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Info AMPA / Info Escola
COMPRA DE CHROMEBOOKS

INFOS
Que aquest curs hem començat amb
moltes novetats és sabut per tothom,
però moltes han estat positives pel
centre i per l’alumnat!
Després que fa dos estius ens van
pintar la planta baixa, ara ja tenim tota
l’escola amb un rentat de cara d’allò
més agradable. Tot el centre ja té la
pintura nova que fa goig de veure!

A la darrera assemblea (virtual) que
va tenir lloc el curs passat i mentre
encara estàvem confinats, es va
votar i aprovar destinar una part de
l’excedent de pressupost de l’AMPA
a la compra de material per a l’escola.
Després de parlar amb l’equip directiu
i preguntar quines necessitats hi havia
al centre, es va decidir destinar 13.112€
per la compra de 44 chromebooks.
Aquests ordinadors els utilitzaran els
alumnes de 5è i 6è en cas que s’hagin
de confinar i hagin de continuar les
classes online des de casa. Ja s’estan
fent servir.

També hem pogut instal·lar un nou
aparcabicis que s’ha omplert des del
primer dia. Cada cop és més gran
el nombre d’alumnes que arriben a
l’escola a peu o mitjançant el transport
sostenible, ja sigui en bicicleta o en
patinet.
Junt amb aquesta mesura ecològica, i
també per reduir el trànsit de vehicles
motoritzats durant les entrades i
sortides del centre, es realitza un tall
de la circulació a l’alçada del carrer
Pius XII. D’aquesta manera també
s’aconsegueix que les famílies es
puguin situar a la zona d’asfalt, tot
respectant les mesures de seguretat i
distància.

MIRADES
Estem vivint un any especial, amb
moltes mesures noves per intentar
vetllar per la nostra salut i seguretat.
Però tot i així mai hem perdut
l’esperança ni l’alegria. Una mostra
claríssima d’aquest fet han estat
totes les mirades que ens heu enviat.
Mirades plenes de sentiments, joia,
emocions, alegria, goig, positivitat,
il·lusió, confiança… Aquestes són les
mirades que fan de l’Espriu una gran
escola, plena de persones disposades a
donar el millor d’elles mateixes durant
aquest curs 2020/2021.

BENVINGUTS A P3
Com cada any arriba un grup de petits i petites que inicien una nova etapa a l’escola.
Enguany, malauradament, la situació actual no ha permès a la Comissió de Festes de
l’AMPA organitzar la festa de la tardor, coneguda com la tradicional “Benvinguda a
P3”. Tot i així els nens i nenes de P3 no es queden sense el tradicional detall. La Comissió
de Festes, juntament amb l’escola, s’ha encarregat de tot. Amb el lema “El teu got
cuidaràs i l’Espriu sempre recordaràs”, els infants de P3 han rebut el got de l’escola
que inclou un dibuix dels alumnes de sisè que els donen la benvinguda càlidament.
Quan la situació torni a la normalitat que coneixem, el podreu dur sempre a les festes
de l’escola per evitar fer servir gots d’un sol ús. Desde l’AMPA us enviem una abraçada
molt gran famílies de P3. Benvinguts i benvingudes famílies de P3 a l’Espriu!
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ASSEMBLEA AMPA
El dijous 5 de novembre es va fer la
primera assemblea virtual de l’AMPA
del curs 2020-21 amb l‘assistència
de 32 persones. Es van presentar i
aprovar els comptes del curs anterior
i es va fer un repàs de les comissions
que estan en funcionament. També,
a petició d’un grup de famílies de
l’escola, es va posar sobre la taula
el fet d’adherir-nos a la Plataforma
per demanar que les escoles facin
jornada compactada. Es va acordar
que es faran una o més xerrades
organitzades per la comissió d’escola
de mares i pares per aprofundir més
en el tema. Finament, la comissió de
pati va explicar el projecte que s’ha
presentat a projectes participatius de
l’Ajuntament sobre la medició de la
concentració de CO2 a les classes i com
disminuir-la utilitzant per exemple
determinades espècies de plantes.

