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ATENCIÓ : POLLS A LANASPA!!!

Com cada any, la
festa del carnestoltes
va arribar i al carrer
vàrem sortir. Enguany
els Senyors Polls de
Lanaspa vàrem deixar
el nostre pelut cau per
envair els carrers de la
nostra ciutat i celebrar
el XXXIè carnestoltes
de Terrassa. Vàrem
ser més de 70 polls,
perdoneu,
Senyors
Polls.
És el quart any que participem a la rua infantil. El primer vàrem anar de muntanyencs; el
segon de “Lagatha Riu de Lanaspa”; el tercer celebravem el 25è aniversari de l’escola
disfressats de “Lanaspitos” i aquest any ens
ho hem passat d’allò més bé de Senyors
Polls.

www.xtec.net/ce iplanas pa - www.am palana spa.cat

Any rere any, augmenta el nombre de partici-
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pants i això ens anima a continuar treballant.
Aquest cop hem estat 78 polls, exactament
38 polls adults, 37 polls nens i 3 polls petitons. 10 polls de P3, 2 polls de P4, 9 polls
de P5, 3 polls de 1r, 5 polls de 3r, 7 polls de
5è i 1 poll de 6è que va venir acompanyat
d’un poll amic. A veure: què passa amb els
de segon i quart curs? Els animen perquè el
pròxim carnestoltes puguem comptar amb la
seva presència.
Més endavant sortirà una edició especial
Carnestoltes 2008 de la revista diu diu, amb
un resum de tot el que va ser el carnestoltes, il·lustrat amb un bon grapat de fotos. En
aquest moment es troba en fase de disseny
però abans que acabi el curs veurà la llum.
Agrairia que tothom enviés quatre ratlles
donant la seva opinió del carnestoltes 2008,
a la meadreça-e: josolivet@hotmail.com.
Sortiran a la revista.
Família Olivet Osuna
Pares de 5è
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Xerrada: Com eduquem la Llibertat?
El dimarts 19 de febrer de 2008, malgrat el
mal temps que feia, una dotzena de pares
intrèpids i amb ganes d’aprendre va assistir
a la xerrada “Com eduquem la Llibertat?”,
que va organitzar l’AMPA amb l’ajuda de la
FAPAC.
Va ser una xerrada atípica i amb un format
trencador, ja que la primera mitja hora el
ponent va fer un esquetx teatral que ens va
deixar a la majoria una mica descol·locats.
Però d’això es tractava, trencar motllos i
reflexionar sobre les pors, les accions, les
màscares, la pressió, l’anar a contracorrent,
aprendre a decidir, a escollir, a responsabilitzar-se de les accions i decisions... en definitiva, de com usem la llibertat i transmetem
als nostres fills i a nosaltres mateixos.

preparant .
Teniu més informació al web, a la nova secció de
Xerrades.

Va ser tota una sessió de reflexió.

Àngels Domènech

Si hi has faltat, val la pena assistir a la propera, sempre aprens coses i comparteixes experiències.

mare de 1r i P5

Us animem a provar-ho en la pròxima que estem

N o v a s e c c i ó a l w e b d e l ' A M PA
Estrenem una nova Secció al web de l'AMPA, la
www.ampalanaspa.cat.

interessants organitzades pel PAME, i la darrera que
vam fer a l’escola.
Només pel que evoquen els seus títols ja val la
pena:

Seguint amb la nostra idea de fer un web proper als
pares i mares de l’escola, un espai on trobar tota la
informació referent al centre i el seu entorn educatiu, us informem que teniu a la vostra disposició una
nova secció informativa: Xerrades i conferències
En aquesta secció hi anirem acumulant resums o
presentacions de xerrades que puguin ser d’interès;
bàsicament aquelles que tractin sobre l’educació
dels nostres ﬁlls i ﬁlles.
Us animem, sobretot a tots aquells que encara no
hàgiu visitat la web, que hi feu una ullada; sempre
es poden aprendre coses noves i, també, recordarne d'altres que ja sabem però que sembla que hem
oblidat.
Repasseu-ho, l’educació comença per un mateix i
mai acaba.
De moment ja hi teniu dos resums de xerrades molt

