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Salpem vers una altra riba, 
aquest port, Lanaspa,
sempre el durem al cor.
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Tió tió ...
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El mal temps no va ser un fre per als intrèpids 
exploradors de Lanaspa que van anar a la 
recerca del Tió. La pluja va fer baixar fins a la 
ciutat el nostre estimat tronc i per això el vam 
acabar trobant a la plaça del costat de l’escola 
on s’havia amagat.
Tots contents vam formar una gran fila per 
arrossegar-lo fins a l’escola. Vam cantar 
cançons, vam sentir el conte del Tió i també 
vam menjar uns esmorzars molt però que molt 
bons que ens van preparar les mares i pares.
Va ser un gran dia i ja tenim ganes de tornar-lo 
a repetir el Nadal vinent.

Tió 2016, passat per aigua però missió complerta



7

Piscina

El passat 22 de Maig els nens de l'extraescolar de piscina van poder demostrar als seus pares tot el que han 
après durant el curs. Aquí en teniu alguna imatge.
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Lanaspa

Els Lego surten a la rua!!!
Aquest any anava tot rodat, dies abans van estar fent les 
disfresses tots junts, vam decorar el furgó i assaig del ball, tot 
preparat pel gran dia.
Tothom ho va donar tot amb la decoració personalitzada de la 
disfressa, super originals i molt treballades!! (mireu les fotos), 
però per un fallo tècnic a última hora del compressor no va 
funcionar i no vam disposar de música, però igualment no vam 
parar. Pel camí van trobar famílies que ens vau animar.... MOLTES 
GRÀCIES, ens va anar molt bé. Ara a la plaça vella no sabíem que 
fer sense música però gràcies a la Batucada So-m Maurina, que 
ens van ajudat amb el seu ritme,  ho vam donar tot davant del 
gran jurat de Carnestoltes. Gràcies batucada So-m Maurina, sou 
collonuts!!
D'allà cap a plaça nova a recollir el premi de la comparsa, una 
mica de beure i posteriorment cap a Lanaspa a menjar una 
excel·lent fideuà  feta per algunes famílies de 6è (no va sobrar ni 
per tapper i mira que tots pagàvem per un tapper!!!).

LanaspaLanaspaLanaspa

Let’� go Lanasp�
Lanaspa

Let’� go Lanasp�Let’� go Lanasp�Let’� go Lanasp�Let’� go Lanasp�Let’� go Lanasp�Let’� go Lanasp�
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Les mares i pares de Lanaspa aquest any van 
donar la benvinguda a la setmana cultural amb un 
gran espectacle. Els més peques de l'escola van 
gaudir d'aquesta bonica història representada pel 
"Trinxeta" que ens va desvetllar els secrets més 
íntims i màgics del món dels pallassos.

Conferències

Setmana Cultural

El 19 d'abril, poc abans de Sant Jordi, varem poder gaudir d'una 
xerrada sobre contes infantils a la biblioteca de l'escola, de la mà de 
Judith Franch, mare, bloguera i apassionada dels contes i lectures 
infantils. Ella ens va obrir les portes al món dels contes, ens va 
ensenyar com fomentar la lectura en els nostres fills i ens va 
assessorar en la seva elecció. Va ser molt interessant, gràcies 
Judith!
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El naixement d' un pallasso 

"Contes que emocionen, lectures per créixer"



Agraïments

Aquests any marxen de l'escola dos pares que han dedicat moltes hores i 
esforços a l'AMPA vetllant pel benestar dels nostres fills

Un és el PEP SANTACANA que ha estat un munt d'anys com a president i l'altra 
la RUTH MASANA que ha posat moltes hores i esforços a diferents comissions

Gràcies a tots dos!!!!!

Benvingut a Lanaspa Richard!!!!!
Volem agrair al Richard, el nostre super conserge que va incorporar_se a 
principi d'aquest curs,  tota la feina i dedicació als nens i l'escola.

Cada matí, amb un somriure i bon humor ens dóna el bon dia, i al acabar la 
jornada, amb el mateix somriure, les bones tardes!!

Estem molt contents de tenir_te a la nostra escola!!!!!!!!

Com ja sabeu enguany l'empresa de restauració Serhs Food ha iniciat 
la gestió del servei de menjador de la nostra escola. Aquest curs 
també hem tingut molts canvis entre el monitoratge, se n'han 
incorporat noves monitores i també tenim nova coordinadora. 
Aprofitem per donar la benvinguda a totes!.
 
Els hi hem demanat a tot l'equip de fer una foto per tal que pugueu 
posar cara a les persones que vetllen i treballen pels nostres fills a 
l'hora de menjador. Vem tenir la sort que aquest mateix dia va coincidir 
amb la visita de la mascota de Serhs a l'escola, en Tartarokhus, i 
també es va afegir a la foto! 

Per tal que conegueu una mica a la nova coordinadora, li hem demanat 
que ens faci un petit resum presentant-se a ella mateixa, així que aquí 
el teniu: 
"Em dic Sara Claramonte, tinc 32 anys i sóc Llicenciada en Pedagogia 
i titulada com a Directora d'Activitats Infantils i Juvenils en el Lleure. 
Visc a Terrassa i sóc mare d'un nen d'un any, pel que compagino les 
tasques laborals amb les domèstiques. A més de coordinar el 
menjador de Lanaspa també dedico altra part de la meva jornada 
laboral a dinamitzar alguna activitat extraescolars com Teatre, 
Manualitats, Anglès, Cuina, entre d'altres. Properament obriré les 
portes del meu propi centre de formació, pel que també em considero 
una dona emprenedora. M'agrada tractar amb nens i nenes i crec que 
fent pedagogia puc aportar una mica més a l'educació dels infants. 
Per a mi l'educació és l'eina pel futur i motor de desenvolupament de 
la societat".  

Moltes gràcies a la Sara i a tot l'equip!!
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El menjador



El 10 de juny va tenir lloc un any més la jornada esportiva de la nostra escola. Allà vam poder veure el que els 
alumnes han anat treballant durant tot l'any a les seves respectives extraescolars. 
Des d'aquí volem agrair a tots i totes els que ho vàreu fer possible. Així es fa escola!

Jornades esportives

No deixeu de visitar el blog de l'AMPA ampalanaspa.wordpress.com .


