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ASSEMBLEA D’INICI DE CURS DE L’AMPA
El 7 d’octubre es va celebrar l’assemblea de l’AMPA, per via
telemàtica. Es va parlar i votar sobre: balanç econòmic del
curs 2020-21, canvi de nom AMPA a AFA i pressupost pel
curs 2021-22. Es va aprovar per votació el canvi de nom de
l’associació d’AMPA (Associació de Mares i Pares d’alumnes)
a AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) per tal de ser
més inclusius en el llenguatge. També es va presentar el
pressupost pel curs 2021-22. La majoria de propostes per
part de les famílies va ser l’ampliació del pressupost per
ajudar a l’escola, per fer la festa de fi de curs, perquè l’AFA
inverteixi a l’escola a partir de les necessitats que el centre
suggereixi i pel projecte remodelació pati.

DETALL BENVINGUDA A P3

Estem molt contents i contentes de poder-vos presentar la nova
web de l’escola! S’hi continua accedint des de l’adreça espriu.
cat, però el més destacable és l’actualització que li hem fet i la
modernització del lloc web. Des del menú de la part superior
dreta es pot accedir als diferents blocs d’Educació Infantil i
d’Educació Primària, a la web de l’AMPA, consultar el menú del
menjador del mes actual, i trobar tota la documentació relativa
al centre i a l’alumnat. Esperem que us agradi com està quedant!
Des que hem estrenat la nova web també hem creat el canal
de Telegram del centre. Allà podreu estar informats dels
nous articles que s’hi van penjant, de manera instantània i
totalment gratuïta! Cada vegada que des de l’escola pengem
algun article us arribarà directament la notificació. Tan sols
cal que cliqueu a t.me/salvadorespriu o escanegeu el codi QR
que teniu a continuació. Subscriviu-vos-hi i no us perdeu cap
notícia de l’escola!

Cada any l’AMPA dóna un detall de benvinguda a les nenes
i nens que comencen p3 a l’escola (abans es feia junt amb
la festa de la Tardor, que tornarem a fer quan la situació ho
permeti). L’alumnat de 6è van fer un dibuix per cada infant de
P3. La comissió de festes va ser l’encarregada de posar cada
dibuix dins d’un got de l’AMPA i embolicar-lo ben bonic. Això
sí, el regal va ser entregat per les millors protagonistes de la
festa: el castanyer i la castanyera de l’escola.
Pel que fa a novetats al centre no podem deixar de destacar la
instal·lació de la nova megafonia! Hem substituït els altaveus
antics que gairebé no tenien potència, i n’hem col·locat de
nous a la zona del porxo del pati i al porxo de l’entrada. Ara
ja podem gaudir de totes les músiques del dia a dia i de les
festes que vindran!

PARTICIPATIUS

BRICODAY HORT
El cap de setmana del 19 al 21 de novembre, unes 50
persones, entre familiars i infants, van treballar de valent
al pati de l’escola per ajudar a aplanar el terreny, fer les
rases de regadiu, fer parterres amb taulons i fer tanques
perimetrals, tot això en l’espai reservat per a la construcció
de l’hort. Aquest espai forma part de la remodelació del pati
de l’escola, projecte on hi ha participat l’alumnat, el claustre
i les famílies. Per a dur a terme aquesta fase inicial de l’hort,
l’AMPA Salvador Espriu hi ha invertit 2.000 €, tal com es va
aprovar per votació a l’assemblea del 7 d’octubre.

Enguany AFA i Escola ens presentem als Pressupostos
Participatius de l’Ajuntament de Granollers amb un projecte
conjunt amb el qual fa anys que hi treballem que tenim la il·lusió
de veure fet realitat ben aviat. Es tracta del nostre Projecte de
Transformació del Pati de l’Espriu. Un projecte que neix de les
necessitats, somnis i voluntats dels nens i nenes, sota la mirada
pedagògica dels i les mestres i amb l’ajuda i el suport de l’AFA.
Un projecte conjunt, consensuat i estimat que ha anat creixent
fins a esdevenir en un ric projecte participatiu, saludable i
educatiu per tal que el nostre alumnat desenvolupi al màxim les
seves capacitats i possibilitats també a l’espai exterior. Esperem
tenir molt seguiment i que pugueu votar la proposta per tal que
guanyem els Participatius i fem realitat el nostre somni!

