
LA NOSTRA REVISTA 

El passat diumenge 24 d’abril 
es va realitzar la sortida de pa-
res d’aquest curs. Com a nove-
tat es va fer coincidir amb una 
visita a la casa de colònies de 
Mas Gircós. 

La gran participació de les fa-
mílies (les 200 places 
del menjador es van 
omplir!) demostra, que 
es va  acollir molt be 
l’idea de veure l’entorn 
a on els nens faran les 
colònies, i de pas, gau-
dir d’un dia lúdic en fa-
mília. 
Tot i que el dia no va 
acompanyar gaire (el 
dia va començar núvol i 
van caure 4 gotes) 

l’excursió va sortir força be. La 
visita a la casa de colònies situa-
da en un magnífic entorn i amb 
unes instal·lacions ben prepara-
des, va agradar a tothom. Sobre-
tot als nens, que ja s’hi veien dor-
mint a les lliteres, jugant als prats 
o fent activitats a les grans sales 
de la masia. 

Els pares van quedar satisfets 
també, de totes les explicacions 
de les activitats (ambientades a 
l’època medieval) i de l’equip de 
monitors, que van trobar a la ve-
gada professionals i preparats, i 
engrescadors (per a alguns 
l’explicació, però, va ser un xic 
llarga).  
(continua pàg. 2) 
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Breus: 
• Si voleu veure la versió  

a tot color, visiteu la 
pàgina web de l’AMPA. 

• Aneu preparant els 
vostres millors acudits i 
les ganes de fer gresca 
pel sopar de pares del 
Juny 

AMPA DEL CEIP MUNICIPAL PARC DEL GUINARDÓ 

P a g  W e b :  w w w . e d u 3 6 5 . c o m / a m p a p a r c g u i n a r d o  

E -m a i l : a m p a 2 0 6 0 @ a m p a s . e d u 3 6 5 . c o m 



Desprès de dinar els nens van jugar i jugar, i 
els pares van xerrar i xerrar..... Cal destacar 
també alguna migdiada sobre l’herba i algu-
na excursió per la muntanya dels més espor-
tistes. 

Es va valorar positivament sobretot la presen-
cia del socorrista a la piscina, el percentatge 
de monitors titulats (molt per sobre de la nor-
mativa), l’edat dels monitors (no excessiva-
ment joves) i la contractació de monitors es-
pecialitzats per al “camp d’aventura” que fa-
ran els grans.                                          
Hi va haver fins i tot pares que van demanar 
si es podien organitzar unes colònies de cap 
de setmana per a famílies. 
Respecte al dinar, va sorprendre gratament a 
tothom. Veníem resignats a fer un dinar típic 
de casa de colònies (bo però “de batalla”) i 
ens vam trobar una fideuà de nivell de restau-
rant i unes botifarres amb chips força bones 
(es clar! eren de poble....) 
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Aquí teniu el repàs a totes les cites importants fins el final de curs: 
 

-3 1 de maig, 17’15h.Reunió COLÒNIES. 

- 6 al 9 de juny, SETMANA DE BERENARS. 

- 7  de juny, 17’15h. ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA. 

- 10 de juny, 17h. Muntatge TORNEIG (preparar cistelles, taules, etc). 

- 11 de juny, 9h.  XIV TORNEIG BASQUET i  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

- 17  de juny, 19’30h. SOPAR DE PARES. 

-27 de maig, 3 i 10 de juny TORNEIG  PEONA—PEÓ 
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Agenda 



de bàsquet de l’escola: L’equip de bàsquet 
dels alumnes de roda d’esports de 4art, i 
l’equip de bàsquet de 5è i 6è. 
Els alumnes de l’activitat extraescolar de     
teatre, faran com el curs passat la seva repre-
sentació al menjador de l’escola, i com es ha-
bitual hi haurà també una exhibició d’escacs, 
consistent en unes simultànies que enfronta-
ran als alumnes amb algun "professional" 
d'escacs. 
 
La novetat d’enguany, és l’incorporació de 
l’exhibició de karate a la diada, de forma que  
la gran majoria d’activitats extraescolars hi 
seran representades. 
 
Per arrodonir la festa hi haurà el partidet de 
màxima rivalitat de pares i mares que, com es 
habitual, tancarà el conjunt d’activitats. 
 
Els alumnes de 6è s’encarregaran del bar, on 
podreu refrescar la gola. 

