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 LANASPA

PROMOCIÓ 2000

El curs s'ha acabat
tot queda tancat.
No hi haurà ningú,

no podré estar amb tu
però et recordaré...

6è



2

5è A

5è B

CURS 2011-2012



3

3è

4t



4

2ón

1er



5

P5

P4



6

TRUCANS !!! 663 850 880

15 anys al servei de l’educació

P3



Anunci Uniformes MONYAT per revista LANASPA estiu 2012
Tamany 92 x 57 mm

Terrassa, 12/06/2012
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Tio 2011
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Carnestoltes 2012

Aquest any El Bosc Animat de 
Lanaspa se'n van portar a casa el 
segón accèssit de la rua infantil de 
Terrassa.

La direcció

uh! oh! no tinc por !!! 
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AMPLE, 97 - 08225 TERRASSA 
TEL. 93 735 61 90 

Colònies Pou de Glaç de La Bisbal

A la primavera Lanaspa se’n va anar de colònies.
El bon temps va acompanyar aquests dies on el nens i 
pares  van gaudir de la natura fent esport (tir a al arc, 
tirolines ...) 
Van aprendre a fer delicioses galetes i van ballar a la 
discoteca.

La direcció
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Benvolgudes famílies, la nova junta de l’AMPA, amb el “vell” president 
al capdavant volen destacar les feines que han anat fent des de les 
diverses comissions per tal que tots les tinguem ben presents i els 
podem donar un copet a l’esquena quan els veiem. 
Com tota llista, segur que és incompleta perquè, afortunadament, hi 
ha molta gent que treballa en equip i, tot i que el seu nom no surt, 
ella o ell, ja saben que han estat providencials per aconseguir les 
petites-grans fites marcades. Hi ha moltes persones anònimes que 
amb el seu cop de mà fan possibles que les coses surtin, com qui es 
responsabilitza dels preparatius del sopar de fi de curs, munta i 
para taules, ajuden a netejar i ordenar, fan les compres, contacten 
amb proveïdors per regals per la Jornada esportiva, porten el bar, 
arreglen coses de l’escola, negocien amb proveïdors per les compres 
importants, dissenyen disfresses carnestoltes, organitzen els 
llibres del Troc, preparen el tió o sortides, pensen amb la revista, 
etc....  A tots ells des d’aquestes línies aprofitem per agrair-los 
sincerament la seva implicació.
Per comissions destaquem:
L’Anna Maiques, al capdavant del TROC i ajudada per mares i pares 
de cada curs, consolida aquest projecte i segueix facilitant-nos la 
vida (i la butxaca) a l’hora de pensar en tenir els llibres a punt pels 
nostres fills. Per cert que, qui vulgui pot ajudar!
L’Assumpta Cabrera i la Montse Ibarra, després de mantenir 
reunions amb uns i altres manifesta una calma significativa en els 
afers del Menjador.
El Francesc Vergés, a qui des d’aquestes línies agraïm profundament 
la tasca realitzada al capdavant de la Comissió de Cultura, se’n va 
però ens deixa a l’Oscar Naval que, a partir del proper curs serà 
l’encarregat d’organitzar activitats d’interès per tothom. Aquest 
curs 11-12, ha organitzat dues xerrades. La primera sobre les pors 
infantils, a càrrec de la psicòloga Núria Ribera, que ens ha ensenyat 
que són i com és manifesten, i com podem ajudar als nostres fills/es 
quan ens hi trobem com a pares. I la segona, un xerrada en relació al 
consum, amb l’objectiu de ser conscients de quin és el nostre model 
personal com a consumidors, i decidir la manera com volem educar 
als nostres fills i filles en el consum.  Molta sort Francesc! Ha estat 
un luxe comptar amb tu i el teu compromís!
També, com cada any, s’ha organitzat la CORAL POLIAFÒNICA de 
mares i pares de l’Escola, on, com ja sabeu, esteu sempre convidats 
per passar una bona estona i gaudir d’aquesta activitat dirigida per 
una mare de l’escola, la Teresa Cribillers.
La Neus Rojano i amb ella a totes les mares  implicades se les ha de 
felicitar doblement, tan per la tasca realitzada en la festa del Tió 
i les colònies familiars, com pel flamant accèssit que han aconseguit 
en el carnestoltes d’enguany. De cara al sopar de final de curs, a la 
Montse Jorba només li falta fer de xef. Visca la Comissió d’Esbarjo!
Relacionat amb Esbarjo i Extraescolars, que lidera la Ruth Massana 
des de fa un munt d’anys, s’ha de destacar la col•laboració impagable 
del Felix Consul que ha instal•lat l’equip de so de l’escola, i l’Alex 
Santigosa, Sergi Añaños, Pere Serrat, Pep Escartin, Angel Carmona 
i Guillem Moix, que han transportat, col•locat i pintat les porteries 