NOU PÀRQUING DE PATINETS
L’AMPA ha encarregat la col·locació
d’un aparcament per diversos patinets
a l’entrada de l’escola. Aquesta
instal·lació s’ubicarà al costat dels
aparcaments per a bicicletes, que
l’Ajuntament ha ampliat a l’inici
d’aquest curs per facilitar la mobilitat
sostenible per a arribar a l’escola.
D’aquesta manera, s’augmentarà
la capacitat dels aparcaments i
contribuïm a promoure noves maneres
d’accedir a l’escola com a alternativa
al cotxe. Us animem a agafar el patinet
o la bici per venir a l’Espriu!

MÓNESPRIU

El tema COVID

El tema COVID
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Educació Infantil

P3

Els conills, les granotes i els ànecs hem començat P3. Una etapa nova plena de canvis!

Els primers dies d’escola han estat molt especials; hem conegut l’escola, els companys i les companyes, les mestres... Ens
hem adonat que a l’Espriu som molta colla i que ens agrada formar part d’aquesta gran família. Cada dia és una aventura:
juguem, fem racons, plastilina, pintem, escoltem contes... i compartim molts moments de complicitat i rialles.
De mica en mica ens hem anat acostumant a les noves rutines i ho estem gaudint molt.
Està sent un curs molt emocionant i ple de descobertes!

P4

A P4 estrenem racons de treball
Voleu saber què hi passa dins els nostres grups bombolla a P4? Doncs resulta
que a qualsevol racó de les nostres classes hi trobareu marietes, formigues i
grills d’allò més enfeinats! Cada dimecres a la tarda organitzem l’aula en racons
de treball i fem tasques diverses en petit grup. Treballem el raonament lògic,
la motricitat fina, la lectoescriptura, el traç, fem construccions, joc simbòlic…
Cada setmana canviem de racó així que tots i totes tenim l’oportunitat de
provar cadascuna de les activitats, no hi ha temps per avorrir-se!
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Educació Infantil

P5

Presentació dels Grups i mostra dels Treballs dels Alumnes

En aquest curs tan excepcional, tenim 3 grups
de P5 en comptes de 2!
Us els presentem: els
eriçons, les llúdrigues i
les guineus!

LES LLÚDRIGUES

ELS ERIÇONS

LES GUINEUS
A P5 tenim tantes ganes de treballar que no parem!
				
Mireu, mireu, tot el que estem fent!
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Cicle Inicial

1r

6

La Tardor i les Matemàtiques
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Cicle Inicial

2n

Els nens i nenes de segon hem treballat les emocions!
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Cicle Mitjà

3r

8

Fem un LAPBOOK de l’aparell locomotor!
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Cicle Mitjà

4t

Hakuna Matata, Llengües i Metges
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Cicle Superior

5è

10

Òptic Art
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Cicle Superior

6è

Treballem Dalí
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Qui és qui a l’Espriu