-Qui mana a casa?
-Com puc ajudar el meu ﬁll a conﬁar en ell mateix?
-Educar en llibertat
Apa, doncs, ja teniu deures per fer, com els vostres
ﬁlls.
Pep Santacana
president de l'AMPA i pare de P5 i 1r
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Cap de setmana dels Ratolins a la neu !!!
El cap de setmana del 22 al 24 de febrer alguns nens
de la classe de ratolins amb els seus pares van marxar
plegats a passar un cap de setmana a la
recerca de neu.
La casa rural en què vàrem estar es troba al costat del poble de Pardines als voltants de la Serra de Cavallería i de Ribes
de Freser.
Els nens van gaudir d’allò més, ja que la
casa i els seus voltants eren plens de racons per descobrir. El primer que vàrem
trobar quan ens hi aproximàven van ser
unes tranquil·les vaques que pasturaven
pels prats. Havíem d’anar amb compte
perquè estaven al seu territori i alguna travessava tota plàcida per la carretera.
Un cop érem a la casa vàrem descobrir
que els senyors que vivíen just al costat
tenien cavalls, gallines, galls, conills. I el que més ens
va agradar, sens dubte, va ser veure la quantitat de
vaques que teníen i algunes estaven a punt de tenir
vedellets!!!
El matí de dissabte estàvem tan emocionats i nerviosos que ens vàrem despertar molt d’hora i en assabentar-nos que una de les vaques havia tingut just aquella

les muntanyes nevades que veiem des d’allà eren una
mica lluny. Finalment vem anar cap a Coll de Jou i allà

vàrem trobar la nostra muntanya perfecta amb una baixada TOTA NEVADA!!
Per a alguns de nosaltres era el primer cop que tocàvem neu i va ser una passada!! Vàrem tirar boles, varem lliscar amb un plàstic com si fos un trineu, vàrem
fer un ninot de neu!! I també vàrem fer alguna relliscadeta...
Els vespres eren d’allò més animats, ja
que el pare de l’Oriol i la seva guitarra
ens van acompanyar amb una vetllada de
contes i cançons. Quan els petits ja eremn
a dormir els papis aproﬁtàvem per fer xerradetes i debats sobre l’escola i l’educació
dels ﬁlls tot fent el ressopó.
El diumenge va ser un dia rodó, ja que
nens i pares vàrem fer una excursioneta
ﬁns al poble de Pardines. Allà els nens van
aproﬁtar per jugar i els pares per prendre
el solet.
A la tornada a la casa i per carregar piles
vàrem menjar un arrosset de verdures i
carn a la brasa tot gaudint del bon temps
que feia.
Amb un mica de tristor, però satisfets,
várem tornar cap a casa però ens van quedar moltes
ganes de muntar-ne un altre aviat!!

nit un vedellet de seguida vàrem córrer a veure’ls!!
La vaca feia carícies al seu vedellet amb la llengua i el
vedell, que era molt espavilat, de seguida es va posar
dret.
Una mica més tard quan ja estàvem tots preparats ens
vàrem disposar a anar a cercar la neu! La veritat és
que d’entrada pensàven que no en trobaríem perquè

Montse i Pere
Pares del Martí de P3
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Picasso a Cicle Inicial
Els nens i nenes de 1r i 2n han estat treballant l'obra
del reconegut pintor Pablo Ruiz Picasso.
Des del PAME s'ofereixen diferents activitats a les
escoles i les tutores del cicle inicial vam trobar interessant aquesta. Així que, a finals de gener, vam
fer un taller amb una noia que ens va explicar d'una
forma molt planera tota l'evolució de l'obra del pintor.
Des que era petit que ja pintava molt i molt bé, també
les diferents etapes en què els seus estats d'ànim
es reflectien en les seves pintures... l'època blava, la
rosa... i també van treballar el cubisme.
Després de totes les explicacions i preguntes van
posar a la pràctica tot el que havien estat escoltant,
plasmant-ho en un retrat al més pur estil de Picasso.
Segur que els haureu vistos penjats als vidres del
vestíbul de l'escola.
La valoració ha estat molt positiva, sobretot quan,
un cop passats els dies, els nens i les nenes duien
material sobre Picasso a la classe per aprofundir...
És evident que ells també van gaudir del taller.
Us en posem una petita mostra:

Tutores de Cicle Inicial
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Portes obertes a Lanaspa-Giralt
Com cada primavera les portes de la nostra escola
s'obren per donar-se a conèixer... i un formiguer de
pares i mares desorientats buscant escola per als seus
fills i filles que el curs vinent començaran P3 omplen
les grades del gimnàs amb els ulls ben oberts i exploren cada racó de l'escola sense perdre detall.
El curs vinent amb germans de nens i nenes d'altres
cursos ja s'omple mitja classe de Ratolins, i és que són
12 els germans que ja tenen plaça assegurada.
Parlant amb la direcció de com havia transcorregut
la jornada de portes obertes, vam saber que unes 35
families diferents havien sol·licitat informació del cen-

tre... i que la gran majoria són de la zona, que alguns
d'ells ja començaven a fer números dels punts allà
mateix comparant-se els uns amb els altres...
I és que no sé si alguns recordareu les sensacions que
teníeu quan sabíeu que entràveu a sorteig i que més
del 50% es quedaria fora... Quin neguit!!!
Doncs aquest neguit és el que deuen estar patint tots
ells ara mateix. Alguns potser no ho intentaran, d'altres
es quedaran en l'intent... però n'hi haurà uns quants
que es passejaran rampa amunt, rampa avall quan
arribi el nou curs.
La redacció

Guanyadors a la Nit de l'esportista 2007

Juntament amb les escoles IES Montserrat Roig, CEIP
Joan Marquès Casals, Escola El Gingle i el gimnàs
Kimura, el CEIP Lanaspa-Giralt va ser nominat per al
premi al millor esportista de l'any 2007 en la categoria
de Jocs escolars.

El bàsquet és l'esport estrella de la nostra escola.De
fet, una escola d'una sola línia no dóna per fer gaires
esports més... És sorprenent, però, com en una escola
tan petita arriben a configurar-se tants equips de bàsquet i amb un nivell de joc tan alt.

Divendres 7 de març, una petita representació de
l'AMPA de l'escola va participar de l'entrega de premis
en el sopar que es va fer a l'Hotel Don Càndido.

Des de la revista felicitem a tots els nens i nenes
que practiquen aquest esport pel seu esforç i treball
d'equip. També felicitem i agraïm la dedicació i professionalitat dels entrenadors i coordinador esportiu
del Dau, que fan possible que els jugadors gaudeixin
d'aquest esport.

Només pel fet d'estar nominats ja representava un
reconeixement a la feina feta a nivell esportiu. Però el
cas és que HEM GUANYAT!

La redacció

Brigada de pares pintors

Sí, noi. Els pares ja fem de tot. Expliquem contes, fem
teatre, peixem farinetes... i en les estones lliures ens
dediquem a pintar ratlles i rodones i xerranques en els
patis de les escoles dels nostres fills; ens queda res
més per fer?

I tots els pares i mares tenim aquest sisè sentit. I tots
fem el que podem per ells; però a pintar, caram, a pintar només hi havia 6 pares un dia i 3 un altre. I l’Encarna, la nostra treballadora i feliç i entregada Encarna,
que sempre hi és quan et cal un cop de mà.

Tant se val si estem cansats. És un sisè sentit que fa
que treguis les forces d’on sigui per passar la mopa i
sacsejar pots de pintura i posar cintes de pintor per
terra perquè les coses quedin ben fetes. I el temps?
d’on traiem el temps? Doncs aquest sisè sentit fa que
el trobis on sigui. I per què ho fem?

