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En memòria de Pablo Laliena Val
Fa pocs dies ens va arribar la notícia de la mort d’en Pablo. No per esperada, aquesta va ser
menys dolorosa. Amb aquestes línies volem, des de la revista de l’ escola, tenir un record
afectuós per al que ha estat el nostre alumne durant tants anys.

Els nostres
corresponsals
ens informen...

Tots recordem en Pablo des de petit, la seva alegria, la seva tenacitat, la seva emotivitat,
la seva intel·ligència viva i el seu fi sentit de l’humor. L’ hem vist créixer, ens hem emocionat
veient-lo compartir amb els seus companys les danses de final de curs, els tirs a cistella al
camp de bàsquet, les curses amb cadira pel passadís (el nostre Alonso particular) o al pati...
L’ hem sentit cantar, riure i xerrar. Ens hem alegrat
amb els seus progressos i hem patit amb cada
davallada del seu estat de salut els darrers temps.
Per això avui volem fer arribar als seus pares la
nostra solidaritat en el dolor i la nostra admiració
per la força i el valor que ens han mostrat de tenir,
en els moments millors i en els pitjors.
Pablo, els teus mestres i companys		
mai no t’ oblidarem.				

En els Pastorets, el Nadal de 2008
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Comissió de
			

menjador

Aquesta comissió es reuneix aproximadament

un cop al trimestre, i tracta temes que afecten
al servei de menjador. Es valora el projecte
pedagògic que la Fundació Cercle dissenya
per a la tasca de monitoratge de cada curs,
amb els objectius fixats per cada cicle escolar,
metodologia i recursos per acomplir-los, i una
explicació de com funcionarà el seu servei
al llarg del curs. També es valoren els menús
que presenta l’ empresa Saned per a cada
trimestre, sota els criteris de varietat d’ aliments
i preparacions, adequació i acceptació dels
menjars proposats per a cada tram d’ edat del
nen, i també es considera l’ aspecte pedagògic
que sobre el nen té el seu àpat diari, entenent
el servei de menjador com un element més de
l’ escola que influeix en l’ educació del nen.
Aquest últim curs es va proposar l’ adequació
de certs aspectes de la cuina i menjador per tal
de millorar aquests serveis. Gràcies a l’ esforç fet

MarEndins_Nadal2009_IMP.indd 5-6

tant per l’ AMIPA com per l’ escola, l’ Ajuntament
i les empreses gestores dels serveis, ara tenim
la cuina que vam poder contemplar a la jornada
de portes obertes: es va separar la línia de rentat
de la zona de cuina, millorant les tasques
de cuina i els circuits de funcionament, i es
va adquirir una nova línia de rentat amb un
rentavaixelles industrial, més ràpid i eficient.
Tenir la línia de rentat fora de l’ espai de cuina ha
permès una distribució més racional, higiènica
i espaiosa. També s’han millorat els tancaments
de la zona del pati (nova ubicació d’ aquesta línia
de rentat), s’han canviat les finestres de la cuina
(les anteriors de fusta per unes d’ alumini amb
protecció de xarxa mosquitera), i hem substituït
un congelador tipus arcó per un de nou. S’ha
instal·lat una pica dins de l’ espai de menjador
per a poder tenir un punt d’ aigua més accessible
per a les diferents necessitats que sorgeixen
diàriament al menjador.