Qui és qui
a l’Espriu

Mertxe Molinero

1. Quants anys fa que treballes a l’escola?
Adelaida Fontán: Porto uns 17/18 anys a l’escola.
Mertxe Molinero: A l’Espriu només dos mesos, he treballat a altres escoles de
Granollers també; Joan Solans, Ferrer i Guàrdia, Turó de Can Gili i Pereanton.
Natàlia Rodríguez: Aquest és el primer curs a l’escola Salvador Espriu, i espero
que sigui el primer de molts!!! Però, de fet, curiosament, ja vaig poder fer les
pràctiques de la carrera de magisteri en aquesta escola.
Pili Usan: Doncs la veritat és que porto gairebé tota una vida. De mestra ja fa 23
anys però abans de venir a treballar a l’escola ja estava molt vinculada a l’Espriu
perquè els meus fills i filla també van ser alumnes. O sigui, fa 34 anys que vinc
cada dia a l’Espriu!
2. Per què vas triar ser mestra?
A: Perquè sempre m’ha agradat moltíssim estar amb els nens i ajudar-los. Des de
petita sempre que veia a algun nen l’intentava ajudar i casa meva sempre estava
oberta per ajudar als nens que necessitessin la meva ajuda (cosins, amics…).
M: Perquè ser conserge em permet barrejar feines, donar suport en feines molt
variades i gaudir del contacte amb la gent, especialment dels nens. M’agraden
molt els nens! A més a més sóc Tècnic d’Educació Infantil (TEI).
N: Des de sempre m’ha agradat la tasca de mestre. M’agrada estar envoltada
de nens i nenes, són una font d’energia!! Penso que els nens i nenes que esteu
en edat escolar, sou el futur, i què millor que poder contribuir, encara que sigui
només una miqueta, en el desenvolupament d’aquest futur? I m’encanta tot
allò que té a veure amb França i la llengua francesa. Per tant, quan vaig veure
l'oportunitat de fer la feina que m’agradava i a més poder transmetre aquest
interès per una altra cultura, no ho vaig dubtar!!
P: Sempre m’havia agradat ser mestra, a casa era la germana gran i als meus
germans més petits els volia fer classe, però no es deixaven, ells eren tres contra
mi. Després, la primera feina que vaig tenir va ser a una escola de Barcelona, era
ajudant de la mestra i als vespres estudiava, encara em vaig reafirmar més en
que volia ser mestra.
3. A quin cicle et sents més a gust?
A: M’agraden tots els cicles, però porto els meus últims anys al cicle infantil.
M’agrada veure els canvis que fan els nens petits durant la seva durada en
aquest cicle i la bona sincronia que hi ha entre professors.
M: M’agrada molt el Cicle d’Infantil: P3, P4, P5.
N: Ostres aquesta pregunta és molt difícil de respondre. Cada cicle té una màgia
especial!!! És fantàstic poder treballar al cicle inicial, perquè és just en aquest
moment quan els alumnes comencen a llegir amb fluïdesa, quan comencen a
descobrir la complexitat del món que els envolta i poder veure les seves carones, quan aconsegueixen un repte… no hi ha res més màgic!! Al cicle mitjà,
també hi he estat molt bé. És una etapa en que els nens i nenes van consolidant
els aprenentatges, estan més tranquils i gaudeixen del procés de fer-se grans,
fantàstic!!! Al cicle superior, sempre m’ho he passat genial. Els reptes són més
grans, i les tasques es van complicant, però, poder acompanyar i gaudir amb els
alumnes de 5è i 6è del moment en què “es fan grans” i deixen l’escola, també
em sembla molt important i molt enriquidor. Així doncs, és pràcticament impossible poder triar només un cicle!!
P: Al principi sempre estava a Educació Infantil, era molt feliç amb els nens/es de
parvulari i pensava que no em mouria mai d’allà. Després vaig passar a Primària
i vaig descobrir que també m’agradava moltíssim. Ara acostumo a estar entre
Cicle Inicial i Cicle Mitjà i en els dos cicles em trobo súper, híper, mega a gust.
4. Has tingut un altre feina abans d’aquesta?
A: He treballat en altres escoles. Vaig començar fent classes particulars a diferents nens. Després vaig treballar a dues escoles Bressol. Més tard vaig treballar
en algunes escoles i finalment vaig acabar treballant al Salvador Espriu.
M: He treballat en sanitat, donant cites, en centres d’especialitats mèdiques i
molts anys en un arxiu clínic, per diferents hospitals: endreçant arxius clínics de
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Adelaida Fontán

