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EDITORIAL
Aquest curs és el primer que 
un grup dels nostres alumnes 
acaben sisè i com a nou equip 
directiu estem molt contents 
de poder formar part d’aquest 
moment.  Hem iniciat un nou 
repte amb molta il·lusió i es-
tem agraïts a tot el claustre i 
comunitat educativa per la 
continuïtat i feina realitzada. 

Aquesta és la nostra primera 
revista on mostrem el que fem 
amb els vostres fills/es. Les fa-
mílies sempre ens diuen que 
els encantaria veure per un fo-
radet del pany què fan els seu 
fills i filles, doncs aquesta és la 
primera mostra del que fan i 
d’aquí el nom de la revista de 
Can Manent.

Esperem que la gaudiu com 
nosaltres els mestres hem gau-
dit realitzant-la, i donar-li les 
gràcies a la Maria Vidal per la 
seva col·laboració dissenyant-
la!

Bones vacances

Equip directiu

tants de l’escola, l’ Aleix, 
l’Ariadna i en Martí van ex-
plicar davant de gairebé 100 
persones el projecte sobre les 
màquines simples dut a ter-
me en el taller de ciències. 
Val a dir que són uns confe-
renciants excepcionals!

MúSIquES DE
bENVINguDA
A L'ESCOLA CAN 
MANENT
La música ens alegra l'ànima, ens 
acompanya en la tristor, ens fa mou-
re el cos en la festa... Amb els ulls i 
les orelles posats al nostre entorn, 
us convidem a gaudir de la música, 
del missatge de la música i dels qui 
l'han creada.

Aquest curs han tingut molt èxit 
l’Amba Lelé (Barbatuques), el Tutira 
mai (cançó maori), Hey, Wake up! 
(Luthea Salom), i El saler de sal (Mi-
quela Lladó). Potser a vosaltres us 
n’ha agradat alguna altra... La voleu 
buscar? Ja sabeu que podeu recupe-
rar-les o escoltar-les en calma a casa 
des del blog “Músiques de benvin-
guda a l’escola Can Manent”:

ht tp://musiquetescanmanent.
blogspot.com.es/

Aquest curs hem iniciat a l’escola la 
campanya electoral per ser represen-
tants assemblearis. Els nens/es han 
votat a cada classe els seus delegats.
Durant el curs s’han fet trobades 

JORNADES
ESPuRNA
El passat 17 maig, tres alumnes de 
primer de la nostra escola van as-
sistir com a conferenciants a les VI 
jornades Espurna.
El projecte espurna és una iniciativa  
del departament d’Ensenyament i 
de l’ ICE de la UAB i té per objec-
tiu la millora de la qualitat educativa 
de l’Escola. A les jornades s’exposen 
experiències d’aula (aprenem dels 
nostres alumnes). Com a represen-

En aquest curs escolar, l’escola ha 
apostat perquè els alumnes de pri-
mària s’iniciessin en desenvolupar les 
habilitats necessàries per actuar a dalt 
d’un escenari. Els alumnes de 1r i 2n 
han participat en activitats de drama-
tització i els alumnes de 3r i 4t han 
anat una mica més enllà, han creat els 
seus propis guions teatrals (escrits en 

REPRESENTANTS
ASSEMbLEARIS

1rA  Maria i Oriol
1rB  Martí i Martina

anglès, català o castellà)  i els han 
representat davant dels seus com-
panys. No hi ha dubte que pujar 
a l’escenari i interpretar un paper 
té un gran mèrit!! L’experiència 
ha estat un èxit: jugant, interpre-
tant, cooperant, rient, expresant 
emocions, experimentant amb la 
seva veu.., i el curs vinent conti-

A CAN MANENT,
S’AIXECA EL TELÓ!

nuarem. 
S’abaixa el teló i els actors i actrius 
saluden i es retiren contents mentre 
reben l’ovació d’un públic entusias-
mat i agraït. 

Tallerista del taller
de teatre de 3r i 4t

2nA  Martina i Alba
2nB  Arnau i Sara

3rA  Maurici i Pau
3rB  Àlex i Lucia

4rA  Ona i Marc
4rB Andreu i Rebeca

5è  Desiree i Mariona
6è  Neus i Oriol

amb els representants assemble-
aris per parlar de temes impor-
tants com: la distribució de zo-
nes de joc al pati, les colònies de 
6è., la distribució equitativa de 

la pista per als jocs de pilota, el manteni-
ment del sorral, la neteja dels lavabos...

