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Iniciàvem aquest curs 2017-18 donant el tret de sortida al que havia de ser un any ben especial 
a la Baloo, en el qual celebraríem el nostre 50è aniversari. Inexorablement, el temps no s’atura 
i ara, nou mesos després, ja ens trobem fent balanç. Sabíem que seria un any molt intens i que 
el compliment dels nostres objectius, en voler celebrar l’esdeveniment tal i com es mereix una 
fita històrica de tanta rellevància, ens donaria molta feina. 

I així ha estat! La celebració del 50è aniversari ha donat molta feina als infants, que des de 
principis de curs han estat implicats en un llarg procés per trobar significat i posar paraules 
pròpies a cadascun dels nostres trets identitaris, com a recurs per aprofundir en el coneixement 
de la nostra pròpia història: qui som, d’on venim,  què fem, què aprenem? I alhora també, des de 
la proposta de gravats a la memòria, en un procés de creació plàstica que a més de permetre’ls 
el coneixement de noves tècniques artístiques, els ha ofert la possibilitat d’aprofundir en els 
seus sentiments i records vinculats a la seva història escolar. Ha donat molta feina a un grup 
important de mares i pares que, sota el paraigües de la junta de l’AMPA, s’han implicat en les 
diverses propostes, i que amb el seu treball i la seva implicació han contribuït  a augmentar 
el potencial organitzatiu i a generar més resultats exitosos. Ha donat molta feina a l’equip de 
mestres, que després de moltes valoracions, reflexions i propostes, ha sabut aprofitar l’ocasió 
per a planificar i dissenyar activitats d’ensenyament -aprenentatge per aproximar la celebració 
de l’aniversari als nostres infants. I sense oblidar la que ha donat a  tot el grup nombrós de 
companys mestres jubilats i jubilades que han volgut implicar-se com uns protagonistes més 
d’aquesta comunitat que és la Baloo en la celebració de l’aniversari. Però proporcionalment 
a la quantitat de feina que hem tingut aquest any tanta i tanta gent, hem vist de la mateixa 
manera recompensats els nostres esforços amb grans dosis de  satisfacció i complaença. 

Amb cadascun dels actes celebrats hem vist complerts a bastament els nostres objectius: 
amb l’edició dels vídeos de les sis taules rodones sobre pedagogia, l’edició del llibre, la taula 
rodona dels 50 anys de la Baloo i l’exposició commemorativa hem fet memòria, hem recordat 
i hem homenatjat el passat de la Baloo i els seus membres; amb les dues xerrades sobre 
educació i l’edició del vídeo amb la participació de tota la comunitat educativa, amb el nostre 
recent estrenat himne i el flamant gegantó Baloo i amb  cadascun dels objectes que porten 
incorporada la nostra marca ens hem fet més visibles en el dia a dia i, alhora, hem generat 
projecció i futur per a les noves generacions. 

I tal com cal, durant aquest any també hem fet festa. La que ens ha ofert la celebració de les 
festes d’obligat compliment, marcades d’antuvi en el calendari i la que hem gaudit amb les 
festes especials “50 Aniversari”: la gran trobada de famílies i infants el passat 17 de març a La 
Granja, a Sta. Maria de Palautordera i la que encara tenim pendent de celebrar el proper dia 29 
de juny a l’escola, com a punt i final de tot els actes de celebració de l’aniversari.

Acabem el curs de l’aniversari amb el convenciment que el curs 2017-18 ha estat un any ben 
especial, però a la vegada també un curs amb un recorregut ben normal: el d’acompanyar, 
organitzar i afavorir dia a dia l’aprenentatge i el creixement personal dels nostres infants.  

