
AMPA

 Benvolguts pares i mares de l'escola, 

El calendari ja fa dies que ens va avisar que havia arribat l’estiu, però l’estiu de debò arriba quan s’acaba el curs escolar. D’acord, alguns 
treballem encara, altres tenen les vacances justes, però s’allarga el dia, sortim, tenim temps de fer alguna capbussada abans de sopar... i 
sobretot tenim més temps per estar amb els nostres fills. Tenim molt per aprendre d’ells, i segurament la més important és a esprémer cada 
moment amb intensitat.

Aquesta és la proposta que us fem per aquest temps que estarem sense veure’ns: feu com ells, aprofiteu el temps al màxim, viviu amb intensitat 
i no en tingueu mai prou! Si voleu saber si l’aigua està freda, no suqueu el peu, tireu-vos-hi de cap! Si voleu saber si els gira-sols fan olor, 
no feu una tímida ensumada amb ganyota, fiqueu-hi la cara! Si us expliquen un acudit, rieu fins que us saltin les llàgrimes! Si el banyador 
us va petit, no feu règim, compreu una talla més! I si us toca anar a treballar, gaudiu de la complicitat dels companys de feina! Bé, en tot 
cas, si teniu cap dubte del que cal fer en cada moment, pregunteu als vostres fills què farien ells.

Molt bon estiu, macos i maques!!!

Enguany hem tingut la Festa Major de l’escola amb pluja. Altres anys ha semblat que plouria, ens ha fet 
fred, etc, però no es recorda una Festa Major tan ploguda com la d’enguany.

Un cop passada la tempesta, la nostra valoració no pot ser més positiva. No es pot dir que va ser una festa lluïda perquè sabem 
que sense pluja ho és molt més de lluïda, però es va poder fer, va sortir bé, i tot gràcies a la bona disposició de tots plegats. Permeteu-nos fer 
una menció especial per a les famílies que vivien la seva primera festa major. La situació era complicada, sobretot pels que havien d’atendre 
nens més petits, però les ganes de festa van fer possible una jornada memorable: després de gairebé 50 anys d’història, no es recorda haver 
omplert els porxos i el gimnàs de l’escola amb tanta gent i tant bona predisposició a participar i passar-ho bé.

Així doncs, gràcies a tothom i gràcies també a la pluja per haver fet visible com d’especial és la nostra escola!

EL REGAL DE LA PLUJA!
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