Notícies
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P4 Papallones i Cuques de llum
ELS bOMbONS

Què amaguen les boles de fang? 
Aquí molts les anomenen bombons. 
Són un moment relaxant, tan antic 
com l’home mateix.

Ens permeten gaudir del món sen-
sorial: allò granulat i allò fi, la sorra 
seca i la sorra humida, el volum dins 
la mà, els granets que s’escolen entre 
els dits….

Ens permeten endinsar-nos en sen-
timents com la concentració pro-
funda, en l’alegria d’una companyia 
ben trobada, el repte d’aconseguir 
la bola més gran, el disgust d’una 
bola engrunada o la satisfacció d’un 
bombó amagat en un racó del pati.

El secret dels bombons va molt en-
llà.

P3 Marietes i Escarabats
EL RACÓ DE L’AIguA

Al racó de l’aigua, els Escarabats i 
les Marietes hi poden trobar diver-
sos materials: embuts, xeringues, 
tubs, recipients diversos, estris per 
fer bombolles... I, sobretot AIGUA, 
element intrínsecament motivador 
pels infants d’aquestes edats.
Per començar a jugar, els nens i les 
nenes es posen les bates i les botes 
d’aigua. Ja preparats, l’emoció s’en-
trellaça amb l’acció. El joc esdevé 
experimentació: la manipulació 
respon a la curiositat innata, l’in-
terès els porta a l’exploració cada 
vegada més acurada i enginyosa, la 
descoberta implica concentració, 
el silenci es combina amb algunes 
rialles fruit de l’entusiasme, les mi-
rades entren en joc i la paraula sor-
geix per necessitat de posar nom i 
anar endreçant el pensament. 

-Hem ficat un embut a allò de 
l’oli...
-Un setrill!
-I ha sortit aigua.
-Semblava pipí i l’ hem agafat amb 
un pot.

COMuNITAT
DE PETITS

P4 grills i Saltamartins 
EL DRAC LILA
El Drac Lila és un personatge molt 
especial i estimat per nosaltres. El 
seu avantpassat llunyà va ser el Drac 
de la llegenda de Sant Jordi però ell, 
hi té poc a veure: no treu foc per la 
boca, és vegetarià, li apassionen els 
contes, és molt amic dels infants... 
Ens acompanya des dels inicis de la 
nostra escola i ens visita cada any per 
Sant Jordi. Esperem amb candeletes 
la seva aparició, especialment els de 
P5, que pel fet d’iniciar-nos en el 
món lletrat, mantenim un contacte 
més fluid amb ell, a través de cartes. 

L’any passat, els dos grups de P5, van 
elaborar un conte per explicar qui és 
el Drac Lila i quines aventures li han 
passat des que el coneixem. Alguns 
d’ells es van espantar molt quan el 
van veure per primer cop i no voli-
en que als de P3 els passés el mateix. 
Enguany, els dos grups de P5 actu-
als hem seguit amb aquest encàrrec. 
Continuant el conte, hem explicat, 
mitjançant un dibuix i un breu text, 
l’aventura del curs anterior. Un cop 

Al llarg del segon trimes-
tre, els nens i nenes de pri-
mer vam fer un projecte 
sobre els itineraris. Vam 
fer petits recorreguts per 
l’aula, per l’escola i pel nos-
tre poble i vam aprendre a 
conèixer i interpretar plà-
nols . A partir de tot allò 
que vam estar treballant,  

4t Roures i Teixos
TRIEM ELS NOMS
DE LES CLASSES

Com a la Comunitat de Grans les classes tenen nom 
d’arbre, el primer pas va ser fer un itinerari per visitar 
alguns arbres representatius de Cardedeu. 
Les dues classes de 4t vam poder observar els següents 
arbres: la noguera americana de la Torre Amat, el pi de 
Can Vinyeta, els plàtans de l’Avinguda Rei en Jaume, 
el cedre de vuit braços molt curiós juntament amb els 
àlbers, tots dos de la Casa Can Cortés, la catalpa i l’om 
del camp de futbol, el cedre blau, el calocedre i les pal-
meres de la Casa Campmajor, i molts altres més. 
Després de la visita, per grups, vam distribuir els dife-
rents arbres, i els vam treballar, buscant informació a 
les “tablets”, per saber-ne més. Seguidament, vam pre-
sentar la informació trobada a la resta de companys.
Per últim, cada classe vam fer la nostra votació:
El dia 14 de març, els nens de la classe de 4tA vam vo-
tar. Hi havia molts arbres seleccionats, com per exem-
ple el teix, el til·ler, el calocedre, la palmera de Canàri-
es, el cedre, l’om i la catalpa. Tots aquests arbres tenien 
força popularitat, però alguns no van aconseguir vots, 
com per exemple, el calocedre i la catalpa. L’om només 
va ser votat per una nena. La resta d’arbres van quedar 
així: teix, 12 vots, til·ler, 7 i palmera de Canàries 2. 
Així, l’arbre escollit va ser el teix!!!
El 8 de març, a 4tB vam començar les eliminatòries. 
Com que hi havia molts arbres, vam eliminar els que 
tenien menys de 4 vots; entre ells hi havia el desmai, 
el pi i el castanyer. Una setmana més tard, vam se-
guir eliminant arbres fins que només en van quedar 
dos: l’om i el roure. El final de la votació no va ser 
gens igualat, l’om tenia 4 vots, i el roure...21 vots! Així 
doncs, el nom de la classe de 4tB va ser el roure!

