
Les darreres colònies de pares i nens han 
estat a Cal Mateu, a Vilanova de Sau. Com 
sempre ha estat una de les activitats més 
divertides i participatives de l’any. En un 
marc incomparable, apte per a les activi-
tats, excursions i el “ pànxing” corresponent, 
hem tingut temps per a la natura,(excursió 
a la presa de Sau), la cultura (visita al 
monestir de Sant Pere de Casserres) i l’es-

barjo nocturn, amb un molt animat Karaoke 
i la brillant actuació nadalenca de la nostra 
Coral Poliafònica de mares i pares.
Però què us hem de dir, les imatges parlen 
per si soles...
Els membres de la Comissió d´ Esbarjo i 
Cultura que aquest any marxem de l’escola 
volem acomiadar-nos i animar a tothom a 
participar perquè durant aquests anys hem 
gaudit molt i ens emportem un bon record.

Flora, Pilar i Montse  
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COLÒNIES DE PARES 2007

La canalla cantant al Karaoke...

... i els no tant canalla... també.
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Tal com dicten els estatuts de la nostra AMPA, la 
junta s'ha d'anar renovant... i a més, aquest curs 
hi ha components que ens deixen per integrar-se 
de ple a l'Institut... els fills creixen!
La junta que plega ha fet molta feina, sobretot 
aquests últims anys, i plega justament l'any del 
25è aniversari, és una bona manera de dir adéu.
El Mingu, que fins avui ha estat el President 

de l'AMPA, i la Pili, que ha estat mitja vida a la 
comissió d'esbarjo, ens han fet arribar un petit text 
expressant què ha representat la seva implicació 
familiar a l'AMPA de l'escola.
El Pep Santacana, que serà el nou president a 
partir del curs vinent, també ens ha fet arribar 
unes paraules de part de tot l'equip que espera 
l'inici del nou curs amb ganes de treballar...

L a  j u n t a  d e  l ' A M PA  e s  r e n o v a

El transcórrer de la vida el formen un seguit 
d´etapes que van trencant els ritmes i ens adre-
cen cap a nous camins. L´etapa escolar dels fills, 
llarga i diversa, ens encamina a viure i gaudir amb 
ells alguns moments irrepetibles. Participar  en la 
comunitat escolar de Lanaspa i gaudir-ne, és el 
que hem intentat des que vàrem entrar al centre 
amb la Berta l´any 1996 i en sortim amb la Blanca 
enguany.
Ha estat molt de temps i això ha desencadenat 
un seguit de coneixences i amistats que de segur 
perduraran. Hem participat amb el que hem pogut 

i sabut i ho hem fet sempre amb el convenciment  
que tot servia per integrar i conviure amb ells una 
de les etapes més decisives de la seva vida. Però 
ens hem “enganxat” i en el moment de marxar 
ens queden molts bons moments a la memòria 
que ja no oblidarem. El que ens sembla més 
important és continuar participant i lluitant per la 
qualitat de l´escola pública, és nostra, i creiem 
que l´educació dels nostres fills s´ho val.  

Familia Ferran Segura
pares de 6è

L a  f i  d ' u n a  e t a p a

Dins l’AMPA volem encetar nova etapa. 
Els canvis han de servir per a això, per tornar a 
oxigenar la tasca que es realitza i fer-la amb més 
il·lusió i energia, si és possible. 
Amb la voluntat d’agafar el relleu i de seguir els 
passos històrics de la nostra AMPA, un grup de 
pares volem revitalitzar-la encara més. 
Com tot a la vida, i les tasques altruistes com 
aquesta encara més, ens movem en cicles. Estic 
convençut que n’iniciem un de nou, que amb la 
voluntat de tots els pares i dels mestres Lanaspa 
ha de seguir sent una escola innovadora i amb un 
alt nivell educatiu. Aquesta fita és responsabilitat 
de tots. I entenc que voler ser referent escolar no 
és per afany de protagonisme, sinó per pur ego-
isme cap als nostres fills, i per orgull professional 
dels mestres. 
Bé, sols volia aprofitar l’ocasió per fer-vos partí-
cips dels objectius que ens marquem per a l’any 

vinent; i, òbviament, per encoratjar-vos a tots i 
totes, a participar i involucrar-vos en l’escola. 
Estem treballant perquè això sigui senzill i tothom 
s'hi senti inclòs. Fer Tots Escola 
Alguns dels objectius generals per al curs vinent 

N o v a  J u n t a  d e  l ' A M PA ,  n o v a  e m p e n t a !

