
El primer dels actes de celebració del nostre 
25è aniversari ens va deixar a tots bocaba-
dats. Quina meravella! En descobrir la paret 
del fons del patí, vam poder comprovar  que 
havia quedat coberta de curioses formes i 
colors brillants tot fent un magnífic trenca-
dís. Aquesta obra d’art, formada per quatre 
parts o seccions, és el fruit de la imaginació 
i del treball de tots els nens i nenes de l’es-
cola portats de la mà de Francesc Martín 
o “Ràdio Zurich”, que va crear el disseny a 
partir dels dibuixos fets per tots ells. Cada 
cicle està representat per una secció i uns 
colors. D’esquerra a dreta, cicle infantil, 
inicial, mitjà i superior. El resultat final, en 
forma de mosaic, es obra de les mosaïcis-
tes Dolors i Ariadna Simó i Laura Valle, que 
van treballar minuciosament durant el mes 
d’agost per tenir acabada l’obra tot just en 
començar el curs. 

La festa de la inauguració d’aquest original 
mural es va celebrar el passat 13 de setem-
bre de 2006, amb la participació de tots 
els alumnes, mestres, personal no docent, 
pares i mares, exalumnes, exprofessors, 
familiars i amics de la nostra escola. Els 
parlaments van córrer a càrrec de l'Imma 
Cirera, directora de l’escola, el regidor de 
l’Àrea de coneixement Xavier Martín, el 
Francesc Martín i el president de l’AMPA, 
en Mingo Ferran. 

Tots vam gaudir d’una xocolatada amb 
melindros i refrescs, i la nota musical la van 
posar alguns membres dels Ministrils del 
Raval i els nois d’Un parell de Nassos, que 
ens van fer ballar i cantar amb ganes.

I encara us volem parlar més de música, 
perquè, què me’n dieu del concert de Nadal 
d’aquest any? Va ser tot un altre esdeveni-
ment! Després de bastants anys havent-lo 
de fer al gimnàs de l’escola, amb poc espai 
i poca visibilitat, i com que es tractava del 
25è aniversari, el concert es va celebrar a 
l’auditori del Centre Cultural de la Caixa de 
Terrassa. El desenvolupament va ser fan-
tàstic, tot va anar sobre rodes i la durada del 
concert va ser molt apropiada. Nens i nenes, 
mestres, pares i mares, familiars...tothom va 
poder gaudir de l’espectacle ben assegut 
i amb bona visibilitat. I és que va valer la 
pena el petit esforç que tots vam fer!

Des dels més petits fins als més grans, pas-
sant per les col·laboracions d'un bon grup 
d’exalumnes i la tradicional cantada de la 
Coral Poliafònica de Pares, el concert va ser 
un èxit, tant per la bellesa de les diferents 
actuacions i cançons com per l’ambient de 
festa que es respirava. La nostra felicita-
ció a tots els participants i als mestres de     
música que el van dirigir.

Poc abans de publicar la revista, es va inau-
gurar de mans de l'alcalde Pere Navarro, 
l’exposició fotogràfica d’aquests  25 anys de 
vida de la nostra escola.

I ara...quines sorpreses ens oferirà el nostre 
25è aniversari?  
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El 23 de novembre els pares i mares de Lanaspa 
estàvem convocats a les urnes per escollir els nos-
tres representants al Consell Escolar del Centre.
El Consell és l’organisme que vetlla pel bon funcio-
nament de l’escola. Aquest, el composen el director 
(en aquest cas directora) del centre, que n’és el pre-
sident/a, la cap d’estudis, la secretària, que hi té veu 
però no vot, 6 mestres elegits pel Claustre, un pare/
mare en representació de l’AMPA, i 5 més (fins ara 
eren 6) que s’elegeixen entre ells (i en vam escollir 2 
d’aquests 5 perquè havien de renovar el càrrec).
Participar en el Consell Escolar significa que els 
pares també formem part de l’escola i que, en part, 
participem d'algunes de les decisions de més o 
menys rellevància, com ara l’horari intensiu de juny 
o bé la polèmica 6ª hora de primària... Aquest orga-
nisme també és qui analitza i valora el funcionament 
general del centre, l’evolució del rendiment escolar i 
els resultats de les avaluacions internes i externes... 

