
ANUARI 2020-2021
SON SERVERA





3

CONNECTA’T I CONFIA
Connectats i confiats, així hem viscut el curs 2020-2021. Si l’anterior no l’oblidarem 
mai per la incertesa viscuda, segurament aquest que ara finalitzam també quedarà 
a les nostres memòries com el curs en què hem hagut de viure d’una manera molt 
diferent a la que estàvem acostumats.
 
Hem hagut d’adaptar-nos a les circumstàncies i crear els nostres espais bombolla; 
hem hagut d’aprendre a fer classes amb totes les precaucions higièniques possi-
bles;  hem rigut i hem jugat amb una mascareta tot el temps... Però tot i així, mai 
hem deixat de ser una gran família. Ens hem acompanyat i ajudat en tot allò que 
ha estat a les nostres mans.
 
En aquest sentit, hem de destacar el Pla d’emergència que entre els CSFA i MISOL, 
l’obra social de la nostra congregació titular, hem dut a terme. Amb l’esclat de la 
pandèmia vàrem tenir clar, des d’un primer moment, que els membres més vulnera-
bles de la nostra comunitat escolar havien de comptar amb el nostre recolzament. 
Per això vàrem iniciar un projecte d’ajudes encaminades a procurar que ningú es 
veiés privat de l’oportunitat de completar la seva formació i tingués el necessari en 
aliments, higiene, salut i l’acompanyament que calgués. Així ho hem continuat fent 
al llarg del 20/21 i ho mantindrem fins que la situació es normalitzi i es recuperin 
els alts índex d’atur i mancança econòmica que s’han generat a causa de l’aturada 
generalitzada de l’economia per la COVID-19.
 
Aquest Pla ha estat un exemple de l’esforç que les germanes Franciscanes estan 
invertint en fiançar la xarxa que configura tota la seva obra: CSFA, MISOL i els pro-
jectes vinculats a Espanya, Perú, Bolívia, Estats Units i Itàlia, així com l’Organització 
Mater i les comunitats de germanes d’arreu del món.
 
Per altra banda, hem cercats elements que ens ajudessin a mantenir-nos com a 
comunitat unida com ha estat la música. Amb el nostre lema com a tema central, 
professors de música i de pastoral de diferents centres han composat i enregistrat 
una cançó que ha contribuït a estar encara més connectats i, sobre tot, confiats en 
que, junts, som més i millors. El vídeo és al nostre canal de Youtube.
 
Així mateix, hem pogut dur a terme projectes i activitats que, tot i que s’han realitzat 
a cada centre de manera adaptada a les característiques i peculiaritats, han tingut 
un nexe i finalitats comunes. De la mateixa manera, a través de l’equip de Pastoral, 
hem compartit materials, accions i dinàmiques similars a cada centre. Aquest tipus 
d’accions coordinades són fonamentals per assegurar que l’educació que volem 
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impartir, i en la qual creiem, sigui possible tot i la distància física entre centres.
 
Pel que fa al professorat i les diferents comissions, a les germanes de la Congrega-
ció i als treballadors dels CSFA, també ens hem hagut d’esforçar molt per mante-
nir-nos units i cercar noves maneres de coordinar projectes i feina. Reunions virtuals, 
sistemes de comunicació digital, molts de correus electrònics i un esforç per part de 
tots en continuar coordinats, a pesar de la distància que la pandèmia ens ha inter-
posat. Els equips també han començat a posar-se en marxa per dissenyar el nou Pla 
d’Acció dels CSFA en el qual ens centrarem una vegada acabi el curs i a través del 
qual adaptarem els nostres objectius pedagògics a les necessitats i a la conjuntura. 
Perquè per fer factible el nostre projecte educatiu cal tenir en compte que la societat 
canvia, les demandes són diferents en cada moment, així com les maneres de donar 
resposta a cada situació que es va generant.

Resumint, ha estat un curs en el qual s’han normalitzat conceptes com ara qua-
rantena, distància social, immunització... hem hagut de viure l’escola d’una altra 
manera, amb mascareta, aplicant contínuament mesures d’higiene... hem  obert 
moltes finestres i ens hem separat més del que volíem per jugar, donar classe o, sim-
plement, xerrar amb els nostres companys i companyes. Tot i així, volem dir gràcies 
a la nostra comunitat escolar perquè la incertesa inicial s’ha convertit en orgull per 
formar part d’aquesta família.
 