FUTBOL I ZUMBA PER A MARES I PARES
S’han recuperat les activitats extraescolars de Futbol i Zumba
per a mares i pares. Aquestes activitats es fan al pati de l’escola,
entre setmana, als vespres. En el cas del futbol ens trobem els
dijous i en el cas de la Zumba, els dimecres. Aquestes activitats
estan pensades per a fer ambient d’escola.
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La Castanyada Espriuenca

La Castanyada Espriuenca

S

emblava impossible d’aconseguir!

- 50 kg de castanyes? Van dir entusiasmades alhora incrèdules les voluntàries i voluntari que van venir el passat divendres 29
d’octubre a ajudar-nos a preparar-les per
tal que l’Alberto les pogués torrar. I, dit i fet,
en un tres i no res, castanyes a punt per entrar al forn! El
matí es va desenvolupar entre paperines, manualitats de
tardor i repartiment de fruits secs.
I, just després de dinar, el pati de l’Espriu es va omplir de
mocadors i davantals de quadres. Cada grup estable va
baixar amb la seva tutora i, ens vam situar en rotllanes
per degustar les boníssimes castanyes i a Primària també mandarines i fruits secs naturals, tot escoltant de fons
cançons de tardor i de la festivitat.
Però...de cop i volta… va aparèixer pel pati de l’Espriu un
senyor gran, amb bastó i boina que deia que s’havia enamorat!
Sí, sí! Ho heu llegit bé! Que s’havia enamorat d’una àvia
encantadora, de cabell blanc i un cul (ehem ehem... una
mica gran…).
I… no us ho podreu ni creure! Just en aquell moment, per
l’altra porta de sortida al pati allà estava ella! La Castanyera! Quan es van veure es notava que estaven enamoradíssims! I així, ballant i agafats de la mà, ens van anar
repartint les castanyes calentones i uns cors d’adhesiu.
Una tarda ben romàntica, divertida i...mmm... Plena de
castanyes! Moltes gràcies Senyor Castanyer (Sr. Joanot)
i Senyora Castanyera (Sra. Maria) per acompanyar-nos
aquella tarda.
Us esperem de nou l’any vinent amb els braços ben
oberts!

Desembre 2021
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Educació Infantil

P3

Fem psicomotricitat!

Els conills i les granotes ens ho passem molt bé a l’aula de psicomotricitat descobrint el nostre cos i els moviments a
través del joc. Ens agrada jugar amb les peces grans fent castells i fent circuits. Ens desplacem de diferents maneres,
juguem amb les pilotes, amb els cercles… I quan el temps ens ho permet… també aprofitem per anar a fer psico al pati!
Tot això ens ajuda a fer-nos més grans millorant la nostra agilitat i la nostra coordinació! Que bé fer-se gran!

P4

Anem al teatre!!!

Les estrelles de mar i els dofins hem fet la nostra primera sortida per Granollers per anar al Teatre. Vam anar a veure
l’obra “La Ventolera”, ens va agradar molt, ja que vam poder veure i escoltar diferents instruments de vent. Va ser un
matí molt divertit i ens va agradar poder sortir de l’escola per anar al teatre!!!
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Educació Infantil

P5

Excursió al Corredor

Aquesta tardor els Esquirols i les Guineus de P5 hem anat d’excursió al Corredor, que es troba al municipi de Dosrius, a la
comarca del Maresme, dins del Parc Natural del Montnegre i el Corredor.
Va ser un dia de joc lliure per gaudir d’estar tots plegats i plegades. Estan sent temps difícils a les escoles i a les cases, i poder
sortir i gaudir una mica de l’entorn i de la companyia ens va anar molt bé. Ens va fer bon temps, va sortir el solet a estones i
vam respirar un aire pur que bona falta ens fa.