així com també pot proposar algunes millores.
El Consell escolar, finalment, ha quedat de la 
següent manera:
Sra. Imma Cirera (presidenta del Consell Escolar)
Sra. Gemma Saura (Secretària)
Sra. Carla Freixa (Cap d’estudis)
Sector professorat: Sra. Anna Medinyà, Sra. Maria 
José Moreno, Sra. Maria Torras, Sra. Rosa Martínez, 
Sra. Míriam López i Sr. Aleix Jorba.
Sector pares i mares: Sr. Santi Gibert, Sra. M. 
Assumpta Cabrera, Sra. Cristina Mata, Sr. Francesc 
Vergés, Sr. Pep Forn i Sra. Anna Maiques (represen-
tant de l’AMPA).
Sector administració i serveis: Sra. Pepita Cristobal 
(cuinera)
Un pare ens ha fet arribar un article d'opinió/reflexió 
que hem cregut oportú posar a continuació, ja que 
tracta també de les eleccions:

J a  t e n i m  n o u  C o n s e l l  E s c o l a r

A les passades eleccions, la nostra escola va obtenir 
un meritori, sembla, 27% de participació (90 pares i 
mares de les 333 possibles van complir amb el seu 
deure).
La primera reacció podia ser:
- Quin desastre! Els pares passen de l’escola!
O bé
- Renoi, està força bé, podria ser molt pitjor. Som 
dels millors de Terrassa!
Digueu-me innocent, ingenu, novell o idealista, però 
jo sincerament vaig alinear-me amb els primers.
90 persones van fer “l’esforç” d’anar a votar. I sort 
que al mateix dia el nostre estimat Ismael a la sorti-
da de les 5 va fer campanya perquè la gent anés a 
votar, si no no sé pas si haguéssim arribat als 50!
Perdoneu-me tots, però per mi no és consol que el 
nostre % de participació sigui més alt que en la majo-
ria d’escoles, i que el percentatge sigui millor que el 
de fa 2 anys, i que l’horari limitat ho complica, i que 
en aquestes hi ha hagut “molts” candidats, i ...
No ens enganyem. Tenim un problema sobre el baix 
interès dels pares per l’escola i, consegüentment, 
per l’educació dels seus fills. O si no, que algú m’ho 
expliqui perquè jo no ho entenc.

Queixes i reivindicacions, les que vulguem, però par-
ticipació activa per i amb l’escola dels nostres fills, la 
justa i encara gràcies. Ja ho faran els mestres que 
per això cobren, no?
És més fàcil això primer, és clar. Més fàcil o menys 
compromès fer front crític a l’escola i als mestres que 
col·laborar i ser constructiu.
Bé, jo sóc dels que encara creu que l’educació prin-
cipalment recau en els pares, i els mestres són i 
han de ser un altre referent molt important. Per això 
hem de ser còmplices íntims en aquesta tasca, i ens 
hem de comunicar, hem de compartir, consensuar, 
il·lusionar,...
L’Escola som tots, i, per tant, la participació dels 
pares no ha de ser merament de seguiment, sinó 
activa. Tots sabem que amb l’exemple també edu-
quem a tots els nostres fills; i amb aquest resultat, 
òbviament, no ens podem sentir satisfets del nostre 
exemple com a pares i mares.
Disculpeu si ho trobeu exagerat. Sols volia fer una 
reflexió en veu alta perquè tots hi penséssim una 
mica. 
Els fills s’ho valen, segur.  

Josep Lluís Santacana
(pare de P5 i P4)

E l e c c i o n s  a l  C o n s e l l  E s c o l a r ,  è x i t  o  f r a c à s ?