Units, connectats i confiats, ens preparam ja per al proper curs amb la il·lusió de que 
les coses, tot i que a poc a poc, tornin allà on les vàrem deixar abans de març de 
2019.

GRÀCIES!
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BENVINGUTS I BENVINGUDES
 AL NOSTRE CENTRE!

Aquest curs ha estat diferent, ens hem hagut d’adaptar a unes circumstàncies que 
no ens haguéssim imaginat mai. Malgrat tot, vàrem iniciar el curs amb il·lusió per 
rebre els infants en el nostre centre, després de tants de mesos sense veure’ns.

Enguany el lema dels CSFA ha estat Connecta’t i confia, el qual reflecteix aquest 
esperit de sentir-nos units i connectats, malgrat la distància física.

Per seguir amb els protocols sanitaris establerts, hem hagut de prioritzar les 
reunions virtuals per davant les presencials. La salut i la seguretat de tots ha estat 
el més important a tenir en compte en el transcurs d’aquest any.

GRUPS PRIMER CICLE
 (0-3 ANYS)

Hola famílies, nosaltres som els més petits de l’escola i hem après i gaudit molt. 
Formam una gran família. 

Aquest any ha estat un curs atípic degut a la situació sanitària que estem vivint, 
però tot  i així amb molt d’esforç i sense perdre la il·lusió hem aconseguit treure el 
millor. Ens ho hem passat molt bé descobrint els diferents espais i materials de 
l’escola i fent tallers. 
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Adaptació 
El principi d’aquesta aventura va ser una mica dur, perquè ens vam haver de separar 
de les nostres famílies i adaptar-nos a una nova etapa, però amb l’ajuda i l'amor 
de les nostres educadores tot va ser més fàcil, ens van acompanyar i van atendre 
totes les nostres necessitats i ben aviat ens vam adaptar tots i vam formar una gran 
família, que cada dia es fa més gran. 

Nadons
Aquest curs hem explorat i descobert tots i cada un dels racons de la nostra aula.
Hem jugat amb les joguines i amb els jocs  de l’aula i hem participat de les propostes 
d’experimentació i manipulació. 

Hem gaudit del moviment lliure per tots els racons de l’aula i ens ha encantat 
moure’ns per les rampes Pikler. Així com també ens hem divertit molt amb les 
diferents paneres, de tresors, instruments musicals, contes, animals... Tot això creant 
un vincle estret amb la nostra educadora. 

Ayúdame a hacerlo por mí mismo
(María Montessori)
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Aula 1-2 anys
Aquest curs ens han fet una aula nova i l'oportunitat de canvi d’aula ha estat molt 
agradable, perquè hem passat de ser petits a ser un poc més grans i poder gaudir 
d’altres espais i experiències. Ens ha encantat descobrir els espais d’exterior, tant 
el jardí com el pati.

Hem après moltes coses a través del joc als diferents racons de la nostra aula 
(joc simbòlic, biblioteca...) i a través de diferents materials (paneres, joc heurístic...) 
hem participat de les diferents propostes de manipulació i experimentació. Tot això 
acompanyats per la nostra educadora.

Cuando le enseñas a un niño algo,
 le quitas para siempre su oportunidad

 de descubrirlo por sí mismo
(Jean Piaget)
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Aula 2-3 anys
Aquest curs hem après moltes coses noves i hem fet molts d’amics. Hem pogut 
conèixer i gaudir dels diferents espais de l’escola: el pati, el jardí i l’aula de 
psicomotricitat.

Ens ha encantat descobrir 
mitjançant el joc, fent  tallers 
i participant de les propostes, 
així com també jugar a la 
nostra aula als diferents 
racons (lectura, construcció, 
joc simbòlic..). Tot això 
acompanyats per la nostra 
educadora. 
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Festes populars i celebracions
Encara que aquest curs no haguem pogut celebrar les nostres festes com sempre, 
no hem deixat de fer bauxa i ho hem viscut igualment amb moltes ganes. 

El niño tiene cien lenguajes, cien manos,
 cien pensamientos, cien formas de pensar, de jugar y de hablar,
 cien siempre cien formas de escuchar, de sorprender, de amar,

 cien alegrías para cantar y aprender
(Loris Malaguzzi)
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GRUP 3 ANYS

Bon dia família! Nosaltres som les nines i els nins del grup de tres anys, alguns dels 
quals ja n’hem fet quatre, i molt en compte que ho tenim!

