Divertida
Ecològica
Educativa
Enginyosa

Ensenya
Entusiasmada
Esforç
Estimada
Estudiar
Fantàstica
Genial

Intel.lectual
Jugar
Moderna
Neta
Nostra
Organitzada
Original

Plena
Renovadora
Respectuosa
Responsable
Societat
Treball
Vida

Cinta Curto i Loras, Cinta Curto i Loras, Cinta Curto i Loras, Cinta Curto i Loras, Cinta Curto i Loras, (Tortosa 1936-2000)(Tortosa 1936-2000)(Tortosa 1936-2000)(Tortosa 1936-2000)(Tortosa 1936-2000)
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ESTRENEM ESCOLA
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4 Terres de l’Ebre Diari de Tarragona
Dissabte, 17 de setembre de 2005

NOTÍCIA
INAUGURACIÓ

Alumnes Pàrvuls 4 anys
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Directora:  Teresa Vizcarro Gianni
Cap d’Estudis: Fina Verge Barberà
Secretari: Magí Marquès Verderes

Equip directiu

Coordinadora de Parvulari: Manola Curto Vilanova
Coordinadora d’Informàtica: Ma. José Valldepèrez García
Coordinadora LIC: Lluïsa Forés Tallada
Coordinadora d’activitats i serveis escolars: Teresa Chavarria Panisello
Coordinadora de Riscos Laborals: Josefa Hierro Segarra
Coordinadora d’Educació Primària: Rosa Iniesta Barberà

Coordinadores

- Sefa Espinach Lapeira Tutora P3
- Manola Curto Vilanova Tutora P4
- Ma. Teresa Chavarria Panisello Tutora P5
- Ma. Pilar Alcoverro Espuny Tutora 1r CI
- Cinta Codorniu Gisbert Tutora 2n CI
- Josefa Hierro Segarra Tutora 1r CM
- Fina Verge Barberà Tutora 2n CM
- Ma. Carmen Adán Morera Tutora 1r CS
- Víctor Arribas Gómez Tutor 2n CS
- Lourdes Garcín Masip Aula acollida
- Teresa Vizcarro Gianni Educació Primària
- José Ma. Cid Casanova Educació Primària
- Magí Marquès Verderes Educació Física
- Rosa Ma. Iniesta Barberà Educació Especial
- Magda Bel Doménech Educació Especial
- Lluïsa Forés Tallada Filologia Anglesa
- Carme Sanz Garcia Filologia Anglesa
- Ma. José Valldepérez García Edudació Musical
- Pilar Mascarell Verge Religió Catòlica

Claustre de Professors

- Anna Ma. Buera Pastor Presidenta

- Ma. José Caballé Valverde Vicepres.

- Joan Camps Povill Tresorer

- Anna Curto Calabuig Secretària

- Alvaro Garcia Chavarria Vocal

- Margarita Giménez Garcia Vocal

- Isabel Gimeno Garcia Vocal

- Ada Menassanch Martí Vocal

- Rafel Muñoz Clua Vocal

- Anna Poy Franco Vocal

- Bàrbara Reverté Gisbert Vocal

- Eva Antolí Parejo Vocal

Junta de l’AMPA

Sector mestres Sector mares/pares

Cinta Codorniu Gisbert Joan Camps Povill

Lourdes Garcín Masip Anna Poy Franco

Carmen Adán Morera Bàrbara Reverté Gisbert

Teresa Chavarría Panisello Dolors Sanjuan Aubà

Rosa Iniesta Barberà Fernando Cid Montañés

Pilar Alcoverro Espuny Rosa M. Baubí Rovira

Representant Ajuntament Representant AMPA

Sisco Lahosa Miralles Ma. José Caballé Valverde

Sector PAS Equip Directiu

Antonio Pallarés Altadill

Consell Escolar del Centre
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Sí, sí, justament ha passat un any. Un any
ple d’esdeveniments de tot tipus que, amb
l’ajut i col.laboració de tots, hem anat supe-
rant i ara, ves per on, ja ha passat un any.