Com cada any, quan s'acosta Nadal, l'AMPA organit-
za la tradicional sortida per anar a buscar el tió. 
Els nens il·lusionats busquen i rebusquen per entre 
els arbres de Can Robert acompanyats per uns 
pares i mares mig encarcarats... alguns pel fred i 
d'altres per la son que encara no s'ha pogut espolsar 
del tot!
Finalment, sempre força amagat, ens espera el Tió, 
que aquest any feia molt bona cara, per cert! Un 
parell de llaçades i a estirar amb força, perquè el 
nostre tió és força "corpulent"... fins arribar a l'espla-
nada on es recuperen les forces altra vegada i tots, 
grans i petits, ens esplaiem una bona estona.
Repetint l'experiència del curs passat, la Sara 
Fuentes ens va explicar alguns contes. I els pares i 
mares... què us direm... xerra que xerraràs tot men-
jant croissanets i prenent una mica de sol d'hivern, 

que és tan i tan reconfortant en aquestes dates...
El tió va cagar força i ja torna a ser pel bosc esperant 
que tornem l'any vinent a cercar-lo. 

Tió ,  Tió ,  caga tor ró  d 'ave l lana i  p inyó. . .
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Era diumenge al matí, tots havíem planejat l’excursió 
pensant que faria un dia preciós de tardor, i així va 
ser ! El nostre punt de trobada va ser a l’estació d’au-
tobusos i allà de mica en mica van anar arribant tots 
els cotxes amb nens i nenes il·lusionats a passar un 
dia d’esbarjo i descobrir el gegantí castanyer !!

Ens havien informat que era com una passejada…. 
Una passejadeta per a alguns, que encara se’ls va 
fer curt !... Però per a  la majoria dels adults va ser 
una excursió de les de veritat. Els nens, però, com 
sempre treuen les forces de no sé on i tibaven d’allò 
més, a tot el grup.

Va ser una caminada molt bonica, ara tertúlia amb 
uns, ara parles amb altres, ara fem una paradeta, 
ara beure aigua i tot això passant pel costat  d’un 
pantà ( llac?)  i per uns camins preciosos, on hi havia 
arbres de tots colors .... Era com endinsar-se en un 
bosc màgic on la tardor i l’aire feien caure suaument 
les fulles daurades.
Finalment vam trobar el Castanyer Centenari !! Era 
impressionant! A un cantó del camí s’alçava un 
tronc gruixudísssim (14 metres de circumferència) 
i les seves branques s’obrien per trobar-se amb els 
arbres dels voltants, la base del tronc era una cova 
o s’hi podia entrar i fins i tot estar-hi dret unes 8 
persones !!
Els nens van jugar, vam dinar  allà mateix..... i passa-
da l’estona de menjar vam decidir que no seguiríem 
fent muntanya ...encara que algú hauria continuat 
molt de gust ! Vam decidir iniciar el camí de tornada 
relaxadament fent petar la xerrada amb uns i altres.
Va ser una bona ocasió per coneixe’ns una mica 
més amb altres famílies,  pares i mares i nens i 
nenes d’altres cursos de l’escola i la veritat és que 
vam tornar a casa havent passat un dia molt agrada-
ble per a tots, tant petits com grans !  

Emília Bellaubí
mare de P4 i P5

Sor t ida de tardor  a la  fa lda del  Montseny

Sota les enormes branques del castanyer mil·lenari.