Desembre 2021
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Cicle Inicial

1r

6

Colònies al Molí de la Riera
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Cicle Inicial

2n

Treballem els pirates
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Cicle Mitjà

3r

Projecte de l’hort
Els alumnes de 3r estan entusiasmats amb el nou projecte de l’hort de l’escola. Cadascun
d’ells ha intentat imaginar-se com li agradaria que fos aquest espai i han sortit idees ben
originals. Us deixem una mostra dels dibuixos de l’hort que han fet els alumnes i un escrit recollint
algunes de les coses importants que haurem de fer per engegar-lo i tenir cura d’ell.
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Cicle Mitjà

4t

Projecte de les comarques
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Cicle Superior

5è

10

Treball cooperatiu “La funció de relació”
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Cicle Superior

6è

Visita al museu Dalí

El passat divendres dia 3 de desembre, els alumnes de
6è A i 6è B, vam anar al museu Dalí. El museu tenia una
estructura peculiar: amb ous a la teulada i panets a les
parets. Cada quadre tenia una història ben diferent, i
molts d’ells una il·lusió òptica.
Hi havia una sala folrada de vellut que contenia els
quadres més especials pel pintor. També hi havia un
pati amb el cotxe del Dalí reconvertit en una obra d’art
interactiva amb pluja al seu interior i la tomba del mateix
Dalí a l’interior del museu. Va ser una excursió agradable
i divertida.
Joana i Doddy
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Fotos de Grup

FOTOS DE GRUP

P3 A

P3 B

P4 A

P4 B

P5 A

P5 B

1r A

1r B
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Fotos de Grup

2n A

2n B

3r A

3r B

4t A

4t B

5è A

5è B

6è A

6è B
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Taller Emocions

Taller Emocions

H

Hem passat temps difícils i complicats, com si haguessin estat extrets d’una pel·lícula de ciència ficció
que mai ens hauríem imaginat que es convertirien en
realitat. Però hem estat molt valentes i valents!

És moment de cuidar les nostres emocions, suavitzar
les ferides que s’hagin pogut produir, començar a tenir contacte amb
les persones del nostre entorn més proper i fer-nos tímides abraçades a mig camí entre la reserva i les ganes d’apretar-nos fort.
A l’escola pensem que el treball de les emocions és molt important i
enguany el nostre taller ha anat dirigit a acompanyar-nos al trànsit
d’anar cap a la normalitat. Ens han ensenyat estratègies per baixar
la pressió emocional, relaxar-nos, fer més cohesió de grup després
de tants canvis i treballar molt i molt l’autoestima.
Aquí teniu alguns pensaments dels nostres nens i nenes sobre el taller.
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Qui és qui a l’Espriu