La nova junta al complet.
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2007-08, a part dels marcats pels propis estatuts 
de l'AMPA , es centren en: 
-Estrènyer la col·laboració i la participació amb 
els mestres. 
·Potenciar el treball de les comissions. 
-Incrementar la participació i la implicació dels 
pares amb l’escola. Cal ampliar la massa social 
activa i potenciar les funcions dels delegats. 
·Millorar la informació, i usar noves tecnologies 
·Engegar el projecte TROC, de reutilització dels 
llibres a primària. 
·Pressionar al PAME i a la Generalitat de Catalunya   
per obtenir millores a l’escola (instal·lacions exte-
riors, aules de primària,...). 
·Posar en marxa de l’Hora d’Acollida de 8 a 9.
Així mateix, cada comissió ha establert uns objec-
tius propis, dels quals jo destacaria:
-La nova Comissió de Cultura es proposa fer una 
activitat per trimestre 
-La revista es vol fer més participativa de tota 
l’Escola, i vol treure 3 números anuals. Per tant es 
necessitaran més redactors i col·laboradors 
-Menjador, es vol fer un canvi profund a la situació 
actual; calen normes clares, disciplina i, sobretot 
elements educatius. 
-Pàgina web: ja està en marxa el nou web         
www.ampalanaspa.cat , i ha de ser un important 
portal d’informació, comunicació i participació.

- Participació coordinada amb el Consell Escolar, 
i convertir-lo en un punt de trobada i de recolza-
ment al professorat. 
 Sereu puntualment informats de tot el que estem 

preparant. I el web serà la nostra finestra. No 
volem que ningú se senti desinformat. 
Per acabar sols em queda convidar-vos a partici-
par activament a l’Escola. Segur que el vostre fill 
us ho agrairà. 
Bones vacances i millor curs 2007-2008. 
 

 Josep Lluís Santacana
pare de P4 i P5

Amb la intenció d'ajudar a compatibilitzar l'hora-
ri escolar amb el laboral, l'AMPA ha apostat de 
cara el curs vinent a oferir el nou servei d'acollida    
matinal.

L'associació pel joc en el lleure El Dau es farà càr-
rec d'aquest servei, que anomena Bon dia.

Així doncs, des del primer dia d'escola, les portes 
s'obriran de les 8 i fins a 2/4 de 9 per acollir els 
més matiners.

Ben acompanyats, els nens i nenes  s'estaran ju-
gant, esmorzant, escoltant contes...  fins que arri-
bi l'hora d'entrar a classe. Ho faran sense presses 
i puntuals... 

Per als qui vulguin utilitzar el servei de forma es-

poràdica hi haurà els vals d'esporàdic (igual que 
per a la ludoteca de la tarda).

El servei s'ofereix a tots els cursos, i en cas d'ins-
criure-hi germans, el germà tindrà un descompte 
del 50%.

El Dau ja va passar un full explicatiu amb informa-
ció més detallada de quotes i inscripcions.

S'ha fixat un període de prova d'un trimestre. Si el 
servei no té un mínim d'assistència, el desembre 
es cancel·larà. Per això, des de l'AMPA animem a 
totes les famílies a les quals els faci falta aquest 
servei a inscriure-s'hi. 

Ja no hi ha excusa per arribar tard a la feina!

Tots els representants dels pares al Consell Escolar.
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Com molts de vosaltres ja sabeu, em dic Sara i 
sóc la nova bibliotecària de l'escola. A mi m'agra-
da molt llegir i explicar contes i ja fa una pila 
d'anys que em dedico a estudiar i treballar entorn  
la literatura infantil i juvenil.

Des de començaments de març la biblioteca ha 
estat oberta (habitualment) els dilluns i divendres 
d'1/4 de 3 fins a 1/4 de 6. Durant aquesta estona 
he fet diverses tasques i he ofert alguns serveis:

Fins a les 3 i de 5 a 1/4 de 6, els nois i les noies 
de primària podien anar a la biblioteca per llegir, 
mirar llibres, fer consultes o cercar informació en 
els llibres o per Internet... També podien fer servir 
el servei de préstec per endur-se a casa llibres o 
vídeos.

Amb els més petits tenim programades algunes 
sessions dels contes per anar a dormir i alguna 
estona per mirar i explicar llibres.

