
La nostra escola ha iniciat un projecte d’agerma-
nament  amb un centre de la ciutat boliviana de 
Potosí. Aquest és un projecte en què, juntament 
amb nosaltres, també participen dues escoles 
més de la ciutat: el CEIP Pere Viver 
i L’avet.

L’experiència és totalment nova i ve 
de la mà de l’associació @di, que 
dóna nom al projecte: @germana-
ment directe via Internet.

Aquesta associació entén el concepte 
@di com una nova forma de coopera-
ció i pretén crear un agermanament 
real, de les diferents institucions de 
les dues ciutats, basat en l’ús de la 
tecnologia informàtica.

Quan el responsable de @di  va 
plantejar a l’equip directiu la possi-
bilitat d’un agermanament amb una 
escola de Potosí, varem veure-ho de forma molt 
positiva. Era una oportunitat que no podíem 
desaprofitar!

L’associació s’ha encarregat de dotar i formar 
informàticament els dos centres de Potosí i és 
a partir d’aquí on comença el nostre protago-
nisme.

Els alumnes de les diferents classes establiran 
un primer contacte amb els seus “paral·lels” 
bolivians via correu ordinari, els més petits (EI 
/CI) a nivell de grup-classe i els més grandets 

(CM /CS) a nivell individual. Més endavant, i a 
partir de 3r, continuarem amb la comunicació via 
Internet per correu electrònic.

Tenim clar que aquest projecte d’agermanament 
té com a essència la comunicació entre els nens 
i nenes d’ambdós centres, utilitzant les noves 
tecnologies i una llengua en comú: el castellà. 
També creiem que és una molt bona manera de 
poder conèixer i valorar altres cultures, altres 
països, altres costums, altres llengües i altres 
condicions de vida diferents a les nostres, així 
com també de donar esperança de futur a nens i 
nenes que estan vivint en una de les zones més 
desfavorides del planeta.

És per això que penso que aquesta experiència 
pot ser molt enriquidora per a les comunitats 
educatives dels centres agermanats i, sobretot, 
per als nens i nenes que tindran una oportunitat 
única de conèixer de primera mà  les vivències 
d’altres nens i nenes de la seva edat que no 
viuen com ells, però que potser tenen els matei-
xos desitjos, inquietuds i somnis.

La comunicació i la transmissió de valors són els 
eixos i pilars fonamentals d’aquesta experiència 
que tot just iniciem i que esperem que tingui 
molt futur.

Crec que, entre les persones, és molt important 
saber comunicar-nos, però encara ho és més el 
fet de conèixer-nos, valorar-nos i respectar-nos, 
perquè a la fi tots som ciutadans d’un mateix 
món... o això és el que hauríem de ser!  
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QUE TINGUEU UN BON NADAL 

I UNES FESTES BEN ESPECIALS. 

FELIÇ 2008!
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Aquest curs la biblioteca torna a estar oberta perquè 
tothom en pugui gaudir i fer-la servir. T’oferim un 
espai tranquil i confortable on podràs trobar la infor-
mació que necessites, connectar-te a Internet, llegir 
i submergir-te en les aventures més extraordinàries 
que puguis imaginar o fer llargs viatges sense moure 
el cul de la cadira.
La Sara és la nostra bibliotecària, a ella li agrada molt 
llegir i de vegades ens llegeix alguna novel·la breu 
per capítols. També ens explica contes, ens ajuda 
amb els ordinadors quan es pengen i atén el servei 
de préstec. A més a més prepara els tallers per par-
ticipar en el concurs de punts de llibres de Terrassa i 
ens fa unes bones recomanacions de lectures per a  
les vacances. També li agrada tenir la biblioteca ben 
endreçada i guarnida, per això sempre hi ha alguns 
llibres en exposició que es van canviant a mesura 
que passa el curs.
La Zsuzsi és una noia hongaresa que ha vingut a 
Terrassa amb un programa de voluntariat europeu. 
Durant aquest curs serà l'ajudant de bibliotecària, 
segur que amb la seva ajuda podrem informatitzar la 
biblioteca abans, tenir cura dels llibres més vells i fol-
rar els llibres nous tan bon punt arribin a la escola.
A la Sara li agraden molt les paraules, a la biblioteca 
ha començat una col·lecció de paraules i una altra 
de poemes. Si trobeu algun espècimen interessant 
porteu-l'hi i segur que es posarà molt contenta. 
També ha iniciat un taulell d’anuncis i de notícies, 
al rebedor de l’escola, perquè els pares i les mares 
puguin assabentar-se de tot allò que es fa i es desfà 