Ben aviat, rebreu l’habitual díptic on informa-
rem dels horaris de cadascuna de les activi-
tats i partits. 
Sempre demanen la col·laboració de aquells 
pares i mares que vulguin ajudar al muntatge 
i desmuntatge de cistelles, arranjament del 
menjador. etc... Tots el que voleu apuntar-vos, 
podeu adreçar-vos a l’Anna Saracho. 

Com cada any, el curs 2004-2005 tindrà 
lloc el tradicional torneig de bàsquet i les 
exhibicions de les activitats extraescolars 
que se celebra habitualment en aquestes 
dates. Serà el 11 de juny (dissabte).  

És una oca-
sió per als 
pares de 
presenciar 
les habili-
tats que els 
nostres fills 
i filles han 
adquirit en 
les diverses 
modalitats 
d'activitats 
extraesco-
lars que 
han anat 
desenvolu-
pat durant 
tots 
aquests 
mesos. En 
les activi-

tats extraescolars els alumnes inverteixen 
un bon nombre d’hores en una sèrie d'a-
prenentatges que no entren en cap currícu-
lum que, per tant, no tenim oportunitat 
d'"avaluar" (almenys en el sentit habitual 
del terme), però que no hi ha dubte que 
tenen la seva importància. I la cosa més im-
portant: sabem que els nostres fills s'ho pas-
sen bé. El dia del torneig és també una oca-
sió per passar un dia a l'aire lliure, gaudir 
del (probable) bon temps i conèixer-nos 
una mica més. 
Les exhibicions seran les habituals en 
aquestes ocasions, o sigui les de l’Escola 
d’Esports: psicomotricitat, iniciació i roda 
d'esports. Es farà també el XIII Torneig de 
Bàsquet amb la participació dels dos equips 
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GRAN TORNEIG ESCOLAR ANUAL 
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Varem veure tota 
la cuina, el rebost, 
varem parlar amb 
les cuineres... tot 
va ser correcte. 
Les monitores i 
monitors ens infor-
maven de com 
funcionava cada 
grup, tot molt cor-
recte. 
Finalment, els pa-

res havíem de  menjar el menú. 

El resultat: ens va agradar. 

El passat dimecres, 9 de març es va realitzar la 
visita al menjador.    Érem: 

• Paquita Asensio (P5 i 4art) 

• Carlos Moreno (P3) 

• Isabel González (1er) 
Menú: 

• Sopa de pasta amb opció a 
pilota 

• ¼ de pollastre al forn, acom-
panyat amb amanida 

• Mandarines 
En general, la valoració és força positiva. Els 
nens anaven entrant al menjador segons els 
cursos, es a dir primer els més petits, després 
els de primer, i així successivament, deixant 
petits intervals de temps d’uns 10’ entre curs i 
curs.  
Alhora de valorar el comportament dels nens, 
us hem de dir que tot va anar molt bé; alguns 
es quedaven més endarrerits, alguns no es 
volien acabar el pollastre i altres volien repe-
tir.  

∗ Resta de les activitats Es donarà aquella set-
mana (6 al 9 de juny)  el  mateix dia de clas-
se, a l'hora que acabin:  

- Psicomotricitat (P3-P4) Dilluns 6 
- Psicomotricitat (P5) Dimecres 8 

- Iniciació esportiva (1er) Dimarts 7 

- Iniciació esportiva (2on) Dimecres 8 
- Roda d’esports (3er) Dijous 9 
- Roda d’esports  (4art) Dilluns 6 
- Teatre  (de 1er a 4art) Dimecres 8 

 - Bàsquet (5è-6è) Dijous 9 

Us recordem que els berenars pels nens que 
realitzen alguna activitat extraescolar es do-
naran   del 6 al 9 de juny. Atesos els diferents 
horaris de les activitats (migdia, tarda, ...), es 
donaran en dies i hores diferents. Seran els 
següents: 

 
∗ Escacs Es donarà a tots els grups el dimarts 

7 a les 17 h 
∗ Anglès Es donarà dilluns 6 a les 17 h  

∗ Francès Es donarà dimarts 7 a les 17 h  
∗ .Guarderia Es donarà dijous 9 a mida que 

vagin arribant. Cal ser una mica matiners 
aquell dia. 
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VISITA   AL    MENJADOR 

Setmana de berenars 



La psicopedagoga Elena Ramirez va tractar 
bàsicament els següents temes: 
-les claus de la comunicació i el diàleg amb els 
nens  
-Les diferencies de la comunicació segons 
l’edat de cada nen. 
-El paper dels pares en la comunicació: la im-
portància dels silencis i de saber escoltar. 
Posteriorment es van debatre casos concrets. 
Per acabar els pares van felicitar a la sra Elena 
Ramirez i van demanar la continuïtat 
d’aquesta iniciativa. 