Creiem, sincerament, que toca fer  balanç
de la nostra trajectòria.

Vam sortir llençats, perquè si no ens llençà-
vem, ningú ficava la mà al foc perquè, en
començar el curs 2005-2006, els nostres
nens tinguessin menjador. Aquesta era una
de les qüestions que més ens preocupaven,
però n’hi havien d’altres. Vam lluitar amb
ungles i dents per tal d’aconseguir una cui-
na com Déu mana, vàrem parlar amb qui ca-
lia i amb qui no calia; vam aconseguir un
forn per escalfar el menjar, taulells, gots, i
altres eines necessàries perquè el primer dia
de classe els nostres fills, que per raons fa-
miliars han de menjar a l’escola, puguessin
fer-ho amb dignitat. I la veritat és que el pri-
mer dia va passar..., sí, després de moltes
suors, i després va venir el segon..., i també
va passar, i al tercer ja era una bassa d’oli,
tots a la seva taula, amb les seves respecti-
ves monitores. Uf!!!!!, ja respiràvem. Tenim
una cuinera que “val un potosí”, la Maite, i
una ajudanta de cuina que “pa qué”, la Cin-
ta. I com no, unes monitores que tenen cura
dels nens i els dirigeixen el joc, fins que tor-
nen les mestres.
La veritat és que aquell primer esforç en
busca de pares o mares que volgueren dedi-
car part del seu temps i invertir-lo en bene-
fici d’un col.legi que tot just naixia, no va
ser gens fàcil, perquè avui en dia trobar gent,
que faci molt per no res, costa perquè tots
estem molt ocupats, però el fet de pensar
que teníem en les nostres mans la germina-
ció i creixença d’una nova escola, i que en
podíem ser partícips d’aquell esdeveniment,
moldejar-la i donar-li la forma que li calia,
tal i com un escultor li dóna forma al fang,
ens va donar força per tirar-ho endavant. Tot
això, juntament amb la seguretat i valentia

que ens transmetien uns mestres, en aquells
moments “uns” i avui els mestres de la nos-
tra escola.

Paral.lelament, ens vam trobar triant colors
per als nostres xandalls i bates, i el nostre
dibuix distintiu, que no podíem haver-ne tro-
bat un de millor: el de la llegenda “la Cara
de la Reina”, conte que han treballat  els nos-
tres fills i que els explica una llegenda que
té molt a veure amb les muntanyes que en-
volten la nostra Ciutat i just les tenim darre-
ra de l’escola.

Però, durant el curs, hem anat lluitant per
moltes altres coses... Per aconseguir diners,
com no! Els nostres fills precisaven d’un la-
boratori d’idiomes, una acollida matinal,  una
biblioteca, i calia aconseguir els mitjans ne-
cessaris; volíem que fessin activitats de
12’00 a 13’00 h., volíem que formessin un
equip d’handbol, havien de tenir un centre
ben equipat i, fins i tot, si haguéssim pogut
hauríem fet créixer els arbres del nostre pati
a una velocitat extrema, però... Tot porta el
seu temps! Tot ha anat arribant i tot anirà
venint.

No podem acomiadar-nos sense abans do-
nar-vos les gràcies a tots vosaltres, que vau
fer possible una festa com la de La Primave-
ra, celebració que formarà part de la nostra
història com un moment molt especial vis-
cut a l’escola. Us en recordeu, d’aquella taula
plena de pastissos? I dels versos i rondalles?
Moltes gràcies a tots vatros, mares i pares i,
com no, a tot l’equip de mestres i professio-
nals del Cinta Curto, que sou una part es-
sencial en l’educació dels nostres fills, in-
fants i adolescents, dels més brillants i dels
que no ho són tant, gent d’aquí i gent d’allà,
solament així podrem construir o, si més no,
contribuir a fer un món millor.