Qui és qui
a l’Espriu

Eva Pachón

Per què t’agrada treballar en aquesta escola? Com és
que treballes aquí?
Eva: M’agrada molt treballar a l’escola Salvador Espriu
perquè la sento part de mi. És la meva segona família. Gaudeixo molt treballant amb nens i nenes i tinc
la sort de comptar amb uns grans companys i companyes.
Prèviament, havia treballat 6 anys en una altra escola
d’Educació Especial, Les Aigües. També una gran escola! I vaig fer el pas de canviar a l’Espriu per provar
de treballar en una escola ordinària i acostar-me una
mica a casa meva.
Jessica: Vaig arribar a l’Espriu per casualitat. Soc treballadora interina i cada començament de curs es fa
una mena de sorteig, i el meu premi va ser arribar a
l’escola Salvador Espriu. M’agrada molt treballar de
mestra, i he de dir que sempre he gaudit molt a totes
les escoles on he treballat. Treballant a l’Espriu s’aprèn
molt! És una gran escola gràcies a tota la comunitat
educativa.
Maite: Sempre he estat lligada al món de l’educació,
tant per estudis com per feina. M’agrada molt treballar amb nens. Treballo en aquesta escola perquè me
la va recomanar un mestre de Granollers. Jo acabava
d’arribar a Granollers feia 2 mesos. Vaig venir al Salvador Espriu a fer una entrevista i sembla que li vaig
agradar al director i vet aquí que d’això fa 29 anys.
M’agrada aquesta escola per la seva manera de treballar, perquè hi ha molt bon ambient de feina i sobretot perquè tenim els nens i nenes més macos de
Granollers!!!!
Marta: Perquè totes les mestres i els mestres que treballen en aquesta escola m’ajuden molt i també estic
a prop de casa.
Què t’agrada fer en el teu temps lliure?
E: En el meu temps lliure m’agrada estar amb la meva
família i passar estones agradables i divertides amb
ells. Ens agrada descobrir camins per les muntanyes
amb la nostra gosseta, fer excursions en bicicleta
de muntanya, visitar museus, quedar amb amics… I
també m’agrada trobar moments tranquils per pintar
quadres o escarxofar-me al sofà per veure una peli.
J: M’agrada molt anar a espectacles i fer activitats
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Jessica Marcos

Maite Santos

Marta Leiva

amb la família.
M.S: En el meu temps lliure, m’agrada trobar-me amb
els meus amics, m’agrada molt llegir, viatjar i estar
amb la meva família.
M.L: M’agrada molt llegir, fer fotos i organitzar-les a
l’ordinador.
Quants anys tens? A quina escola anaves de petita?
E: Tinc 46 anys, vaig néixer el 6 d’abril del 1975. De petita anava a l’escola Congost de Canovelles. Tinc uns
bons records de la meva escola.
J: Tinc 42 anys i quan era petita estudiava a l’escola
Celestí Bellera. Ara és un institut, però quan jo era petita, era una escola de primària.
M.S: Tinc 60 anys. La meva escola quan era petita estava a León, on jo vaig néixer i viure fins als 27 anys.
Era una escola pública.
M.L: Tinc 33 anys, i de petita anava a Canovelles.
Quants anys portes treballant al Salvador Espriu?
E: Vaig arribar el setembre del 2005, ara fa ja 16 anys!
J: Aquest és el meu 4t curs. El temps passa volant!
M.S: Porto a l’escola Salvador Espriu des de l’1 d’octubre de 1992.
M.L: En aquesta escola he començat a treballar aquest
curs tot i que el curs passat vaig fer una substitució a
primer.
Què prefereixes, Halloween o La Castanyada? Per
què?
E: A casa meva fem un “HÍBRID”. Ens agrada celebrar-ho tot! Celebrem la castanyada, anant a buscar
castanyes i fent uns bons panellets casolans. I també
celebrem Halloween. Els meus fills es disfressen de
por i decorem la porta de casa nostra com a tradició
del veïnat.
J: Prefereixo Castaween!! (Castanyada + Halloween).
Jo ho celebro tot! Per què triar una celebració quan
totes dues són compatibles, no creus?
M.S: Prefereixo la castanyada, soc molt tradicional,
m’agrada molt seguir les tradicions perquè no es perdin.
M.L: M’agrada més la castanyada perquè és una festa
tradicional catalana i no m’agrada res que estigui relacionat amb la por i el terror.
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La recepta de l’Alberto
PASTÍS SACHER
Ingredients:
12 ous
280g de xocolata per la cobertura
180g de mantega
220g de farina de blat
200g de sucre
60g de cacau
un polsim de sal
Glacejat:
250g de xocolata, 30g de cacau, 250g de
sucre i 125 ml d’aigua.
Primer de tot deixem que la mantega agafi
textura tova a temperatura ambient (pomada).