Esperem que la propera xerrada gaudeixi 
d’un nombre més important de participants. 

El passat dijous 19 de  maig i dins de les acti-
vitats de l’escola de pares, es va realitzar la 
primera de les xerrades—col·loqui  amb un 
tema molt interessant: “El diàleg: la primera 
clau de l’educació”.  L’assistència va ser petita, 
14 pares—mares, la qual cosa va propiciar 
que hi hagués molta participació i debat.  Cal 
destacar la presencia del director de l’escola. 
                                                                      
 
 

 

 

 

 El lliurament de premis està previst pel 
dissabte 18 de Juny al Centre Cívic. 

Com cada any els nens de l’activitat extraesco-
lar d’escacs participen en el tradicional torneig 
Peona—peó que es disputa entre diferents es-
coles del barri. Les dates són el  3, 10  i 17de 
Juny. Els tres son divendres a la tarda. el lloc 
serà l’escola del Mar i l’escola Arc Iris. 
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SOPAR   DE   PARES 

TORNEIG   PEONA-PEÓ 

L’any passat, si recordeu, va ser molt divertit i 
sobre tot els nens s’ho van passar d’allò més 
bé (“globus d’aigua”). Desitgem que aquest 
any siguem molts més! Des de la redacció 
d’aquesta revista aprofitem per animar a par-
ticipar, a tots els pares, a les mestres, l’equip 
directiu, etc. 
Data, divendres 17 de juny.  Hora 20:00 . 
 Lloc: Menjador de l’escola. 

Segurament molts dels pares i mares de P3 
s’hauran sorprès al veure això del sopar de 
pares; doncs bé, aquest és un sopar que ja fa 
força anys  que es celebra a l’escola, és una 
mena de comiat que fem tots plegats. 
S’acabat el curs i comencen les vacances (per 
alguns!!!!) . Mares, pares, fills/es, tots compar-
tim unes hores de gresca. Cada família aporta 
el que vol pel sopar i es posa tot en comú,  de 
la beguda i  del cafè s’encarrega l’AMPA. 
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 XERRADA DE L’ESCOLA DE PARES 
     " EL DIALEG: LA PRIMERA CLAU DE L'EDUCACIÓ " 



seu horari al manteniment de biblioteca. 

• Amb el romanent de la quota de material 
comprarem: un canó de projecció, una im-
pressora làser, un DVD, una càmera de fotos, 
un radiocasset, un amplificador de so petit i 
un teclat per a música. 

• Donat que el manteniment del districte no 
és operatiu, els directors de la zona han acor-
dat fer força en aquest aspecte i demanar 
una reunió al gerent sr. Eduardo de Vicente. 

• CLECE és la nova empresa de neteja i ha 
subrogat el personal que ja treballava al cen-
tre. Aviat pactarem, direcció i empresa, les 
condicions que interessin a nivell d’escola. 

• S’han acabat les obres del sorral i lavabos, 
no obstant queda per resoldre el problema 
dels baixants dels lavabos de 2n. 

No queden resolts els problemes d’humitats 
de la planta d’infantil i quartet de 4t. L’equip 
de gestió elaborarà un informe i demanarà 
una entrevista amb el Javier Sánchez, tècnic 
de l’IMEB per a obres, a la que hi assistirà tam-
bé algun representant de la direcció de cen-
tres i un representant dels pares de l’escola. 
En aquesta reunió ens han d’informar també 
de l’auditoria que es va elaborar sobre l’estat 
de l’escola i les prioritats d’intervencions al 
centre. 

A la reunió del consell escolar del 20 d’abril 
del 2005, vam parlar dels temes següents: 
 
- Es van aprovar noves sortides i excursions 
que s’han decidit un cop iniciat el curs. 

