
Podreu portar els nens/es 
a activitats d'estiu?

AMB LA PARTICIPACIÓ DE “L’ESPLAI”

Bones pràctiques als
centres educatius

Jugadors de bàsquet del Barça 
Banderoles manufacturades, pòsters fets a classe,
les veus afinades per a cridar ben fort i els nostres
esportistes aguantant el tipus i el fred que feia men-
tre esperaven, vestits de competició, l'entrada
triomfal dels jugadors del Barça. Tot preparat, el dia
25 de novembre passat per rebre al pivot blaugrana,
Fran Vázquez i al nou fitxatge d'aquesta temporada,
André Barrett. El Fran Vázquez i l'André Barret no
van trigar en sentir-se com un nen més i al cap de
pocs minuts ja van començar a mostra-nos el que
són capaços de fer aquests professionals: taps,
esmaxades, triples... no va faltar de res. En el torn de
preguntes, els jugadors van remarcar que cal molt
treball, esforç i disciplina per arribar a l'esport d'elit.
GLÒRIA FILLAT

CEIP Cervantes -Barcelona 
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L'Edu i el Xef amb els alumnes
El 13 de desembre de 2008 a l'Escola Rivo Rubeo
de Rubí es va celebrar la festa inaugural, amb parti-
cipació del personal docent i no docent, alumnes i
famílies. També, l'esbart Dansaire de Rubí, els
geganters del Teresa Altet, els castellers de Rubí i
l'AV de Can Serrafossà.
Es van fer visites pel centre, danses, tallers i dinar
de germanor. Durant els tallers, va aparèixer un
personatge al pati; “L'Edu Natura”. Els alumnes
molt il·lusionats en veure a l'Edu i al Xef a la inau-
guració, els hi explicaven a la família totes aquelles
coses que havien après i que els hi havia ensenyat.
L'Edu Natura els hi va portar un regal molt deliciós,
unes boníssimes mandarines.
MARTA CABRERA

CEIP Rivo Rubeo -Rubí
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Participant en el disseny del futur parc
La nostra escola està situada davant d'un parc en
construcció, el Parc de la Unitat i, des dels inicis,
varem tenir la idea que la comunitat fes propostes
per al nou parc. Varem demanar la participació de
pares, veïns, altres escoles... Les tècniques d'Agen-
da 21 van supervisar i recolzar el projecte, i ens van
fer suggeriments molt valuosos. 
L'escola, com a part important de la comunitat edu-
cativa, vol participar en la presa de decisions del
futur parc, en la línia de poder ajudar a oferir a la
petita infància entorns urbans amables, vivibles, on
conèixer i experimentar. Un cop consensuada i fina-
litzada la proposta l'hem presentat al districte i
l'hem convertit en el tema del nostre Carnestoltes. 
COMUNITAT EDUCATIVA DE L'EBM VALLDAURA

EBM Valldaura - Barcelona 
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Concurs de relat curt sobre el Nadal
El concurs literari i/o de relat curt sobre contes de
Nadal, es va fer el 17 de desembre de 2008, a l'au-
la d'estudi. Rosa Bassas, monitora de l'aula, va ser
la responsable. Durant 2/3 setmanes els infants
de 3r a 6è que aprofiten aquest recurs, van
començar a treballar els seus propis contes nada-
lencs. A més de ser un grup poc homogeni, de
diferents cursos de primària, hi havia diversitat
cultural ben patent -xinesos, africans, catalans,
àrabs... 
El desenvolupament del concurs va consistir en la
lectura dels contes (pels autors o per la monitora).
Hi van participar un total de 17 nens i nenes. Els
finalistes van ser “Carlota”, “Iris”, “Messi”. 
JORDI ALVAREZ

CEIP Josep Manuel Peremàs - Mataró 
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Pares i mares diuen la seva

Montserrat Soler
33 anys
3 fills de 7, 5 i 2 anys
Santa Perpètua 
de la Mogoda

Campaments, art, esport    
Sí, tenim intenció de portar-los,
nosaltres al juliol treballem i es
clar, necessitem deixar els fills a
algun lloc. El més gran el portarem
als campaments de l'esplai que
són deu dies i la resta de dies
volem mirar de portar-lo a l'Escola
Esportiva del poble. El més petit
va a l'escola bressol i el mitjà
estem mirant de portar-lo a l'Es-
plai Artístic de la Granja que orga-
nitza l'Ajuntament, i s'entra per
sorteig. És difícil lligar-ho tot.

Carme Parra
53 anys
2 fills de 19 i 13 anys 
L'Hospitalet
de Llobregat 

Al casal d'anglès
En els darrers dos anys, el nostre
fill petit ha assistit al casal
d'anglès que es realitza a CEN-
TRE ESPLAI mateix, al mes de
juliol. La veritat és que cap dels
dos és entusiasta de les activitats
que suposen marxar de casa, per-
què no s'hi acaben de trobar a
gust. Malgrat això i malgrat la crisi
econòmica, enguany tornarà a
assistir al casal d'anglès, perquè
no crec que hagi d'estar vagant
per casa i el carrer.

Laura Llopart 
40 anys
2 nens de 
7 anys i 23 mesos 
Collbató

Prioritzem les colònies   
Enguany serà la tercera vegada
que el meu fill anirà de colònies i
ho farà amb l'escola però també
hi ha anat amb casals d'estiu, per
cert a un dels nostres terrenys
d'acampada, Els Oms. Per a
nosaltres com per a altres pares la
situació econòmica no és gens
fàcil, però ens estem d'altres
coses per tal de que ells puguin
fer les activitats extraescolars i les
colònies perquè entenem que es
una experiència molt positiva i
plena de noves vivències.
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