Hem volgut que l’edició d’aquest nou número del Ba-Ba-loo tingués un caire especial: el d’eregir-
se en un monogràfic al voltant del 50è aniversari. Així doncs defineix el contingut d’aquesta 
editorial i el de totes les seves seccions. Als textos i imatges hem volgut incloure una mostra 
de les diverses produccions dels infants que per raons d’edició no van poder ser incloses en el 
llibre commemoratiu i, per tant, donar una visió més completa de tota la globalitat. 

editorial

Fent Baloo 50è aniverari
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A  l’escola vam encetar el nou curs amb moltes ganes de tirar 
endavant propostes que,  partint de la nostra llarga història 
(50 anys!!!), ens impulsés cap al que ha de ser l’escola del futur, 
l’escola del segle XXI. 
Els darrers cursos, igual que moltes altres escoles i seguint una 
tradició de contínua revisió i anàlisi de la pràctica educativa, 
ens hem anat  plantejant la incorporació de nous espais i noves 
propostes educatives  amb un enfocament clarament globalitzat 
i competencial, i amb una visió que vol donar encara més relleu 
al paper de l’infant en el seu propi aprenentatge, entenent que 
aquesta orientació s’adequa més als canvis que la nostra societat 
ens demana.
Una de les concrecions d’aquest enfocament ha estat l’impuls 
del treball en els Espais a Parvulari i els Projectes a Primària. 
En el cas de Primària, hem plantejat dos espais setmanals de 
projectes per a cadascun dels nostres cicles. Així, nens i nenes de 
1r, 2n i 3r per una banda, i de 4t, 5è i 6è per l’altra, s’han trobat 
dos cops a la setmana repartits en 5 grups de 15 nens i nenes 
cadascun. Amb aquesta organització hem pretès afavorir espais 
en els quals infants de diferents edats de cada cicle compartissin 
aprenentatges i experiències.
A l’hora de programar i planificar els projectes, vam valorar 
vincular-los durant el  primer trimestre amb la celebració del 50è 
aniversari de l’escola. Així, vam aprofitar els eslògans creats per a 
l’ocasió (“FentCreativitat”, “FentAprenentatge”, “FentProximitat”, 
“FentFamília“...) com a punt de partida dels projectes. 

CLAUS PEDAGÒGIQUES

Projecte de cicle: 50è aniversari de l´escola



[ 5 ]BA-BA-LOO n.73 | 06/2018

La idea era propiciar que els nens i nenes sentissin i entenguessin 
aquests “Fent” com quelcom proper i propi, i que ho vinculessin 
a experiències, espais, activitats i fets de la nostra escola. Tot 
això, adequant-ho a les diferents edats.
Educació Infantil va entomar el treball del “Fent Família “ i “Fent 
Festa” vehiculant-lo molt a través de la conversa i l’expressió 
plàstica.
Primer Cicle es va responsabilitzar de desplegar “Fent Cooperació” 
i “Fent Créixer”. En aquest cas es van activar propostes en les 
quals la comunicació oral, l’expressió escrita i  l’expressió plàstica 
s’acabessin materialitzant en petits articles amb un enfocament 
entre literari i periodístic.
Segon Cicle va rebre l’encàrrec de treballar a partir dels 
“Fent Futur” i “Fent Proximitat”. En aquest cas, els projectes 
desenvolupats van implicar l’àrea lingüística i plàstica, però 
també les matemàtiques i el desenvolupament de competències 
digitals, d’aprendre a aprendre, etc.
Cada grup va elaborar un dossier que després va presentar amb 
diferents suports a la resta de companys i companyes de cicle.
Com a concreció i materialització d’aquests projectes, us 
presentem una mostra en aquest número especial de la nostra 
Ba.ba.loo. 

Esperem que us agradi.

CLAUS PEDAGÒGIQUES

Projecte de cicle: 50è aniversari de l´escola



ABRIL delgado montcusi
alumna de 6è

El nou gegantó de l’escola es diu Os Baloo, personalment 
m’agrada perquè tots els nens i nenes de l’escola, des dels més 
petits fins als més grans hem participat en la seva creació.
Vam fer un concurs, per veure de quin color seria, i va guanyar 
de colorins, per això és tan alegre.
Els de 6è vam fer els puntets de colorins que té pel voltant del 
cos. Ens va quedar genial!!!
És una mica grassonet i potser té els braços una mica llargs, 
però l’hem fet entre tots i a mi m’agrada molt. Ja volem treure’l 
a passejar i que tothom pugui veure’l i admirar-lo.
És un gegantó diferent, divertit i acolorit, és el nostre Os Baloo.
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...l’Os Baloo?

què opines de...