A partir de les 3 i fins a les 5 faig feines de millora 
i manteniment de la biblioteca, com ara folrar lli-
bres, reparar-los, endreçar, comprar nous exem-
plars, fer difusió de les activitats que realitzem al 
centre entorn la lectura...; a més a més també col-
laboro amb l'equip de mestres en tasques relaci-
onades amb la literatura i l'animació a la lectura.
Així, ja hem fet algunes sessions de narració de 
contes amb els més menuts i he seleccionat els 
llibres més adients per estudiar els ocells o els 
dinosaures o la ciutat de Terrassa.

De tant en tant proposaré un taller o una activitat 
especial, com vam fer amb el taller de punts de lli-
bre. Durant dues setmanes, tots els infants de pri-
mària que ho van voler van poder fer el seu punt 
de llibre. Un cop acabats en vam seleccionar un 
de cada curs per presentar-lo al VII Concurs de 
punts de llibre de Terrassa. Vam treballar bé, ens 
vam esforçar i sobretot vam ser creatius. Això i 
una mica de sort va fer que una alumna de la nos-
tra escola, la Mar Gil, de sisè, guanyés el primer 
premi de la categoria de grans (de 5è a 4t d'ESO).
El premi va consistir en dos lots de llibres, un per  
a la Mar i un altre per a l'escola. A més a més de 
la publicació del seu punt de llibre, que ara tenen 
tots els infants de Terrassa i que durant tot aquest 
any estarà a les biblioteques municipals.

Sara Fuentes

La biblioteca informa:

La Sara la coneixem... últimament ens ajuda a trobar el Tió...

Aquesta primavera dues alumnes de 6è de la nos-
tra escola han rebut dos premis amb molt de co-
lor. D’una banda, la Mar Gil va ser la guanyadora, 
en la categoria B, del Concurs de Punts de Llibre 
organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics 
(CRP) i el Patronat Municipal d’Educació (PAME) 
de Terrassa. D’altra banda, la Sara Julià va gua-
nyar el 26è Concurs de Dibuix Escolar de Caixa 
Terrassa, concretament amb el primer premi del 
segon nivell pel conte Ditona. A la foto les teniu 
mostrant-nos les seves obres. Moltes felicitats a 
totes dues! 

Renoi, quin parell d'artistes !

La Mar i la Sara ens mostren els seus treballs premiats.



Com ja sabeu des de l’AMPA de l’escola 
sempre s’ha apostat per les activitats ex-
traescolars esportives, concretament a tra-
vés de la Iniciació Esportiva i el Bàsquet. 

Com cada temporada els nens i nenes de bàsquet 
(que cada any són més) participen a les competi-
cions organitzades pel Consell Esportiu del Vallès 
Occidental.  Aquest any els 4 equips de l’escola 
han fet molt bon paper a les competicions a les 
que han participat. Des de la revista m’agradaria 
felicitar d’una manera especial a l’equip dels 
més grans (6è) ja que han estat els campions 
de Terrassa!!! Vegem els resultats aconseguits:

Aleví Masculí (6è): 1r Classificat 1ª Divisió

Aleví Masculí (5è): 2n Classificat 2ª Divisió A

Benjamí Masculí (4rt): 1r Classificat 2ª Divisió A

Benjamí Mixte (3er): 3er Classificat 

Per altra banda, el dissabte dia 
2 de juny al matí, per tal de po-
sar punt i final a la temporada,  
hi va haver a l’escola la ja tra-
dicional Jornada Esportiva on 
es realitzaren quatre triangulars 
de bàsquet d’equips que han 
participat a la lliga organitzada 
pel Consell Esportiu. Van pas-
sar per l’escola un total de 150 
nens i nenes de Terassa i roda-
lies. Va ser una bona ocasió per 
veure la feina feta durant l’any.

Pel que fa a la Iniciació espor-
tiva, aquest any, han treballat 

de valent!! Hem conegut i vivenciat diferents es-
ports, jocs i activitats lúdiques i esportives amb 
els nens i nenes de primer i segon. A l’escola la 
iniciació esportiva utilitza el joc com a principal 
font de motivació, de manera que es realitza una 
iniciació en l’apassionant món de l’esport d’una 
manera  divertida i, sense adonar-se’n estàn des-
envolupant unes capacitats que a la llarga els 
seran molt útils per relacionar-se corporalment. 