Edith Bosch 4tA i Andreu Iturri 4tB

fet, hem anat a P3 a explicar-lo als 
Escarabats i les Marietes.

Algunes de les seves aventures:
- No sap volar. Li fem una capa per-
què voli. 
- La Bruixa Atrapacontes el segres-
ta. Li enviem la portada dels contes 
que més ens agraden. Li explica un 
munt de contes, la bruixa queda ben 
adormida i aconsegueix escapar-se.  

COMuNITATS
DE MITJANS I gRANS

vam dissenyar i construir 
la maqueta d’un poble 
amb material reciclat.  Si 
voleu saber com es fa una 
maqueta, podeu seguir les 
instruccions que vam re-
dactar quan la maqueta va 
estar enllestida:

1er Orenetes i bruels
MAquETES
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Aquest curs, després de la incorporació d’un nou equip di-
rectiu i de la renovació d’una part important del claustre, 
s’ha refermat l’aposta pel projecte pedagògic singular de 
Can Manent. De cara al futur volem aprofundir encara 
més en aquesta manera de plantejar els aprenentatges dels 
més petits. Hem organitzat algunes sessions d’assessora-
ment sobre ambients al mateix centre, hem participat en 
jornades específiques de formació a diferents indrets i fins 
i tot hem visitat altres escoles amb projectes similars. Tot 
plegat ens ha portat a debatre, reorganitzar i enriquir els 
ambients que ja fem a l’escola per millorar, el proper curs, 
la nostra pràctica pedagògica a la comunitat de petits. 
Però els nens creixen i també la nostra proposta ha d’acom-
panyar aquest creixement psico-biològic de l’infant: Vo-
lem donar continuïtat al projecte també a la comunitat 
de mitjans i grans adequant la manera de fer a la seva  
natural evolució personal i madurativa, salvaguardant la 
coherència, la qualitat del procés d’aprenentatge i la conse-
cució dels processos competencials que cal tenir assolits en 
acabar l’etapa de primària. Per tant, entre altres elements, 
també hem sotmès a estudi i anàlisi la tipologia, organit-
zació i finalitat dels tallers que fem a partir de 1er. fins a 
6è., per tal de donar coherència global al paper actiu del 
nen/nena des de P-3 fins que acaba la Primària.

Una formació amb la Beth Madera, anar a la jornada de 
Rosa Sensat Dels Racons als ambients, la jornada de l’escola 
El Martinet (Ripollet) i visitar altres escoles que treballen 
per ambients, ens ha fet pensar com els treballem, i això 
ens ha portat ha debatre, organitzar i replantejar els ambi-
ents que ja fem a l’escola per millorar la nostra pedagogia 
a la comunitat de petits.

ELS AMbIENTS

Els ambients són els espais on vivim i les persones 
amb les quals estem en contacte. (Definició italiana 
d’ambient que parteix de l’escola Reggio Emilia i Pis-
toia). Els referents són Loris Malaguzzi i, considerat 
el seu seguidor, Alfredo Hoyuelos.
Segons David Altimir (mestre d’educació infantil i 
ponent a la jornada de Rosa Sensat) “No és només un 
espai, sinó un lloc on cada infant pot desenvolupar el 
que li interessi, són racons predisposats gràcies a l’obser-
vació prèvia per part dels mestres per saber què volen”, i 
que permeten que tots els infants estiguin actius.

Són espais dinàmics on es provoca un procés de dià-
leg entre els materials, els espais i les persones (Escola 
Congrés indians).