Penso que fer un gegant representant l’emblema de l’escola, 
el nostre Os Baloo, ha estat un gran encert. És un personat-
ge entranyable que ja ha demostrat, en el seu curt temps de 
vida, la seva capacitat d’aportar alegria i il·lusió i, a través de 
la festa i la tradició, d’enfortir els vincles de la comunitat per-
què en ell tots ens hi veiem representats en major o menor 
mesura. 
Per a la comissió encarregada del projecte de l’Os Baloo, 
que ha fet una feinada i s’ha encarregat de materialitzar-lo, 
aquest ha estat potser l’eix principal durant tot el procés de 
creació i construcció: com fer possible que tothom el sentís 
seu. Així doncs, s’ha mirat de crear espais on tothom pogués 
dir la seva, fer alguna aportació, sobretot les dels infants que 
són els qui al final li fan bategar el cor. És un os tendre, en 
Baloo. 
Moltes gràcies Ana i Giulia, les artistes de l’escola Llotja 
que li han donat la forma desitjada, i als pares i mares de la 
comissió que s’han embarcat en aquest projecte de forma 
voluntària i l’han fet arribar a bon port.  
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Anaïs Pineda
Especialista de plàstica

...l’Os Baloo?

què opines de...



Ja tenim el gegantó Baloo a l’Escola! Ens faltava la figura princi-
pal per completar els personatges del Llibre de la Selva. El 50è 
aniversari ha estat una molt bona excusa per poder treballar en 
aquest projecte i implicar a tot el col·lectiu de la Baloo. La pre-
sentació en societat que vam fer a les colònies d’aquest curs 
i l’acte d’apadrinament ens han deixat molts bons records i la 
relació del Baloo amb els nens i les nenes de l’escola sembla que 
funciona. De moment en Baloo els dona la benvinguda cada matí 
i els anima a gaudir de les activitats que es fan a l’escola. Si l’heu 
vist ja sabreu que és de bon menjar i sempre té un somriure per 
als més petits d’educació infantil. 
Ara, el que voldríem és animar a mares, pares, nens i nenes que 
ens acompanyeu en les sortides a les cercaviles tradicionals del 
barri i de la ciutat (Carnaval a Montbau, Cercavila de Santa Eu-
làlia, Festa Major de l’escola i del barri, etc.). Tenim un grup de 
tabals molt potent que ens fa ballar i amb el nou gegantó Baloo 
serem l’enveja de tot Barcelona...i part de l’estranger!!
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Damià Serrano
 pare d’en Lluc (1r) i en Damià (P3)

què opines de...

...l’Os Baloo?



Taula rodona i presentació del llibre Fent Baloo
La Sala Polivalent de Montbau es va quedar petita el 24 d’abril 
per acollir l’acte central de celebració del 50è aniversari de l’Es-
cola: la presentació del llibre Fent Baloo. La història d’una escola, 
que va estar precedida d’una taula rodona per parlar sobretot del 
passat, però també del present i el futur de la Baloo. 
Tota la comunitat educativa estava convidada a participar dels 
records i les vivències, les anècdotes i les sensacions, els somnis 
i projectes que van compartir un dels pares fundadors de l’esco-
la, l’Albert Bastardes; l’ex-alumna Anna Fàbregues; l’ex-mestre i 
ex-director Evarist Tornos; l’ex-alumna i mare actual de l’escola, 
Herena Eixarch; la mestra Màrian López i el president de l’AM-
PA, Pío Martín, acompanyats de dues destacades personalitats 
de l’educació catalana com són la Sara Blasi, inspectora d’Edu-
cació i ex-presidenta del Consell Escolar de Catalunya, i el Jaume 
Carbonell, ex-director de la representativa revista Cuadernos de 
Pedagogía. 
Records, vivències i anècdotes com els que omplen les pàgines 
del llibre que la directora de l’Escola, Rosa Padilla, va presentar 
juntament amb la mestra Anaïs Pineda i l’ex-alumne Narcís Ser-
rats, dos dels principals artífexs del recull de textos i il·lustracions 
que mostren l’empremta que l’Escola ha deixat en desenes de 
mestres, monitors, pares, mares i alumnes del passat, el present 
i el futur de la Baloo.
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l´escola al dia