Embadalits a la sessió de contes amb la Sara Fuentes
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Cada any, una modesta coral de pares i mares de 
l’escola fa la seva aportació al concert de Nadal 
que fan els nens i nenes i l’equip de mestres. Ja 
és costum o tradició d’adaptar la lletra d’una o més 
cançonetes per fer-nos pensar i/o somriure... 
Aquest 2006 hem escoltat 1 cançó que fa referèn-
cia al 25è aniversari i una altra que, entre d’altres 
coses, ens parla d’aquesta polèmica 6ª hora de 
primària. També vam escoltar el Rock de Lanaspa, 
que es va cantar ara farà uns anyets i que la coral 
va voler recuperar:

EL 25è FUM DE LANASPA

25 anys de Lanaspa FUM, FUM, FUM
25 anys de Lanaspa FUM, FUM, FUM

n’hem passat de tots colors, bons i pitjors, bons i 
          millors

però seguim amb molta marxa
per tirar endavant Lanaspa FUM, FUM, FUM

Vam tenir un nou edifici FUM, FUM, FUM
després de molts sacrificis FUM, FUM, FUM

del Martín Díez com un pet cap a la fàbrica Marcet
ara ja ens sabem la història

doncs tenim bona memòria FUM, FUM, FUM

Som els més progres del centre FUM, FUM, FUM
però hem tingut un mal de ventre FUM, FUM, FUM
el Ventalló han enderrocat, ja l’hem cagat i ens han 
         cardat (de tèxtil)

sempre més en una línia
no augmentarem la família FUM, FUM, FUM

Les nenes i els nens es graten POLLS, POLLS, 
     POLLS

des del cap fins les sabates POLLS, POLLS, 
POLLS

se’ns esvera l’aviram, patrip, patrap, patrip, patrap
que la permetrina és cara

quan s’acabarà la plaga! FUM, FUM, FUM

25 anys de Lanaspa FUM, FUM, FUM
25 anys de Lanaspa FUM, FUM, FUM

d’aquí 25 anys més serem més vells i més pru-
dents

però seguirem fent cantades
i dient animalades FUM, FUM, FUM

EL BURRO ALEGRE

Sóc burro i no envejo la vida del ric.
Tinc una hipoteca fins el 3006,

després de pagar-la ja podré gaudir
del loft de 20 metres que vaig veure ahir.

De nit torno a casa amb el meu Peugeot,
em paren els Mossos, ai quin clatellot!
Si em diuen que bufi no sé què faré

ni amb els punts de l’avi no hi arribaré.

Me’n vaig a València a “Marina d’Or”
a veure el Zaplana, un crack de l’esport.

Tornant amb la RENFE em deixa tirat
20 hores d’espera, ja l’hem ben cagat!

De cap més manera no ho sabem lligar...
De l’educació ara us volem parlar:

“la conselleria aconsella que el consell escolar,
aquell a qui aconselli, ben aconsellat serà”,

a pares i a mestres ens han ben cardat!

Amb l’hora sisena estem molt units
hi ha gent que no es parla, ni es diu bona nit

s’acaben les bromes i les excursions.
Gràcies, consellera, per tocar els saxons!

D’aquí a quatre dies ens fan CIUTADANS,
estem molt feliços de ser tolerants,
si fóssim “toreros”, pobrets animals,

tots al “matadero” que Espanya s’ho val, OLÉ!

La coral de pares i mares de Lanaspa

Cada any som més colla.



Aquest ha estat el tercer any consecutiu que parti-
cipem a la comparsa infantil del diumenge de car-
nestoltes. Com solen ser aquestes coses, poc a poc 
hem anat madurant i aprenent-ne. El primer any no 
arribàvem a la trentena i anàvem de... "tot el que 
es pot trobar a la muntanya"?  L'any passat lluíem 
dissenys de Lanaspa Riu de Prada sota la pluja i 
vam doblar la participació, llàstima que va ploure, i 
tot i que vam improvisar la nostra rua particular, ens 
va quedar un no sé què a dins... i ja esperàvem que 
arribés de nou el Rei de la Jarana!
I aquest curs hem omplert els carrers de llampants 
Lanaspitos celebrant el nostre 25è aniversari.
Al voltant de 80 Lanaspitos vermells fent xerinol·la 
darrera d'un pastís gegantí. Ens ho hem passat 
molt i molt bé i hem rigut molt, que d'això es tracta... 

estem tan engrescats que ja tenim clara la disfressa 
del curs vinent... arribarem al centenar?  

