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Ens hem proposat des de l’actual junta
de l’AMPA editar aquest full informa-
tiu, que avui us presentem, per tenir-
vos informats i informades de tot allò
que fa referència a la nostra feina des
de l’AMPA. És cert que una escola
petita com la nostra afavoreix que la
informació flueixi però també es cert
que, a vegades, de tant que ho fa, la
informació es deforma una mica i
acaba generant malentesos. Total, que
potser millor un full on tot aparegui
per escrit. I d’entrada dir-vos, més
aviat repetir-vos, que l’AMPA és la

manera que pares i mares ens autoorga-
nitzem per contribuir a millorar l’acció
educativa que fa l’escola. Així, que per
qualsevol suggeriment, queixa o felici-
tació -que esperem també n’hi hagi-
tindrem les oïdes ben obertes.

Els pares i mares que formem l’actual
Junta de l’AMPA som:

President
Jordi Enèriz

VicePresident
Simon MacKenzie

Secretari
Roger Estanyol

Tresorera
Pat Vidiella

Vocals
Dolors Quiñonero
Montse Oliveras
Inna Mikheyeva
Alicia Escribà

Sonia Rey
Sumaya Al Gafa
Isabel de la Torre.

HOLA, PARES I MARES

En aquesta presentació del Guixos de
colors comentar que voldríem per al
curs vinent que la distribució dels lli-
bres escolars es comencés a organitzar
abans d’acabar el curs escolar, per evi-
tar les presses què, ho hem de confessar,
vam patir l’estiu passat. De fet, i rela-
cionat amb això us voldríem avançar
que, de cara al curs vinent, pensem que
la feinada que suposa preparar la tra-
mesa de llibres i material hauria de ser
un servei exclusiu per a les famílies que
siguin sòcies de l’AMPA. Però d’això ja
en parlarem d’aquí a uns mesos.
Ara dir-vos que continuar amb la reu-
tilització dels llibres escolars ha suposat

enguany a les famílies un estalvi econò-
mic que oscil·lava entre el 48 i el 61%
del cost total dels llibres segons el curs,
en comparació a si s’haguessin adquirit
tots els llibres de primera mà. Fer això
no solament té un motiu econòmic, que
també. Hi ha altres motius igual o més
importants, d’entrada responsabilitzar
al nen o nena que el llibre que utilitza
el té en préstec i que per tant n’ha de
tenir cura per als futurs nens o nenes
que l’hagin de fer servir. L’altre motiu
és que és una opció ecològica, dirigida a
estalviar residus ja que estem allargant
la vida útil del llibre.

sobre els llibres...
Aquest llibre el
tornaran a fer
servir altres

nens i nenes els
propers anys.

Tracta’l bé, no el
guixis ni el
rebreguis.

Reutilitzant els
llibres de text

estalviem diners
i protegim els

boscos.

Tingues cura
de mi!

Mostra de l’adhesiu per conscienciar
sobre la importància de reutilitzar

els llibres de text.

                           



I parlant d’opcions ecològiques, ja us
deuríeu fixar que el paper d’ús que us
vam lliurar junt amb els llibres era
paper reciclat. El paper que es va com-
prar era més barat que el paper fet a

partir de pasta de paper verge, era més
ecològic ja que suposa aprofitar un resi-
du (el paper vell) tot estalviant aigua i
energia en la seva producció, i era
menys blanc. I això últim també és

important perquè un blanc “trencat”
cansa menys la vista dels nostres petits
estudiants.

A la Festa Major del Figaró
d’enguany, l’AMPA va col·labo-
rar amb dues activitats que van
ser un éxit aclaparador. La pri-
mera va ser la preparació d’una
tómbola on la gent i els comerços
del Figaró van ser els protagonis-
tes amb les seves, en alguns casos,
espectaculars aportacions. La
gent va participar d’una manera
molt activa i per l’any vinent ja
hem pensat en una altra tómbo-

la amb més premis i més valuo-
ssos, ja que creiem que se’ns va
quedar un pèl curta.
D’altra banda, vam comptar
amb la presència d’un taller de
circ en el qual tots els nens i
nenes presents van poder sentir-se
per uns moments, membres del
més gran espectacle del món,
amb exercicis mal·labars, equili-
bris i destresa.
Moltes felicitats a tots i a totes.

...i sobre el paper

Activitats de l’AMPA

Festa major Figaró
2006

Magnífic aspecte de la tómbola
organizada per tots i amb la

col·laboració de tots.

Tots els nens i
nenes van

poder gaudir
del exercicis
del taller de

circ.

   



Per a la Festa Major de
Tagamanent, es va creure
oportú organitzar una comi-
tiva, encapçalada per la
gegantona Guillemona i els
capgrossos del Figaró, per
conduïr als nens i nenes a les
activitats organitzades per
l’Ajuntament d’aquesta vila.

L’AMPA va col·laborar amb
una xocolatada popular per
acompanyar a les atraccions i
jocs que es feien a la plaça de
l’Ajuntament.
Amb l’éxit de la trobada, no
ens resta més que dir...

Fins l’any que ve!

