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Editorial
Sembla mentida que ja hagin passat quatre cursos des 
de que ens vàrem plantejar entomar  la direcció de l’ es-
cola!!

Quants canvis i quantes coses han passat!!
Durant aquests quatre cursos s’han assumit reptes im-
portants adreçats a la renovació i modernització del 
nostre centre sempre amb l’ajut inestimable de la nostra 
AMPA.

Com a equip directiu, hem treballat activament en l’or-
ganització pedagògica i en l’estructura de gestió que ac-
tualment tenim i ens hem implicat en la inclusió de les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació, tant 
en la gestió com en l’ensenyament. 

L’entorn professional en què es desenvolupa la nostra 
tasca docent és una de les principals motivacions. Són 
molts els bons professionals amb els quals és un plaer 
treballar, professorat motivat per l’ensenyament que in-
cideix positivament en l’alumnat i que és capaç de parti-
cipar activament en projectes d’innovació proposats des 
de la direcció.

Crec que hem assolit  la majoria dels objectius que ens 
vàrem plantejar ara fa quatre anys, la qual cosa ens en-
coratja a continuar treballant cap a l’excel·lència del nos-
tre centre, ja que som conscients que encara hi ha molta 
feina per fer.

Per sort, no estem soles, sabem que podem comptar 
amb tots els companys i companyes de Claustre, amb 
l’AMPA, amb el Consell escolar, amb l’Ajuntament, amb 
els serveis educatius externs, amb el personal PAS i amb 
les persones de les empreses de menjador, d’extraesco-
lars i de neteja. Tot això ens fa tenir la il·lusió per mantenir 
l’esperit del nostre projecte d’escola i de millorar-lo en tot 
el que sigui possible.

Esperem que tots i totes us ho passeu molt bé al llarg 
d’aquest estiu, i que agafeu moltes forces per tornar al 
setembre amb molta energia i empenta per començar un 
nou curs.
Bon Estiu!!!

Mercè Campodarve Salvador
Directora
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Cicle
Infantil

Somiem que som astronautes i fabriquem una nau 
espacial feta amb un rotllo  de paper de wàter.
Mirem a la PDI com s’enlaira una nau espacial

TALLER DEL COET
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Cicle
Infantil

TALLER D’EXPRESSIÓ
CORPORAL

Aquest taller es realitzava a l´aula de psicomotricitat i  els nens havien de fer un viatge a la 
lluna.  Primer de tot ens imaginavem que ens vestiem com a astronautes i començaven a 

caminar per l´espai (escoltant música) feiem diferents desplaçaments. Després cadascú feia la 
seva nau amb robes de teles per poder fer el viatge, i havien d´esquivar els diferents planetes 

(pilotes grans i petites) que ens trobaven. 
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Cicle
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Cicle
Infantil

TALLER DE COLLAGE
En aquest taller hem fet un sol molt bonic però de forma 

diferent i original. Només necessitàvem trossos de 
diferents papers i colors. 



Curs 2014-2015 . N.14

8 Síguenos: Blog:/ampamarcelli http://ampamarcellimoragas.com

Cicle
Infantil

TALLER DE COLLAGE
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Cicle
Infantil

TALLER DE CUINA
En el taller de cuina els nens i nenes d’educació infantil han fet estrelles amb pa de motlle  

utilitzant diferents motlles d’estrelles. Després havien de triar de que volien escampar l’estrella o 
bé xocolata, melmelada de maduixa o préssec o paté. I per últim a menjar-se-la, bon profit!