On eren els altres 350 pares de l’escola?
Fem donatius a les ONG, apadrinem nens a la Índia,
portem roba a la Fundació Busquets... i on és la solidaritat amb les necessitats de l’escola dels nostres fills?
Sempre hi ha algú que tiba el carro i que passa al
davant, amb gust, amb ganes. Quina sort! Només cal
esperar que sempre hi sigui aquest algú, oi?

Doncs és que ens estimem els nostres fills i sempre
intentem anar pel davant de les seves necessitats,
no per acomplir-les totes, però sí per intentar que allò
que considerem que és important per a ells ho puguin
tenir. I jugar en condicions és un dret important per a
l’infant. Per a tots els infants de l’escola.

Algun dia, et vindrà de gust ser tu aquest algú?
Esteu tots convidats a la nova brigada prevista pel
dissabte 15 de març a les 10 del matí.
Teresa M. Cribillers
secretària de l’AMPA i mare de P3 i 2n
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BODIES - The Exhibition
El passat dia 17 de març un grup
de nens i pares de cinquè vàrem
anar a l’exposició BODIES a les
drassanes, a Barcelona.
La publicitat diu: “El cos Humà
com mai no l’has vist – Dirigit a tot
tipus de públic, de totes les edats,
BODIES mostra el cos humà tal
com és, a través d’espècimens
reals preservats mitjançant un procés innovador de conservació amb
polímer. Aquest procés fa possible
mostrar el cos humà en totes les
seves dimensions, permetent que
les persones prenguin consciència
del seu propi cos i aprenguin a respectar-lo. En total hi seran presents
17 cossos humans i més de 200 òrgans classificats
en 9 galeries temàtiques.”

amb un guia segurament la visita seria molt més
enriquidora i profitosa.
Però per a mi el més important és com molt poca
gent es para a pensar el que han hagut de fer amb
17 cossos de persones, con tu i com jo, per poderles mostrar tal com ho han fet. Podem estar d’acord
amb l’ús del nostre cos amb motius científics una
vegada morts, però amb respecte i sempre que sigui
una cosa necessària. ¿ No es podria fer el mateix
amb cossos fabricats de plàstic? Segurament que
sí, però llavors no hauria rebut més de 3 milions de
visites i no hauria tingut l'èxit que ha tingut arreu del
món, els humans som així.

Una exposició realment molt interessant i molt educativa on es pot aprendre molt. A mi personalment
m’ha agradat moltíssim i la recomano.
Però no vull parlar de l’exposició en si, m’agradaria
anar més enllà, donar una opinió personal i fer que
tots aquells que l’han visitat es preguntin i reflexionin
una mica:
Si pensem en els avanços que hi ha avui dia i amb
el preu que costa l’entrada, realment està molt ben
feta, però he trobat a faltar un guia que faci una
explicació del que estem veient, dirigida a grans i
petits, un mateix no té prou coneixements per explicar d’una manera entenedora l’exposició als fills,

Em recorda el “negre de Banyoles”. La primera vegada que el vaig veure, tenia 10 anys i em va impressionar molt. Després de més de 100 anys exposat al
museu, va ser necessària la intervenció de l’Organització d’Unitat Africana, l’ONU i l’UNESCO per què el
retiressin. Crec que finalment va tornar al seu país
per rebre sepultura.
Jo puc veure el “negre de Banyoles” i els cossos de
BODIES sense esgarrifar-me però hi ha molta gent,
d’altres cultures, que no. Potser nosaltres estem
equivocats i hauríem de lluitar una mica per no ser
tan insensibles, per ser més respectuosos amb
l’ésser humà, la resta de essers vius i tot el que ens
envolta.

Jaime Olivet
Pare de 5è
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La cultura de l'esforç

els adults, a l'hora de resoldre conflictes, d'assumir
responsabilitats...

Darrerament s´ha parlat molt de l´informe Pisa i de
les Bases de la nova Llei d´educació de Catalunya.
Les opinions són de tot tipus, a favor i en contra. Jo
ho aprofito ara per incidir en un dels seus apartats.

