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Caldo de Nadal

Bones festes,
bon any 2013 i 
bon profit!

Aquest serà, potser, un Nadal menut. En tot cas segurament no 
serà ufanós. Arreu hi ha famílies i persones en una situació 
complicada, o fins i tot molt complicada, i per a alguns, 
aquestes festes hauran de passar de llarg. 
Tot això ens fa estar malament, no ens hem d’enganyar, ens 
commou i ens limita a l’hora de pensar en celebracions. 
Però els de la junta de l’AMPA us volem fer una proposta: 
recuperem l’esperit del Nadal, la seva essència, fem un bon 
caldo de Nadal. 
Ja hem quedat que haurà de ser senzill, però... i si el Nadal ja 
fos així? I si portéssim anys i anys desvirtuant el sentit 
d’aquestes festes? I si resulta que s’haguéssin convertit en una 
excusa pel consum convulsiu? Per l’abundància desmesurada? I 
si hem oblidat l’autèntic sentit d’aquesta tradició?
Som una escola molt diversa i en canvi els nostres fills han 
celebrat tots junts aquestes festes i han compartit la tradició. 
Compartir: a l’olla! 
Què més hi posem? Aprenem dels nostres fills la il·lusió, 
recuperem aquest sentiment de la memòria. Il·lusió: a l’olla! I 
un polssim d’innocència, essencial!
I finalment, no podem deixar de posar-hi esperança, confiança, 
un pensament positiu pel futur: a l’olla també!
Aquesta és la recepta que us proposem per un bon caldo de 
Nadal, i si els ingredients són de qualitat, sortirà un caldo 
fantàstic! Ara cadascú pot decidir completar la recepta al gust, 
però sobretot: no us compliqueu la vida.

La Junta de l’AMPA



El passat dia 22 d’octubre vam celebrar l’Assemblea general de l’AMPA. Vam parlar de les funcions i els objectius de l’AMPA, de la composició de la junta actual, 
de l’organització en comissions de treball, de les activitats previstes per aquest curs i de les formes de col·laborar-hi.
Cada comissió de treball va exposar les propostes per aquest curs:
La Marta Canadell, tresorera, va explicar que els objectius de la comissió econòmica són: que les activitats que organitza l’AMPA (festes, tallers, cursos...) 
s’utofinanciin per tal que no suposin una despesa per a les famílies que no en gaudeixen, poder ajustar al màxim les quotes d’AMPA i de llibres tot i les 
dràstiques retallades en les subvencions i ajuts, estar molt pendents de les convocatòries de subvenció per tal d’acollir-se a alguna línia nova d’ajuts, i vetllar 
per la reducció dels impagats. Va explicar com s’havien tancat els comptes del curs passat, quin és el pressupost per aquest curs, i quins ajustos ha calgut fer 
per poder mantenir la quota de 12 euros/mensuals.
En Pep Febrer, de la comissió d’extraescolars, va explicar que aquest curs no rebrem la subvenció del Pla Català de l’Esport, i que per això ha calgut augmentar 
la quota, que aquest curs serà de 17€/mensuals. També va explicar que a final de curs es tornarà a organitzar la Jornada esportiva i que es preveu fer alguns 
partits amistosos al llarg del curs.
La Montse Fontarnau, de la comissió d’Escola de pares, va explicar les activitats previstes per aquest curs. Destaca l’organització dels Contes del divendres: al 
llarg dels 3 mesos d’hivern, un divendres cada mes s’obrirà la Biblioteca de l’Escola per tal de que avis o pares ens expliquin un conte.
En Jordi Boadas de la comissió de festes va explicar les activitats previstes per aquest curs: Castanyada, Mercat de les 3R, Nit astronòmica, Sortida a la natura, 
Festa del Medi ambient, i Festa Major. Va explicar que ens estem plantejant fer modificacions en el format de la Festa Major, per evitar deixar-ne famílies fora per 
motius econòmics, i va demanar l’opinió als assistents a l’Assemblea, que van aportar algunes idees. Es va decidir fer un sondeig més ampli i formar una 
comissió específica per organitzar-la.
La Núria Oliver, de la comissió de comunicació, va explicar els diferents canals de comunicació entre l’AMPA, l’escola i les famílies: l’INFOAMPA, els cartells, la 
tramesa de correus electrònics, i la pàgina web. Va explicar que aquest curs sí que inaugurarem el nou web. Serà un web conjunt escola-AMPA, un espai comú on 
cercar tota la informació de l’escola i també de l’AMPA. Esperem poder-la estrenar per Nadal.
També es va aprovar la renovació de càrrecs de la junta: Núria Homs (presidenta), Josep Perarnau (vicepresident), Núria Oliver (secretària), Montse Fontarnau 
(sots-secretària), Marta Canadell (tresorera).
Després del torn de paraules i el debat sobre temes diversos, vam brindar amb cava per al nou curs. 
L’esborrany d’Acta de l’Assemblea la podeu consultar al web de l’AMPA, apartat SEGUIMENT, així com el Pla Anual per aquest curs.

