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Info AMPA / Info Escola
UN “PASAPALABRA” ESPECIAL
PER LES PORTES OBERTES
L’AMPA es va presentar a les
famílies assistents a la jornada
virtual de portes obertes de
l’escola el 25 de febrer amb un
“rosco” del popular concurs de
TV “Pasapalabra”. Si bé cada any
hi acudien un o dos representants
de la junta, en aquesta ocasió,
més de 25 membres de comissions
van completar la rodona des de la
“A” d’Assemblea fins a la “Z” de
Zumba. Una manera de donar a
conèixer tot allò que fa l’AMPA en
benefici de l’alumnat, l’escola i les
famílies. Escaneja el codi QR amb
el mòbil per veure el vídeo:

A LA COMISSIÓ DE CAMINS ESCOLARS SEGURS

VENTILACIÓ
Durant aquest segon trimestre
hem continuat aplicant les
mesures de seguretat i salut per
fer front a la pandèmia actual.
A més a més, i gràcies a un pare
de l’escola, hem pogut disposar
d’un aparell per mesurar el grau
de CO2, la humitat relativa i la
temperatura a les aules. Arrel
d’aquests controls hem pogut
anar modificant i ajustant les
actuacions per tal d’adaptar-nos a
les necessitats de salut del nostre
alumnat.
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La Comissió de Mobilitat de l’AMPA ha participat en un grup de treball
promogut pel Consell Escolar Municipal sobre entorns escolars segurs
i saludables. Donat que el carrer Roger de Flor és una de les vies de
circulació especialment conflictives de Granollers, el grup busca solucions
a la seguretat i la contaminació propera a l’escola i alternatives a les
famílies que no tenen més alternativa que fer servir el cotxe per arribar
a l’Espriu. Des de l’AMPA volem proposar tallar l’accés a l’escola des del
carrer Roger de Flor en els horaris d’entrada i sortida, i per això fem una
crida a mares i pares voluntàries que vulguin col·laborar amb aquesta
iniciativa. Ens podeu escriure per correu o fer-ho via delegats.

TEULADA

PORTES OBERTES

Després de mesos de demanda i
de diverses reunions i trobades
amb l’Ajuntament de Granollers
i el Departament d’Educació ja
podem confirmar la bona notícia
del canvi de l’antiga teulada
per una de nova que compleixi
totes les mesures de salut . Les
obres començaran el proper
juny d’aquest mateix any, just
després que l’alumnat marxi
de l’escola per les vacances
d’estiu.

El passat dijous 25 de febrer
vam celebrar les portes obertes,
tot i que enguany van ser de
manera virtual. Més de 100
persones s’han interessat pel
nostre centre i han pogut rebre
informació sobre el projecte
d’escola, les instal·lacions i tots
els serveis que s’hi ofereixen. Ha
estat tot un èxit!

MÓNESPRIU

Carnestoltes AMPA

Concurs De Carnestoltes
Virtual 2021

A

Martina Cesena

QUEST ANY LA COMISSIÓ DE CARNESTOLTES
TENIA UN GRAN REPTE... COM PODÍEM FER UN
CARNESTOLTES, SENSE RUA? I ENMIG D’AQUESTA PANDÈMIA? Vam haver de donar-hi moltes
voltes, ﬁns que vam trobar l’única manera de
fer-lo perquè fos diferent i sense que hi hagués
cap perill de contagi. Vam decidir que faríem
un concurs on podia participar l’alumnat de la nostra escola i
també les seves famílies. Per això es van fer dues categories:
la individual i la familiar.
Els participants ens havien d’enviar una fotograﬁa disfressats
i aquella que obtingués més vots dels membres de la comissió, guanyaria un premi. Ara només ens faltava aconseguir els
premis i escollir la temàtica d’aquest any. Els membres de la
comissió van enviar correus electrònics i trucar a molts col·laboradors, per fer aquest Carnestoltes més especial. I vam
aconseguir uns premis fantàstics.