Vàrem començar el curs amb una barreja d’emocions plena de polaritat: moltes 
ganes de venir a jugar a l’escola i enyorança de casa, molta curiositat per aprendre 
i inseguretat… Se’ns havia juntat un canvi d’etapa molt important amb una situació 
general molt complicada! 

Però el nostre instint juganer i curiós i les nostres ganes d’estar amb iguals va 
fer possible l’emprendre el nostre camí personal en el segon cicle d’infantil, amb 
alegria i motivació! Tot això, en una aula plena de materials i activitats que acollia 
amb els braços oberts les nostres experiències prèvies, les nostres característiques 
individuals i de grup i la nostra necessitat d’estimulació.

La gran meta de l’educació no és el 
coneixement, sinó l’acció. 

Herbert Spencer
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Hem treballat principalment l’autonomia, reforçant així el nostre autoconeixement i 
la nostra autoestima, ara ja ens sabem vestir i desvestir, embotonar i desembotonar, 
posar-nos i llevar-nos les sabates i les botes, fer net i cuidar el nostre cos… Ens 
anem coneixent de cada vegada més, a nosaltres mateixos i als demés, aprenem 
on acaba el límit del propi cos i on comença el de l’altre.

Quan estalvies a un infant 
l’esforç que ell podria fer, 
li estàs impedint créixer. 

Maria Montessori
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A més, ens hem iniciat en les diferents àrees que corresponen al desenvolupament 
escolar: el joc simbòlic (en el que aprenem a viure el nostre dia a dia), la lògica 
matemàtica (o desenvolupament científic), la grafomotricitat (o prelectoescriptura), 
la motricitat fina i gruixuda… Desenvolupant-ho també sortint del nostre niu, cap a 
altres espais: el jardí, art, l’aula de psicoconstruccions… i així, ampliem la nostra 
mirada i ens n’adonem de que, en aquesta vida, hi ha diferents opcions i podem 
escollir!

La primera tasca de 
l’educació és agitar la vida, 

però deixar-la lliure 
perquè es desenvolupi. 

Maria Montessori
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També ens iniciem en el coneixement de la cultura i la seva celebració (el Nadal, 
el dia de la Pau, Carnestoltes, la Jaia Corema, el dia del llibre o Sant Jordi...), tota 
excusa és bona per fer festa i gaudir la vida de manera activa! Vivim i experimentem 
les estacions de l’any i tot el que passa en el nostre món, som uns grans observadors 
i no ens volem perdre detall!

Desitgem moltíssim i amb 
tot el nostre cor poder tornar 
a una realitat realment 
natural, podent-nos acostar i 
interactuar amb infants més 
petits i més grans, tenint 
més llibertat de moviment i 
d’elecció, de que les nostres 
famílies pugueu entrar en el 
nostre espai a acompanyar-
nos de manera activa i 
directa… 

Digues i ho oblido, 
ensenya’m i ho recordo, 
involucra’m i ho aprenc. 

Benjamin Franklin
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Mentrestant, seguirem avançant amb il·lusió i alegria!

Des dels primers passos de la seva educació, 
l’infant ha d’experimentar el plaer del descobriment. 

Alfred North Whitehead

GRUP 4 ANYS
Hola famílies! Nosaltres som el grup de nins i de nines de 4 anys tot i haver viscut 
una interrupció el curs passat, aquest any hem pogut tornar a viure experiències i 
sentir emocions i, sobretot, tornar a veure els amics i amigues que tant hem enyorat. 
Aquest curs ha estat un poc diferent als altres per circumstàncies externes al centre. 
Així i tot, hem tornat amb molta il·lusió! 

Hem tornat grans i ja som més autònoms en les rutines diàries, ens encanta parlar 
i jugar. Som un grup d’infants actius, alegres, curiosos, atents i divertits! Ja no ens 
queda tant per començar el curs de 5 anys on llavors ja serem els nins i nines més 
grans de l’escola! 

Aquest any, hem pogut disfrutar de dues mestres i ens hem adaptat molt bé al canvi.
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Els infants juguen sempre,

 per a ells és sinònim de viure.
(O. Decroly)
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Ens hem hagut d’acostumar a jugar, a aprendre i a relacionar-nos d’una altra manera. 
No ho hem pogut fer amb els companys més grans i més petits de l’escola, però 
també hem après a ser un grup més fort i fer coses que ens ha unit més com a equip.
Ens hem adaptat a una nova realitat, sobretot en els hàbits d’higiene, i en som molt 
responsables. Així i tot hem pogut gaudir dels espais d’aprenentatge dins l’aula, 
on hem après, hem manipulat i vivenciat amb tots els materials que hem tingut: 
a l’espai de les lletres, matemàtiques, construccions, joc simbòlic, art.. tot dins un 
mateix espai.