a la biblioteca.
De vegades els mestres també necessiten que la 
bibliotecària els ajudi. Quan estan preparant un pro-
jecte han de recollir molta informació i li demanen a 
la Sara que busqui tot allò que hi hagi a la biblioteca 
de l’escola i fins i tot de vegades busca informació 
a la Biblioteca Central de Terrassa. Altres vegades 
volen renovar els llibres de la biblioteca d’aula i li 
demanen que triï uns llibres ben bonics i amb unes 
històries molt interessants. 

Algunes de les activitats i propostes d’animació a la 
lectura més interessants que hem fet aquest trimes-
tre són:

·Contes de Tardor i altres històries (dins de la 
setmana de la castanyada). Activitat per educa-
ció infantil.
·Préstec de llibres de lectura per a la classe i per 
emportar a casa.  Explicada de contes musicals 
amb efectes sonors que fan els mateixos infants 
(1r cicle de primària)
·Inici del taller de punts de llibre (2n i 3r cicle de 
primària)
·Activitat sobre la poesia (3r cicle de primària)

HI SOM CADA DIMECRES I CADA DIVENDRES DE 
14:15h a 17:15h T’HI ESPEREM!!!!!!

Sara Fuentes
Bibliotecària de l'escola

L a  b i b l i o t e c a  a  t o t a  m à q u i n a  ! ! !

A sol·licitud dels mestres i amb l’ànim que 
sempre ha tingut l’AMPA de col·laborar 
en la millora de l’educació dels nostres 
fills, aquest novembre l’AMPA ha com-
prat per als alumnes de Cicle Superior 12 
diccionaris complets de la Gran Enciclo-
pèdia Catalana, valorats en quasi 400€.
Desitgem que els alumnes de Cicle Superior 
els facin servir molt i els cuidin encara més.

D o n a c i ó  d e  l ' A M PA  a  l ' e s c o l a
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Benvolguts pares i mares,
Com ja sabeu, un dels objectius d’aquest 
curs és fer tota la pressió possible al De-
partament d’Educació perquè realitzi les 
reformes necessàries, o es comprometi a 
una planificació, i resolgui definitivament 
les deficiències que patim; reformes que, 
per altra banda, ja fa 10 anys que es re-
ivindiquen des de l’AMPA i la direcció de 
l’Escola.

Molt breument concreto la cronologia:
- A finals del passat juny vam comen-
çar a moure el tema enviant cartes a 
les autoritats pertinents. 
- El juliol ens vam reunir amb el Sr. Pà-
mies, regidor del PAME. Reunió polí-
ticament correcta però sense fons ni 
cap compromís.
- El 26/9/07 juntament amb la direcció de l’Esco-
la ens vam reunir a Sabadell amb la Sra. Anna 
Riuró, directora dels Serveis Territorials del Vallès 
Occidental (Educació – Generalitat de Catalunya). 
Reunió més profitosa i amb compromís de seguir 
treballant el tema.
- El 16/10/09 vénen de la Generalitat a realitzar una 
inspecció visual de les instal·lacions del CEIP per 
veure directament les deficiències. Vénen la matei-
xa Sra. Anna Riuró, els sotsdirector, el responsable 

d’obres, l’aparelladora i l'inspector.
És d’agrair l’interès inicial.
- Anticipant-nos al que ens poden plantejar, el 
30/10/09 l’AMPA i l’Escola conjuntament envien 
proposta de reformes prioritàries a realitzar.