Només em queda donar les gràcies als moni-
tors i monitores que han passat aquest any per 
l’escola, ja que sense ells no hauriem arribat fins 
aquí, moltes gràcies a l’Alba (Iniciació Esportiva), 
l’Anna, el Guifre, el David i l’Òscar (bàsquet). 

Pere Casals Padró

   Coordinador DAU Àrea Esportiva

A c t i v i t a t s  e s p o r t i v e s :  B o n a  f e i n a  !
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Han passat de pressa, aquests 25 anys!
Cada dia a l’arribar a l’escola, una fotografia em 
recorda el meu primer curs quan, amb tota la 
meva inexperiència, vaig començar a treballar a 
Lanaspa.
Són molts els records.

La lluita per a l’escola nova, les interminables 
reunions i assemblees a les nits, al carrer Martí 
Díez.
Els alumnes, que m’han donat tanta estimació i 
dels qui he après moltíssim.
Els companys, amb els que hem compartit bons 
moments, altres de difícils i entre els que hi tinc 
amics de veritat.
Totes les persones que he conegut, que han estat 
moltes, i que, sens dubte, m’han enriquit amb el 
seu tracte.
Tot plegat forma part del meu bagatge i dels qui, 
com jo, fa tant de temps que treballem a l’escola.
Perquè Lanaspa es fa estimar i tinc clar que se-
guiré el consell de la meva mare que em deia: 
nena, on estaràs millor que a Lanaspa? 

Lurdes Crusellas

H a n  p a s s a t  d e  p r e s s a ,  a q u e s t s  2 5  a n y s !

Com bé sabeu, a aquestes alçades de curs... La-
naspa està de festa... celebrem el seu 25è ani-
versari!

L'escola va començar, com qui diu, amb una sa-
bata i una esperdenya al carrer Martín Diez, el 13 
de setembre de 1981.
I perquè us en feu una idea... el curs va començar 
amb una sola mestra, la Mª Àngels Codinas i un 
grupet petit de nens i nenes.

L'edifici va ser cedit a l'Ajuntament per la familia 
Lanaspa Giralt, l'escola en porta el nom.
Aleshores es va convertir en la primera escola pú-
blica que impartia les seves classes en català. A 
mesura que arribaven més i més alumnes, l'edifici  
va quedar petit... i després de molta lluita, entre-
bancs i incomoditats... es va aconseguir l'edifici 
del carrer Pantà, que tan bé coneixem...
Hem volgut reservar les pàgines centrals d'aques-
ta revista per fer ressò d'aquesta festa... 

E S P E C I A L  2 5 È  A N I V E R S A R I

13 de setembre de 1981, inauguració oficial de Lanaspa

L'escola nova... bé, la que tots coneixem millor...

Façana interior de l'edifici del carrer Martín Diaz
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1. Ets exalumne de la primera promoció de 
l’escola, com ho portaveu  això de ser sem-
pre els primers en tot i de ser els grans  del          
centre? 

Jo vaig entrar a segon, i l’escola ja feia un any 
que funcionava.  Recordo que sempre ens queixa-
vem de ser els primers, perquè sempre  haviem 
d’obrir un nou curs i una nova classe, i sempre pa-
tiem les  “novatades”. Recordo de pares, mares i 
mestres, que sempre hi havia  incertesa per com 
i on estariem el curs vinent... però erem nens i no               
recordo pas que fos cap drama, ens ho passavem 
molt bé, erem sempre  els grans i això també té                 
avantatges. 

2. Quins records i/o anècdotes ens pots expli-
car dels inicis de  l’escola? 

La majoria de records 
estan vinculats a l’edifici 
del carrer Martín  Díez. 
Les seves dimensions, 
més aviat petítes, feia 
que tots estiguéssim 
molt únits. I el pati! Os-
tres! En aquell petit es-
pai s’hi  jugaven simul-
tàniament, 2 partits de 
futbol, s’hi saltava a cor-
da, o  passaven rodolant 
10 rodes de cotxe... Ah! 
i quan s’inundava mig 
pati  després d’una forta 
pluja, encara estavem més apilats. Però ho  disfru-
tavem igual, i tant! Ah! i també recordo que els pri-
mers anys  encara hi havia uns veïns a l’edifici, els 
Srs. Llopis (crec  recordar) i tot i que no els havia 
vist mai, els hi teniem una mica  de “tirria” perquè 
sempre es queixaven del xivarri que feiem. 

