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Info AMPA
SORTEIG PANERA

ESPRIU EN XARXA

Com cada any, els alumnes de
6è han sortejat una panera de
productes de Nadal, i alguna
que altra sorpresa més, per
a recollir diners pel viatge
fi de curs. El guanyador de
la panera ha estat el bar del
Centre Cívic de Can Gili amb
el número 2502. Enhorabona!

Per tal de poder donar un segon ús a tots
aquells objectes que no fem servir, un grup
de famílies de l’Espriu ha creat el grup de
whatsapp “Espriu en xarxa”. La idea és regalar,
demanar en préstec o intercanviar aquelles
coses que ja no fem servir (roba, joguines, etc.)
per tal que altres famílies en puguin gaudir. Si
voleu afegir-vos al grup, escriviu un correu a
info.ampa@espriu.cat i us passarem l’enllaç!

CANTADA DE NADALES
Enguany s’ha pogut recuperar la cantada de Nadales que va tenir lloc el dissabte
18 de desembre. En aquest acte, organitzat per l’Ajuntament de Granollers i
on hi participen les AMPAs de Granollers, hi van participar unes 120 persones
(adults i infants) de l’AMPA de l’Espriu. Vam cantar nadales pels carrers de
Granollers i en acabar, totes les AMPAs participants vam cantar junts la nadala
“La llum màgica” sota la Porxada.

DETALL DE NADAL PER AL PERSONAL DE
L’AMPA
De part de totes les famílies de l’AMPA, es va fer entrega
d’un petit detall a les monitores del niu, la Maite Santos
i la ......, la Maite de la Biblioteca i la Montse Castellà de
secretaria per a desitjar-los un molt Bon Nadal!

ASSEMBLEA
El dimecres 16 de febrer va tenir lloc la primera assemblea
de l’any. Per primer cop després de dos anys de covid,
vam poder-la fer presencial i hi van assistir una desena
de persones. Es va fer un repàs a l’estat de les diferents
comissions, es va parlar del projecte hort i de les tasques
que ja s’han iniciat. Es va fer el balanç econòmic del curs
2020-21 i també es va presentar el pressupost pel curs
2021-22. Finalment, es va crear una nova comissió, la
d’accessibilitat, que pretén treballar per a la millora de les
instal·lacions de l’escola per tal que sigui més accessible.
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TIÓ I DECORACIÓ DE NADAL
La comissió de Nadales enguany va ajudar en la decoració
nadalenca de l’escola, deixant-la ben bonica! També va
posar a punt el tió de Nadal quan va arribar a l’escola
perquè, després del llarg viatge, necessitava alguns
retocs. Va marxar cap al bosc com nou! Abrigat, amb la
cara ben pintada i les potes ben arreglades!

MÓNESPRIU

Info Escola
PORTES OBERTES
Enguany i, a causa de les mesures de salut i seguretat creades per a la covid-19, per 2n any consecutiu, hem portat a terme
les portes obertes a l’escola de manera virtual. Un gran nombre de famílies es van unir en un meet el passat 24 de febrer
a les 17.00 hores. AFA i ESCOLA vam poder explicar a les noves famílies interessades a portar als seus fills i filles a l’Espriu,
els projectes que portem a terme i l’entusiasme que posem a tot allò que fem. A més a més d’aquesta trobada virtual, les
famílies que han volgut han pogut fer, fora de l’horari lectiu, un recorregut en directe per l’escola en petits grups.
Tot i que tenim ganes de poder tornar al format de les portes obertes de manera presencial, valorem com a molt positiva
tant l’assistència a les jornades, com la confiança de les famílies dipositada en l’escola.
Moltes gràcies!

INAUGURACIÓ HORT
El somni fet realitat. Gràcies, gràcies i mil vegades gràcies
per fer possible tenir l’hort que hem aconseguit tenir.
Parcel·lat per cicles: Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle
Superior i també una parcel·la per a menjador, els nens i
nenes de l’Espriu gaudeixen cada setmana de l’Hortet
de l’Espriu! El sistema de reg automàtic, instal·lat també
per les famílies, ha permès que la terra tingui la quantitat
d’aigua òptima per tal que les plantes creixin cada dia
més!
El dia 15 de febrer, el nen o la nena més gran i més petit de
cada Cicle, amb l’ajuda de mestres i del nostre voluntari:
l’avi Antonio i la voluntària: la iaia Regina, vam inaugurar
l’hort, plantant els primers enciams i les primeres
pastanagues i cebes. També hem plantat cogombres,
bledes, espinacs, pèsols, faves… En aquests moments,
l’hort està creixent i el verd ja s’aprecia des de ben lluny.
Aviat podrem fer la recol·lecta i menjar-nos allò que hem
plantat!
Moltes felicitats i moltíssimes gràcies!