Mia Butturi Cano

Teo Butturi Cano

Finalment, només ens quedava escollir el tema de la disfressa. La comissió volia que fos una temàtica divertida però al
mateix temps relacionada amb tota la situació que estem visquent, una situació surrealista que mai ens havia passat i que
sempre recordarem... Per això vam pensar que, si aquesta situació fos una pel·lícula, qui podria guanyar al maleït Coronavirus? Doncs un Superheroi i una Superheroïna, i ja ho teníem!
Amb tots aquests ingredients per a fer un Carnestoltes diferent, ho vam posar en marxa, i hi ha hagut molt bona resposta
de la gent, ja que van participar 46 fotos individuals i 9 fotos
familiars, és a dir, un total de 55 participants!!!
Família Granado Muñoz
Esperem que l’any vinent puguem fer el Carnestoltes de sempre, però recordeu que aquest any, tothom ha estat Superherois i Superheroïnes!!! Gràcies a tots els que heu participat i als
patrocinadors del concurs!
Guanyadors del premi categoria individual:
Mia i Teo Butturi Cano
Menció especial de la categoria individual:
Martina Cesena
Guanyadors de la categoria familiar:
Família Salvadó i Família Granado Muñoz
Han col·laborat en aquest concurs fent donació dels premis:
Herbes del Portalet, llibreria La Gralla, Museu de La Tela, Cinemes Ocine i Mundo Fiesta
Família Salvadó
Març 2021
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Carnaval

Carnaval 2021
Un carnaval diferent però ple de somriures, colors i disbauxa!

T

OT VA COMENÇAR AMB
UN FORT ESTRÈPIT, UN
TERRABASTALL GEGANT
QUE ENS VA ARRIBAR DES
DE LA MEGAFONIA GENERAL DE L’ESCOLA. Eren els
nens i nenes de 5è i ens explicaven que
havien fet un vídeo i que si totes les aules miràvem el drive podríem esbrinar
les ordres del Rei Carnestoltes.
I així va ser! Ens vam trobar amb unes
ordres divertides i esbojarrades: venir
d’esportistes, en pijama, ben elegants,
amb el cabell ben estrafolari i el divendres amb la disfressa artística que a
cada curs estaven creant.
Així vam vestir l’escola de la diversitat
d’artistes treballades: Mondrian, Yayoi Kusama, Joan Miró, Gaudí, Picasso,
Kandinsky, Van Gogh, Dalí, Andy Warhol, entre d’altres.
Aquí podreu veure algunes fotografies
dels diferents grups!
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Carnaval

Març 2021
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English day

ESPRIU’S ENGLISH DAY!
Last March 4th we celebrated a very special American Day, and on 5th March
we had an amazing English Day.
We experienced two days full of songs, tales, videos, arts and crafts, games...
We had a special lunch, we learnt about different English-speaking countries
and some pupils even solved an enigma!
We really loved English Day and can’t wait for next year’s!
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English day
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Educació Infantil

P3

Els conills, les granotes i els ànecs fabriquem neu!

Els Conills, les Granotes i els Ànecs de P3 sabem que a l’hivern fa fred i que de vegades, molt de vegades... a Granollers
neva. Aquest hivern ni ha nevat ni hem pogut anar allà on ho ha fet. Ja sabeu, però, que una de les nostres virtuts és
que som perseverants i no ens rendim fàcilment! És per això que hem creat una fàbrica de neu a les nostres classes.
Barrejant bicarbonat amb aigua, hem aconseguit una neu blanquíssima, amb una textura igual que la de veritat… i amb
un avantatge, no se’ns han congelat les mans en tocar-la. Ens ho hem passat la mar de bé remenant-la, apilant-la, fent
formes, omplint recipients de tota mena… i tot experimentant, hem compartit descobertes i aprenentatges. Què més es
pot demanar!

P4

Els nens i nenes de P4 fem de científics!!

Ens agrada molt observar els materials, manipular-los i fer hipòtesis del què
passarà. Aquest trimestre hem gaudit fent neu, fent de pintors/es sobre
un llenç invisible, comparant pesos tot aprenent a fer servir les balances i
transformant la sal en sal de colors.
Ens ho hem passat molt bé!!!
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Educació Infantil

P5

Presentació dels Grups i mostra dels Treballs dels Alumnes

Aquest trimestre els nens i les nenes de P5 hem fet moltes activitats. Ens ho hem passat molt bé fent psicomotricitat al pati,
fang a la classe i cuidant l’hort. Ho voleu veure?
La psicomotricitat la fem al pati i utilitzem molts materials: els cèrcols, les pilotes, les bicicletes, les xanques... L’hort també
el tenim al pati; a la nostra jardinera hi hem plantat pèsols. I amb el fang som molt creatius/ves, hem fet planetes, xurros,
dinosaures, i tot allò que hem imaginat.