Natàlia Rodríguez

Pili Usan

pacients amb malalties i després digitalitzant-los, és a dir bolcant tota la informació en paper dins d’un ordinador...
N: Doncs sí, però sempre envoltada de nen i nenes. Vaig ser monitora d’un esplai durant molt anys, gairebé 10, allà vaig descobrir que realment era el que
m’agradava fer, estar amb nens. I durant la carrera, vaig treballar primer en una
escola d’adults, fent classes a senyors i senyores que de petits no havien pogut
anar a l’escola, i després vaig ser monitora de menjador durant un curs escolar.
P: Abans de venir a l’Espriu vaig treballar a altres escoles però sempre he fet de mestra.
5. Has anat a un altre país per estudiar per ser mestre/a?
A: Vaig anar a Londres (Anglaterra) a estudiar anglès.
M: No vaig estudiar fora, però m’agrada molt viatjar.
N: Doncs no, no hi he anat, potser em va fer mandra o em va faltar valentia. I
la veritat és que ara penso que hauria d’haver-ho fet. Segur que ha de ser una
experiència vital inoblidable. Per tant, si mai en teniu l'oportunitat, no dubteu
com vaig fer jo, i seguiu el vostre instint!! Només passarà una cosa: creixereu i
aprendreu un munt de coses que us acompanyaran sempre!
P: No, m’hauria agradat moltíssim però no hi he anat, sempre he estudiat a Catalunya.
6. Quins idiomes saps parlar?
A: Sé parlar català, castellà i anglès.
M: En tinc el B2 d’anglés , de Català i la meva llengua materna és el castellà.
També vaig estudiar Euskera a l’escola, recordo molt poc… Fa moooooolts anys!
N: Doncs a part de català i castellà, parlo francès. Entenc una mica l’anglès, però
m’agradaria tornar a l’acadèmia per a millorar-ne el nivell, i vaig fer un curs de
rus. Tot i que no en recordo gairebé res de res!!!
P: Català, castellà i una mica de francès. Tinc una espineta clavada amb l’anglès,
sempre penso que quan em jubili i tingui temps lliure l’estudiaré.
7. Quan eres petit/a, què volies ser de gran?
A: Sempre he volgut ser mestra.
M: Sempre em va agradar molt fer encàrrecs: Conserge sense dubte! Altres opcions mestra, jardinera, assistent social, bombera, pescadora…
N: Ja volia ser mestra. De fet, quan jugava amb les nines, les asseia a totes al
voltant d’una taula i jugava fer-los de mestra.
P: Quan era mooolt petita deia que ballarina, perruquera, hostessa de vol… però
quan vaig començar a tenir una mica de criteri ja vaig dir que volia ser mestra i
no vaig canviar d’opinió. Estic molt orgullosa de ser-ho, sóc molt feliç a l’escola.
8. Quins “hobbies” tens ?
A: M’agrada la cuina, llegir i fer esports (escalada, ski, anar en bicicleta, snorkel i
fer 4x4 amb la meva família). Acostumo a practicar tots els esports amb la meva
família.
M: M’agrada molt el mar, tots els hobbies relacionats amb l’aigua, la muntanya
a l’hivern, anar al teatre, al cinema. M’agrada molt cuinar, anar amb bicicleta,
llegir revistes de decoració, viatjar, fer visites culturals a exposicions de fotografia, pintura, museus...
N: M’agrada molt cantar, i m’apassiona el teatre. Fer excursions també em relaxa i quan es pugui, m’agradarà poder viatjar i conèixer nous indrets plens de
cultures interessants!!
P: M’agrada molt passejar, anar a la platja, escoltar música i ballar, i les estones
relaxades de lectura al balcó de casa. M’encanta anar de viatge i conèixer altres
maneres de viure.
9. Més informació/Altres
A: M’encanta estar amb els meus alumnes i ajudar-los en el dia a dia veient la
gran evolució que han anat fent cada un d'ells.
M: M’agrada molt visitar a la família i els amics i fer dinars interminables amb ells.
P: Només donar-vos les gràcies per haver pensat en mi. Petonets.

MÓNESPRIU

La recepta de l’Alberto - Qui és qui a l’AMPA

La recepta
de l’Alberto
POLLASTRE AMB SAMFAINA

forn, durant 45 minuts a 160º/170º.

Ingredients (per 4 persones):

3- Quan tinguem les verdures fetes, les pelem
i les triturem, i reservem la salsa obtinguda.

8 Pernilets o 800 g de pit de pollastre
1 ceba
1 pebrot vermell
1 albergínia
1 carbassó
4 tomàquets naturals
1- Fer els pernilets al forn (30 minuts a
180º) o fer el pit de pollastre a la planxa.
2- Rentar el pebrot, l’albergínia, la ceba,
els tomàquets i el carbassó i ficar-los al

BON PROFIT!

4- El suc que el pollastre ha
deixat anar l’incorporem a la
samfaina triturada.
5- Col·loquem a una safata
el pollastre i el cobrim amb
la samfaina. Fiquem la
safata al forn fins que estigui
tendre (aproximadament 20
minuts) a uns 140º/150º.