Ara restem a l’espera que ens convoquin.
Per al vostre coneixement us mostrem plànol de pri-
mària i del terrat on podeu veure la reforma plantejada, 
que bàsicament consisteix a reformar totes les aules 

de primària, aprofitar l’antiga entra-
da com a més espai a tots els pisos 
i reformar el terrat de P3.
Us mantindrem informats de com 
evoluciona.
Aprofito també l’ocasió per agrair 
l’esforç de les persones que estan 
aportant la seva experiència pro-
fessional i temps perquè les nostres 
reivindicacions es plantegin amb fer-
mesa.Gràcies.

A la pàgina web de l’AMPA tenim 
informació més àmplia i detallada, 
amb còpia de les cartes més relle-
vants enviades.

Pep Santacana
pare de P5 i 1r

President de l'AMPA

L'AMPA reivindica millores estructurals a l'escola

Primera planta: aules de primària més grans i ventilades i una aula de més

Segona planta: un sorral al pati dels petitons i també uns vàters.
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El passat dia 11 de novembre un grup de 
famílies vàrem gaudir d’un aprofitat dia de 
muntanya, organitzat per la comissió d’es-
barjo de la nostra estimada AMPA. Des 
d’aquí voldria animar-los a organitzar sorti-
des com aquesta més sovint.  
Ens vàrem trobar ben d’hora per anar fins a 
Coll d’Eres, on començava la nostra aven-
tura. Primer vàrem visitar la cova Simanya, 
gairebé tothom va entrar. Grans i petits 
vàrem gaudir dels seus passadissos i els 
més atrevits, amb els seus lots, no van dub-
tar a endinsar-se a les seves profunditats. 
Com que l’excursioneta ens va obrir la gana, 
vam tornar a Coll d’Eres per fer un pícnic. 

Alguns porta-
ven bocates i 
d’altres la seva  
c a r m a n y o l a 
amb pasta. No 
va faltar res, 
fins i tot ens 
vàrem avançar 
al Nadal i vàrem 
tastar els pri-
mers torrons de 
l’any. Perdó, sí, 
va mancar una 
cosa: el cava. 
Demanem un 
voluntari que 
vulgui carregar-
lo a la pròxima 
sortida.

Abans que els més responsables marxessin a casa 
per ajudar els seus fills a acabar els deures d’escola, 
ens vam reagrupar tots per fer-nos la foto de família.
Això va ser al peu del Montcau i ja que estàvem tan 
a prop, vam decidir pujar-hi.  
La pujadeta es va fer més dura per als uns que per 
als altres, es nota la falta de costum, per això cal-
dria quedar més sovint. Un cop a dalt, vàrem poder 
omplir els pulmons d’oxigen i gaudir del paisatge, i 
això és mitja vida. I l’altra mitja fer petar la xerradeta 
prenent cafè abans de tornar cap a casa. 
Vàrem ser un bon grupet, gairebé seixanta i ens 
agradaria per a la pròxima sortida comptar amb la 
presència de tots vosaltres. Com més serem més 
riurem.   

Família Olivet Osuna 
Pares de 5è

Fotos: Jaume Olivet

S o r t i d a  a  S a n t  L l o r e n ç

Hem fet el cim!