Abril 2022
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Carnaval

Carnaval
a l’ESPRIU 2022
I va arribar el dia! El Rei Carnestoltes va
arribar a l’Espriu! L’alumnat de 5è ens
va reunir al pati de l’escola i ens va presentar al Rei Carnestoltes d’enguany, un
personatge molt divertit i entremaliat,
creat per l’alumnat i mestres de Cicle
Inicial, i que ens va portar les ordres que
se segueixen a la ciutat de Granollers:
DILLUNS 21: Surt al carrer amb pijama!
DIMARTS 22: Decora’t la cara i/o el cap!
DIMECRES 23: Vesteix-te sense sentit!
DIJOUS 24: Vesteix-te de gala!
DIVENDRES 25: Disfressa lliure!
I així va ser! Després d’una setmana de
disbauxa, colors, ballaruga i diversió,
va arribar divendres. Vam fer una petita cercavila per nivells, on de petits
a grans vam moure l’esquelet al ritme
d’unes cançons amb molta marxa!
I després de tanta diversió va arribar el
moment del veredicte del judici. Els jutges i jutgesses de 6è van ser els encarregats i encarregades de dictar la sentència! I va ser…
CREMAR-LO! Va ser un moment de disbauxa total on l’alumnat i professorat
ens ho vam passar d’allò més bé! I el
Rei Carnestoltes? Que se n’ha fet d’ell?
Doncs no us amoïneu! Que vam cremar
a una rèplica, ja que el veritable Rei Carnestoltes està descansant per tornar
a sortir el curs vinent encara amb més
energia i més ganes de passar-s’ho bé!
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Espriu for future

ESPRIU
FOR FUTURE
L’any que tot acaba i tot comença…
Aquest any després d’un any sense poder fer el carnaval, com ho fèiem sempre, hem pogut sortir pels carrers
de Granollers i hem pogut, fer la rua com cal, lluint les
nostres disfresses i ballant al compàs de la música. Com
els altres anys, volíem fer una disfressa senzilla, que en
un matí o en una tarda, la tinguéssim feta. La nostra
companya Gemma ens va proposar fer alguna cosa sobre el canvi climàtic, que és un tema que ens preocupa
a tots, i com fa temps que no plou i necessitem que plogui, ens vam disfressar de núvols i pluja, a veure si així
d’una vegada plou i es poden omplir els pantans, els llacs
i els rius, que tant necessitem. També tenim un desig,
ara més que mai, que s’acabin les guerres al món i per
això, ho vam voler transmetre amb la nostra carrossa.
Aquest any malauradament no hi havia cap premi, i això
que érem l’única escola que anava a la rua, però el millor
premi de tots és poder gaudir amb la gent de l’Espriu.
Gràcies a tots i totes i l’any que ve, més i millor!!!

Juny
2021
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ENGLISH DAY 2022:
TWO DAYS TO REMEMBER!
Last Thursday, March 3rd, and Friday, March 4th, all of
the school’s activities were dedicated to the celebration
of English Day 2022. For two days in a row every activity
that took place in the school was in English. We immersed ourselves in the culture of different English speaking
countries through dances, songs, games, riddles, challenges, gymkhanas, stories, legends, movies, research,
arts and crafts and even food! It was a lot of fun, we learned many things and we were all happy to take part in
this celebration.
We are already looking forward to next year’s English
Day!!!
Since an image is worth a thousand words, here are
some pictures for you to see what a great celebration
it was! And if you feel like celebrating with us, scan this
code and you won’t be able to stop dancing and singing!!

Abril 2022
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Educació Infantil

P3

Sortida a la granja de Palaudàries

Els conills i les granotes hem anat d’excursió a la granja de Palaudàries.
Ens ho hem passat molt bé coneixent els animals que hi viuen. Hem ajudat a les grangeres a donar menjar a les vaques,
a les gallines, el vedell, i les cabretes.
Hem conegut al poni Elvis i hem pogut gaudir d’un passeig pel prat a dalt del tractor!

P4

Sortida a Can Mercader

Les Estrelles de mar i els Dofins hem fet la nostra primera sortida fora de Granollers de P4. Hem anat a Cornellà, al
parc de Can Mercader, allà hem vist els diferents tipus de tren que hi ha i hem pogut fer unes voltes pel parc amb el
trenet. Després hem jugat una estona i hem dinat plegats. Ens ho hem passat molt bé i tenim moltes ganes de fer una
altra sortida!
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Educació Infantil

P5

Colònies P5

Les GUINEUS i els ESQUIROLS hem estat de colònies a la casa “El Molí de la Riera” de Sant Pere de Torelló els dies 22 i 23 de març.