Qui és qui a l’AMPA
Des de quan estàs col·laborant amb l’AMPA?
Estel Armengol: Des que vam entrar a l’escola amb el meu primer fill, el
curs 16-17.
Anna González: Des de 2010, la meva filla gran havia començat P3 i al
desembre havia tingut a la meva filla petita, que ara fa 6è. Vaig enganxarme a delegats i al cap d’un parell d’anys vaig agafar el relleu de coordinació
de delegats. Llavors, des de delegats es portava endavant quasi tot: festes,
carnaval, voluntariat, revisió de llibres, la campanya solidària, la cursa,
Sant Jordi, eren reunions maratonianes fins la mitjanit. Poc a poc amb la
Junta d’AMPA vam anar buscant gent i creant les diferents comissions i
el whatsapp va ajudar també a fer més fàcil la comunicació i jo em vaig
quedar només a la de Carnaval.
En quina comissió estàs?
E: Sóc la coordinadora de Delegats i delegada de la classe del meu fill que
va a 2n. També estic a altres comissions: la de festes, la de Sant Jordi i la
de la Setmana Solidària.
A: Ara estic a comissió d’extraescolars, però sempre que puc m’agrada
ajudar a festes i carnaval i fer d’speaker.
Què feu en aquesta comissió?
E: Els delegats de cada curs són el camí intermig entre l’escola i les families i l’ampa, i
el meu paper és coordinar els delegats de tots els cursos i fer arribar les informacions
necessàries a les families. Ho fem tot a través de WhatsApp.
A: Contactem amb les empreses que ofereixen extraescolars per l’escola, mirem
opcions d’horari i preus, parlem amb l’escola per veure disponibilitat d’espais i
contactem amb les famílies per preguntar quines activitats els interessa que oferim.
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6- Ara només ens queda servir i gaudir del
plat.

Estel Armengol

Anna González

Per què vas escollir formar part d’aquesta comissió?
E: M’agrada ser una persona activa i participar activament en els llocs on
estic, i evidentment també a l’escola. Els nostres fills hi passaran molts
anys, moltes hores, i com a pares i mares també n’hem de formar part!
A: Em vaig apuntar fa 3-4 anys per donar un cop de mà i així repartíem
la feina, i alhora ho passàvem bé quan ens trobàvem per planificar les
activitats.
Quina és l’activitat que es fa des de l’AMPA que t’agrada més? Per què?
E: M’agraden totes les activitats que es fan, perquè totes tenen una raó
de ser, i impliquien que les famílies (cadescuna en la seva mesura i amb
allò que li agrada més) es facin més seva l’escola, i que com a pares i
mares visquem l’Espriu com un espai més per fer crèixer els nostres fills.
A: Carnaval per mi ha estat la meva comissió ideal, la que més he xalat,
la que més em defineix, m’ha fet riure i plorar però ha estat molt guai, en
ella he estat fins el carnaval de 2018, quan tot l’equip que la formàvem
vam decidir fer un pas al costat i demanar relleu. Sempre m’ha encantat
disfressar-me des de ben petita, i segueixo igual, i portar el micro a la
rua ballant i animant. Un somni fet realitat. Però la cursa solidària per mi
té un sentit especial ja que va sorgir d’una pluja d’idees d’un d’aquells
vespres que ens trobàvem fins la matinada els delegats a la biblioteca i
que ara és ja una tradició anual d’un diumenge al matí de les famílies de
l’Espriu per ajudar una entitat de la ciutat com és REIR. És una tradició que
he vist néixer i créixer i això és entre altres de les coses que m’emportaré
de l’Espriu quan aquest any marxi després d’onze anys aquí.
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L’educació física a l’escola

L’educació física a l’escola
L’educació física a l’escola és fonamental perquè participa, a través del moviment, en el desenvolupament
global i en la millora de la qualitat de vida dels nostres nens i nenes.

L

ES SEVES CLASSES NO ES LIMITEN A BAIXAR AL
PATI A JUGAR, SINÓ QUE AQUESTES VAN MOLT
MÉS ENLLÀ, ja que tot l’alumnat, des de primer
fins a sisè, aprèn i desenvolupa habilitats motrius i capacitats físiques que ajuden a fomentar la seva expressivitat, creativitat i, sobretot,
valors tan importants com el respecte, l’esforç,
la solidaritat i la responsabilitat.
Malgrat que, per manca d’un gimnàs, a vegades es fa difícil
treballar aquesta àrea en condicions òptimes, són moltes i variades les activitats físiques que es duen a terme. Els nostres
nens i nenes, ja des de ben petits i utilitzant una gran varietat
de materials, aprenen a controlar el seu cos, s’orienten a l’espai, treballen la percepció temporal i el ritme, es desplacen,
corren, salten, giren i s’equilibren de totes les maneres possibles. A més a més, treballen diferents tipus de coordinacions,
s’expressen amb el cos mitjançant el mim i la dansa, participen
en jocs cooperatius i tradicionals, tenen cura del seu propi cos,
aprenen hàbits saludables i s’inicien en l’activitat esportiva.
Des de l’àrea d’educació física i amb la finalitat de motivar i
fomentar la pràctica esportiva i els hàbits saludables entre els
nostres alumnes, l’escola, cada any, organitza unes olimpíades i participa en un seguit d’esdeveniments esportius que,
malauradament, per la situació excepcional de la pandèmia
causada pel coronavirus, aquest curs no es podran dur a terme. Però no us preocupeu, quan tot torni a la normalitat, ja hi
haurà temps per córrer, saltar i compartir tots junts els valors
de l’esport.
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Castanyada a l’Espriu