Altres referents importants en educació són Rebeca 
Wild (pedagoga) i Mauricio Wild amb l’educació ac-
tiva i el respecte per la infància: “La libertad consiste 
en desarrollar el  potencial que cada niño lleva dentro y 
no en adaptarse a una sociedad cuyas metas son otras”.  
“Para que esa libertad con limites se pueda dar hace fal-
ta un ambiente adecuado donde poder saltar, pintarra-
jear, golpear, porque  ésta es su manera de entenderse a sí 
mismo y el entorno”. “Dónde y cuándo es fundamental; 
vivir significa estar limitado.”

Tenint en compte tota aquesta documentació peda-
gògica hem fet la proposta dels nostres ambients dins 
el nostre projecte d’escola, Can Manent.

DELS AMBIENTS ALS TALLERS LES MATEMÀTIquES 
ENS AgRADEN

A l’escola les nenes i nens aprenen a 
treballar les matemàtiques a partir de 
de diferents materials (reglets, àbacs, 
blocs lògics...) i com no podria ser 
d’altra manera, aprofitant el nostre 
entorn. Des de petits els infants apre-
nen a partir d’un treball manipula-
tiu, visual i experimental; com deia 
Maria Montessori “El niño que tiene 
libertad y oportunidad de manipular 
y usar su mano en una forma lógica, 
con consecuencias y usando elementos 
reales, desarrolla una fuerte personali-
dad.”
Tots aquests materials i recursos ben 
utilitzats permeten als nens/es realit-
zar aprenentatges portant les mate-
màtiques a la seva realitat quotidia-
na, tenint en compte els continguts i 
processos a treballar. 

OPINIÓ
Estic esgarrifada per la quantitat 
d’hores que els nens passen davant 
una pantalla, ja sigui de l’ordinador, 
de “la Play”, de “la WIi” o del mòbil. 
Com a mestra d’educació especial, 
sovint constato que gran part dels 
alumnes hi “juguen” molt. Normal-
ment, presenten problemes d’atenció,  
impulsivitat i necessitat de moure’s 
o parlar (aparcarem, de moment, el 
massa emprat terme hiperactivitat). 

A un cervell en ple desenvolupament 
no l’ajuda gens una pluja constant 
d’estímuls sonors i visuals. En molts 
casos aquests són estressants ja que 
demanen un estat d’alerta sostin-
guda. Em pregunto on han anat la 
“hiperactivitat” i la manca d’atenció 
durant les hores que el nen/a ha estat 
assegut i embadalit?... Aquesta falta 
de moviment i de relació amb l’entorn 
s’acabarà manifestant, doncs, de for-
ma inoportuna a casa o a l’escola 
(habitualment a tots dos contextos) 
quan se li presenti a l’infant una si-
tuació d’atenció o contenció.

Tampoc no passa res si un nen/a 
s’avorreix, de fet té una part molt 
positiva: serà la manera que treballi 
estratègies per sortir-se’n, bé sigui 
descobrint  els seus propis recursos o 
cercant companyia.

El fet de passar massa temps davant 
una màquina va en detriment del ve-
ritable joc: aquell que inclou movi-
ment, descoberta, pacte, imaginació 
i alegria compartida”.

Lena Pi
Mestra d’educació especial

Els reptes proposats a partir 
de materials diferents són més 
engrescadors per als infants, 
perquè un dels objectius im-
portants és arribar a l’èxit i 
poder compartir amb els seus 
companys de classe les estratè-
gies utilitzades. Això provoca 
en els nens/es una seguretat 
personal i emocional davant 
d’uns aprenentatges significa-
tius i funcionals. 
Les escoles estem davant un 
canvi de metodologia on els 
infants són els protagonistes 
dels seus aprenentatges i on els 
mestres acompanyen aquest 
procés tant màgic i especial 
com és l’educació.
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Sortides 5è Oliveres i 6è Cirerers
uN VIATgE
EN EL TEMPS
Visitem el museu
d’història de Catalunya

Preparació prèvia
Prèviament a la visita del museu 
d’història de Catalunya, vam es-
tar preparant la sortida fent treballs 
sobre les diferents èpoques que han 
marcat la nostra història.
Un dia abans d’anar al museu el 
Calixte i l’Ainhoa ens van donar un 
dossier que hauríem de completar un 
cop fóssim al museu. 
Els treballs que vam fer a classe van 
ser: llegir un conte sobre la petita 
història de Catalunya, començar a 
fer una línia del temps amb els fets 
històrics més importants, fer recerca 
dels anys que van marcar les diferents 
èpoques...