Tot seguit podem afegir-hi el sucre i barrejar-ho
fins que agafi un color més claret.
Desfem la xocolata de la cobertura i deixarem
que refredi una mica.
Separem les clares dels rovells i afegim els
rovells a la mescla de la mantega i el sucre.
Barregem fins que agafi un color groguenc.
Podrem afegir-hi la xocolata que hem desfet un
cop hagi baixat la seva temperatura.
Les clares les muntarem fins al punt de neu.
Anem afegint, molt a poc a poc, la mescla que
acabem de fer amb la xocolata i anem barrejant
fins que quedi d’un color ben fosc i uniforme.
Agafem la farina i el cacau i els tamisem, i els anem
incorporant, molt a poc a poc, a la mescla anterior.

Un cop estigui tot ben barrejat, podem abocarho a un motlle i el posem al forn, prèviament
escalfat a 170 °C, durant uns 35/40 minuts.
Pel glacejat hem de mesclar l’aigua i el sucre
fins que es desfaci. Tot seguit, podem afegirhi la resta d’ingredients de la cobertura.
L’aboquem per sobre i deixem que refredi.
El toc de l’Alberto: afegir-hi melmelada de
maduixa per dins del pastís

Qui és qui a l’AMPA
En quina comissió de l’AMPA estàs i des de quan?
Eva: Des que el meu fill Àlex va entrar a P3 soc delegada i ja volia
col·laborar en alguna cosa més. L’any següent vaig unir-me a la
comissió de comunicació per publicar notícies a Twitter i col·laborar
amb la web i la revista. Més tard em vaig presentar al Consell Escolar
i en formo part des de fa 3 anys. També soc voluntària RELLA i ajudo
amb tasques que ens demana l’escola com el suport a la lectura.
Irene: Vaig començar ara ja fa uns quants anyets….quan l’Arnau, el meu
fill gran, va entrar a P3, sent delegada de la classe. Després, el següent
any em van suggerir que em presentés al Consell Escolar i en formo
part des d’aleshores. La comissió de delegats en aquell moment ho
organitzava pràcticament tot (no hi havia tanta divisió de comissions
com ara). Per tant, feia una mica de tot. Al Consell Escolar m’agrada
molt poder-hi ser. Gaudeixo de poder escoltar tot el que es fa a l’escola
i poder pensar i decidir conjuntament amb tota la comunitat educativa,
allò que creiem que és important i beneficiós per l’Espriu.
Per què vas escollir formar part d’aquesta comissió?
E: Perquè m’agrada que són tasques informàtiques i que les podem fer
en qualsevol hora del dia, de forma remota, així em dona flexibilitat per
organitzar-me. També m’agrada poder explicar les coses que fem a l’Ampa,
que són moltes, penso que tenim unes famílies molt actives i és important
que tots ho sapiguem i animem encara a més gent que vulgui participar.

Eva Gutiérrez

Irene Burriel

I: Més que l’elecció d’una comissió en concret, el que sempre m’ha
agradat és vincular-me a l’escola i formar part de la comunitat
educativa dels meus fills. A més a més, m’estimo molt l’Espriu,
perquè era la meva escola de quan jo era petita.
Quina és l’activitat que es fa des de l’AMPA que t’agrada més? Per què?
E: Ui, és difícil triar només una, crec que les que més m’agraden són
les que gaudeixen els nens com la rua de carnaval, la festa de final
de curs, la cursa solidària, els brico days, les cantades de nadales…
Però també valoro molt la feina que fa la comissió d’escola de pares
organitzant xerrades sobre temes molt interessants per les famílies
amb experts de cada tema.
I: M’agraden totes. Penso que poder tenir gent implicada i amb il·lusió
per formar part del projecte és molt important. És bonic veure com
cadascú pot aportar allò que sap i sumar i construir plegats. Penso
que tenim un grup de famílies molt potents, amb moltes ganes de
que les coses funcionin i amb molta creativitat i dedicació.
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