Per finalitzar els actes de celebració del 50 aniversari, estren-
em el vídeo commemoratiu en el qual ha participat tota la co-
munitat educativa. 
Sempre #fentbaloo, #fentcooperació.

Que en gaudiu!

Vídeo commemoratiu 50è aniversari
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l´escola al dia



Per celebrar els 50è aniversari com cal, l’Escola de Pares i Mares 
de l’AMPA Baloo hem convidat durant el curs a dos ponents 
d’alt nivell a compartir amb tota la comunitat educativa de l’Es-
cola Baloo els seus coneixements. 
La xerrada d’en Joan Subirats, catedràtic en Ciència Política de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en governança 
i gestió pública, i en l’anàlisi de polítiques públiques, va donar el 
tret de sortida als actes commemoratius del 50è aniversari de 
l’Escola Baloo. 
En Joan ens va parlar de l’educació del futur sota el títol “Com-
partir o competir”. 
També vam poder gaudir de l’expertesa de l’Eva Bach, especialista 
en emocions, comunicació i relacions humanes, sobre un tema 
tan important com és l’educació emocional. 
Durant gairebé dues hores, l’Eva ens va parlar de les emocions, 
de què és l’educació emocional, com educar les emocions i ens 
va donar eines per afavorir el desenvolupament emocional dels 
nostres infants i de nosaltres mateixos. 
L’Eva va obsequiar la nostra escola amb el seu llibre “Educar per 
estimar la vida” per commemorar el 50è aniversari de la Baloo. 
Dues grans xerrades per celebrar 50 anys!!
(pdf: educar-tresor-emocions)

Xerrades commemoratives del 50è aniversari
Escola de Pares i Mares AMPA Baloo
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file:C:\Users\ottix\Documents\ESCOLA_BALOO\REVISTA_BABALOO\FOTOS\73\educar-tresor-emocions-guio-v3.pdf


#FENTFAMILIA

[ 12 ] BA-BA-LOO n.73 | 06/2018

el racó dels infants



#FENTFAMILIA
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el racó dels infants



#FENTFAMILIA
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el racó dels infants



#FENTFAMILIA
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el racó dels infants



#FENTFESTA
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el racó dels infants



#FENTCOOPERACIÓ

els càrrecs del menjador

l’apadrinament lector
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el racó dels infants



#FENTCOOPERACIÓ

els càrrecs del menjador

l’apadrinament lector
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el racó dels infants



#FENTPROXIMITAT

bosquet

l’hort

[ 19 ]BA-BA-LOO n.73 | 06/2018

el racó dels infants



#FENTAPRENENTATGE
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el racó dels infants



#FENTCREATIVITAT
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el racó dels infants



#FENTFUTUR

Plaques solars del futur:
serveixen per donar energia
a l’escola

Arquitectures futurístiques:
serveixen per millorar l’aspecte de 
l’escola

Fotocopiadores 3D avançades:
serveixen per fer projectes molt
divertits

Ensenyaments amb ulleres VR:
serveixen per gaudir de classes de 
mates més divertides
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el racó dels infants



#FENTFUTUR

Teletransportadors:
serveixen per teletransportar-te on 
tu vulguis i no caminar

Projectors 3D:
serveixen per donar millors les 
classes, amb més recursos

Colònies a planeta Mart:
serveixen per divertir-te a un planeta 
amb els teus companys