El dia a dia no ens permet parlar dels actes i celebracions organitzats per l’AMPA un cop han passat. Tenim fotos, comentaris, impressions, valoracions i 
informació per donar de cada un d’aquests events i hem pensat que en aquest número podíem aprofitar per fer un recull de totes les celebrades durant aquest 
primer trimestre de curs.

Assamblea general de l’AMPA curs 2012-2013

El dia 31 d’octubre vam celebrar la primera festa i 
trobada de famílies de l’escola d’aquest curs amb 
la CASTANYADA.
Va ser una trobada sortint de classe, a les 17.00h, 
als patis de l’escola, on cadascú hi va aportar 
coses per menjar tot fent-la petar.
En Josep (conserge) ens va torrar les castanyes 
que va aportar l’AMPA i vam poder gaudir d’una 
bona estona, juntament amb els nostres fills, 
celebrant aquesta tradicional festa de tardor.

El passat 23 de novembre es va cel.lebrar a l’escola una nova edició de la Nit Astronómica, que 
enguany va aplegar prop de 200 persones.
A les 8 del vespre, el Sr. Albert Alegret, astrònom aficionat de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i 
la de Manresa, va fer una conferencia que portava per títol “L’Espai, un gran enigme”, una xerrada 
que va tractar diferents temes de l’espai molt interessants.
Acte seguit, hi va haver una botifarrada organitzada per l’AMPA, i a continuació, els  alumnes de sisè  
van presentar els seus treballs sobre astronomía realitzats a l’escola. Els treballs presentats van ser 
Eclipsi de lluna, Urà, Júpiter, La Terra, Alfa Centauri, Saturn, Forats negres, Mercuri, Saturn, Tità, 
Eclipsi solar, Sistema solar, Neptú, Mart i Coets, el qual va finalitzar amb el llançament d'un coet a 
les pistes de l'escola.

Castanyada Nit astronòmica
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AGENDA RECORDEU QUE...

El diumenge 25 de novembre es va celebrar a l’escola el 8è Mercat de les 3R, amb un gran èxit de participació. L’afluència de gent va ser molt important al llarg 
de tot el matí, amb gent de fora de l’escola i d’altres centres de la ciutat. Per tan és un mercat que  molta gent coneix i que ens anima molt de cara a futures 
edicions. Els alumnes de 4art, 5è i 6è van muntar les seves pròpies parades, esforçant-se molt tots en la decoració per fer més atractives les vendes. El concurs 
popular de decoració de les parades se’l va endur la ‘PARADA DE LA BONA SORT’ i tots els seus components van guanyar unes entrades per anar al cinema.
El mercat també va ser un èxit de recaptació, superant la d’anys anteriors, amb un total de 1.623,81€ recollits que serviran per reinvertir-los en millorar l’escola. 
Enguany els diners es destinaran a canviar les papereres dels patis i que les noves permetin separar els diferents materials per reciclar, i també en una baguls 
per endreçar les pales, galledes,... dels patis dels més petits.
Durant la jornada també es van recollir aliments per al GRAN RECAPTE. En vam recollir 83,4 Kg. L’any vinent ho haurem de superar!
Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració!

Divendres passat, 14 de desembre vam portar a terme una nova activitat de l’Escola de Pares com és la d’explicar contes però que la temàtica estigués 
relacionada amb la diversitat, la cultura o les tradicions de diferents indrets del món.
Va ser sortint de classe, a les cinc i a la biblioteca de l’escola i ens va ajudar a portar-la a terme la Maria Gil, l’àvia de la Marina i la Berta, que ens va explicar el 
conte de En Trip, el cuc rodamón. Amb la seva traça, els dibuixos i el mapa del món, va aconseguir que els més petits s’estiguessin quiets i alhora participessin 
sobre les diferents procedències que tenim a l’escola, som de tot arreu, d’Aiguafreda, de l’Índia o del Senegal!
Com que va anar molt bé i vam gaudir d’aquesta estona us animem a venir a escoltar el proper conte d’hivern que serà el divendres 25 de gener.

Enguany l’escola ha decidit sorprendre’ns a tots amb un monumental pessebre coral. Cada any podíem veure els diferents pessebres que es feien per cicles, 
alguns basats en la sorpresa i en l’originalitat, d’altres en la tradició. Aplaudim aquesta iniciativa de l’escola, bona feina!!!

Contes d’hivern

Pessebre monumental

Mercat de les 3R
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8/01dimarts

JUNTA AMPA
Sala de professors a partir de 
2/4 de 10 del vespre.

25/01divendres

CONTE D’HIVERN
A la biblioteca de l’escola 
a les 5 de la tarda.

17/01 dijous

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
No us oblideu de votar, la participació en aquest òrgan 
de l’escola és un deure de totes les famílies!
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CONSELL ESCOLAR ELECCIONS: TOTS A VOTAR!

JUBILACIONS
Aquesta ha estat la darrera setmana de 
feina de 3 persones que han format part de 
la família Andersen durant anys: 
l’Assumpta Codina, en Josep Roca i la Neus 
Abella. No tenim prou espai en tots els 
INFOAMPA per expressar el nostre 
agraïment, us trobarem a faltar, esperem 
les vostres visites!