• Visita a Cosmocaixa:  19 de maig P-3, 17 
de maig P-4 i 11 de maig P-5 

• Festa dels escacs: 10 de juny 4t i 5è 

• Sortida per Barcelona amb 6è, sense data 
 
- Es van valorar les sol·licituds de preinscripció  

• Hem baremat 24 sol·licituds per P-3 i 1 per 
3r. 

• D’entre les de P3, 12 nous alumnes tenen 
germans a l’escola, 13 sol·licituds són de fora 
zona i 7 són de pare i mare estranger. 

La valoració que fem de les reunions de pre-
inscripció per a les famílies interessades és po-
sitiva. No obstant hem de buscar més mane-
res per fer la difusió de l’escola. 

 

- Es van intercanviar informacions diverses 

• Inspecció ha adjudicat una nova plaça a P-
4.  Seran 26 alumnes. Recordem, que encara 
que la ràtio habitual és de 25 alumnes per 
grup, des d’Inspecció es pot incrementar en 
un 10% per canvi de domicili o altres causes 
puntuals. 

• La Paquita Vallès, la mestra de P4, s’ha ju-
bilat, però ens ha ofert seguir venint a l’escola 
per col·laborar amb els tallers d’infantil. 

• L’Àngels Miralves, mestra de 1r, s’ha incor-
porat a l’escola, després d’un temps de baixa, 
i torna a compartir la tutoria de 1r amb la Isa-
bel Ferreros, que compaginarà l’horari de 1r 
amb els tallers d’infantil. 

• El Jordi Cegarra, que ja fa castellà a 4t i 6è, 
passarà a fer el castellà de 3r i la Pilar Esteban, 
que es jubila aquest juny, dedicarà part del 
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CONSELL   ESCOLAR 



• Un representant dels pares valora que no 
ha estat gaire encertat donar propaganda 
dels casals Olympia de l’Ajuntament, al ma-
teix temps que es posa en marxa el casal de 
l’AMPA. 

• Donat que han de fer la demanda de la 
neteja al districte i que per fer-la, necessiten 
l’aprovació del consell, s’aprova el casal tot i 
que ens reservem la possibilitat de revisió i 
nova aprovació. 

• Les colònies les portarà l’empresa INDEX, 
les dates són del 27 de juny al 2 de juliol i hi 
van nens de P-3 fins a 5è. L’acompanyament 
de l’autocar el farà la Teresa Mancha i el mo-
nitor que hi va per part de l’escola (segons 
l’empresa d’autocars l’acompanyament és 
correcte). Els monitors de la casa hi són 24 
hores. 

L’AMPA informa d’una xerrada sobre el dià-
leg, el dia 19 de maig a les 5’30h. 

 
Havent aprovat i havent informat acabem el 
consell més aviat tard. 

 

 

Equip directiu 
Parc del Guinardó 

Bcn. 20-4-5 

• Els pares comenten que, referent a la tan-
ca de l’entrada, es podria posar un passador 
tou. També demanen una vitrina nova. 

• Els membres del consell creiem que esta-
ria bé posar un rètol més gran amb el nom de 
l’escola. 

• L’escola ha donat una circular, a algunes 
famílies, recordant puntualitat tant a l’entrada 
com a la sortida. Aviat podrem fer una valora-
ció de com ha anat i decidir si s’han de fer al-
tres actuacions. En qualsevol dels casos es de-
mana el recolzament dels pares. 

• El grup d’escoles de l’Ajuntament que té 
Taula i Oci per al servei de migdia, està nego-
ciant preus, ràtios i demana més compromís 
en qüestions de sensibilitat pel que fa al trac-
te i resolució de conflictes. Si es segueix amb 
la mateixa empresa, el contracte serà d’un 
any. 

• En aquests moments s’està pendent d’una 
reunió amb les escoles implicades. 

• D’altra banda, la nostra escola ha estat 
demanant informació a altres empreses és 
valorada pel consell escolar. 

• S’acorda esperar què diu el col·lectiu 
d’escoles de l’IMEB i seguidament convocar al 
Consell o la Comissió de Migdia del Consell. 
Ens posem com a data límit el 15 de maig 
(aproximadament) per prendre una decisió 
com escola. 

• Respecte a les activitats extraescolars, 
l’AMPA informa que per al curs vinent totes 
elles les portarà l’empresa Diverjoc. L’Anna 
Saracho seguirà com a responsable. 