Dins de la cova.
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Hola, com esteu? Voldria explicar-
vos que el diumenge 2 de desem-
bre uns quants companys i com-
panyes de la classe dels Bombers 
vàrem quedar per anar al Zoo de 
Barcelona a passar un bon dia, a 
veure els animals acompanyans 
de les nostres famílies. La veritat 
és que feia dies que ho estàvem 
esperant amb moltes ganes. 
El dia va començar molt bé perquè 
feia sol i no feia fred. Els primers 
que vam anar a veure van ser els 
dofins. Com saltaven!!! Després 
vam anar a saludar els óssos, 
els pingüins, els lleons marins, 
els camells i sobretot les serps 
i els cocodrils. Abans d’anar a veure els micos i el 
llop vam descobrir una zona de jocs on ens ho vam 
passar molt bé. De cop ens vàrem adonar que ja era 
l’hora de dinar i vam anar a fer un pícnic tots junts al 
costat de les llúdrigues. Seguidament ens esperaven 
els lleons. Allà una Lleona ens va sorprendre amb un 
dels seus crits. Vam visitar els tigres, els papagais, 
els guepards, les panteres, els titis... I per últim vam 
acabar entremig de cavalls, conills, rucs i també 
d’unes cabretes que ens van deixar tocar però que 
eren molt entremaliades i sens volien menjar la roba. 
Finalment la foto de família, que no hi podia faltar. 

De sobte ens vam adonar que se'ns havia fet tard i 
que l’endemà havíem d’anar a l’escola. 
En resum, junts vam passar un dia molt divertit, rient, 
jugant. Vam arribar a casa un xic cansats però a la 
vegada contents perquè ens havíem pogut conèixer 
una miqueta més. Està molt bé això de fer sortides 
junts amb els pares. A veure si us hi animeu i la pro-
pera vegada fem una colla més gran. Un petó.  

Àlex Santigosa
 P4

E l s  B o m b e r s  a l  Z o o  d e  B a r c e l o n a

Grans i petits van passar-s'ho molt bé.

D'ençà que ha començat el curs, les families ratoli-
nes hem tingut una activitat frenètica! Vam comen-
çar ben forts, amb una sortida al bosc de Can Deu 
amb pícnic inclòs... Ens vam trobar força famílies i 
ens ho vam passar molt i molt bé... Es volia trencar 
el gel per anar-nos coneixent... i vam estar jugant i 
jugant i xerrant i xerrant fins que el fred ens va fer 
fora.
Alguns vam repetir a la sortida de tardor, vam ser  
poquetes les famílies de P3 que ens vam animar a 
pujar a la cova Simanya però hi érem.
I hem acabat el trimestre amb un bon sopar... tot i 
que els virus van fer la seva feina i alguns es van  
haver de retirar a última hora, érem força pares i 
mares... Aquesta vegada ens van fer fora els del 

restaurant, perquè no trobàvem el moment de ple-
gar... així que després de sopar... unes copetes i 
més xerrera!
Uns quants ens vam tornar a ajuntar tot buscant el 
tió... els més petits són ho viuen amb molta il·lusió! 
El resultat és que aquest trimestre ens hem anat 
trobant 1 cop per mes.
I és que els ratolins, aquest curs... portem molta 
marxa... només cal que doneu un cop d'ull a la 
mini-placeta que hi ha prop de l'escola... a vegades 
queda saturada perquè ens hi arribem a ajuntar 
pràcticament la meitat de la classe! 

Família Ventura Prunés
Pares de P3 i 1r

E l s  r a t o l i n s  p o r t e n  m o l t a  m a r x a !
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Com cada any per aquestes dates, la Coral 
poliafònica de l'AMPA ens ofereix una na-
dala molt especial, aquesta n'és la lletra:
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Nenes, nens, mares, pares i tothom que s’hi vulgui afe-
gir, ja tenim aquí el Carnestoltes del 2008, falten menys 
de dos mesos.
Si no has vingut mai, enguany no hi pots faltar. Si ja 
has vingut altres vegades, estem segurs que et mors 
de ganes de repetir.
Des d’aquell 2004 en què uns quants elements del 
bosc es van ajuntar per fer una comparsa, passant 
pel glamour sota la pluja de l’Agata Riu de Lanaspa, 
fins als Lanaspitos del 25è aniversari, cada any hem 
estat més a disfressar-nos i cada any ens ho acabem 
passant millor, sobretot la mainada. Si no us ho creieu, 
mireu i pregunteu.