Març 2021
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Cicle Inicial

1r

Matemàtiques i modernisme!

2n

Viatgem a londres de la mà de Peter Pan!
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Cicle Inicial i Cicle Mitjà

3r

Març 2021

Treballem la recepta dins del projecte TIL
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Cicle Mitjà i Cicle Superior

4t

Manualitats dins del projecte TIL

5è

Observem el Parc del Congost

Els nens i nens de 5è vam fer una sortida al Parc del Congost
per tal de portar a terme una tasca del Consell dels Infants.
La tasca consistia en fer un estudi de la zona i observar què
es podria millorar: adequació de les instal·lacions a totes les
edats i a diverses capacitats, seguretat, neteja, etc. Vam
parlar de què es podria canviar per tal que la zona fos més
jugable i social.
Va ser una experiència molt divertida perquè després de fer
l’estudi vam tenir una estona per fer fotos, per jugar i per
córrer a l’aire lliure amb els nostres companys i companyes!
Alumnes de 5è
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Cicle Superior

6è

Març 2021

Treballem cooperativament
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Qui és qui a l’Espriu

Qui és qui
a l’Espriu

Enric Aragonés

Mari González

Ramon Costa

Yolanda Troncho

-Quants anys tens?
Enric: Tinc 38 anys.
Mari: Tinc 29 anys.
Ramon: Tinc 44 anys.
Yolanda: Tinc 48 anys.

-Has treballat d’alguna altra cosa abans de
ser mestre?
E: Sí, recursos humans (consultor de recolocació i consultoria de selecció) encarregat
d’una botiga de llaminadures, etc.
M: Sí. Vaig treballar 2 anys com a dependenta
-Que volies ser a la teva infància?
d’una botiga de roba, i com a cangur.
E: Volia ser arquitecte.
R: Abans de ser mestre vaig treballar de paleM: Volia ser traumatòloga, veterinaria, gine- ta i de repartidor de medicaments d’animals.
cològa i arqueològa.
Y: Sí, vaig treballar en una residència d’avis.
R: Volia ser futbolista.
Y: Volia ser doctora.
-Quins són els teus hobbies?
E: Els meus hobbies són l’agricultura, la cuina,
- En quina carrera et vas especialitzar? A pujar muntanyes amb bicicleta, el bricolatge i
quantes escoles has treballat?
visitar museus.
E: Em vaig especialitzar en educació primària M: El teatre, la música, ballar i viatjar.
i he treballat a 14 escoles diferents.
R: Els meus hobbies són córrer i llegir.
M: Em vaig especialitzar en el grau d’educa- Y: M’agrada escoltar música, caminar, anar a
ció primària i màster d’educació de persones la muntanya i estar amb els amics i la família.
adultes. He treballat a 4 escoles.
R: Em vaig especialitzar en magisteri d’edu- -Quin tipus de música escoltes?
cació física. He treballat a 5 escoles durant E: Escolto “Los 40 classic” (dels 80 i 90).
tot un any sencer.
M: Escolto de tot, des de pop fins al rock.
Y: Em vaig especialitzar en jardí d’infància, i R: M’agrada la música rock i la patxanga.
he treballat a 2 escoles.
Y: Escolto una mica de tot, menys música
clàssica.
-Quina és la classe més genial que has fet
mai?
-Quin és el/a teu/va ídol?
E: La classe més genial que he fet ha estat re- E: Jesucrist.
ligió al Salvador Espriu.
M: La meva idola és la meva mare.
M: A l’escola l’olivera de Cabrils, a 3r de R: No tinc cap ídol però m’agrada la gent que
primària perquè vam fer un escape room so- sap explicar temes complexes de manera senbre dones que han marcat la història.
zilla, per exemple en Xavier Sala i Martin quan
R: A l’escola de Gironella, amb uns alumnes parla d’economia, o en David Bueno parlant
de 5è de primària fent el projecte d’empre- de neurociència.
nedoria.
Y: Els meus pares.
Y: Fer el bon dia amb els nens petits.
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La recepta de l’Alberto - Qui és qui a l’AMPA

La recepta
de l’Alberto
MANDONGUILLES DE VEDELLA A LA
JARDINERA
Ingredients (per 4 persones):
1 gra d’all
1 ceba
3 pastanagues
1 pebrot vermell
1 albergínia
2 ous
pa ratllat
250 g de tomàquet natural
700 g de carn picada de vedella
1. Fregim l’all, la ceba i la pastanaga.
2. Fiquem l’albergínia i el pebrot al forn a 170º C.