Curs 2014-2015 . N.14

10 Síguenos: Blog:/ampamarcelli http://ampamarcellimoragas.com

Cicle
Infantil

TALLER DE CUINA
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Cicle
Infantil

TALLER DE FANG i PINTURA
Aquí us mostrem com els nens i nenes d’ed.infantil han gaudit experimentant amb el fang i 

després amb la pintura i com no podia ser d’una altre manera...
Hem realitzat estrelles, llunes, sols... ens encanta l’univers! 
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Cicle
Infantil

TALLER DE JOC
En aquest taller el nens/es han jugat a les cadires utilitzant cercles i un timbal, 
al pica-paret,  a saltar seguint un circuit, a les estàtues, a encistellar cercles i a 

jugar lliurement fent- los rodar.
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Cicle
Infantil

TALLER DE JOC
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Cicle
Infantil

TALLER DEL CONTE
L’activitat consistía en visualitzar el conte: “un collaret d’estels” a la pissarra digital (PDI), 

posteriorment  reflexió sobre aquest.  A continuació feiem l’ el·laboració d’un collar d’estels 
pintat amb ceres com el que el pardal va regalar a la lluna!. 
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Cicle
Infantil
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Cicle
Infantil

TALLER DE LA CORONA
AMB NAUS

Aquest any en el taller de plàstica, ens hem convertit en els reis del cel.
Hem pintat tres naus espacials i desprès les hem retallat. A continuació, les hem enganxat en 

una tira de cartolina negre i ja teníem la nostra corona!
Hem treballat força i ens hem divertit i el resultat ens  ha agradat molt.

Estàvem super guapos i guapes.!
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Cicle
Infantil

TALLER DE LA CORONA
AMB NAUS
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Cicle
Inicial

VISITA AL PARC DE BOMBERS
Aquest any, els nens i nenes de 1r. hem anat d’excursió al Parc de Bombers de Gavà.

La visita va començar a la seva sala de 
reunions, on vam veure dos vídeos de com 
ens havíem de comportar quan hi havia un 
incendi o altres perills. Ens van ensenyar 
que per exemple quan hi ha fum ens hem de 
tapar la boca amb un mocador i moure’ns 
el més a prop del terra possible. Una cosa 
molt important i que tots hem de saber és 
que el número de telèfon d’emergències és 
el 112.

Després de veure els vídeos vam donar 
una volta al parc de bombers per veure les 
instal·lacions. No us ho creure-ho! És com 
una casa gegant! Tenen una gran cuina per 
fer-se ells mateixos els menjars, habitacions 
amb uns quants llits com a les cases de 
colònies! I no només això! Tenen dues sales 
per fer exercici i mantenir-se en forma. El 
que té d’especial és una sala de control 
on hi ha molts telèfons i des d’on s’activa 
l’alarma.

No només ens van explicar aquestes 
cosetes, sinó, que ens vam sentir veritables 
bombers posant-nos els seus uniformes i 
pujant als camions.
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Inicial
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Cicle
Inicial

PROJECTE DE 2n: ELS ANIMALS
Aquest curs acabem el Cicle Inicial i els alumnes de 2n hem realitzat un projecte interdisciplinar

En primer lloc vam escollir entre 
tots i totes de quin tema volíem 
que tractés el nostre projecte. 
Després de fer votacions el 
tema escollit per la gran majoria 
va ser: “Els animals”.

Després d’una setmana hem 
aprés moltes coses sobre els 
animals: com són, d’on neixen, 
de què s’alimenten, on viuen 
... i ho hem treballat de moltes 
maneres, algunes d’elles noves 
per nosaltres i que ens han 
agradat molt, com per exemple 
llegir i fer gràfics amb dades 
d’animals, activitats interactives 
de la PDI referents al tema i fins i 
tot una manualitat amb CDs que 
ens va quedar molt bonica !

També hem adaptat feines que 
hem fet durant tot el curs al 
tema escollit, fent problemes 
que tenien els animals com 
a protagonistes o lectures de 
diferents animalons.

Ens ho vam passar d’allò més 
bé escoltant i cantant cançons 
sobre animals a la classe de 
música, aprenent vocabulari en 
anglès i fent un joc de pistes 
molt divertit a l’hora d’Educació 
Física.

Després de tota la setmana 
treballant tants aspectes 
diferents dels animals tenim clar 
que hem aprés molt però encara 
podem anar aprofundint molt 
més per conèixer moltes més 
coses de tots els animals que 
ens envolten.

Us convidem a que feu una 
ullada a la mostra de fotografies 
que us deixem perquè us feu 
una bona idea de tot el que hem 
treballat.