Models de cadires de massatge:
serviran per relaxar-te a la classe
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el racó dels infants



Organitzar la celebració de 50 anys d’una escola no és una feina 
senzilla. Des de fa 2 cursos ja en començàrem a parlar i durant 
el curs passat es va començar a posar fil a l’agulla.  Una de les 
primeres idees que ens va venir al cap va ser el paper que hi 
podíem tenir els mestres, ara jubilats, que havíem passat per 
l’escola. Es va fer una crida a tots i es va fer una primera reunió 
amb ells. El curs passat ja treballàvem en tres comissions.

De les trobades amb els mestres jubilats, amb el claustre i 
sobretot amb l’equip directiu es van crear tres grups de treball 
sobre els temes que creiem claus per poder celebrar aquest 
aniversari. 

Un grup dedicat a fer un llibre sobre els 50 anys de l’escola, 
no només parlant de la història, sinó també del present i futur 
de l’escola, fent un text col·laboratiu amb tota la comunitat 
educativa. 

Un segon grup dedicat a preparar una exposició on es volia recollir 
el material gràfic i físic d’aquests anys i on es veiés l’evolució de 
l’escola. Oberta al barri i en un lloc públic.

Un tercer grup dedicat a donar una imatge audiovisual d’aquests 
50 anys, ja heu vist el resultat en els magnífics vídeos a internet, 
els breus i els més llargs que donem molta informació sobre el 
què ha estat i és l’escola Baloo.

Tots heu pogut veure els vídeos per internet, visitar l’exposició 
a la Biblioteca de Montbau i llegir el llibre que va sortir al voltant 
de Sant Jordi.
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M´ha agradat molt

tria i remena



Però amb aquestes tres comissions de treball no n’hi havia prou, 
es va haver de crear un “Grup Coordinador del 50è Aniversari” 
format per l’equip directiu, representants dels mestres jubilats, 
dels antics pares i mares de l’escola i de la AMPA actual. En 
aquestes trobades es va anar gestionant el tema del disseny 
gràfic, de la taula rodona, de la festa final de juny i a més a més 
es va coordinar i gestionar tots els temes.

Es va pensar a fer dos celebracions diferenciades: una més 
institucional amb una Taula Rodona, la presentació del llibre i 
la inauguració de l’exposició, i una altra més festiva un cop ja 
acabat el curs amb un sopar i música en directe, oberta a famílies, 
alumnes, mestres, monitors i treballadors de l’escola per posar 
tancament a tot un curs d’activitats per celebrar aquests 50 
anys de vida.

Vull agrair molt especialment el treball de la Rosa Padilla, ella 
ha estat el motor i ànima d’aquesta celebració, no ha estat 
fàcil compaginar la feina ja de per si complexa de la direcció de 
l’escola, amb el treball de l’organització  i coordinació de tot el 
que suposa portar a terme una celebració com aquesta.

Hem vist recompensat tot aquest treball amb la participació de 
tots vosaltres en aquests actes i les crítiques positives rebudes 
per tot el que s’ha fet. Els vídeos, el llibre, l’exposició, el cartell, 
el disseny de tots els actes i de “FENT BALOO”, la taula rodona.

Més de dos anys de treball, però feliços de tot el que hem fet i 
compartit amb tots vosaltres.
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M´ha agradat molt

tria i remena



El primer trimestre la Tina ens va proposar fer l’himne de 
l’escola Baloo. Havia de ser un secret.
Va venir un compositor que es diu Toni Roca i ens va fer una 
activitat on cadascú tenia un pentagrama on havíem de col·locar  
unes notes concretes en l’ordre que volguéssim.
Amb la Teresa vam fer uns grups d’uns temes de l’escola com 
per exemple: Carnestoltes, la Carassa, el bosquet, l’Hort, el 
pati... i amb ells havíem d’inventar uns ritmes. 
El Toni va  ajuntar els trossos de melodies i les lletres i d’aquí 
va sortir la cançó.
Més endavant, el compositor va venir amb un aparell petit per 
a gravar l’himne. Va haver de venir dues vegades perquè la 
primera gravació no va quedar bé.
Ens ha agradat molt participar en aquest projecte!!!