3. Quins mestres recordes de la teva etapa 
escolar? I què en  destacaries de cadascún 
d’ells? 

Recordo molt a l’Agnès, va ser la primera mestra 
que vaig tenir a  Lanaspa. També tinc un record es-
pecial per l’Anna Maria, que vàrem  tenir només un 

any quan feiem 5è. I per suposat la Natalia, la mi-
llor  professora d’Anglès que hem tingut mai! Fins 
i tot haviem anat a  casa seva a veure videoclips 
de cançons que apreniem a classe. Ah!  també 
recordo molt alguns monitors de menjador, com 
la “Txon” molt  al principi, o el “Loco” que sempre 
s’apuntava a fer-nos de DJ a les  festes d’aniversari 
que muntavem. Ah! i sobretot a la Sra. Felicitat,  la 
conserge més entrenyable que hi hagut a l’escola, 
segur. Era la  segona àvia de cadascun dels nens 
i nenes de l’escola. 

4. Vas viure d’aprop la lluita pel nou edifici? 
Com es vivia des dels  alumnes tot plegat? 

I tant! Sempre hi havia la gent de l’AMPA organit-
zant “saraus” per  dinamitzar el tema del nou edi-
fici, i perseguir el regidor de torn  de l’Ajuntament. 

Recordo que durant 
una època hi va ha-
ver els més  petits 
a la Fundació Bus-
quets. I ja cap al fi-
nal, vàrem començar 
a  gaudir d’algunes 
naus del  carrer pan-
tà, on hi havia el gim-
nàs i les  classes dels 
més petits. Tant lluitar 
per l’escola  nova i         
nosaltres  al final no 
la vàrem disfrutar... 
però els que ens han 
seguit ara  tenen un 

bon edifici, no? 

5. Creus que Lanaspa té algun tret d’identitat 
que no tinguin altres  centres? 

Bé, de l’escola d’ara no sabria què dir. Però al prin-
cipi, crec que va  ser coneguda per ser la prime-
ra escola pública en català del centre  (o com a 
mínim és el què jo recordo). Però el què la va fer 
més  peculiar va ser el grup de gent que es va 
formar. Pares, mares,  mestres, nens i nenes, tots 
lluitavem, poc o molt, per un model  d’escola. I això 
penso que és el que li va donar una identitat pròpia  
en els primers anys.

E n t r e v i s t a  a  M a r c  A n d r é s ,  p r i m e r a  p r o m o c i ó

foto de grup de la primera promoció que va sortir de Lanaspa
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En motiu del 25è aniversari de la nostra escola, 
també voldria dir-hi la meva! En primer lloc, felici-
tats a tothom! Ens mereixem la celebració!
D’aquests 25 anys que enguany celebrem n’he 
disfrutat més de 20 treballant-hi de mestra del par-
vulari. I, durant molts anys també he estat “mare” 
de l’escola, ja que els meus 3 fills han tingut la 
sort de créixer a Lanaspa. Ja us podeu imaginar 
doncs, que aquesta escola per a mi representa 
molt més que un lloc de treball. Aquí hi he trobat 
companys amb qui, dia rera dia, he compartit la 
feina de mestra i que m’han ajudat a aprendre; 
persones que amb la seva valúa humana i pro-
fessional han estat una motivació i un referent per 
fer de la feina de cada dia a l’escola quelcom molt 
vital per a mi.
Aquí hi he trobat famílies acollidores, que amb el 
pas del temps s’han convertit en veritables amics i 
amigues per qui sento un gran afecte correspost.
I els meus alumnes, que curs darrera curs m’han 
fet llevar sense mandra i m’han fet començar la 
jornada amb la meva millor cara (em refereixo a 
la de les 9 del matí, perquè la de les 5 de la tarda 
no és ben bé la mateixa).
Nens i nenes, cadascún d’ells, únics, a qui he pro-
curat acompanyar una part del camí de la seva 
infantesa, i m’en sento molt afortunada; no us po-
deu imaginar la il·lusió que em fa quan tot un jove 
pelut i amb novia em dóna records per la bruixa 
Teresina!