Visita al museu
La visita va començar a la sala de la 
prehistòria on hi havia tota mena 
d’estris fabricats de pedra (sílex) i 
metall. 

En aquest darrer trimestre, els alumnes 
de 2n vam anar d éxcursió al Parc de les 
Olors a Riells d én Fai. Una experiència 
molt sensorial i enriquidora que ens va 
permetre aprendre que les plantes no no-
més poden tenir olor si no també moltes 
qualitats beneficioses.
Les nostres monitores la Lluïsa i la Bea 
ens van fer protagonistes de la llegenda 
del poble. També ens van explicar les 

energies tan positives que transme-
tien alguns arbres com el roure, o 
que, la salvia la feien servir els ro-
mans per rentar-se les dents. Ens van 
assegurar que si preníem una infusió 
de fonoll no tindríem mal de panxa 
o si el que volíem era convertir-nos 
en uns súpers guerrers/-es havien de 
prendre una infusió de romaní amb 
sàlvia.

Per acabar la nostra visita, vam 
fer uns saquets súper relaxants 
amb espígol i ens van explicar 
com plantar el romaní que fi-
nalment ens vam emportar cap 
a casa com a record.
Voleu veure alguns d áquests 
moments? Doncs, mireu, mi-
reu,... llàstima que no pugueu 
olorar!!

Vam portar uns dossiers on apareixia  
la línia del temps, anàvem anotant la 
informació de cada època i  veient les 
coses que destacaven més de cada èpo-
ca. A l’època de la prehistòria vam veure 
com eren les cases, com vivien a 
Catalunya els prehistòrics...
Després vam passar a la sala de l’època 
antiga on hi havia les civilitzacions 
ibera, romana i grega. Vam veure els 
invents dels musulmans, com el molí 
d’aigua, les espècies...  
Quan vam passar a la sala de l’Edat 
Mitjana vam poder emprovar-nos una 
armadura reial i comprovar el pes que 
patien els cavallers. La següent sala era 

3er Àligues i blauets
AL guIXOT DE 8
Sortida a Taradell
El passat 7 de febrer ens va venir 
a buscar un autocar. La classe de 
les Àligues i els Blauets vam anar 
a Taradell. 
Allà vam anar a una fàbrica on 
reciclaven diferents tipus d’ob-
jectes: teteres, rodes, ampolles, 
bicis, patinents, molles...
Un senyor que es diu Joan, que 
és inventor de joguines, ens va 
explicar com funcionen algunes 
de les seves joguines. 

Vam entrar a un petit teatre on 
les cadires eren patinets, seients 
de bici, pales, raquetes, rodes... 
Hi havia una màquina per fer 
joguines!! Era estranya, diverti-
da i curiosa!!
Després van entrar en una nau 
molt gran que estava plena de 
jocs reciclats fets per ell, per en 
Joan. 
Llavors ens van deixar jugar 
molta estona, va ser molt diver-
tit.
Després en Joan ens va deixar 
entrar al seu taller i vam poder 
construir la nostra joguina amb 
materials reciclats.

de l’Època Moderna i hi havia la 
màquina de vapor que va revolu-
cionar el treball. La darrera sala va 
ser la de l’Època Contemporània 
on vam passar per un búnquer, 
vam veure un 600 i la vespa....     
Per acabar la sortida vam anar a la 
platja a dinar i vam jugar, buscar 
petxines, fugir de les onades... va 
ser genial!

El treball de la línia del temps:
Per començar, vam fer uns grups 
cooperatius per treballar les dife-
rents èpoques.
Cada grup cooperatiu feia una 
època com: La prehistòria, l’edat 
antiga, l’edat mitjana, l’edat mo-
derna i, per finalitzar, l’edat con-
temporània.
Després fèiem recerca 
d’informació per Internet i amb 
aquesta informació vam fer ma-
pes conceptuals i murals de les 
èpoques.
Tot seguit vam fer unes maquetes 
de piràmides, mòmies, castells, 
etc. per fer la nostra exposició de 
la línia del temps.

Recull gràfic de la sortida
de tota l’escola a
A SANT HILARI

2on Cueretes i Falcons
EL PARC DE LES OLORS
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LLIbRES
El drac dels somnis
Isabel Rubio
Pels més petits de la casa aquest 
conte de la Isabel Rubio bella-
ment il·lustrat per la Rosa M. 
Hernández, mestra de l’escola,  
i que tan bona acollida ha tin-
gut l’últim Sant Jordi.