La Junta de l’AMPA

Xiquets!!!, xiquetes!!!!,

sembla mentida.
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Els programes d’innovació educativa del Depar-
tament d’Educació volen impulsar accions de
caràcter transversal que potencien la incorpora-
ció de noves metodologies a l’escola i la millora
dels resultats d’aprenentatge de l’alumnat.
Des de la nostra vessant d’educadors ens sen-
tim compromesos amb la societat i sabem el
paper que ha de jugar l’escola pública si vo-
lem que les intencions manifestades a la Con-
ferència Nacional d’Educació (2000-2002):
“ ... desitgem que tothom tingui dret a una
educació que obri les portes a la igualtat
d’oportunitats en la vida, el coneixement i el
treball”, arriben a ser realitats.
Amb la voluntat d’anar fent camí, al centre es
desenvolupen cinc programes innovadors:
•Xarxa Competències bàsiques. Objecte: “La

comprensió escrita”

•Projecte Medi: “Coneguem les nostres terres”.
Elaborat conjuntament amb el Camp d’apre-
nentatge del Delta de I’Ebre.

•Competència social: “Programa Decideix”

•Projecte LIC: “Fem escola”.

•Pla experimental de llengües estrangeres:
“Coneguem altres companys. Aprenem llen-
gües estrangeres amb les TIC”. Convocatò-
ria 2005.

PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES

El projecte, amb una durada mínima de tres
cursos, té un enfocament centrat en les funci-
ons d’ús i comunicació de la llengua oral, pre-
tenent un treball de les competències bàsiques
de l’àmbit  lingüístic de la dimensió parlar i
escoltar per a aprendre diferents llengües i va-
lorar-ne l’ús i l’aprenentatge.

Els tres eixos  principals en què es basa el Pla
són:
a) Implementació de  l’aprenentatge de la llen-

gua estrangera a l’Educació Infantil a partir
de P-4.

b) Introducció  d’una segona llengua estran-
gera, la llengua francesa, a partir de 1r. de
Cicle Superior. Es pretén donar a l’alumne
uns nous registres lingüístics, obrir diferents
expectatives de comunicació, que fins ara
potser no coneixien, i oferir-li una continuï-
tat com a crèdit variable a l’ESO

c) Potenciació de l’aprenentatge autònom dels
alumnes a l’integrar de manera significativa
les tecnologies de la informació i la comuni-
cació ( TIC ) des d’Educació Infantil.

Programes d’innovació



9

amics

AL PATI HEM PLANTAT UNA OLIVERA

Alumnes Pàrvuls 4 anys
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Seguint la línia de centre i dintre de l’Àrea
Descoberta de l’Entorn, s’ha preparat
aquesta sortida per a aprofundir en el co-
neixement del barri, visitant les botigues.

Això ha permès realitzar un treball
multidisciplinar: incorporar vocabulari nou,
jugar a la botiga de la classe, realitzar ope-
racions matemàtiques, descriure, ...

Alumnes Pàrvuls 5 anys
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El dia 20 d’abril vam visitar les avançades de
Sant Joan. És una activitat que forma part del
programa “Descobreix la teua ciutat”.

Les avançades de Sant Joan estan situades al
costat del Castell de la Suda o Castell de Sant
Joan.

Tot el conjunt comprèn dos cossos de fortifi-
cació i el tram de fortificació del segle XIV.
Quan vam arribar a les muralles, les vam tra-
vessar en busca de la porta d’entrada del que
s’anomena segon cos de les avançades. Ens van

dividir en dos grups i va començar la visita prò-
piament dita.

Vam veure el camí cobert, que era un bon lloc
de defensa ja que té bona visibilitat i queda
protegit.

Les avançades de Sant Joan

Després vam sortir per la dreta, vam baixar
per un camí molt estret que feia ziga-zaga i

que en èpoques anteriors servia per a que els
enemics no poguessin entrar amb facilitat.
A la porta hi vam veure fuselleres. Seguida-
ment vam passar al fossat principal, de gran
amplada i que cobreix tot el flanc meridional
del segon cos de fortificació. El fossat envolta
el revellí, que és una construcció aïllada, apro-
ximadament triangular.