Festa major TAGAMANENT
2006

Aquest curs escolar 2006-2007
només l’activitat extraescolar de
natació ha aconseguit un grup prou
nombrós de nens i nenes per a poder-
la realitzar. La resta d’activitats
extraescolars proposades el dia de
l’assemblea general de l’AMPA, es
van desestimar pel baix nombre d’a-
lumnes interessats. 
L’activitat de natació es realitza els
dijous a la tarda de 6 a 2/4 de 7 i la
convocatòria pels pares és a 2/4 de 6
a les piscines de la Garriga.
Eliminant el transport amb autobús

s’ha aconseguit baixar notablement
el preu de l’activitat: 12e mensuals
els petits i 10e els grans (l’any pas-
sat el preu era de 25e), ja que l’au-
tobús era el que més encaria l’activi-
tat. Es va proposar als pares interes-
sats en l’activitat de fer-ho així i
tothom hi va estar d’acord. Ningú
ha quedat exclòs per manca de vehi-
cle ja que els pares s’han posat d’a-
cord alhora de traslladar els
nens/nenes de Figaró a la Garriga.
Actualment la valoració del funcio-
nament de l’activitat de natació per

part dels pares participants, nens i
l’AMPA és molt positiva.
Queda pendent el poder realitzar
almenys alguna altra activitat
extraescolar ja que és una llàstima
que no hi hagi hagut prou
nens/nenes per fer-ne cap altra.
Qualsevol proposta per part dels
pares serà benvinguda i s’intentarà
organitzar, en la mesura que sigui
possible, per part de l’equip de
l’Ampa.

extraescolars 2006-2007

Finalment els preus acordats per a aquest
curs del servei de menjador són: fix (3 o
més dies) 6,95e, eventual (1  o 2 dies)
7,50e. En cas que un nen fix no pugui
anar a l’escola i avisi abans de les 10 del
matí es retornaran 2,50e. Volem fer
saber a tots els pares i mares que s’ha redu-
ít l’horari de la  cuina per rebaixar costos
i aconseguir aquests preus i per tant, el

monitor dins el seu horari, col.laboren més
en tasques de la cuina (recollir, neteja,
etc...) per tal que la qualitat del servei
pugui ser la mateixa d’abans. Per altra
banda també aquest servei inclou per a
tots els nens fixos del menjador, el servei de
pícnic per a les sortides escolars. Per tal de
renunciar al mateix, haureu de comuni-
car-ho a la persona de l’AMPA responsable

del servei de menjador. El pícnic consisteix
en 2 entrepans, 1 ampolleta d’aigua, 1
peça de fruita i un làctic. Per últim indi-
car-vos que en Simon MacKenzie és la
persona de l’AMPA responsable del  servei
de menjador. Adreceu-vos a ell si teniu
algun comentari o queixa a fer.

servei de menjador

La gegantona i
els capgrossos

van ser el cap de
la comitiva  que
es va dirigir cap

a Tagamanent Un cop a Tagament,
als nens els esperaven

jocs i activitats

                    



Aquest any per Nadal, des de la
junta de l’AMPA, us volem oferir
alguns espais per poder disfrutar
de les vostres filles i fills així com
elles i ells de vosaltres i del poble..
Tenim algunes propostes que volen
aportar color a aquestes  festes: 

• Els dies 27 de desembre i el 3 de
gener, sessió de cinema infantil i
crispetes a l’antiga escola (entrada
gratuïta). La peli començarà a les
18  hores.
• El dia 29 de desembre, sortida al

Saló de la Infància de Vic. 
Anirem  en tren des del Figaró
(desplaçament a càrrec de l’AMPA).

activitats Nadal 2006

Bon Nadal
feliz navidad
I'D Miilad Said

Veseloho Vam Rizdva
Nollaig chridheil

Un àngel ho va pregonant:

No miris el cel si vols veure el pessebre.
No miris el cel i mira la terra

Si no mires el món, mai no veuràs
el pessebre.
Si no mires el món a través del
pessebre,
No veuràs el món que cal veure.

Veuràs que el mar ja no és el mar,
és una taca.
Veuràs que el riu ja no és el riu, que ja
no brilla.
Veuràs que el bosc ja no és el bosc,
és una brasa.

Si no mires el món, mai no veuràs
el pessebre.

Les figures d’enguany són semblants a les
de sempre,
Veuràs que hi ha uns homes vivint al ras,
no són pastors
Són palestins, els han enrunat la casa.
Veuràs uns nens que no juguen, treballen
per a una empresa
Que no els reconeix com a seus.
Veuràs fileres de gent, que no vénen
ni van, només
Fugen i escapen.

Si no mires el món, mai no veuràs
el pessebre.

I en el portal veuràs un nen
que et mira i somriu
I en somriure s’endevina allò que
tots sabem.
Et mira i et diu:
“... perquè era subsaharià i no et vas
desentendre de la meva tragèdia.
... perquè vaig trepitjar una mina
i em vas fer unes cames postisses
... perquè vaig arribar de nit en una
pastera i em vas donar abric.
... perquè era disminuït psíquic i
em parlaves amb afecte”

- I quan va ser això que no
me’n recordo???
I ell et mira i et diu:

“... perquè plorava amargament i em vas
consolar
... perquè estava malalt de sida i no et va
fer angúnia guarir-me les nafres
... perquè era iraquià i et vas manifestar
perquè no caigués sobre mi la guerra
... perquè era agricultor a Etiopia i em
vas pagar un preu just pel cafè que et
vas beure

- I quan ho vaig fer que no
me’n recordo???
I ell et mira i perfila totes les figuretes que
hi ha al pessebre del món.

L’infant et mira i somriu.
Està content d’allò que li portes.

No són panses ni figues,
Són els teus fets que no es panseixen
ni moren.
No són nous ni olives,
És allò que vas fer pels desnonats
de la terra.

Si no mires el món, mai no veuràs
el pessebre

Si mires el món a través del pessebre, 
Veuràs una llum d’esperança que tot ho
il·lumina i escalfa.

“Si no mires el món,
mai no veuràs el pessebre”
Joan Bassas i Arnau

si no mires el món...

Us desitgem un Bon Nadal i un pròsper 2007.
(Heu comprat loteria de l’AMPA? Recordeu, aquest serà el número que

tocarà....us hem avisat) 10
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