He passat tantes estones entranyables amb els 
nens i nenes d’aquesta escola que els anys m’han 
passat volant!
És clar, que no tot han estat flors i violes. També 
hem passat moments durs i difícils. Recordo com 
vàrem haver de lluitar per aconseguir l’escola, nits 
de reunions, reivindicacions i pancartes, moltes 
decepcions, fins que finalment l’escola va ser una 
realitat.
Moments en que el cansament i les dificultats de 
la feina ens han desanimat. A vegades també 
hem viscut el neguit de no sentir-nos prou reco-
neguts, valorats i respectats per algunes famílies 
i poc recolzats per algun representant de les ad-
ministracions.
Però, malgrat tot, em quedo amb els bons records, 
els moments bons, els dies feliços que he passat 
a l’escola, que són molts, envoltada de bona gent; 
això ja no m’ho treu ningú!
Per això estic contenta de cel·lebrar amb tots vo-
saltres aquest 25è aniversari i només m’entristeix 
no poder compartir la festa amb dues estimades 
companyes: l’Imma i l’Enriqueta, a qui mai oblida-
ré i que vàren deixar l’empremta de la seva bon-
dat a la nostra escola.
Que sigui molt temps més de bon treballar i edu-
car! Per molts anys! 

Maria Torras
Mestra de P5

B e n v o l g u d e s  f a m í l i e s . . .

R e c o r d s  d e  l ' A g n è s ,  e x - m e s t r a  d e  L a n a s p a
Quan ja estavem a punt de tancar l'edició d'aquest 
número de la revista... ens va arribar un mail de 
l'Agnès Ribó, que havia estat mestra de l'escola 
durant molts anys i des dels inicis...
Una carta plena de records...  i que, juntament 
amb les aportacions de la Lurdes, el Marc i la 
Maria ens donen una nova perspectiva de l'es-
cola... sobretot a les famílies que fa poquet que 
voltem per l'escola. Moltes gràcies a tots plegats.

"Quan a principis del curs 83-84 vaig començar a 
treballar a Lanaspa no sabia ben bé de què anava 
tot plegat. Ho haig de reconèixer!

Sabia que era una escola molt petita... amb molt 
pocs nens i molts pocs cursos... (els més grans 
crec recordar que feien 3r d'EGB i encara no hi 
havia P3!) Era una escola que tenia uns pares 
molt actius... Fins al punt que el naixement de 
l'escola feia un parell d'anys va ser, en bona part, 
gràcies a un grup de pares molt preocupats per 
l'educació dels seus fills i filles i que volien dispo-
sar d'una escola pública i en català al centre de 
Terrassa.
També recordo que les poques mestres que hi 
havia a l'escola (tot dones!) eren una gent molt 
disposada i treballadora (de les que no els venia 
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El 18 de maig es va inaugurar l'exposició fo-
togràfica  que recollia aquests 25 anys...
L'alcalde de la ciutat va ser l'encarregat de tallar 
la cinta donant pas a tota la gentada que espera-
va impacient per buscar-se entre la pila de fotos 
classificades en plafons que es trobaven al gim-
nàs de l'escola.

Va ser un acte de retrobament de molts exalum-
nes, de families que ja no són a l'escola, de mes-

tres... i també una oportunitat per als alumnes de 
Lanaspa, d'adonar-se que la seva escola té molta 
història darrera... i els divertia reconèixer algunes 
de les mestres, l'Aleix i l'Ismael amb uns quants 
anys menys...
L'Imma i el Mingu van fer de bons amfitrions i van 
guiar l'alcalde i comitiva per entre els plafons, tot 
explicant les peripècies que ha viscut Lanaspa 
durant aquests anys i també presumint del munt 
d'activitats interessants que s'han fet i es fan al 
nostre centre. 

E x p o s i c i ó  f o t o g r à f i c a  :  2 5  a n y s  d ' E s c o l a

Tallant la cinta inaugural.

Exalumnes: Rodrigo Friera , Míriam Vacas i Anna Berney

d'un quart). I a més a més l'escola estava ubica-
da en un edifici singular: una casa de tres pisos 
però... que en el del mig hi vivia una família que 
no estava molt contenta de tenir una escola per 
veïns! Tot plegat ja ho veieu... una mica atípic 
però, la veritat sigui dita, una experiència interes-
sant amb coses que ara no s'entendrien o potser 
ni tan sols s'imaginen. És la història d'una escola 
que va anar creixent amb els nens, que cada any 
necessitava una nova aula... que a vegades tení-
em tots la sensació que a l'administració li fèiem 
una mica de nosa... o que no sabia com resoldre 
els problemes que anaven sorgint. Que ha acabat 
essent una escola amb tots els ets i uts a base 
d'anar-se guanyant un bon prestigi com a escola 
activa, modèlica en molts aspectes, innovadora 
en d'altres.
No sé si val la pena recordar les llargues hores de 
reunions a l'Ajuntament o als Serveis Territorials 
d'Educació per aclarir, on, com i, sobretot, quan 
tindríem una escola nova i amb totes les condi-