A la plataforma superior es localitzen les ca-
noneres. Aquest element defensiu era impres-
cindible per a la fortalesa. Estaven protegides
per amples murs i el paviment estava cobert
de lloses de pedra per a facilitar el moviment
dels canons. També hi havia canals de des-
guàs per a treure fora l’aigua que es feia ser-
vir, sobretot, per a refredar els canons.
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Vam abandonar el fossat i vam arribar al balu-
ard cobert i cos de guàrdia. En aquest lloc és

segur que estaria el polvorí. També hi havia
espitlleres.

Des del cos de guàrdia vam arribar fins al pati
d’armes passant per la contramuralla nord.

El pati d’armes és una gran esplanada de ter-
ra. Allí es reunien tots els soldats per distribuir-
se les tasques de defensa i altres pròpies de
les avançades. Està reforçat per dos baluards
amb canoneres i fins i tot amb una garita de
vigilància. Vam haver de fer una filera per en-
trar-hi tots.

Després de recórrer els dos baluards i traves-
sar un fossat interior vam fer cap al glacis, i
des d’allí encara vam anar a veure un pany de
muralla del segle XIV.

La visita es va finalitzar i vam poder esmorzar
finalment, però de pressa, de pressa.

Alumnes de 5è de Primària



ACTIV
PER A I 
COMU

ESCO

Festa de la Primavera: Festa de
la col·laboració i participació

Festa de la Tardor: la Castanyada

Festa d
Nadal



VITATS
AMB LA

UNITAT
OLAR

Festa de l’Estiu: l’Acomiadament

•Mostra de les activitats proposades per a fer en família

•Exposició de dibuixos fets per la totalitat de l’alumnat sobre

la temàtica escollida.

•Representació teatral de l’obra presentada a la Mostra de

Teatre Escolar .

•Jotes Tortosines elaborades i cantades per alumnes de CS.

•Projeccions en PowerPoint de diverses activitats.

de l’Hivern:
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entreTreball globalitzat i molt motivador; l’hem realitzat a P.3 al voltant de la sortida a SantCarles de la Ràpita. A més a més de la transversalitat de les tres àrees curriculars d’EducacióInfantil, ens ha permés adquirir hàbits d’autonomia (sortim sense la família), de convivència(dinem amb els alumnes del CEIP Horta Vella), de respecte a l’entorn..... i sobretot de com-partir mentre gaudim.
A

L 
M

A
R

...
.. HI HA PEIXOS

INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGES. REALITZACIÓ D’UN MURAL COM A
ACTIVITAT DE PLÀSTICA I APRENENTATGE DEL NOM.

JUGUEM A LA SORRA

DESCOBERTA D’UN MATEIX. SENSACIONS: C0M ÉS LA SORRA?
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RECOLLIM OBJECTES DIVERSOS A LA PLATJA I ELS

CLASSIFIQUEM

DESCOBERTA DE L’ENTORN I LLENGUATGE MATEMÀTIC. APRENEM A RESPECTAR L’EN-

TORN I SEPAREM ELS OBJECTES QUE PODEM TROBAR I ELS QUE NO HAURIEM DE TROBAR.

PINTEM LES PEDRES I PETXINES QUE HEM TROBAT

INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGES. TALLER DE PLÀSTICA.
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Els xiquets i les xiquetes de Cicle Inicial ens ho hem passat molt bé obser-vant, experimentant, investigant i aprenent del nostre entorn proper, a laplatja de l’Eucaliptus.

Aprenem la importància de respectar el medi natural i no llençar brossa a laplatja.

Descobrim que si fem un clot molt fondo a la sorra de la platja .....  SURT AIGUA !!!