“Jugar li dona l’oportunitat a l’infant 
practicar el que està aprenent”

(Fred Rogers)
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Però també hem tengut sorpreses, hem cuidat dels nostres insectes per investigar 
i conèixer el seu desenvolupament i també hem elaborat el nostre llibre personal. 
Ens ha agradat molt conèixer la nostra petita història. 
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Aquest curs no hem pogut rebre la vostra visita dins la nostra aula, però hem seguit 
ben entusiasmats celebrant cada moment amb les nostres companyes i companys. 

L’educació és el vestit 
de gala per assistir 
a la festa de la vida

(Miguel Rojas Sánchez)
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GRUP 5 ANYS

Noltros som els nins i nines de 5 anys, els més grans de l’escola! Junts aprenem, 
ens agrada col·laborar i ajudar-nos uns als altres. Som un grup molt mogut, alegre 
i espontani. Gaudim amb els jocs col·laboratius i ens motiven els materials i  
aprenentatges que hem anat consolidant al llarg del curs.

Ha estat un curs diferent, 
però això no ha minvat les 
nostres ganes, il·lusions per 
aprendre i d’arribar, cada 
dia, ben contents a l’escola. 
La pandèmia ens ha deixat 
sense poder compartir el dia a 
dia amb la resta de companys 
de l'escola, els espais 
d'aprenentatge han estat 

únicament per compartir coneixements 
amb el grup, però hem viscut cada 
experiència com si fós única!

       La clau de l’educació no és 
ensenyar, és despertar

(Ernest Renan)
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Al primer trimestre, entre d’altres coses, treballàrem el tema de la Tardor, fent 
activitats enfocades en aquesta estació. També degustàrem els fruits i fruites 
d’aquesta temporada i experimentàrem amb ells.

   

L’ensenyament que deixa empremta 
no és el que es fa de cap a cap, sinó de cor a cor

   (Howard G. Hendricks)
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Al llarg del curs, hem profunditzat en els aprenentatges de la lectoescriptura i la 
lògica-matemàtica, enguany treballant amb els materials dins cada aula. 
   

Tots els aprenentatges més importants
de la vida es fan jugant

(Francesco Tonucci)

El dia de Sant Jordi anàrem a la Biblioteca a veure l’actuació de na Ganghi de “Mans 
Balladetes”, l'única sortida que hem realitzat en aquest curs. Amb ella vàrem gaudir 
de la història i de les grans bombolles de sabó que ens va fer.
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I aquí acabam una etapa important dins les nostres vides per emprendre un viatge 
més llarg a una nova escola, on seguirem descobrint noves aventures i fent-nos grans. 

Sort i encerts, siau feliços!

La funció de l’educació és preparar per a la vida completa.
(Spencer)
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ANGLÈS
Durant les sessions d’anglès  aprenem de manera divertida. Jugam, cantam, ballam, 
interpretam… 

Es realitza una sessió setmanal de llengua anglesa a cada nivell. Sempre s’intenta 
que es segueixi el mateix patró d’inici, desenvolupament i final de la sessió per 
donar seguretat i autonomia als infants. 

 
Les sessions d’anglès estan pensades per tal que sigui una estona agradable i de 
contacte amb la llengua anglesa on els alumnes es sentin a gust i així es motivin a 
aprendre aquesta llengua. 

We have a lot of fun!



24



25

ESPAIS D'APRENENTATGE
Aquests darrers cursos havíem posat en marxa el treball per espais d’aprenentatge. 
Aquest any tan excepcional no hem pogut treballar amb aquesta metodologia 
pròpiament dita, ens hem hagut d’adaptar a les circumstàncies, repartint-nos els 
espais-temps entre els diferents grups estables de convivència, els quals han gaudit 
de treballar amb els companys del mateix grup. Els espais que hem disposat aquest 
curs són:

Art

Benvinguts i benvingudes a l’espai d’art!

L’art és l’expressió 
pel camí més senzill 
dels sentiments més 

profunds.
Albert Einstein
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Art és aquell espai en el que desenvolupem la nostra capacitat artística de manera 
explícita i transversal amb altres àrees (motricitat fina, grafomotricitat, vida pràctica, 
lògica...) com també hi desenvolupem el coneixement i la vivència de la cultura, els 
fenòmens del nostre context… tot a través a l’expressivitat plàstica!