Projecte de socialització

dels llibres de text

El projecte es va plantejar amb dos objectius fonamentals:
• Educar els infants en el respecte pel material comú i la necessitat de la seva reutilització.
• Reduir la despesa econòmica que les famílies destinen a la compra dels llibres de text.
La proposta es va presentar a l’ Assemblea de l’ AMIPA del juny del 2002, quedant
aprovada per unanimitat. Posteriorment se n’informà al Consell Escolar, on es
va debatre i es va aprovar també per unanimitat. La posada en marxa del projecte
s’inicià paulatinament a partir del curs 2002-2003.
Després de set anys, des de la seva aprovació i posterior implantació, la valoració global
d’aquest projecte és molt positiva. El projecte ha arrelat definitivament en la nostra comunitat
escolar. Mestres, alumnes i pares han assimilat satisfactòriament els objectius de la
proposta, esdevenint una assignatura comuna que ens implica i beneficia a tots.
Els primers llibres socialitzats van ser els de matemàtiques de 3er a 6è, en total
4 llibres. Aquest curs 2009-2010 ja tenim 41 llibres de text socialitzats. És a dir,
hem passat d’un llibre per curs a tenir TOTS els llibres de 3er a 6è socialitzats.
D’altra banda, el projecte també s’ha pogut dur a terme amb els diccionaris de
Català, Castellà i Anglès, els llibres de Religió i Ciutadania, i a 1er i 2n amb
els llibres de lectura.
En la taula es mostra l’ estalvi econòmic que suposa la socialització aquest curs:

1er

2n

3er

4rt

5è

6è

30,92

49,28

151,40

151,40

152,05

140,19

Des de la Comissió de Socialització us volem recordar que l’ èxit del projecte es basa
en la bona cura que els alumnes tinguin dels llibres, assolint que a final de curs estiguin
en perfecte estat i sense guixades, tal i com ens agradaria trobar-los.
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Castanyada

Aquest any a l’ escola ens hem

engrescat amb la idea d’ endinsarnos en un món fantàstic,
artístic, literari, creatiu...
És, doncs, per aquest motiu que hem batejat aquest curs
amb el lema “L’ any del còmic”. I com estem molt motivats,
ja hem començat a sentir-nos autèntics artistes del còmic...
De fet, pensem que ja us en heu adonat, perquè l’ entrada de
l’ escola està ben guarnida amb unes lletres ben grosses i
siluetes de personatges ben coneguts per tots: l’ Asterix, en
Tintin i Milú, en Superman, l’ Snoopy,....

“I per Santa Cecília què podríem fer?” hem pensat... és clar,
convidem els personatges al nostre concert. I, vés per on, que
la sorpresa ha estat nostra! També toquen instruments com
nosaltres! Veieu sinó en Son Goku tocant els bongos, el Tintin
i l’ Snoopy amb la guitarra, els germans Phineas i Ferb amb
el teclat, la divertida Mafalda tocant la bateria,....

El

Grans i petits vàrem poder gaudir d’una de les
festes més característiques de la tardor, i ho
vàrem fer cantant i ballant mentre esperavem la
visita de la castanyera, que -com cada any- ens
va portar un bon berenar: les seves delicioses
castanyes.
Aquest any fins i tot els pares i mares van
poder demanar-li castanyes, doncs l’ escola va
romandre oberta una hora més per així donar
continuïtat a la festa.

Concert
de

Ep, que això només és el començament! Aquests dies, cada
classe, està pensant un personatge que l’ acompanyi tot el curs i
ja hi podeu ben comptar que encara ens queden moltes sorpreses!!!

Santa Cecília

Tot va començar amb l’ arribada dels alumnes,
que va ser força divertida, ja que tothom entrava
al concert (menjador de l’escola) amb entrada.
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la tradicional festa de la Castanyada.

La

Us heu fixat en les vinyetes que decoren el passadís central de
la nostra escola? Són ben divertides. Hi podeu trobar tots els
alumnes de l’ escola, dels més petits als més grans! Si fins i tot hi
són els mestres!!! Si teniu l’ oportunitat passegeu-hi i busqueu-nos,
veureu que guapos i que bé ens hem dibuixat.
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El passat 30 d’octubre vàrem celebrar a l’ escola

Concert de Nadal
22/12/09
11:45h

Vàrem poder escoltar diferents audicions
interpretades per grups d’ alumnes i amb molta
varietat d’instruments, hi havia peces clàssiques
amb arranjaments de percussió molt encertats,
les flautes molt ben coordinades. També hi
va haver qui es va atrevir fins i tot a cantar...la
veritat és que essent la participació dels músics
voluntària va ser tot un èxit.
Això sí, el més impressionant de tot va ser el
respecte del públic, la poca remor que se sentia...
Transmetre aquests valors no resulta pas fàcil!
Gràcies un any més, mestres!!!
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