Martina i Lunna (alumnes de 4t)

Fent Baloo - Himne de l’escola
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M´ha agradat molt

tria i remena





tria i remena

Amb motiu de la celebració del 50 aniversari, he tingut l’ocasió 
de formar part de la comissió de l’exposició. 
Curiosament, en aquesta comissió ha participat la Consol, 
primera mestra de l’escola, i en Dani darrer mestre incorporat 
a l’equip actual. Durant les jornades de preparació hem pogut 
reviure treballs realitzats, i hem gaudit dels records, tot mirant 
i regirant fotografies i antics materials.
Per part meva, ha significat un gran record i, a la vegada, el 
poder constatar com aquell projecte d’escola de fa 50 anys 
s’ha dut a terme durant tot aquest temps, adequant-lo a cada 
moment. 
Crec que aquesta exposició és una mostra que ens fa reviure a 
tots el que ha representat formar part de la comunitat Baloo.

Mercè Marimón, mestra escola Baloo, jubilada

L’exposició

M´ha agradat molt
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tria i remena

Ha estat un plaer col·laborar amb la Comissió del Llibre dels 50 
anys de l’escola Baloo. Una experiència engrescadora pel repte 
de fer el llibre tan desitjat,  per  la gran implicació i el treball 
compartit des de diferents àmbits i la bona sintonia del grup. 
Gratificant pel fet de viure el procés de producció i la il·lusió 
de tenir-lo a les mans. I emotiva pel retrobament d’antics 
companys, ex-alumnes i records entranyables.
Crec que reflecteix amb èxit el camí recorregut des d’una 
àmplia perspectiva, amb moltes veus i imatges que són un 
reconeixement de l’excel·lent tasca educativa de l’escola. 

M. Paller Casas i Vilalta
mestra d’anglès Escola Baloo, jubilada

Hem fet el llibre!

M´ha agradat molt
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M’ha agradat molt participar en el projecte del vídeo 
commemoratiu del 50è aniversari de l’Escola Baloo! Només fa 
dos anys que formo part de la comunitat d’aquesta escola i he 
pogut comprovar com aquesta desperta una gran estima en 
tots els seus membres. Aquest projecte, com segur passa en 
molts altres, no hauria estat possible si no fos així.
Quan el Marc em va proposar de fer una música per un vídeo de 
l’escola em va fer molta il·lusió i respecte alhora. Sóc compositor 
però mai m’havia encarat a un repte com aquest! Al llarg del 
procés de creació i després de la feinada que ha suposat per a 
tots els que hi hem participat, la sensació ha sigut tant positiva 
que no puc fer res més que agrair l’oportunitat d’haver-ne 
format part.
M’agrada molt poder haver aportat una part de mi a l’escola i 
seguiré col·laborant amb els granets de sorra que pugui posar 
en aquest gran castell.

Xalom Cucurella Vidal, pare d’en Lau (P4)

M´ha agradat molt
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Vull destacar l’agradable tasca de la Comissió d’Audiovisuals 
del 50è Aniversari de l’escola.
Vàrem tenir l’aportació valuosíssima de dos pares, experts a 
nivell comunicatiu i tècnic, que van donar forma al projecte. 
I la participació de persones de la comunitat educativa que 
pertanyen a diferents àmbits i èpoques, fent un esforç plegats 
per copsar l’evolució dels eixos principals de “la Baloo”.
Trobades apassionades per decidir, nervis el dia de la gravació, 
sorpresa al veure els resultats...! I sis vídeos oferts a la memòria 
col·lectiva.
Gràcies Baloo per donar-nos aquesta oportunitat.