que ara tenim al pati.  Ah! I de la Jornada Esportiva s’està fent 
càrrec, principalment, l'Eduard Garcia i el Toni Costa la fideuà. 

Des de la Revista, la Montse Esteban  i les seves noies posen el seu 
granet de sorra per tal que podeu llegir aquestes pàgines. 
El David Vilarrubies, al front de la Comissió d’Internet, pàgina web 
i blog , desenvolupa una tasca més que evident per donar visibilitat 
a la nostra escola i, sobre tot, per mantenir-nos informats. Així,  
s'ha publicat la totalitat d'avisos, circulars i informació que 
comunica tant l’Ampa com l’Escola i s'han actualitzat i revisat els 
continguts de les diferents comissions de la Ampa. Amb tot això, al 
marge de l’enquesta online referent a les activitats extraescolars, 
s'han incrementat les visites considerablement amb mínim de 300 
mensuals fins a més de 600. Poca broma, especialment si  tenim en 
compte que el número de famílies de la escola no arriba a 200!
Escola i AMPA, recolzats en la vostra generositat ha dut a terme la 
recollida de menjar pel Banc d'Aliments de Terrassa.
Per últim, però de gran importància, gràcies a la implicació 
d’uns quants pares compromesos amb l’escola, l’AMPA inicia la 
tan necessària instal•lació d’aire condicionat en algunes aules i 
Biblioteca.
I per acabar,  volem aprofitar l’ocasió, ja que no s’havia fet fins ara, 
per:
   Agrair els més de 4 cursos de la Junta anterior pel  seu treball i 
dedicació, que ha permès a l’Ampa de fer més inversions que mai a 
l’escola. Gràcies a la Teresa Cribillers, secretaria, l’Antoni Linares, 
Tresorer (en funcions fins fa sols poques setmanes), la Lluïsa 
Quevedo, sots-presidente, que va substituir al Ferran Ventura a 
mitja “legislatura”.  A tots ells gràcies.
   I donar la benvinguda i animar a seguir treballant a les noves 
incorporacions a la Junta de l’Ampa:  Guillem Moix, sotspresident, 
Berta Muntane, secretaria, i Cindy Cutillas com a Tresorera. Gràcies 
per la feina que heu iniciat.

Bon estiu a tothom i fins el curs vinent !

Ampa Escola Lanaspa

Agraiments
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JORNADA ESPORTIVA
Tot l’any entrenant i arriba el dia de la representació.
Nens i nenes de bàsquet, ball modern i presport es van 
llevar d’hora per acudir a la cita esportiva.
La jornada va començar a les 8h amb un partit entre 
pares i algunes mamis contra monitors.
A les nou, nens i nenes van posar en pràctica tot el que 
havien après durant tot l’any.
Tots van ser guanyadors d’un premi, i com no,de la 
felicitació dels seus entrenadors que han fet una bona 
feina. 
Un equip de pares dirigits per en Toni Costa ens van 
preparar una fideuà per les 70 persones que es vam 
quedar a dinar. Tot un repte superat amb bona nota!
Feia molta calor des de primera hora, però com sempre 
un grup de pares de l’ Ampa es van preocupar de que no 
faltes begudes fresques i gelats pels nens.
Bona organització i previsió per les comissions de l’Ampa 
de l’Escola, el nostre agraïment i felicitació.

La direcció



  Bon estiu !!!

SOPAR DE GERMANOR FI DE CURS 2012
I per celebrar que s’acaba el curs un bon sopar de germanor, on fills i pares vam compartir una bona vetllada.
Alguns pares es van atrevir a sortir a la pista de ball, i els van demostrar als seus fills que encara estan en forma.
El temps va acompanyar aquest any i l’organització va preveure fins al darrer detall: coca i moscatell per a tothom!!

La Direcció