La cultura de l´esforç comença per nosaltres mateixos amb les nostres actituds davant la vida i la gent
que ens envolta, i sobretot en l´esforç que implica
ajudar a créixer els nostres fills.

En les seves primeres pàgines hi ha una sèrie
d´arguments que justifiquen una nova Llei
d´educació. Entre ells es comenta que hi ha una
determinada mentalitat social i familiar que porta
a menysvalorar la cultura de l’esforç.(Bases de la
Llei pàgina 5). Primer de tot, quan ho vaig llegir,
vaig pensar que tenien moltes galtes.Sembla que el
Departament d´educació no tingui res a veure amb
la situació actual dels nostres infants.

Aquesta darrera reflexió em serveix per parlar de la
nostra Escola , sí sí, l´escola de tots i totes: nens,
pares, mestres, ...
Cal que ensenyem els nostres fills a esforçar-se
per arribar a ser persones autònomes, responsables, crítiques i participatives de la societat democrática en què vivim.

No podem negar, però, que les famílies som en
gran part responsables d'aquesta manca de cultura
de l´esforç. Quan parlo d´esforç no em refereixo a la
disciplina pròpiament dita, sinó a l'esforç fruit de trobar-se amb situacions més o menys difícils a resoldre, i que a la llarga els faran créixer més autònoms
i responsables. Els adults podem ajudar-los de 2
maneres ben diferents: podem resoldre el problema
nosaltres mateixos, la qual cosa al nen donarà una
felicitat momentània. O bé acompanyar-lo valorant
tot l'esforç que faci, sabent que tot i que pot ser
un exercici dur per a ell li reportarà la satisfacció
d´haver-ho aconseguit.

No podem demanar un esforç als nostres fills si no
practiquem amb l'exemple. Quants pares participen
a l´escola de forma activa? Com és que hi ha pares
que no paguen la quota de l´Ampa? No n'hi ha prou
en queixar-se a la porta de l´escola. Tenim una
responsabilitat important en l´educació dels nostres
fills a l´escola. No tothom té temps per invertir-hi
físicament, però es pot participar pagant la quota
anual de l´Ampa.
El sector de mestres també és molt important a l'hora de transmetre aquesta cultura de l´esforç , amb
la seva feina (difícil) i la seva actitud que ha de ser
participativa, activa, reflexiva i amb il·lusió per anar
millorant i motivant-se dia a dia. D´aquesta manera,
tots plegats educarem en una cultura de l´esforç
i les noves generacions seran més cooperatives,
solidàries i participatives que la nostra.

Jo em decanto per la segona opció. M'agradaria
subratllar, però, que és imprescindible tenir present
no excedir-nos en la dificultat ni en les exigències,
cada cosa al seu moment just.
L'esforç es pot treballar des de tot allò relacionat
amb les rutines, com vestir-se sol, parar taula, fer
els deures, ajudar en les tasques de la casa... i
també en les relacions socials, amb companys, amb

Ferran Ventura
Sots president de l'AMPA i pare de P3 i 1r

Noves joguines al pati d'Infantil
Encetant el segon trimestre, l'AMPA fa la seva segona aportació econòmica amb la intenció d'ampliar el
material de què disposen els alumnes de l'escola.
Aquesta vegada s'ha invertit en noves joguines per
al pati de dalt de tot, el que utilitzen P3 i P4.
S'han comprat patinets, motos i tricicles. Els Ratolins
i el Bombers ja els han estrenat.
La redacció
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Entreteniments:
Us proposem un parell de jocs de números. Els ja conegudíssims Sudokus i també un joc molt entretingut i
de diﬁcultat: El quadrat màgic. Els entreteniments d'aquest diu diu són per espavilats! sempre podeu recórrer a les sol·lucions.

EL QUADRAT MÀGIC:
Situa en el recuadre els números de l'1 al 9 , sense
repetir-ne cap i procurant que tant la suma de les
columnes horitzontals, verticals i diagonals sempre
sigui la mateixa quantitat.
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