cions! Sort que en aquests casos els pares i els 
mestres de l'escola sempre anàvem de bracet! 
doncs hi va haver moments i situacions força difí-
cils. Tan difícils com alguns períodes de matricula-
ció en que les sol·licituds eren molt superiors a les 
places que podíem oferir. Aquesta situació, que 
ens donava força per seguir lluitant, ens feia patir 
molt doncs no sempre podíem atendre a totes les 
famílies que havien optat per portar els seus fills 
a Lanaspa.
Ara, al cap de vint-i-cinc anys, Lanaspa és una 
escola absolutament normalitzada amb els ma-
teixos problemes, vivències, èxits i fracassos que 
qualsevol altra i amb la gran satisfacció de tenir 
una història de lluita per la supervivència que ha 
estat un dels seus trets diferencials. Moltes feli-
citats a tots i a totes i que ho puguem celebrar 
moltes vegades més." 

Agnès Ribó i Foguet
ex mestra de Lanaspa
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F i  d e  f e s t a . . . s o p a r  d e l  2 5 è  a n i v e r s a r i
El sopar de final de curs ha estat la cirereta del 
pastís, d'un pastís d'aniversari.
Aquest any hem sigut més que mai!  Quasi 500 ! 
Aquest cop no hi va haver corredisses d'última 
hora per fer les truites, vam sopar de càtering... i 
servits per una colla d'exalumnes. I de postres, un 
pastís d'aniversari... i que corri el cava!
Com si d'un cinema a l'aire lliure es tractés, vam 
meravellar-nos amb la projecció del recorregut 
històric de l'Escola... 25 anys donen per molt.
Finalment, música en viu. Vam acabar la nit ba-
llant i cantant músiques d'ara i de sempre... 
Va ser un final de festa sonat! 
Llàstima que alguns es van dedicar al vandelis-
me i van deixar les classes d'anglès i de 1r de tal 
manera que el dilluns no s'hi va poder fer classe... 
Ens sumem a la impotència i la indignació de tot 
l'equip de mestres, hem vist les classes i sembla 

mentida que algú que estimi l'escola i tingui un 
mínim de respecte per tots els qui hi treballen, 
alumnes inclosos, pugui fer una cosa semblant! 
Sempre hi ha d'haver algú que doni la nota? 

Una pila d'exalumnes es van retrobar!!

I a totes les festes d'aniversari... un bon pastís per postres! En Joan Vilandeny va amenitzar el ball... amb coristes i tot!
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Catalunya és seu d'una llarga tradició de manifesta-
cions artístiques i culturals. D'aquestes, la música i 
sobretot la cançó popular en són una de les seves 
més grans i valuoses expressions.
A la resta d'Europa, la preocupació per la difusió de 
la cultura artística i musical i el seu aprenentatge 
ha anat creixent de forma evident i notòria en les 
darreres dècades.
La música moldeja tot el caràcter del nen; el fa equi-
librat, disciplinat, independent, creatiu i feliç. Fa que 
estimi les tradicions de la pròpia cultura i la d'altres, 
aprèn a valorar tot allò que no és material ni físic, 
l'estimula a pensar, a memoritzar, a objectivar, a 
cooperar i a sentir, de manera que el constitueix en 
un ésser d'esperit sensible i crític.
Pel que fa  a la societat, la música és una forma 
d'expressió, fruit d'una necessitat de comunicació; 
és una funció essencial en la vida de l'home. La 
influència que té sobre la conducta i el caràcter 
aconsegueix un desenvolupament de la seva sen-
sibilitat que fa que l'home pugui aprendre la riquesa 

del món exterior i pugui així enriquir-se personal-
ment.
Tothom té dret a ser educat musicalment i a gau-
dir de la capacitat formativa que la música aporta. 
Per tant, és necessari que l'ensenyament musical 
s'universalitzi i això vol dir que cal una bona progra-
mació en els centres especialitzats, però també és 
molt important que la música entri en contacte amb 
l'individu des que aquest neix socialment, això és, 
cal que la música arribi al nen ja en l'escola bressol i 
que el vagi formant fins a les portes de la Universitat 
i més enllà si ho vol.
Només si aconseguim que la música arribi als nens 
ja de ben petits aconseguirem una societat culta 
i artísticament formada i això voldrà dir tenir una 
societat feliç.
Com diu Kodaly; "Fem que la música sigui un patri-
moni de tothom." 