19

amics

Experimentem que no només els ulls ens donen informació d’on estem, mitjançant

l’oïda, l’olfacte i el tacte hem endevinat que érem a la platja

Classifiquem restes animals i vegetals, aqüàtiques i terrestres.
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Aprenem el nom de les aus de la llacuna del Riet Vell
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Els alumnes de 6è vam anar a Tarragona  el
dia 17 de maig. Durant la sortida vam visi-
tar el Museu  Nacional Arqueològic de
Tarragona i les restes arqueològiques del circ
i l’amfiteatre.

A Tarragona es conserven moltes restes de
l’època dels romans i aquí us farem cinc cèn-
tims d’aquelles que considerem més impor-
tants:

Al museu vam treballar molt

EL FÒRUM. Lloc on s’articulaven les distintes
dependències i els serveis relacionats amb
el govern i l’administració, també hi havia
el mercat i els temples. A Tàrraco n’hi havia
dos: el fòrum de la colònia (dedicat a as-
sumptes locals) i el de la província (dedicat
als assumptes de Tarraconensis ja que era
la capital provincial).

EL TEATRE es troba situat a la part baixa de
de la ciutat, per la zona portuària. Es va apro-
fitar el fort desnivell natural per tal de
construir la cavea (grades) encarada al mar.
Davant hi havia “l’orchestra” i “l’escena”,  ele-
vat sobre un podi decorat amb plaques de
marbre. A l’edifici s’han trobat capitells d’es-
tàtues d’iconografia imperial que formaven
part de la decoració.

LA VIA AUGUSTA. L’emperador August (27aC.
a 14 dC.) va ordenar la seva rehabilitació i li
va posar el seu nom. Aquesta via resseguia
la costa des de Cadis fins a Roma, passant
per Tàrraco i les ciutats més importants.
Facilitava el transport, la comunicació i el
comerç entre les ciutats, les províncies i els
ports del Mediterrani. Pel recorregut podem
trobar molts monuments, com per exemple
l’Arc de Barà.

La Tàrraco Romana
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EL CIRC va ser construït al s. I dC. Era un edi-
fici allargat (325 m. de llargada per 115 m.
d’amplada) amb els costats més petits i ar-
rodonits, on se celebraven les curses de car-
ros: quadrigues i bigues, amb 2 i 4 cavalls
respectivament. A l’època medieval es van
construir cases al damunt i actualment es
pot visitar la capçalera

L’AMFITEATRE va ser construït al s. II dC. Era
una edificació pública de forma el·líptica en
la qual se celebraven lluites entre gladiadors
i caceres de feres salvatges. A vegades tam-
bé s’executava a penats a mort, condemnats
a ser devorats per les feres. En alguns amfi-
teatres es va arribar a representar lluites na-
vals. L’amfiteatre està construït  aprofitant
el pendent natural per a fer part de les gra-
des.
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Acords relatius a les famílies i educació

1. Els principis
Les famíl ies són la primera instància
socialitzadora de la infància i la seva acció
sobre els processos educatius dels fills i fi-
lles és fonamental. L’escola pot complemen-
tar la feina de la família, però mai no podrà
substituir-la. Les relacions entre institució
escolar i la família i la seva acció educativa
han de ser complementàries i reforçar-se
mútuament i han d’emparar l’esforç dels
estudiants.

2. La dimensió individual de la participa-
ció de les famílies a l’escola
- Garantir a les famílies una adequada infor-
mació dels centres educatius.
- Compromís de les famílies amb l’educació
i establiment de protocols de cooperació en-
tre famílies i centres educatius.
- Compromís dels centres educatius amb les
famílies.
-  Respecte al projecte educatiu dels
centres.Les famílies i l’alumnat escolaritzat
en un centre del servei públic educatiu hau-
ran de respectar el projecte educatiu, enca-
ra que no el comparteixin totalment.
- Compatibilitat de l’activitat laboral amb les
obligacions educatives de les famílies.