En ell hi trobem múltiples propostes i materials de lliure elecció, i hi desenvolupem 
els sentits i la perspectiva, trobant-hi opcions tant en horitzontal com en vertical, en 
suports de diferents textures, colors, formes i mides, amb eines per realitzar-hi accions 
com retallar, aferrar, estampar, ordenar, moldejar, fer collage, pintar… amb múltiples 
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materials plàstics per poder deixar 
la nostra petjada artística: tempera, 
aquarel·la, pintures de fusta, ceres, 
retoladors prims i gruixuts, guixos, 
llapissos, fang, plastilina, regles...

L’acte de crear art pels infants es tracta del procés, no del resultat. 
Meri Cherry
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L’espai d’art ens encanta perquè ens permet treure el que duem més endins, les 
característiques personals més peculiars i materialitzar-ho i mostrar-ho al món!

Els infants són artistes perquè creuen cegament 
en el seu talent sense por a equivocar-se.

Sir Ken Robinson
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Jardí

A l’escola tenim un tresor, que és el nostre jardí! 
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Al jardí jugam, descobrim i experimentam. Quin goig estar a l’aire lliure! Aquest 
espai ens ofereix moltes oportunitats, i són a partir d’aquestes experiències tan 
enriquidores que ens desperta el nostre interès, ganes de fer, de contar, de sentir i 
de viure les diferents situacions com a moments únics.

Els infants juguen sempre, per a ells és sinònim de viure
(O. Decroly)
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Ja sabem com l’hem cuidar, però 
per dur-ho a terme necessitam 
fer petites accions que quan les 
juntam totes, podem aconseguir 
que el nostre planeta estigui 
satisfet. 
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Una tasca molt important que hem tingut aquest curs: crear el nostre hort amb una 
gran varietat de planter, gràcies a una de les nostres famílies. Cada dia les cuidam i 
veiem el seu creixement. Anem a aportar tots junts el nostre petit granet d’arena per 
fer un món més sostenible, cuidat i responsable.
 
 
 

Molta gent petita, a llocs petits, fent coses 
petites, pot canviar el món

(Eduardo Galeano)
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Construccions

Vos presentam l’espai de construccions...

L’educació és l’art de 
construir, d’edificar 
i donar les formes 

necessàries 
(Herbart)

Construccions és un espai on, mitjançant una oferta molt variada de materials no 
estructurats i diversificats, s’intenta que 
els infants desenvolupin la seva creativitat 
i destresa per a dur a terme construccions 
imaginades o reals. Són construccions 
lliures, emprant diferents materials i 
combinant-los, els infants representen 
diferents propostes, identificant formes i 
figures, tant horitzontal com verticalment.
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Els infants experimenten amb la mida, el volum, el pes, l'alçada, la simetria...oferint 
infinites possibilitats de joc i de creació. Desenvolupant conceptes matemàtics i 
científics mitjançant la combinació de distints tipus de materials. Treballant a més, 
la coordinació òcul-manual, la precisió i el raonament lògic-deductiu.

Gaudeixen del joc a través de diversos materials que els ofereixen la possibilitat de 
crear (a petita i gran escala), d’imaginar i inventar tot allò que se’ls ocorre. Quan els 
infants construeixen i ho fan en grup, interaccionen entre ells per tal d’aconseguir un 
objectiu comú, tot treballant la cohesió, la convivència i l’aprenentatge cooperatiu. 
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A més, les construccions ajuden a posar ordre a les pròpies idees interiors així com 
també potencien la capacitat de concentració dels nins i les nines.

L’aprenentatge és experiència, 
tota la resta és informació

(Albert Einstein
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Psicomotricitat

A l’espai de psicomotricitat els infants senten el plaer del moviment, de la descoberta 
i de la connexió.
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Viuen la psicomotricitat com un 
temps d’expressió, de provar, 
de veure i sentir el moviment, la 
imaginació, la creativitat… És un 
goig sentir les rialles, les converses 
i el joc dels infants!

Lectoescriptura i Matemàtica s’han 
treballat dins les respectives aules.

Només jugant l’infant 
és capaç de ser creador 

i utilitzar la seva personalitat 
en plenitud

(B. Aucouturier)
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FESTES I TRADICIONS

Aquest curs ens ha demostrat la capacitat que tenen els infants d’adaptar-se als 
canvis. Les restriccions que ens ha imposat la situació actual ens ha fet capgirar la 
manera de transmetre als infants les festes, costums i tradicions més arrelades a la 
nostra terra. Creim en la importància de conèixer la cultura popular pròpia i que no 
es perdi amb el temps. 