Castanyada a l’Espriu
La Maria i la Roser acaben de llevar-se. Mentre la Roser obre de bat a bat les finestres per ventilar, la
Maria s’ha posat a preparar l’esmorzar. No poden perdre ni un minut. Avui se’ls hi girarà feina.
- Són les sis del matí. El sol comença a sortir. Sembla que
serà un dia ben bonic!- tarareja la Roser.
- Què dius Roser?- li va preguntar la Maria.
- Ai, Maria! Pensava que l’estiu ha finit definitivament.
Mira! Els arbres van perdent les fulles després de tenyir-les
de tonalitats diverses; i el fred comença a fer-se notar.
- Dona, no estiguis trista! Això vol dir que és ben entrada la
tardor. De fet, demà és la Castanyada, una tradició popular
i arrelada a casa nostra, motiu de celebració.
- Ben pensat tens tota la raó! Escolta, tu creus que els nens
i nenes d’ara saben perquè es mengen castanyes?
- I tant, són ben eixerits!
- Doncs mira, jo no ho tinc tan clar. Saps per què? Perquè
ja quasi no queden campaners. Segons sembla, els campaners, la nit de Tots Sants després de repicar les campanes
amb força durant una bona estona, reposaven i es menjaven un grapat de castanyes o qualsevol altra fruita del
temps, que feien passar avall amb un traguinyol de vi. I,
és clar, no estaven pas sols, els acompanyava molta gent
disposada a compartir aquest ressopó tan senzill com saborós. És d’aquesta manera, prou curiosa, que potser va
néixer la nostra tradició.
- Ah, no ho sabia pas! I dels panellets què me’n dius, Roser?
- No sé pas. L’únic que em ve al cap és la dita: “‘Per Tots
Sants, castanyes i panellets.”
- Sabies que la tradició no s’acaba pas amb les castanyes
i els panellets? També és costum menjar moniatos i fruita
confitada aquests dies.
- Ummmm! M’has fet pensar en el codonyat, la confitura
de codony.
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De sobte va començar a sonar el telèfon.
- Maria, va contesta, que el mòbil treu fum! -cridà la Roser.
- Sí, i tant! Sí, sí, encantadíssimes! -anava repetint la Maria
mentre parlava per telèfon.

L’endemà al matí...
- Encara estic ben emocionada. Va ser genial baixar ahir a
Granollers i celebrar la Castanyada amb els nens i nenes de
l’Espriu -exclamà la Roser.
- Oh, i tant! Emocionada i molt cansada! Quina colla de
quitxalla! Totes i tots encantadors! L’únic que sap greu és
que les nostres companyes castanyeres no hi hagin pogut
anar. Però... ja tornaran l’any vinent!
- Per descomptat que tornaran! Maria, quina rebuda que
ens van fer l’alumnat, les famílies, els mestres i tothom qui
ens anàvem trobant.
- Sí Roser, sí. Apa que també ens vam fer un fart de treballar: tallar castanyes, coure-les al foc, fer les paperines,
repartir les castanyes…
-Tot el dia amunt i avall. Així estan els meus pobres ossos avui!
- Ja ho pots ben dir! Però va valdre la pena. Em va agradar
molt passejar per totes les classes i veure els seus ulls ben
oberts i escoltar les cançons que ens van dedicar. Semblaven un cor d’angelets.
- Ai, sí Maria, m’encantaria tornar algun altre cop!
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