5

EL ROCK DE LANASPA

A les 8 em llevo cada dematí
el pipí, la dutxa, l’esmorzar, el vestit
tot seguit a punt per anar al carrer

allà amb el fred em despertaré.

Sí, sí, vaig cap a l’escola, sí...
A Lanaspa jo aniré

i com a casa hi estaré.

Quan sóc al carrer em trobo amb els meus amics,
"hola",  ja saludo tots els meus companys.

El carrer és ple de moltíssima gent,
però nosaltres sóm col·legues i a estudiar anem.

Sí, sí, vaig cap a l’escola, sí...
A Lanaspa jo aniré

i com a casa hi estaré.

De colors ben fluorescents les portes són,
de sorolls aviat tot l’edifici és ple,

de la cuina venen les olors d’atipar,
del cap les idees que ens faran avançar.

Sí, sí, vaig cap a l’escola, sí...
A Lanaspa jo aniré

i com a casa hi estaré.

El Rock el van cantar pares, exalumnes i alumnes de l'escola acompanyats per un petit ballet que va posar-hi coreografia.

Carnestoltes: hem sorti t  de comparsa!

Dolços Lanaspitos ballant a ritme salsero
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Potser aquesta refl exió tindria més lògica el novembre 
o desembre que no pas ara. Però mai està de més pen-
sar en el consumisme en què estem tots immersos i, 
evidentment, els nostres fi lls abocats. No cal esperar a 
Reis, sols veient alguns aniversaris es veu la desmesu-
ra de les celebracions.
El propòsit nostre a principis de novembre és de ser 
poc consumista. Et planteges com afrontar les festes 
nadalenques i també sants i aniversaris. Tothom hi diu 
la seva, els avis, la padrina, la tieta,...a tots els fa il·lusió 
un detallet! I t’hi pots acabar barallant. 
Quan arriba el dia, el nen obre amb frenesí els regals, un 
darrere l’altre, sense recordar ni quin era el primer, per 
sovint acabar jugant amb una capsa o un tros de llaç!
Alguns passem 15 dies o més d'estrès familiar perquè 
al cap de pocs dies o hores després de reis el nen digui 
que s’avorreix. Alguna cosa està fallant, no?
Tenim la sensació que aquests regals massa sovint te-
nen ben poc d’educatius. Més aviat sembla que ense-
nyem a acaparar, a una competitivitat insana, a la satis-
facció immediata, el tenir per sobre de compartir,... 
Donar-los de tot i sotmetre’s a la voluntat dels fi lls no ens 
sembla gaire educatiu: fl ac favor els fem per al seu futur.
No sabem com fer-ho tampoc. Però tenim clar que hem 
de frenar aquest consumisme, retardar la immediatesa 
del desig o de l’obtenir; i inculcar que quasi tot reque-
reix un esforç. Així donen més valor a les coses i major 
satisfacció quan les obtenen.Falta educar en l’esforç, 
en saber afrontar els problemes, en la creativitat, el no 
tenir-ho tot mastegat, a espavilar-se, ...
A l’escola, especial atenció a les festes d’aniversari. 
Què és més rellevant, el compartir la teva celebració 
amb els amics o veure qui et porta el regal més gran o 
car? Sovint sembla que perdem el nord.