Abril 2022
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Cicle Inicial

1r

12

Conte i curtmetratge
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Cicle Inicial

2n
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Pablo Picasso
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Cicle Mitjà

3r

Volem la pau

Els alumnes de l’escola estem vivint amb consternació
i tristesa la situació de guerra que està succeint a
Ucraïna i les notícies que arriben a través dels mitjans de
comunicació.
Els nens i nenes de 3r, des de les nostres aules volem
enviar missatges de pau i esperança, aquí els teniu:
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Cicle Mitjà

4t

Abril 2022

Les explicacions d’en Marc sobre el periodisme
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Cicle Superior

5è
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Les colònies de 5è
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Cicle Superior

6è

Comissió de la Pau

Com tots sabeu, les darreres setmanes s’ha iniciat una guerra que sentim molt propera. Alguns/es alumnes de cicle
superior, hem format una comissió de la Pau, per tal d’elaborar un manifest rebutjant la guerra.
El dilluns 14 de març, tots els i les alumnes de l’Espriu, ens vam trobar en un acte molt emotiu. Després de fer un minut
de silenci, vam llegir el manifest, vam cantar un cànon i vam escoltar l’alumnat d’infantil que van interpretar una cançó
molt emocionant.
La nostra escola cada dilluns farà un minut de silenci per manifestar el nostre malestar vers la situació que s’està vivint.
Us adjuntem el manifest i dues imatges.

Abril 2022
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Qui és qui a l’Espriu - Qui és qui a l’AMPA

Qui és qui
a l’Espriu

Coral Lorenzo

Quants anys portes en aquesta escola? A quins cursos
has estat més temps?
Coral: Aquest és el meu primer any i soc mestra de primer.
Gisela: Fa 16 anys que soc mestra i he estat a tot educació infantil. Al curs que més hi he estat és a P4.
Júlia: 10 anys.
Vero: Fa 12 anys que estic a l’escola. He estat més
temps a P3.
Què és el que més t’agrada de treballar en aquesta escola?
C: El bon ambient i que és la primera experiència com a mestra.
G: Els companys, el bon ambient i les famílies.
J: Els nens i les nenes.
V: Que és una escola familiar on m’hi sento molt acollida.

Qui és qui a l’AMPA

Gisela Pera

Júlia Martínez

Vero Martínez

Què t’agrada fer al teu temps lliure?
C: Tocar l’arpa i anar a la platja.
G: Estar amb la família i viatjar.
J: Esport i llegir.
V: Passejar per la muntanya i llegir.
Què t’ha inspirat ser mestra/monitora?
C: Des de petita jugava a ser mestra, vaig provar i em
va agradar!
G: Em van inspirar els nens i les nenes quan era jove.
J: Una companya em va recomanar provar-ho i em va
agradar. De fet, quan estudiava, ja ho volia ser.
V: Que m’agraden els nens i les nenes i formar part del
seu creixement.

Gemma Busquet

Victoria Pernia

A quina comissió de l’AMPA estàs i des de quan?
Gemma: Estic a la comissió de carnestoltes des de
desembre 2019.
Victoria: Des del 2018 formo part de la comissió
Biblioespriu. Ha estat parada un temps pel maleït
còvid, però ara reprèn la seva activitat amb moltes
ganes.
Perquè vas escollir formar part d’aquesta comissió?
G: Des que la nostra filla gran va entrar a l’escola
havíem participat a la rua i ens ho havíem passat molt
bé. Ens vam enterar que l’antiga comissió plegava i
junt amb un grup de mares i pares ens vam animar a
formar la nova comissió. Som un gran equip!
V: Vaig començar col·laborant anant a explicar
contes a alguns cursos esporàdicament i ràpidament
vaig descobrir que m’encantava. Em van proposar
formar part de la Biblioespriu i no m’ho vaig pensar
dues vegades. Estar en aquesta comissió em donava
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l’oportunitat de fer allò que tant m’agradava, explicar
contes, i sobretot, ajudar a dinamitzar la biblioteca
per a què els nens i nenes la sentissin com un lloc
màgic.
Quina és l’activitat que es fa des de l’AMPA que
t’agrada més? Per què?
G: Els bricodays. Perquè entre totes les que
participen es fan petites grans millores a l’escola. Els
nens veuen que les mares i pares s’impliquem amb
l’escola i veure-ho fa que la valorin i cuidin més.
V: He fet un munt d’activitats al llarg dels anys, però
n’hi ha una que cada any repeteixo, la castanyada. Per
aquesta festa, algunes mares i jo ens transformem en
castanyeres i fem una petita obra de teatre a l’escola
per a dinamitzar el festeig. Tot seguit, repartim
castanyes al nens i nenes de l’escola, passant una
molt bona estona berenant i ballant amb ells.

