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Ara us toca continuar creixent. Endavant !!!

No deixeu de visitar el blog de l'AMPA ampalanaspa.wordpress.com .
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Tió 2017
Ni el fred ni les baixes temperatures ens van
impedir anar a buscar el tió i els follets!!!
Aquest any el tió no va venir sol, ens va
presentar els seus amics follets.
Els nens i nenes de Lanaspa que són uns
grans exploradors van trobar el tió amagat
entre uns arbustos i els follets escampats pel
bosc. Quina feinada vam tenir arrossegant el
tió fins a l'esplanada on després de poder
gaudir d’ell, vam fer un bon esmorzar amb la
família de Lanapsa.
Tot seguit la Mireia ens va explicar el conte del
tió. Gràcies!!!!
Fins l'any vinent Tió!!!!
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Berenar
de Carnestoltes
Aquest any hi han hagut alguns canvis al calendari
escolar i el dia de carnestoltes s'ha fet jornada
intensiva.
l'AMPA però, va pensar que seria una gran idea
muntar una festa per poder gaudir d'aquest dia tan
boig i divertit amb els nostres fills.
Petits i grans van poder representar de nou les
comparses que tant s'havien estat preparant durant
les darreres setmanes i les famílies vam poder
gaudir-les!!!!
La veritat és que totes van estar genials i ens van fer
moure l'esquelet als "que ja no som tant nens"
Tots els participants van rebre premi com a
reconeixement del seu esforç i inventiva!!
Al final tots vam ballar, cantar i berenar fins que el cos
va dir de parar
Visca el rei carnestoltes!!!
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LANASPA SIDERAL
Aquest any les famílies de l’escola vam participar a la rua infantil del carnestoltes de Terrassa amb
la comparsa de Lanaspa Sideral, simulant un univers amb tots els seus planetes, estrelles,
extraterrestres i amb un gran coet!
Preparar la disfressa va ser molt senzill i divertit, ens vam trobar amb els pares, mares nens i nenes
i només en dos caps de setmana ja teníem la disfressa acabada. Ens ho vam passar molt bé i ens
va servir per a conèixens millor.
El dia de la rua va anar tot rodat, el mateix diumenge ben d’hora vam quedar per enllestir la
carrossa i acabar de preparar el ball. A les 11h ja començàvem a ballar pels carrers de Terrassa i
a les 15h ja estàvem a l’escola dinant una fideuà boníssima que ens va fer el Perich un gran cuiner!
Us animem a que l’any que ve us apunteu a participar d’aquesta festa de gresca i disbauxa!!!
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Jornades
esportives
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El passat dissabte 2 de juny es van celebrar les Jornades
Esportives de l’escola LANASPA GIRALT, amb una gran
participació.
L’acte va començar amb el tradicional partit amistós de basquet
entre el Sant Pere i el Lanaspa.
Seguidament es van realitzar les exhibicions de ioga, ben
acompanyades amb música.
Les diferents mostres de ball modern van continuar animant la
jornada.
Després es van fer els tastets d’iniciació a l’esport, amb un circuit
molt variat de les diferents disciplines.
Els patins en línia van ocupar posteriorment el pati, amb un
exigent circuit que va fer les delícies dels assistents.
I ja per acabar, una de les mostres més esperades, va ser
l’exhibició d’arts marcials.
Durant tota la jornada es va poder gaudir d’un bufet de fruites,
galetes i begudes, que van permetre amenitzar les esperes a
grans i petits.
L’acte va finalitzar al migdia, valorant-se molt positivament i amb
unes medalles per a tots els joves participants.

Piscina
El passat 28 de maig els peixets de Lanaspa van fer la seva exhibició
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Agraïments
Núria
Ja fa temps que vas marxar, però no t'hem oblidat
perquè les teves classes eren especials, divertides i
úniques. Ho passàvem molt bé perquè hi posaves un
toc de felicitat i això feia que no ens avorríssim
fàcilment i poguéssim aprendre tot amb facilitat.
Hem passat molts bons moments amb tu, però el que
ens va agradar molt va sé quan vas fer un dab, aquell
moviment amb els braços el dia del concert de nadal
perquè ens vas recordar el primer dia que ho vas fer a
classe, perquè veies que nosaltres sempre ho fèiem.
Bé, que gràcies per portar-te tan bé amb nosaltres,
per ajudar-nos, fer-nos riure i per fer-nos passar bons
moments. T'estimem Nuri. Això és un dab
Alumna 5è

Família Ventura & Prunes
A l'estimada família Ventura Prunes, des de fa molts anys
han sigut part activa de l'AMPA a la nostra escola, avui toca
donar-los les gràcies per estar sempre per a tot el que fes
falta, fundar aquesta revista, moltes trobades per al tió,
xerrades, participar en la coral de pares o simplement
ajudar a alguna de les activitats que es plantejaven.
Donar-los les gràcies des del cor de l'AMPA, per la vostra
implicació, fins en aquells moments de tempesta.
I com a missatge per als més petits de la casa, allò que
repeteix l'avi de la Berta ...
"Millor que et vulguis i procuris convertir-te en una persona
amb la qual t'agradi estar. Persegueix els teus somnis, fes
el que t'apassiona!. I sé, sempre, tu.”

Reivindicacions
Com ja sabeu des de fa anys que les mares i pares d'aquesta escola estem reivindicant un edifici
amb els mínim exigibles perquè els nostres fills i filles puguin gaudir de totes les hores que
passen al centre en condicions adequades.
Hem enviat les nostres queixes repetidament al departament de la Generalitat, i el passat mes
d'abril, ens vam reunir amb la directora serveis territorials la Sra Carme Vigués.
Esperem que aquesta reunió i tots els esforços que els pares estem fent tinguin el més aviat
possible fruits.
Lluitem i lluitarem per una escola pública de qualitat.
Si estem units i som constants en les reivindicacions dels drets de l'alumnat ho aconseguirem.
TOTS SOM ESCOLA!!!
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