L'Agata riu de Lanaspa (2006)

Els Lanaspitos (2007)
Apunta’t a la comparsa de l’escola

Pots fer-ho els dimecres i divendres de 5 a 6 de la tarda 
a la secretaria de l’AMPA o escrivint al correu electrònic 
de la comissió d’esbarjo (esbarjo@ampalanaspa.cat), 
indicant nom i cognoms de l’alumne, curs, nombre de 
persones que vindran (adults i xics), i sobretot un telè-
fon de contacte.
Intentarem que, com cada any, el preu per persona 
sigui al més ajustat possible. També estem buscant un 
lloc econòmic per anar a dinar tots junts sota cobert i 
al menú.
Petons, abraçades i disbauxa controlada (que hi ha 
menors). 
Ah! Ens n’oblidàvem! Enguany anem de LANASPOLLS, 
la mascota més popular de la nostra escola. 

Comissió d’esbarjo de l’AMPA Lanaspa-Giralt

Que coi pel carrer Mallorca,
ni la Ronda Litoral,
pel carrer de Sant Llorenç,
passarà l’AVE al final.

Ande, ande, ande
con la Magdalena,
ande, ande, ande
que nos l’ha hexo güena!

A Terrassa estem de sort,
hi ha dues toneladores,
una va cap a la Rambla,
l’altra va cap a la Mola.

Ande, ande, ande...

A les aules de Lanaspa,
moltes obres s’han de fer,
premi FAD diuen que tenen,
tot plegat un bon merder!

Ande, ande, ande...

Si en tren vas a treballar,
t’hauràs de llevar ben d’hora,
i si a més és rodalies,
de la feina et fotran fora.

Ande, ande, ande...

Con diu l’Òmnium Cultural,
“ni partía, ni doblá’,
Magdalena tu no vales,
tu no vales para ná!

Ande, ande, ande...

Pagueu, pagueu catalans,
pagueu impostos ben alts,
i per Deu no reclameu,
les “balances fiscals”.

Ande, ande, ande...

I entre parxes i forats,
tota la resta del poble,
va tirant i desitjant,
fotre’ls tots a l’esboranc.

Ande, ande, ande...

mailto:esbarjo@ampalanaspa.cat
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Estrenem secció !
Tothom qui tingui un llibre per recomanar que ens 
en faci arribar la ressenya.
Avui comencem per un llibre que ha adquirit recent-
ment l'escola i que està a la vostra disposició.

Us en fem un breu resum:
No hi ha escoles ni universitats que ensenyin a ser 
pares i mares. Quan tenim un fill ens endinsem en 
un univers d'interrogants i perplexitats: és neces-
sària la disciplina? On és el límit entre la disciplina 
i l'autoritarisme? Exigim massa als nostres fills o 
tendim a ser escessivament condescendents amb 
ells? Hem de preocupar-nos per les seves amis-
tats? On comença i on acaba el paper de l'escola? 
Com hem de parlar amb ells de temes tan difícilis 
com el sexe o la mort? Com resoldre el sempre 
complicat tema de l'alimentació? Com preparar-
los davant l'allau d'informació i desinformació que 
reben cada dia? Com afrontar el repte de les noves 
tecnologies i l'accés tan precoç al consumisme 
desaforat?
Maria Jesús Comellas, una pedagoga amb molts 
anys d'experiència i molt coneguda entre els oients 
com a responsable de la secció Escola de pares 
del programa El matí de Catalunya Ràdio, respon 
de manera clara i directa a aquests i a molts més 
interrogants , oferint solucions a les preocupacions 
dels pares de nens i adolescents. Francesc Vergés

pare de 2n i de 4t

E l  r a c ó  d e l  l l i b r e  r e c o m a n a t
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El Dídac Ventura, de 1r A ens ha preparat les 7 diferències d'aquest número, BON NADAL. 
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