3. La dimensió col·lectiva de la participa-
ció de les famílies a l’escola: les associaci-
ons de mares i pares d’alumnes
- Reconeixement del paper de les AMPA com
a associacions d’utilitat pública.
- Incloure el grau de participació de les AMPA
a l’avaluació dels centres educatius.
- Establiment de canals estables d’interlo-
cució entre les federacions d’AMPA i d’Ad-
ministració educativa.
- Suport i assessorament a les activitats for-
matives organitzades per les federacions
d’AMPA.
- Formació específica adreçada al profes-
sorat per millorar les relacions amb les fa-
mílies.

4. La participació des de la dimensió del
consell escolar de centre
- Promoure una gestió democràtica i respon-
sable dels centres educatius.

5. La participació de l’alumnat
- Promoure la participació de l’alumnat en la
vida dels centres com a factor de millora
qualitativa del sistema educatiu.
- Regulació de les reunions de delegats i de-
legades d’alumnes.
- Promoció de les associacions d’estudiants
i simplicació dels tràmits de constitució i
gestió.

6.- L’escola i les necessitats horàries i de
serveis de les famílies
- Col·laboració en la conciliació de la vida
laboral i la familiar.

• El servei d’acollida matinal
• L’obertura de centres educatius

- Participació d’ajuntaments, AMPA i famíli-
es en la planificació de les activitats més
enllà de l’horari lectiu.
- Ajuts a la participació en activitats més en-
llà de l’horari lectiu.
- Convenis amb ajuntaments per garantir ser-
veis socioeducatius en centres educatius si-
tuats en zones socialment desafavorides.
- Regulació de les activitats socioeducatives
i extraescolars.
- Increment de les beques per menjador es-
colar d’un 100% en 4 anys.
- Generalització del Programa cooperatiu per
a la reutilització dels llibres de text.

7. Horari, jornada i calendari escolar
- Equivalència de tots els centres del servei
públic educatiu en relació amb l’horari, la
jornada i el calendari escolar.

Això comportarà l’ampliació de l’horari lectiu
de l’alumnat d’Educació Primària. Per acord
del Consell Escolar, l’horari per al proper
curs serà:

Pacte Nacional per a l’Educació. Març 2006

Matí

Tarda

Ed. Infantil Ed. Primària

9.00 - 12.00 h. 9.00 - 13.00 h.

15.00 - 17.00 h. 15.00 - 17.00 h.
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Teles cop i (Telescopi) L’ou r des (Lourdes)

Un a mos K (una mosca)
Car gol s ala planxa (cargols a la planxa)

Poll  astre (Pollastre) Un a dit a (una dita)
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PUBLICITAT

Alumnes 1r cicle mitjà
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Ferreries, cara nord,

on abans hi havia un hort,

s’aixeca –poc, que és petit–,

un col·legi tan garrit,

amb el nom “Cinta Curto”,

que si entro ja no surto,

així estem de satisfets,

mestres, pares i xiquets.

Té un gran pati assolejat,

la carretera al costat,

biblioteca, menjador,

una cuina, vestidor,

i una aula polivalent,

per a algun experiment.

Acollida als nouvinguts,

raons per als més barruts,

laboratori d’idiomes,

guixos, llapis, gomes,

música i ordinadors,

per no suar, ascensors,

i els dies de vent de dalt,

faran cantar una coral,

que han batejat “Mont Caro”

per a que face d’amparo

als pares que congelats,

constipats, despentinats,

ens esperem al carrer,

desembre, gener i febrer.

També és escola d’esports,

per a que creixquen ben forts,

en especial, d’handbol,

se veu que han fet més d’un gol.

Diuen que hi havia un gat:

la psicomotricitat
ha fet que toqués lo dos,

que no hi ha pardal ni gos

que no visque sense estrès

exposat als de P-3.

Lo curs se mo’n va, companys

tenim més panxa i més anys,

però veiem amb orgull

–si no ens entra una brossa a l’ull–,

que endavant va l’escola,

Cinta Curto no està sola,

i gaudim tots de bon grat

lo somni fet realitat.

Edita: CEIP Cinta Curto • Disseny i maquetació: Emilio García • Imprimix: Impremta Querol S. L. • D.L.: T-
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