A més, les festes són un gran recurs per a treballar continguts educatius ja que són 
un element engrescador al llarg de tot el curs. Des de Les Verges fins a Sant Jordi, no 
ens en perdem ni una! 

Festivitat
de Sant Francesc

Per les Verges, 
Bunyols!
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Nadal ens entusiasma!

Iniciativa “Omplim les finestres 
d’estels” per Nadal, per tenir 

presents els qui més estimam
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El Dimoni sempre present, Visca Sant Antoni!

Celebram
el dia de la Pau
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Tast de crespells,
per Sant Blai

Per Carnestoltes, 
cada dia una disfressa diferent!
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Amb unes esgrelles i amb un bacallà…
Pasqua i sa Jaia Corema

Activitats per Sant Jordi
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L'ESCOLA CREIX
En els darrers anys, són moltes les famílies que han confiat en el nostre Projecte 
Educatiu i la petita família del CSFA Son Servera cada dia creix més. És per aquest 
motiu que, any rere any, ens proposam millores a nivell d'instal·lacions i equipament, 
per a satisfer les necessitats que sorgeixen i afavorir un nou model d'aprenentatge 
més autònom i cooperatiu, amb espais agradables i motivadors.

Aquest curs hem obert un nou Espai polivalent de Psicomotricitat, Construccions i 
Interioritat, el qual transformam depenent d’allò que volem oferir i treballar,  i una 
aula de 1-2 anys que ens ha permès atendre les necessitats dels més petits ajudant-
los a desenvolupar les seves capacitats dividint-los per edat i/o nivell maduratiu.
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SOLIDARITAT
25 N

Campanyes solidàries:
Recollida d'aliments

Un any més la nostra escola es suma a la campanya de recollida d’aliments, una tasca 
que es fa possible gràcies a la col·laboració de les nostres famílies juntament amb 
diferents entitats, associacions i persones 
solidàries.

Tots els aliments recollits es fan arribar a 
l’ajuntament i entregats a aquelles persones 
que més ho necessiten, especialment enguany 
ja que moltes famílies s’han vist afectades per 
la pandèmia. Tots aprenem amb campanyes 
com aquesta, grans i petits.
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Hàbits saludables i bona alimentació

Des del nostre centre volem potenciar la importància d’una bona alimentació i 
d’uns hàbits de vida saludables. Una peça clau perquè la nostra alimentació sigui 
saludable és el consum de fruita fresca a diari d’aquesta manera als berenars dels 
nostres infants mai  manca la fruita.

Per tal de fomentar aquest consum d’aliments saludables, a Fruita Bona, han creat 
una campanya de repartiment de fruita per als nostres alumnes, així, des de de dia 
14 de maig fins el 18 de juny, Fruita Bona ens repartirà fruita fresca i de temporada 
o suc de taronja 100% natural cada divendres per berenar. Gràcies per la seva 
aportació. 

A la nostra escola cream bons hàbits des de la primera infància. 
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AMIPA
Enguany, com a any excepcional, no hem pogut gaudir de les múltiples activitats 
que cada curs organitzen des de l’AMIPA. Però no podem oblidar-nos d’aquesta 
associació on les mares i els pares que hi col·laboren sempre estan disposats a 
donar una mà i a organitzar activitats.

La nostra AMIPA, ens acompanya sempre al llarg dels cursos, compartint amb 
els seus membres moments fantàstics, a la vegada que sempre està present per 
millorar i enriquir, encara més, el nostre dia a dia dins l’escola. Sempre disposats 
a col·laborar amb la realització de mercadets, per així contribuir amb el seu granet 
d’arena a la compra de materials per a millorar els espais, oferir contacontes a 
l’escola, organitzant fogueró i carrossa per Sant Antoni i l’abonament de part de les 
sortides escolars. 

Enguany la majoria dels seus membres acaben una etapa, esperem que el proper 
curs aquesta associació segueixi amb la mateixa força i empenta que tots aquests 
anys passats.  L’AMIPA és essencial per a l’escola!

Aquest mes de juny, quan la situació 
epidemiològica ha minvat una mica, ens han 
oferit la possibilitat de gaudir a l’escola d’un 
taller de contacontes pels nins i nines del primer 
cicle i un taller de plastilina per les aules del 
segon cicle. Mil gràcies per l’organització, tots 
hem gaudit moltíssim amb els tallers.
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