Curs 2014-2015 . N.14

25 Síguenos: Blog:/ampamarcelli http://ampamarcellimoragas.com
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Inicial

PROJECTE DE 2n: ELS ANIMALS
Aquest curs acabem el Cicle Inicial i els alumnes de 2n hem realitzat un projecte interdisciplinar
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Cicle
Mitjà

SORTIDA AL
PARC DE LES OLORS

El passat 13 d’Octubre de 2014 
els alumnes i mestres de Cicle 
Mitjà ens vam endinsar a la Vall 
de Ros i més concretament a un 
poblet anomenat Riells del Fai. 
Allà es troba un paratge preciós 
anomenat Parc de les Olors on 
vam gaudir d’un dia envoltats de 
natura i un Sol espectacular. 

Quan vam acabar d’esmorzar, 
ens van introduir en el magnífic 
món de les olors de les plantes 
aromàtiques! Hi havia tantes 
plantes! La monitora ens va 
ajudar a identificar moltes d’elles 
i a aprendre molts dels usos que 
tenen. Per exemple, la Farigola 
és una planta aromàtica perfecte 
per combatre els refredats i la 
tos.

La planta anomenada Sempreviva 
es diu així perquè aguanta molt les 
dures condicions atmosfèriques 

i ens ajuda a combatre algunes 
al·lèrgies.

Ens van explicar que les plantes 
que s’utilitzen per cuinar es 
diuen plantes culinàries mentre 
que les que ens ajuden quan 
estem malalts es diuen plantes 
medicinals. Després de dinar, 
vam plantar una petita planta 
aromàtica en un test, la qual 
desprès ens vam emportar a 
casa, i vam repassar algunes 
de les coses que havíem 
après sobre les utilitats de les 
plantes.

Però, aquí no acabava l’excursió! 
L’últim taller va consistir en fer 
un petit saquet amb una planta 
aromàtica que si el col·locàvem 
a la nostra tauleta de nit ens 
ajudaria a dormir. La veritat és 
que aquell dia vam aprendre 
moltes coses sobre les plantes!

Lavanda

Farigola
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Cicle
Mitjà

SORTIDA AL MOLÍ PAPERER

La visita va ser molt 
interessant ja que 
primer ens vam explicar 
moltes coses sobre 
la història del Molí 
Paperer, quina tasca 
duia a terme cadascuna 
de les persones que hi 
treballaven a la fàbrica 
segons la seva edat i 
quina és l’estructura de 
l’edifici.

Després  vam poder veure com es fabrica el paper i quines màquines es feien servir.

El dia 26 de gener els nens i nenes de cicle Mitjà vam anar d’excursió al Molí Paperer
situat a Capellades.
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Cicle
Mitjà

SORTIDA AL MOLÍ PAPERER

I finalment els monitors ens van preparar un taller on vam tenir l’oportunitat de fabricar el nostre propi 
paper. 

Quan vam acabar la visita vam dinar en un parc que hi havia a prop i vam jugar una estona fins l’hora 
de marxar. 

Va ser molt divertit i ens va agradar molt aquesta sortida!
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Cicle
Superior

SORTIDA DE 5è 

Durant aquest curs, els alumnes 
de cinquè hem realitzat diverses 
visites al medi.

Sssshhh... Silenci! Comença la 
pel·lícula... A l’espai Maragall, 
L’Ernest i la Celestine ens van 
ensenyar que l’amistat és lliure 
de prejudicis.

Calafell va ser el punt de 
trobada on ens vam convertir 
en autèntics ibers: vam poder 
experimentar la seva forma 
de viure, vam conèixer altres 
cultures de l’Edat Antiga i, fins 
i tot, vam aprendre a escriure 
com ells! 

Convidats per la Diputació de 
Barcelona, vam visitar el Parc 
Natural del Garraf, on vam 
poder observar les principals 
característiques de la seva 
flora i fauna. 

Durant el curs, la Guàrdia Urbana 
ha vingut a l’escola per donar-
nos consells sobre la seguretat 
viària i, com a premi pel nostre 
bon comportament, vam anar 
al Parc de Trànsit de Viladecans 
per posar en pràctica els nostres 
coneixements...va ser una 
carrera trepidant.