• El casal d’estiu es farà del 22 de juny al 29 
de juliol, encara que no se sap quina empresa 
ho portarà. El president del consell pregunta 
si, tot el que ha passat, ha provocat un debat, 
si s’han canviat coses per al casal. 

• El representant de l’AMPA ens explica que 
l’oferta del casal passa per fer més activitats 
dins que fora de l’escola i que a la reunió, els 
pares podran acabar de decidir sobre les pro-
postes. 
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Caseta, Sorral i pati nous 
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Com  tots haureu notat ja tenim la caseta de fusta 

a la terrassa de parvulari, i el sorral i el pati nous. 

de  l’entrada. Hem de dir que el pati ha quedat 

molt maco amb les jardineres i el sorral , però tam-

bé hem d’afegir que el joc d’aigua s’ha de tornar a 

refer ,donat que per la força de l’aigua, juntament 

amb la forma i dimensions de l’estructura de fus-

ta , fa que no sigui funcional.  

Esperem que ho solucionin el més aviat possible . 

Però  de moment els nens ja poden tornar a gau-

dir d’un nou pati amb sorral. 

 



El passat dissabte 7 de Maig ens varem reunir  

un grup de pares per pintar el camp de bas-

quet , col·locar els nous focus del pati de dalt, 

posar la ràfia al pati del mig (per donar om-

bra als petits), repintar els jocs...,  Hem de dir 

que no es va poder fer tot això per la poca 

afluència de  gent . No sabem si va influir que 

era dissabte, que feia molt bon temps o tot 

plegat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si teniu idees per una propera convocatòria o 

ens voleu donar la vostra opinió respecte a la 

poca afluència que hem comentat ho podeu 

fer al correu electrònic de l’AMPA  que surt a 

la portada d’aquesta revista. 
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PINTADA 



¿Qué es lo que más te gusta del proceso edu-
cativo?  

És molt interessant  veure el seu progrés, com 
expliquen i  com comuniquen els seus desco-
briments, com van aprenen, són com un llibre 
obert. És molt gratificant quan fan els seus 
avenços per exemple, en la lecto -escriptura,  
des de quan comencen a escriure el seu nom 
fins a dominar aquest univers de signes. Les 
converses a la classe sobre qualsevol activitat 
que es faci també són molt interessants, van 
progressant en la seva expressió, i com comu-
niquen les seves vivències.  Cada curs es viu 
com a nou, els nens són diferents. El joc és 
una activitat molt bàsica a aquestes nivells, 
jugant desenvolupen unes habilitats bàsiques 
i necessàries pel seu aprenentatge. Així que 
diria que m’agrada observar-los en tot el que 
fan. 

Pilar es maestra desde hace 28 años, se incor-
poró al Parc del Guinardó en 1992. 
Durante 8 años fue directora del centro y co-
mo directora la conocí, en esa búsqueda 
“desesperada” de los padres primerizos bus-
cando el cole ideal. 
 
Pilar me convenció en seguida, su discurso 
educativo y desde luego su privilegiada ubi-
cación, pero también su “historia”. El Parc del 
Guinardó se abrió como centro dependiente 
de la Escuela Libre de Enseñanza, una institu-
ción que revolucionó la educación en los 
tiempos de la II República. 
 

Pilar ha trabajado siempre con los más pe-
queños, su compromiso con la educación no 
tiene dudas y su defensa de la educación pú-
blica es también la defensa por la igualdad y 
por la mejora de la sociedad: “la educación, 
los conocimientos, aprender, mejora la convi-
vencia” 

 

¿Porqué decidiste ser maestra?  
Per què vaig escollir aquesta professió?, bé 
vam ser un bon grup d’amigues que vam es-
collir-la,  perquè ens agradaven els infants i 
també perquè creiem que l’educació i 
l’ensenyament  és molt important per la socie-
tat, jo pensava que des d’aquesta  professió i 
juntament amb les famílies podies treballar 
per posar una granet de sorra per millorar, bé 
és una mica idealista el que acabo de dir, pe-
rò aleshores va ser així, ara potser ja no ho 
veig tan així.De tota manera penso igual.  
l’educació, els coneixements, el gaudir 
d’aprendre, millora la convivència, o l’hauria 
de millorar. 
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L´ENTREVISTA  DE  LES  FULLES  



¿Qué futuro les espera a nuestros niños?  
En quan al futur dels nostres infants, no sé 
massa que dir, és veritat que el món sembla 
complicat, però cal reivindicar i practicar la 
utopia, som les persones que el podem millo-
rar ningú més, per tan tornem a l’educació, 
una bona educació en uns valors prou sòlids, 
sobre tot per part de la família  hem de creure 
que anem cap a  millorar. 
 