MÓNESPRIU

La recepta de l’Alberto - Comiat junta AMPA

La recepta
de l’Alberto
CUETES DE RAP EN SALSA VERDA
Ingredients:
Fumet de peix per la salsa
100 g pèsols
4 cuetes de rap
2 cebes
Farina per l’arrebossat
Una cullerada de farina de blat de
moro

ceba a foc lent, i quan estigui feta
li afegim el fumet, la farina de blat
de moro i els pèsols.
Triturem la mescla i
la passem pel colador
xinès.

o gambetes a la salsa verda per
donar-li un toc extra!

3. Col·loquem
les
cuetes a una safata i
hi afegim la salsa. Ho
1. Salem i enfarinem les cuetes de fiquem al forn durant
rap. Les fregim fins que quedin 30 minuts a 160 ºC.
torradetes i les apartem.
El toc de l’Alberto:
2. Bullim els pèsols, sofregim la podem afegir-hi cloïsses

Ruta dels arbres de
Vallcàrquera (El Figaró)
Si us agrada passejar per la natura, a l’ombra dels
arbres del Montseny, us recomano una ruta fàcil
per anar amb nens i també fàcil si porteges un bebé.
Nosaltres vam anar amb un nen de 6 anys i un de 1 any.
És agradable pels dies de calor perquè hi ha moltes
ombres i l’aigua de la riera està fresqueta.
Per arribar busca la “Ruta dels arbres” al google maps
i marca l’inici del camí. Una mica abans d’arribar, a les
afores del poble del Figaró hi ha un aparcament.
Caminareu per un camí i seguireu la riera de
Vallcàrquera, mentre passegeu trobareu una font, uns
horts i un gorg, el gorg. Si encara voleu caminar més,
entreu al Parc Natural del Montseny, i caminareu un
tros per carretera i passa algun cotxe, així que vigileu.
Arribareu fins un antic molí on també hi ha una font.
Nosaltres aquí ja vam tornar el camí cap enrere i en
total vam estar 2 hores, comptant el temps que vam
estar descansant i esmorçant.
Si voleu més detalls de la ruta podeu mirar la web o a
la app de naturalocal.net.
Abril 2022
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Passatemps

Comiat junta AMPA
Han passat 4 anys des que l’Ignasi, la Cristina, el Marcel i l’Olga es van
presentar com a equip per continuar gestionant l’AMPA, en representació
de les famílies de l’escola i agafar el relleu de l’anterior Junta.
Junts, han mantingut el #caliuEspriu i totes aquelles tradicions que tant
ens agraden i caracteritzen la nostre AMPA com: la festa de la tardor, el
contacontes, la gestió d’extraescolars, el carnaval o la setmana solidària
entre altres activitats. Sempre donant suport a totes les comissions
i animant a tothom a participar. La feina de la Junta, no és només el
resultat de la Junta actual, sinó que mostra el resultat de les Juntes
predecessores i les persones que formen part de les diverses comissions.
Us animem a formar part d’aquests grups si encara no en sou membres.
I de novetats aquests anys n’hi ha hagut moltes…
Durant la pandèmia, la Junta s’han reinventat i ha organitzat un concurs
de carnaval virtual, uns contacontes a distància o una batukada de final
de curs pels infants i fins i tot no han deixat de costat les assemblees que
van passar a ser virtuals.
Entre l’herència que deixa, amb la seva sortida aquesta Junta, val la pena
fer especial menció a haver aconseguit el canvi de teulada d’amiant, que
durant tants anys perseguia l’escola, han aconseguit també presentar
candidatura als projectes participatius de l’Ajuntament amb el projecte
de pati sostenible per els nostres infants. La seva gestió econòmica
ha permès a més que, en plena pandèmia, l’AMPA pogués adquirir la
compra d’ordinadors pels alumnes de 5è i 6è i ha fet realitat un hort a
l’escola que és l’enveja d’altres centres educatius.

A més ha obert nous canals socials que han permès apropar-nos més a
vosaltres, les famílies. Com el perfil social a Instagram. Si no ens seguiu
us animem a fer-ho per estar al dia @ampa_espriu.
Tot això sense oblidar que la junta també s’ocupa de les tasques tant
necessàries com la socialització de llibres, el servei del niu i de biblioteca
i ajuda a les portes obertes de l’escola, explicant tot el que fem a l’AMPA.
La darrera novetat i que més il·lusió ens fa és que aquesta Junta inclusiva
ha estat aconseguir tramitar el canvi de registre oficial i hem deixat de ser
un AMPA per evolucionar a una AFA (Associació de Famílies d’Alumnes).

I tot això ha estat possible gràcies a la implicació i dedicació de totes
les comissions i de les persones que hi ha al darrere. Ara només ens
queda agrair-vos per totes aquestes tasques, per tantes i tantes hores
dedicades a l’escola, a les famílies i als més importants, ja que és per ells
i elles que ho fem tot: pels nostres fills i filles.
Desitgem que la nova junta de l’AFA continui tota aquesta tasca que ha
realitzat, amb la mateixa il·lusió i proximitat que la Junta sortint.
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