RESUM DEL DARRER CONSELL ESCOLAR (8 d’octubre 2012)

El pròxim 17 de gener de 2013 es celebraran les eleccions al Consell Escolar de Centre, convocades pel Departament d’Ensenyament. Tal com ja heu estat informats 
a través de l’informatiu de l’escola, tots els que estigueu interessats a formar-ne part podeu presentar la vostra candidatura a secretaria.
Fins el 17 de gener (jornada electoral), els candidats poden fer arribar les propostes de les seves candidatures per tal de que cada un de nosaltres puguem decidir 
a qui confiem el nostre vot. Com en qualsevol procés d’aquest tipus la participació és molt important. 
El Consell Escolar té atribucions importants (en ell es debaten propostes pedagògiques, línies de treball, recursos econòmics, el calendari, les sortides i activitats, 
el funcionament del menjador, etc)  i no podem deixar de banda la possibilitat de fer valer el nostre vot.  
Les eleccions es fan cada dos anys per renovar la meitat dels membres del Consell.
En aquesta ocasió, els pares/mares del Consell que cal renovar són 3: en Jordi Casanovas, la Bet Franquesa i la Montse Segalés.

Pares/mares ACTUALS al CE:   Pares/mares CANDIDATS/ES:
Montse Segalés    Maika Muñoz, mare d’en Linus (6è), en Marçal (4t) i en Bernat (P5)
Elisabet Franquesa    Marta Faja, mare de la Jana (P4)
Jordi Casanovas    Marta Canadell, mare de l’Arnau (P3)
Rosa M. Parés    Fabiana Palmero, mare de la Renata (2n) i la Fiona (P5)
Maria Àngels Vila
Núria Oliver (representant de l’AMPA)

En la primera reunió del Consell escolar d’aquest curs, celebrada el 8 d’octubre, l’equip directiu va explicar el Pla General Anual 2012-2013. Alguns objectius i 
propostes destacats per aquest curs són:

· Entitat solidària: s’està estudiant la possibilitat de crear una entitat de solidaritat interna de l’escola, que permeti crear un fons de solidaritat propi que 
complementi el sistema habitual d’ajudes a les famílies amb necessitats. 

· Eleccions al Consell Escolar: aquest hivern cal convocar eleccions per renovar la meitat dels membres electes del Consell Escolar (3 pares i 3 mestres)

· Treball per ambients: s’ha començat a treballar, juntament amb la UVIC, en un sistema de treball per ambients a educació infantil, amb la premissa principal 
d’aprendre en llibertat, mitjançant l’experimentació i l’ús lliure dels materials disponibles. De moment s’està fent un treball de formació i coneixement d’altres 
experiències semblants i està previst poder començar-ho a implementar, de forma parcial, a partir del segon trimestre. 

· Pla d’impuls a la lectura: la nostra escola ha estat sel·leccionada, pel Departament d’Ensenyament per fer una prova pilot de portar a terme un Pla d’impuls a 
la lectura. Es tracta d’un pla que durarà 3 anys i en el qual es formarà el professorat, es farà una diagnosi, s’establiran unes línies de millora, es compartiran 
experiències amb altres escoles,... amb l’objectiu de millorar la competència lectora dels alumnes.

· Revisió d’informes: s’està treballant en la millora dels informes d’avaluació dels alumnes, amb l’objectiu de fer-los més personalitzats i entenedors pels pares.

· Treball de claustre per comissions: aquest curs s’iniciarà aquesta organització del claustre de treball per grups. Les comissions creades són: innovació 
pedagògica, intercicles, tecnologies de la informació i aprenentatge, festes i eixos transversals.

· Programa Comenius: s’està treballant per participar en el programa europeu de llengües estrangeres Comenius. Es tracta d’un espai d’intercanvi entre diferents 
escoles d’Europa, desenvolupant un projecte comú.

· Unificació dels horaris d’Educació infantil i primària. Aquest curs tots els alumnes de l’escola fan el mateix horaris, amb una franja flexible, de 2/4 de 9 a les 
9 per als alumnes d’educació infantil. Aquesta mesura està donant molt bon resultat.

· Promoure l’ús de productes ecològics i de proximitat en la línia d’un menjador més ecològic. Actualment, al menjador de la nostra escola ja s’estan consumint 
molts productes ecològics, sobretot hortalisses. Igualment, des de fa anys, es prioritzen els productes de proximitat.

Tothom que ho desitgi pot sol·licitar actuar de supervisor durant les eleccions.
També és important que tots reviseu el cens de pares per assegurar-vos que no no hi ha cap error (per poder anar a votar). 
Està penjat als vidres de la sala de professors.

US ANIMEM A TOTS A PARTICIPAR-HI ANANT A VOTAR EL DIA 17.
Podeu fer-ho: de ¼ de 9 a ¼ de 10 del matí, de ¾ de 3 a ¼ de 4 del migdia i de ¾ de 5 a ¼ de 6 de la tarda.

HI HA

DE MARES/PARES 
PER COBRIR

3 PLACES
(aquest llistat és provisional, encara sou a temps de presentar candidatura)