Teresa M. Cribillers
mare de 1r

V i s q u e m  a m b  m ú s i c a

Remenant per Internet vaig trobar un interessantís-
sim article de Joan Almon (EUA), que parla de com 
intervé el joc en el desenvolupament dels infants... 
n'he volgut compartir un trosset amb vosaltres.
"... Investigacions actuals que afavoreixen el joc 
vénen de Sara Smilansky, una professora israelita 
que treballa a Estats Units i a Israel. Smilansky 
ha demostrat que “els nens que juguen bé en             
situacions socials creatives, mostren avanços signi-
ficatius en moltes àrees cognoscitives i sòcio-emoti-
ves, incloent-hi el desenvolupament del llenguatge, 
competència intel.lectual, curiositat, creativitat i ima-
ginació. Els nens que han jugat suficientment poden 
mantenir millor l’atenció i tenen més habilitat per a 
concentrar-se; són menys agressius i es porten més 
bé amb els seus companys; mostren més empatia, 
poden veure amb més facilitat el punt de vista dels 
altres i tenen més habilitat per saber amb antelació 
les preferències i els desigs dels altres. En general, 
els que juguen estan més ben ajustats emocional-
ment i socialment.” 
... Hem de protegir i promoure el joc en els infants 
tant com puguem, perquè arribin a tenir pensa-
ments creatius i vitalitzants. No podem, com a 
adults, posar-nos com a model en el joc, ja que hem 

perdut l’habilitat que té el nen per a jugar. Els més 
petits tenen dues úniques capacitats essencials per 
al joc correcte: una és l’habilitat d’aprendre el món 
per imitació, i l’altra és la capacitat d’usar la imagi-
nació o la fantasia per a fer-se seu el món. 
El nen petit és com una esponja i absorbeix quasi 
tot el que hi ha en el seu medi ambient. Allò més 
interessant per a ell són els adults. Allò que més 
desitja el nen és arribar a ser completament humà. 
Es fixa en els seus pares, mestres i altres adults 
per veure com aprendre a viure en aquesta Terra i 
fer-se-la seva. El nen vol imitar tot el que veu en els 
adults i fer-ho. Però el poder de la imitació encara 
va més lluny que tot això. El nen pot penetrar a 
sota la nostra pell i imitar els nostres estats d’ànim 
i els nostres pensaments sobre la vida. Així doncs, 
tenim una responsabilitat immensa. Hem de tractar 
de ser dignes de ser imitats pel nen. Per sort, els 
nens no esperen que siguem perfectes. Però sí que 
desitgen que siguem persones que estiguem en 
un procés de creixement intern per a poder imitar 
també aquest esforç nostre." 

Júlia Prunés
mare de P5

Com es desenvolupa  l'infant a través del joc
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E n t r e t e n i m e n t s :

Algú ens ha falsificat part del trencadís!
Però no ho ha fet massa bé. Entre l'original i el falsificat hi ha 7 diferències... Troba-les.

Sabries identificar quin dels dos és el fals i quin l'original? Au, corre, vés al pati i compara'ls!

E l  t r e n c a d í s  f a l s i f i c a t :

S o p a  d e  m e s t r e s :

A O W L A U I Y P Y T R E W S E A D F Q
W N O L I I A N G E L S W E R M T T G A
G M N E V R H E Y R O D S A Q E W E R S
R J O A C E Y R T T U I G H J F M C A D
T H I P L A B A C A R M E K J M U Y T M
U G U C T R N N O L D P G U A N D F G A
I  M M A E R A G J K E Z Q L I T L J V R
O D S R Q W S R U J S V B N L T T G B I
A N E L E E O N U R A T O L I N U R I A
B V C A Z A R A B A A Q S D C G H J K L
J A K F B H C T K G L F I A E V Q F E K
E O M I R I A M W I N D U L C X A D E B
X S O S U E Y E T E L E O E O U Z G J D
M A R T U P O I C A V S Q I A S U M I O

Saps que l’Aleix, el tutor de 6è, és l’únic mestre de 
l’escola? Saps quantes mestres hi ha a l’escola? Troba 
els seus noms a la sopa que t’hem preparat.

Te l’hauràs de cruspir amb 13 cullerades!