Ramona Gómez, mestra escola Baloo, jubilada

M´ha agradat molt

[ 30 ] BA-BA-LOO n.73 | 06/2018





tria i remena

Fent Baloo. La història d’una escola. Barcelona [Escola Baloo] 
2018, 192 pàg., 23x17 cm.

Aquest és un llibre coral, amb moltíssimes veus, que ens 
parlen d’un record, d’una l·lusió, d’una persona, però que 
en conjunt ens donen una idea clara del que ha estat i és 
l’Escola Baloo al llarg dels seus cinquanta anys de vida. Des 
dels anhels i esperances dels pares i mares fundadors de 
la cooperativa, a l’inici del primer curs, al projecte educatiu, 
als canvis de local, a la construcció de l’escola de colors, al 
pas a escola pública... 50 anys en un centenar de textos de 
mestres, alumnes, pares i mares, cuineres, inspectors, etc.

Al llarg dels escrits (divertits, amens, emocionants, colpidors), 
es veu la importància de la Baloo en la vida de tots nosaltres. 
Si en el cas dels textos de mestres i pares s’observa el 
treball en el projecte educatiu, les vicissituds econòmiques i 
administratives, l’alegria de trobar (o construir) l’escola que 
volien per als seus fills i filles, en el cas dels ex-alumnes es 
veu com els ha marcat per sempre el pas per l’Escola: en els 
seus textos apareix la importància del clima distès, afectuós, 
experimentador i creatiu. I, per la freqüència en què apareixen 
es veu el paper que han tingut els viatges a Menorca, les 
paelles de festa major, les cantates, l’espai sorpresa, el 
carnestoltes, l’obra de teatre de comiat, el bosquet i, és clar, 
el dia a dia. 

M´ha agradat molt

Quin llibre!
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Els textos s’agrupen en capítols (Fent: història, proximitat, 
família, aprenentatge, créixer, festa, creativitat, cooperació 
i futur) i un escrit a l’inici de cada capítol els relliga tots. 
Il·lustrat amb nombroses fotografies (antigues i actuals), en 
destaquen els gravats fets especialment per al llibre pels 
alumnes a Plàstica (tot un projecte dins del llibre!). També 
són dels alumnes les icones de cada capítol.

Certament, un llibre coral i cooperatiu, amb un disseny gràfic i 
compaginació acurats de Narcís Serrats (ex-alumne, és clar!). 
Un llibre essencial per entendre Montbau i l’ensenyament a 
Catalunya en aquestes últimes dècades.

Clara Alsius, mare d’en Mateu (6è) i d’en Guillem i Noel (4t)

M´ha agradat molt
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Per culminar els actes de celebracio del 50è aniversari,
no pots faltar a la festa del 29 de juny!

No et pots perdre!
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espai ampa

Podreu comprar els productes commemoratius del 50è aniversari 
de l’Escola Baloo a la festa de cloenda el proper 29 de juny. No et 
quedis sense!

Merchandising 50è aniversari
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agenda

Casal d’estiu

Inici de curs

Bon estiu!

a partir del 25 de juny
(organitzat per l’AMPA Baloo)

dimecres 12 de setembre

Properament us farem arribar, a través del correu
electrònic, la circular d’estiu amb informació important

per a l’inici del nou curs.
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Vols col·laborar amb l’AMPA?
Ho pots fer a través del correu 
electrònic: ampa@escolabaloo.cat, o 
de forma presencial tots els divendres 
de 16.30 a 17h a la sala de l’AMPA.

Tens suggeriments?
Vols explicar-nos una història? Vols compartir 
experiències? Ens recomanes alguna activitat 
en família?... Totes les col·laboracions són 
benvingudes!
Contacta amb nosaltres al correu de l’Escola: 
escola@escolabaloo.cat  o al de l’AMPA: 
ampa@escolabaloo.cat

bústia

www.escolabaloo.cat
twitter:@EscolaBaloo
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