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Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes,
junts podem arribar més lluny, més lluny.
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Tió tió ...

Que bo que estava tot el que van portar casolà les mares i pares!!!
Que divertit va ser el conte que ens va explicar l'Alba, mare de P3!!!!
I quines ganes tenim de tornar-lo a buscar i alimentar-lo molt, molt i mooolt!!!!
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Coral Poliafònica

Com cada any els pares han participat en el festival fi de curs,
sota la direcció del Ferran Ventura i la Montse Garrido.

Animeu-vos a apuntar-vos, els vostres fills els hi faraà molta il·lusio !!!

Que beé amagat estava aquest any el Gran Tioó de Lanaspa!!!!



Gran dia el del Carnestoltes!!!

Música, balls, preparatius, nervis, diversió, bon dinar part dels de sisè i molt bon ambient tots els que vam 
formar la gresca del gran carnestoltes del 2016.
Gràcies a totes les famílies que van col·laborar a tots els preparatius i a les que van fer possible, un any mes, 
a realitzar la festa!!!
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Ai ohhhh!!!



Aquest any els NANS DE LANASPA van donar moooolta guerra!!!

A dinar NANS!!!
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Conferències

Piscina

Com cada any, la Comissió de Cultura de l'AMPA ha organitzat un cicle de xerrades per a mares i pares de 
l'escola. Aquest curs s'han organitzat tres xerrades, els temes de les quals han estat escollits a partir d'una 
enquesta que es va passar a les famílies, i que es va realitzar amb la ajuda dels pares i mares delegats de cada 
curs, va funcionar molt bé.
Les xerrades d'enguany han estat:

Dia 10 de desembre: APRENENT A SER FELIÇOS. EDUCACIÓ EMOCIONAL EN FAMÍLIA, a càrrec de la Júlia 
Prunés i Massaguer, formadora i escriptora especialitzada en Educació Emocional, i mare de l'escola. A la 
xerrada van assistir una trentena de persones.

24 de febrer, NUEVAS TECNOLOGÍAS: CONOCER I EDUCAR, amb Luis Benítez, expert en seguretat a la xarxa 
i pare de l'escola, a la qual van assistir unes 10 persones.

19 de maig, "Taller per mares i pares, ELS LÍMITS, són necessaris?", amb la Marrissa Gil, psicopedagoga de 
l'EAP, a la qual van assistir 12 persones.

Que bé que s’ho passen 

aquest peixets a la piscina!
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Agraïments

Cada any des de l'AMPA de l'escola que som tots, volem agrair a aquelles persones que sense interès han 
contribuït amb el seu temps i dedicació a fer una mica millor aquesta gran escola.
En primer lloc reconèixer la feina de totes aquelles comissions han fet possible que els nostres fills hagin gaudit 
i après com ara les de, extraescolar, festes i cultura també la feina d’aquelles comissions que ens fan les coses 
més fàcils com ara el troc, informàtica, menjador i revista. 
A tots moltes gràcies!!! 

Val la pena donar-li una ullada !!!
AMPA Lanaspa Giralt  

moltes felicitats !!!

Volem mostrar també la nostra gratitud a aquells pares que deixen l'escola quest any i que en algú moment o 
altre han participat i col·laborat amb l'AMPA de l'escola: Antonio Linares (secretari d'AMPA), Montse Esteban 
(revista), Montse Garrido (direcció coral de pares), Àngel Carmona (carnestoltes), Pepe Ruiz (carnestoltes ), 
Rosa Amoraga ( troc ), Manel Arjona ( informàtica ).

Aquest any hi ha hagut renovació de junta d'AMPA per això ens 
agradaria reconèixer i agrair la tasca feta per l'equip: el presi 
Guillem Moix, la vicepresidenta Maria José Martínez, les 
secretàries Berta Montané, Silvia Gómez i Mari Carmen Eslava, 
la tresorera Cindy Cutilles. Per una altra banda donem la 
benvinguda a la nova junta entrant, que arriba amb molta 
empenta: la presidenta Nuria Monge, la vicepresidenta 
Elisenda Moltó, les secretàries Sibel Roig, Mar Pujals i Natalia, 
la tresorera Patricia Fonseca.

Finalment volem felicitar a l’escola que, juntament amb l’escola d’educació especial Crespinell i 
l’institut Montserrat Roig han guanyat el primer Premi d’Ensenyament 2016!!, de la Fundació Cercle 
d’Economia i l’Obra Social “la Caixa”.

Per cert... no deixeu de visitar el blog de l'AMPA ampalanaspa.wordpress.com on recentment s'ha incorporat 
l'Anna Mundet amb molta força. 
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El passat 4 de juny va tenir lloc un any més la ja tradicional jornada esportiva de la nostra escola. A les 8 del 
matí teníem trobant pel pati l'equip de pares i mare que desprès dels seus entrenaments de cada dilluns feien 
patxoca i deixaven constància del seu bon rotllo.
Puntuals a les 9 van començar els primers partits i tant benjamins com alevins Lanasperos hi van deixar la pell, 
enfrontant-se amb els clubs Sferic i CN Terrassa.
A mig matí les rondes amb mostres de: iniciació a l'esport, arts marcials, ball modern, ioga i patinatge en línia 
dels nostres alumnes junt amb els seus monitors van fer que gaudíem d'un espectacle ben divers i orgullosos 
ens mostraven el que havien après durant aquest curs.
No podien faltar les medalles tan merescudes pels nostres esportistes, entrenadors i pares jugadors.
Mentre tot això passava els fogons de la cuina no paraven i els nostres cuiners Patrícia i David ens preparaven 
un dinar espectacular.
Vam gaudir d'un dinar de germanor en tota regla. I des d'aquí volem agrair a tots i totes els que  ho vàreu fer 
possible. Així si es fa escola.
Agrair la presència també al nostre incombustible Josep Maria que va voler compartir taula amb tots nosaltres. 
L'any que ve....... Més.  Passeu un bon estiu.

Jornades esportives