El dia que les ceres van dir 
prou
Oliver Jeffers

Però jo sóc un ós
Frank Tashlin
 
La nova vida del senyor 
Rutin
David Nel.lo

Zona prohibida
David Cirici

RECOMANACIONS JOguINES

Makedo
Kit de manualitats de reci-
clatge per acoblar materials 
usats. L’únic límit és la ima-
ginació. Només cal seguir 
aquests passos: Troba els ma-
terials usats que tinguis a casa: 
cartró, plàstics, roba, etc. Pla-
neja què vas a construir. Posa’t 
mans a l’obra i comparteix les 
teves creacions.
El recomanem per tal que l’in-
fant pugui: Portar a la seva 
imaginació a la vida. Celebrar 
l’alegria de fer. Participar en el 
joc no estructurat. Compartir 
i connectar idees.

Matador
Que no us espanti el nom. Els 
jocs de construcció Matador 
són un clàssic amb un segle 
d’èxit per tot Europa. Permet 
explorar la creativitat, la imagi-
nació i la destresa, a base de la 
construcció d’estructures i for-
mes clavant les diverses peces 
de fusta amb un martell també 
de fusta. Les creacions que en 
surten són robustes, precioses i 
sempre diferents. Hi ha diver-
ses games segons les edats.
El recomanem perquè:
Ensenya a l’infant com plani-
ficar i imaginar el resultat en 
tres dimensions. Els models 
complexos requereixen paci-
ència, concentració i persistèn-
cia.

MúSICA
Música i espectacle per a tots els gustos!!

Des de l’espai del migdia 
gaudim del bon temps i ens 

ho passem d’allò més bé!

Fem tallers a l’aire lliure i 
gaudim del solet!

Hi ha qui prefereix... pensar 
una miqueta o relaxar-se...       

celebrem... espai de migdia

22 de novembre  SANTA CECíLIA

23 d’abril  SANT JORDI
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AFA ComiTec
LES TIC/TAC A
CAN MANENT
Encara que partim d’una escola amb poc 
equipament i sense gaire alfabetització di-
gital, creiem que la tecnologia pot ser un 
mitjà per afermar el projecte educatiu de 
Can Manent. Les Tecnologies de la Infor-
mació i la Comunicació (TIC, aparells) 
com les Tecnologies per a l’Aprenentatge 
i el Coneixement (TAC, aplicacions) són 
eines que han de permetre poder respectar 
el ritme dels nens en el seu aprenentatge i 
fomentar capacitats que si que són la apos-
ta del projecte educatiu de Can Manent.

Uns quants pares amb ganes de donar 
suport a l’escola en aquests moments de 
pocs recursos i incerteses normatives, vam 
endegar una comissió per tal de millorar 
la situació a l’escola. Fruit d’aquesta tasca, 
la voluntat del nou equip directiu i la pre-
disposició del professorat podem comen-
çar a veure ja alguns resultats que encara 
que estan lluny del objectiu final poden 
servir per iniciar el camí.

La inauguració de l’aula el dia 23 de maig 
ha estat un èxit i us animem a col·laborar 
i participar en aquest camí de digitalitza-
ció del centre i d’aprenentatge dels nostres 
fills..

AFAComiTec
(Comissió de Comunicació i Tecnologia)

http://sieducacio.wordpress.com/

gRÀCIES als qui feu pos-
sibe que l’AFA funcioni! Però 
els nens creixen i algunes famí-
lies deixen l’AFA... volem agraïr 
especialment a la Marta la feina 
feta amb les extraescolars, i a en 
Manel que ha estat un tresorer 
tan eficient... esperem que les 
noves famílies de l’escola entrin 
amb molt bones propostes per 
seguir fent escola tots junts!

No reps els correus de l’afa2.0?
no saps a quina comissió
aportar el teu talent?
afacanmanent.blog.cat

Comissió de mobilitat
ELS DIMECRES EN 
bICI A L’ESCOLA
Us animem a seguir anant en bici 
a l’escola, i l’any vinent volem pro-
moure camins escolars a peu. Ens 
hi ajudes? www.acardedeuenbici-
iapeu.blogspot.com

Comissió de festes
quINA éS LA TEVA 
FESTA?
      Festa de benvinguda
      La Castanyada
      Carnestoltes
      Sant Jordi
      Festa de fi de curs
mail:
(tria una festa, escriu el teu mail i 
posa’ho a la bústia de l’AFA. L’any 
vinent podràs posar-hi cullerada.)

ESPAI PER A L’ANuNCI D’ARCO
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