3. Barregem la carn, els ous i el pa ratllat i
donem forma a les mandonguilles.
4. Fregim una mica les mandonguilles i les
apartem.
5. Quan el sofregit estigui
llest, li fiquem el tomàquet,
el pebrot i l’albergínia. Ho
triturem tot per tal que quedi
ben fi.
6. Cobrirem les mandonguilles
amb una mica d’aigua a una
cassola i les posem a coure.
Hi afegim el sofregit triturat.
Ho deixem al foc fins que
estiguin ben tendres.

Qui és qui a l’AMPA
Des de quan estàs col·laborant amb l’AMPA?
Ignasi: Des de que vam entrar a l’escola com a família amb
la filla gran, al curs 2015-2016.
Patricia: Des que la meva filla gran va venir a l’escola, el
2004, ara farà 17 anys. Al principi només em vaig interessar
de forma esporàdica, prestant ajuda quan ho demanaven.
Anava a totes les reunions i m’interessava per la feina que
feien i en com podia ajudar. Mica en mica em vaig involucrar
més i he passat per moltes comissions.
En quina comissió estàs? I per què vas escollir formar-hi part?
I: Estic a les comissions d’Escola de mares i pares, a la cursa
solidària i a la del pati. Inicialment vam reconstituir l’Escola
de mares i pares perquè creiem en la necessitat de formació
contínua com a pares i mares, cada dia necessitem nous
recursos per poder educar les nostres filles. Les curses són
una cosa que em motiven personalment i volíem donar-li
un impuls. La comissió de pati em va motivar perquè trobo
que és una oportunitat per ajudar a fer de l’escola un espai
amb diversitat d’espais i entorns d’aprenentatge.
P: Ara estic participant en dues comissions. Extraescolars,
perquè en ella hi participen antigues companyes amb qui he
coincidit en altres comissions i amb qui he anat més enllà
de l’escola, hem creat nexes d’amistat preciosos que només
es creen quan hi ha un objectiu comú i té a veure amb els
nostres fills i filles, són nexes del cor. I la Biblioespriu,
que m’ha donat l’oportunitat de conèixer altres famílies,
Març 2021

Ignasi Pijoan

7. Emplatem i a gaudir-ne!
Toc de l’Alberto: es poden acompanyar amb
unes patates fregides o uns pèsols afegits al
sofregit.

Patricia Palanca

altres opinions i crear nous nexes. El COVID s’ha endut el
contacte físic, però conservem la il·lusió.
Què feu en aquesta comissió?
I: A l’escola de mares i pares s’organitzen xerrades
amb professionals de diferents àmbits perquè ens doni
recursos de cara a educar i fer créixer les nostres filles
de la millor manera. A la comissió de la cursa solidària
s’organitza la cursa, que és una jornada esportiva, festiva,
familiar i solidària per passar un matí de dissabte a l’escola
i participar a la cursa respectiva de cada categoria tot
fent un esmorzar o dinar amb els amics i companys. La
comissió de pati va néixer amb l’objectiu de projectar les
idees i somnis dels alumnes, conjuntament amb el treball
pedagògic dels mestres i conduït a la pràctica per les
famílies
P: Ens posem en contacte amb les diferents empreses
que ens poden donar el servei i fan coincidir horaris
i calendaris, per poder arribar al màxim de famílies,
amb preus assequibles i un ventall d’activitats. I amb la
Biblioteca organitzem contacontes, accés a la biblioteca
més ampli… Abans del COVID, damunt la taula hi havia
propostes d’activitats molt divertides i participatives, que
reprendrem de seguida que puguem!
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Passatemps

Troba les diferències!
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