Entrevistadora: Susana Koska (P5) 
 

¿Enseñanza pública o privada?   
L’ensenyament públic crec que té totes les 
avantatges, la composició dels alumnes és 
variada, bé és representativa del barri on està 
ubicada l’escola, a la classe tots són iguals i 
això és molt bo. Garanteix i respecta totes les 
opcions ideològiques,  es basa en uns princi-
pis ètics que garanteixin una bona convivèn-
cia. També està alerta de participar en projec-
tes que estiguin en la línia de millorar. 
 
A partir de la democràcia  la institució escolar, 
“l’escola”, ha anat millorant. Recursos sempre 
creiem que en manquen, sobre tot més per-
sonal per atendre millor als alumnes. 

També les famílies poden participar en la me-
sura de les seves possibilitats en la vida del 
centre, és una “escola” oberta. 

 

¿Qué ha cambiado en los “niños de hoy”? 
 Els nens penso que sempre han estat 
“infants”, el que canvia és la societat, els re-
cursos, els avenços en general,  Els nostres 
infants, les famílies tenen molta més oferta 
“de tot”, que quan eren ells mateixos petits, 
cada vegada són més ràpids els canvis, ens 
hem d’adaptar al que passa. Crec que el difícil 
és trobar  un equilibri, és a dir no anar a re-
molc de, sinó tots els avenços han d’estar al 
servei de les persones. 

Això no és fàcil, però amb l’educació d’uns 
valors  hem d’aconseguir millorar- Hem de 
donar mecanismes als infants per poder esde-
venir individus responsables i feliços. 

 
¿Qué nota sacamos los padres?  

Finalment crec que jo no sóc qui per jutjar als 
pares. Ara bé potser m’atreviria a dir, evident-
ment generalitzant, que manquen pautes de 
conducta, el que en diem límits. Potser tenim 
la tendència de suplir les poques hores a ve-
gades que tenim per estar amb ells amb dei-
xar passar el que sigui. Això no és gens bo pel 
creixement sa del infants. 
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AGENDA  CULTURAL 
CAIXAFORUM 

Exposicions: Flis-Flas! Art en petites dosis, a 
partir de 8 anys.  

Trencat la closca!, a partir de 3 anys. 

JARDI BOTÀNIC 

Dr. Font i Quer s/n, Parc de Montjuïc. 

Viatge naturalista, joc de pistes que per-
met transformar-te en un naturalista dels 
segle XVIII i XIX. Entrada gratuïta als me-
nors de 16 anys i l’últim diumenge de ca-
da mes per a tota la família. 

TALLERS DE CUINA 

Mercat de la Boqueria. Tots els dissabtes, 
per a nens de 4 a 7 anys a les 10h, i per a 
nens de 8 a 12 anys a les 12h. 

Informació i reserva 616976893. 
 

TEATRE: “De prínceps, fades i bruixes”, amb la 
companyia Drac Verd. 

Guash Teatre. Data fi: 29/05/05. 

TITELLES: “Els tres porquets”, amb la Cia Sebastià 
Vergés. 

Nou Tantarantana Teatre.  

Data fi:22/05/05. 

CONCERT: “El circ en música”, dins del cicle : Ape-
ritius musicals. 

Biblioteca Pública Guinardó – Mercè Ro-
doreda. Data: 14/05/05 

ESPECTACLE INFANTIL: “El Rossinyol de 
l’emperador” amb la Cia Framis von-Forat, dins: 
L’aventura de llegir- petit format. Data: 31/05/05 

RACÓ DE LES LLETRES 
El dia 9 de Maig es va fer l’entrega d’obsequis 

(llibres) als alumnes que fins ara han participat 

al Racó de les lletres. Aquets son:  Adrià Garcia , 

Roger Payró i Júlia Martinez. 

Us tornem a animar a tots a escriure les     

histories que vulgueu per publicar-les a “les 

fulles” i a la pàgina web, ja que com veieu a 

més tindreu un petit obsequi.     