Millor potser que potenciem l’afecte o l’AMISTAT que no 
pas l’opulència i el consumisme.
Volem fer dues crides: una a la moderació en els obse-
quis (innecessaris la majoria); i l’altra a una defensa del 
jugar plegats, per sobre de les joguines físiques. 
Massa sovint fem “sermons” i explicacions raonades in-
tentant transmetre els nostres valors i normes socials, 
com si una relació d’adults es tractés. En comptes de 
tanta oratòria segurament hauríem de robar més temps 
per poder jugar amb els nostres fi lls, podent convertir el 
joc en autèntica formació a tots nivells, a més d’estrè-
nyer la nostra relació. Ja diuen que pots conèixer molt 
millor el teu fi ll jugant-hi que amb mil converses. Potser 
així, sent positius, l’adolescència serà menys traumàti-
ca familiarment per a tots.
I com aconseguir que el joc sigui autènticament edu-
catiu? Quan aconsegueixi incentivar en els nens la 
curiositat, la necessitat d’aprenentatge i l'estimulació            
intel·lectual que fa créixer la intel·ligència i l’interès per 
les coses. El joc, la ironia, l’endevinalla ha de ser pos-
sible a l'hora de passejar, a l’anar a comprar, o de visita 
a casa dels avis. Així conseguirem nens feliços, segurs, 
actius, que ho passin bé. Si procurem que el joc incen-
tivi la intel·ligència dels nens quan explorin amb auto-
nomia l’entorn de casa, el parc, o d’excursió al camp 
aconseguirem nens creatius, que creixin forts, genero-
sos, esforçats i sincers. El joc ensenyarà a compartir, a 
saber perdre i a posar-se al lloc de l’altre. 

Bé, com sempre les paraules són més fàcils que l’acció. 
Almenys proposem-nos provar-ho. 

Àngels Domènech i Pep Santacana
Pares de P5 i P4

J o c s  o  j o g u i n e s ?  I  r e g a l s
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Ara fa 5 anys que el Dau va entrar a Lanaspa... Des 
d’aleshores, que vam assumir el servei de ludoteca 
de P3 a 2n, han anat canviant molt les coses... 
L’experiència d’aquests últims anys, en què hem 
assumit les activitats extraescolars de 6 escoles 
més... ens ha ensenyat que aquestes mai i es man-
tenen estables... sempre hi ha fluctuacions, que 
poden arribar a ser força importants, pel que fa a 
l’afluència de nens i nenes.
Nous gustos... si fins ara tots es delien per fer Hip 
hop, ara va prenent força la Batuka, noves ofertes 
pròximes al centre (Blau, Manetes, Les pisanes, 
acadèmies d’anglès, ...). I, el que  també determina 
molt és si s’apunta o s'esborra aquell nen o nena 
que arrossega mitja classe... i tantes variables més 
que anem descobrint a poc a poc...
Pel què fa al servei de ludoteca, si des de fa 3 
cursos, els divendres s’han d’anul·lar per manca 
de grup, aquest, a més, hem hagut de tancar els 
dimarts, suposem que el curs de piscina tira molt i 
com que l’escola és d’una sola línia... doncs no hi 
havia prou nens i nenes per seguir fent l’activitat 

d’expressió musical. El que sí que ha funcionat i 
molt bé són els Jocs moguts dels dijous... està clar 
que als nens i nenes de Lanaspa els motiva molt el 
moviment!
Iniciació esportiva va patir un important sotrac ara 
farà poc més d’un any, aquest curs és evident que 
es va recuperant i tenim un bon grupet que, tots els 
dilluns i dimecres belluguen al gimnàs o bé al pati.
L’activitat reina de l’escola: el Bàsquet, tenim tants 
equips com en d'altres escoles de 2 línies...
És clar que a Lanaspa hi ha molta afició esportiva!
Des del Dau ja estem pensant en el curs vinent, 
en què  instaurarem nous canvis buscant adaptar-
nos millor a la vostra demanda... si teniu propos-
tes per fer-nos no dubteu a deixar un missatge al 
nostre contestador, al 93 787 53 40, els tindrem en 
compte. Com sempre, nosaltres restem a la vostra 
disposició.  

