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Amb tu me'n vaig allà on em porti el vent, 
l'un al costat de l'altre sóm més forts i més valents. 
INVENCIBLES. (Els Catarres)
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Tió 2018

Com cada any, els nens i nenes de Lanaspa es van reunir al peu de la 
Mola per buscar el tan esperat tió. El dia va acompanyar però malgrat 
que tots els nens són uns grans exploradors, aquest any el tió es va 
amagar força. Devia tenir molta set perquè finalment el van aconseguir 
trobar al costat d'una petita bassa plena d'aigua. La unió fa la força i 
estira que estiraràs, entre tots van aconseguir tibar el tió fins a 
l'esplanada, on vam poder gaudir d'un esmorzar ben merescut. 

Fins a l'any vinent Tió!!!!
La comissió
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La nostra escola el passat 24 març va participar de la festa 
de la Pepeta. Una festa per reivindicar la millora de l'escola 
pública de Terrassa. Sorgeix de les AMPA,s/AFA,s de 
moltes de les escoles bressol, primària i secundària 
d'aquesta ciutat. Des d'aquesta plataforma volem treballar 
aspectes de millora de l'ensenyament que afecten els 
alumnes, a les famílies i en general a tothom d'aquesta 
ciutat, coordinant-nos amb tot el món educatiu..... Les 
famílies de Lanaspa hi vam ser, ens ho vam passar molt bé, 
i seguirem amb solidaritat amb la resta d, escoles 
adherides a La Pepeta.......  

És una experiència molt guay, 
que no s'hauria de perdre ningú, 
sobretot per la bona companyia 
de nens i de monitors amb ganes 
de fer les coses bé i sobretot 
adaptat per a petits i grans.

Alumne 6è 

Casal Lanaspa

La comissió
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Carnestoltes Lanaspa i Crespinell 

 Un altre any les famílies de l'escola vam tornar a participar a la rua infantil del carnestoltes de Terrassa amb la 
comparsa de Lanaspa i Crespinell, Quins Bitxos, simulant un gran jardí amb tots els seus insectes arbustos i un 
gran arbre! Aquest any no vam fer servir cotxe, la nostra comparsa era una compars sense Fums! Ens vam 
trobar per fer la disfressa a l'escola, i en poc temps ja la teníem preparada! El 3 de març ja ho teníem tot enllestit 
per començar la rua, i l'esforç que vam fer va tenir els seus fruits, l'any que ve som les encarregades de fer el 
pregó de la rua infantil i vam guanyar un merescut 7è premi!! I per acabar-ho de celebrar vam anar a l'escola a 
menjar-nos un bon plat de fideuà realitzada pel nostre xef Perik!!

La comissió

Quins Bitxos!!!
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Ens acomiadem com a junta d'AMPA donant les gràcies a totes aquelles mares i pares que ens han acompanyat 
tot aquest temps i han fet grans aportacions a l'AMPA de L'escola Lanaspa.
Tots junts hem fet, de la millor manera que hem sabut, el que hem pensat que era millor pels nostres nens i nenes 
i per gaudir d'una escola pública de qualitat.
És important que tots caminem cap al mateix objectiu i creiem que ha sigut així!!
Donem la benvinguda a la nova junta d'AMPA que han agafat les regnes amb il·lusió i molta empenta!!!
Gràcies per ser un equip tant maco i amb tanta força!!
Tots som escola!

Per una educació pública de qualitat!!!!

Aquest curs hi ha hagut canvis en l'extraescolar de piscina, entre d'altres, es pot triar qualsevol dia de la 
setmana, excepte diumenge. La majoria dels nens i nenes segueixen anant junts el dilluns a primera h, són 
aquest eixerit grup de la foto, que a més d'aprendre a nedar, mostren unes grans aptituds com a models.
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Piscina

La junta d’AMPA

La comissió

Direcció AMPA 



Un any més, aquest dissabte 8 de juny s'han fet les jornades d'exhibició de les activitats extraescolars. 
Aquest cop han començat els més petits, d'iniciació a l'esport, que s'han enfrontat a un circuit amb diverses 
proves d'equilibri i habilitat, i com no, amb la intervenció i domini de diferents jocs amb pilotes. Aquests jocs i 
estratègies supervisats pels monitors els han permès lluir-se a una nova fornada de futurs campions. 
Seguidament, les noies de ball, dividides en dues categories ens han ensenyat alternativament les seves 
habilitats en una sèrie de balls ben coneguts, fent gaudir a tots els pares i familiars que estaven allí aplegats. 
Finalment, ha arribat el torn de les arts marcials, on un grup ben motivat ens han mostrat una sèrie de 
moviments i circuits, acabant en unes lluites (simulades) per parelles, que han deixat bocabadats a tots els 
presents. Aquestes fotos de grup, amb el corresponent repartiment de medalles ens mostren el resum d'una 
exitosa i calorosa jornada, refrescada amb aperitiu i fruita a càrrec de l'organització.

Jornades esportives
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La comissió



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

Això no és un comiat, és un "seguiu endavant" ... Aquesta escola és gran, tan gran com les 
persones que la fem funcionar: professors, alumnes, famílies, treballadors... que som totes i tots 
els que estimen Lanaspa i sobretot l'escola pública lliure i unida.
Sempre recordaré aquesta escola com el viatge en alta mar que els meus fills mai oblidaran, amb 
onades grans, petites i cristal·lines. 
Gràcies Lanaspa per fer-los diferents.

Aquest any marxen algunes famílies que han tingut un pes  molt 
important a la nostra escola. 

Volem agrair tot l'esforç i dedicació a la Mar Pujals, que ha tirat 
del carro de la comissió de Carnestoltes durant molts anys, així 
com també sempre ha estat disposada a fer un cop de mà a la 
resta de comissions,  sense oblidar   que aquests últims tres anys 
ha sigut una peça clau a la junta d'AMPA.

 GRÀCIES MAR!! per la teva feina i bon humor que has aportat tot 
aquest temps!!!

Una altra dona a la que també volem donar les gràcies per la 
petjada que ha deixat a Lanaspa és a la Pili Rodríguez. 

Gràcies Pili per les teves fantàstiques idees a la comissió de 
Carnestoltes, per sempre estar disposada a fer un cop de mà i 
per la teva professionalitat  a la revista de L'escola. Gràcies a tu 
tenim un record molt maco de com han anat fent-se grans els 
nostres fills i filles.

Al David Vilarubias també li volem donar les gràcies per fer més 
fàcil els temes informàtics.

I per últim agrair també la feina i dedicació de tots aquests anys 
a la Patricia Fonseca. Ens ha endolcit totes les reunions de 
l'AMPA amb els seus brownies i les seves delicatessen! 
Gràcies per la seva dedicació a la comissió de socialització i per 
la tasca realitzada com a tresorera de l'AMPA durant aquests 
últims tres anys.

Persones amb molta empenta que han fet escola durant molts 
anys!!!

Gràcies, Gràcies i Gràcies! Mar, pili, David i Patricia.

Agraïments

La noia de la revista

La Pili 

Direcció AMPA 