Equip directiu Associació 
pel joc en el lleure El Dau

A c t i v i t a t s  e x t r a e s c o l a r s

Una manera de conèixer els companys dels nostres 
fills i filles i també les seves famílies és organitzant 
alguna activitat familiar oberta a tota la classe. Hem 
estat preguntant aquí i allà i hem descobert que 
alguns cursos s’han trobat per fer-ne alguna... Tot 
s’ha de dir, els cursos dels més menuts són els més 
organitzats i amb més ganes de trobar-se... 
A P3 encara no s'han animat, però a P4 s’ho han 
muntat de tal manera que cada mes es troben, tant 
sigui perquè hi ha activitat de l’AMPA (sortida de 
tardor, tió, carnestoltes, colònies...) com per algu-
nes altres que s’han preparat ells, sabem que fan 
excursions, algun sopar de pares... No sabem la 
convocatòria de cadascuna d’aquestes activitats, 
però per ara són el curs que més es mouen. 
A P5 van començar molt forts, a principi de curs van 
anar al Tibidabo a passar-hi el dia, hem sabut que 
estan pensant fer alguna altra excursioneta més 
rural, i potser un sopar de pares també? A veure si 
a final de curs podem fer-ne un recull. De moment, 
un pare dels elefants ens ha fet arribar una mica de 
crònica del que va ser el dia  al Tibidabo.
A primària no tenim notícia que s'hagi fet res de 
res... ens han dit que els de 4t sempre fan alguna 

coseta, però que encara no s'hi han posat... però 
la resta? res de res. Si ens equivoquem feu-nos-ho 
saber que ens retractarem al proper número.
De la mateixa manera, des de la redacció us ani-
mem a col·laborar amb la revista, amb petits o 
grans articles d'opinió, passatemps fets pels nens, 
informacions que puguin ser d'interès... Deixeu-ho a 
la bústia de l'AMPA o adreceu-vos a l'Espe Humet o 
la Júlia Prunés, que som "la redacció" en ple.

P5 - Excursió al Tibidabo
L’1 d’octubre passat, vam anar d’excursió al Tibidabo 
amb els nostres fills. Quan vam arribar, lògicament, 
els nens es van tornar bojos d’alegria per pujar a 
les atraccions. La Nòria, el vaixell Pirata, els miralls 
màgics, els auto-xocs... etc.
A l’hora de dinar vam fer un pic-nic a les taules que 
hi ha al parc d’atraccions i a la tarda vam tornar a 
pujar a les atraccions. Els nens i nenes de la classe 
s’ho van passar d’allò més bé, bé, els pares i les 
mares també vam gaudir del dia. 

Josep Lluís Barroso
pare de P5

Activitats de classe: infantil porta molta marxa!
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Busca 10 noms d’animals:

 K O A L A U I Y P Y T R E W S E A D F Q 

 W L O L I I K L Y E U Y W E R L T T Y A 

 G M C E V R H E Y R R D S A Q E W E R S 

 R J O O C E Y R T T F I G H J F O C A D 

 T H I P L A B A L E N A Q K J A U Y T F 

 U G U Y T R N N O L L P G U S N D F G G 

 I F N B E R G G J K X Z Q L I T L J V H 

 O D S A Q W F P U J C V B N M T T G B J 

 A N E C E E D F G R A T O L I M O N N L 

 B V C X Z A Z E B R A Q S D F G H J K L 

Busca 5 diferències en aquest dibuix:

Aquest número, ens ha preparat els entreteniments la Mar Gil, us proposem que ens feu arribar entreteni-
ments fets per vosaltres a la bústia de l'AMPA. Podeu fer jocs de diferències, encreuats, sudokus, laberints, 
sopes de lletres, endevinalles.... i tot el que us sembli.

Nosaltres els anirem publicant en els pròxims exemplars de la revista.

Poseu l'entreteniment en un sobre i indiqueu-hi "per a la revista Diu diu de l'AMPA" i no us oblideu de posar 
el vostre nom , cognoms i curs. Esperem trobar una pila de jocs interessants i per a totes les edats per anar 
publicant. Vinga, animeu-vos-hi.  

E n t r e t e n i m e n t s :