Segur que molts de vosaltres 
a l’escoltar la paraula “korfbal” 
no teniu massa idea de que es 
tracta, això no passa a cicle 
superior, on ben segur que us 
poden explicar com jugar a 
aquest esport cooperatiu. 

I finalment va arribar el moment 
més esperat pels alumnes... 
LES COLÒNIES!!! Cala Giverola 
va ser l’escenari perfecte per 
gaudir durant tres dies del mar, 
de jocs d’aigua, de tir amb arc, 
de molta piscina i tobogans i, 
sobretot, de bona companyia. 

No tot el que s’aprèn a l’escola ha de ser dins de l’aula, sovint per adquirir millor els coneixements 
fa falta sortir a l’exterior. 
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Cicle
Superior

SORTIDA DE 5è 
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Cicle
Superior

SORTIDA AL MONTSENY 6è 

Una de les activitats projectades en la realització 
del projecte interdisciplinari que estem fent a 6è, i 
el tema del qual és el Montseny, va ser una sortida 
a conèixer in situ, aquest Parc Natural.

Així, el dia 17 d’abril vam gaudir d’un dia a la Natura.
En aquesta excursió vam aprendre molt sobre el 
Montseny: la seva fauna, la seva vegetació, on 
està situat...

Vam esmorzar per agafar energia i poder començar 
la sortida. Un cop acabat, vam aprendre el significat 
de diferents senyals que ens podríem trobar, com: 
no pescar, no agafar minerals... 

Després pujàrem la muntanya, on observàrem 
espècies vegetals, com el romaní, el pensament 
del Montseny... 

No vam trobar animals, però si els seus rastres, 
més concretament, les seves petjades i els seus 
excrements. Sobretot, rastres de porcs senglars, 
però també d’animals més petits, com els conills 
o les llebres.

Sortida per conèixer in situ aquest Parc Natural de Catalunya
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Cicle
Superior

SORTIDA AL MONTSENY 6è 

Quan estaven al Pla de l’Ase Mort, vam contemplar els altres dos cims més importants: el Turó del Home 
i el Matagalls.

Al cap d’una bona caminada, vam arribar a una zona on hi havia un estable, que al principi ens pensàvem 
que era una casa petita per a persones, però encara no havíem arribat al cim.

Un cop allà, vam veure, espècies vegetals diferents, vam descansar una estoneta i ens vam preparar per 
baixar.

Finalment, a l’hora de dinar vam anar al Brull, a un parc situat al costat de l’església on, després de dinar, 
aprofitàrem per jugar fins a l’hora de tornar a l’escola.

Al dia següent, tots vam comentar la sortida i vam coincidir en què havíem passat una jornada magnífica.
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Cicle
Superior

SORTIDA AL MONTSENY 6è 
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ENGLISH DAY

Aquesta activitat va tenir lloc a la plaça de 
l’Ajuntament. Allà, els/les mestres d’anglès havien 
preparat uns jocs per treballar conceptes d’aquesta 
llengua.

Cada joc ocupava un espai a la plaça 
i estava supervisat per un alumne 
de Secundària, que era l’encarregat 
d’explicar a l’alumnat de sisè de 
primària, la dinàmica que s’havia de 
seguir.

Per realitzar aquests jocs, es van fer 
grups d’alumnes, tenint en compte que 
en cada grup hi havia nens procedents 
de totes les escoles públiques.

Els nens i nenes anaven passant d’una 
prova a una altra, fent proves com per 
exemple: el Twister, un Karaoke, bingo 
de paraules, balls i mímica entre altres, 
i totes en anglès.

Al final de cadascuna, ens qualificaven com havia 
sigut realitzada la prova. 

A l’acabar les activitats i una vegada qualificades 
totes les proves, ens van donar un entrepà i una 
ampolla d’aigua, i allí asseguts en rotllana, ens 
vam menjar aquell deliciós esmorzar que les mares 
de l’AMPA dels coles que participaven, havien 
preparat per a tots els nens i nenes. 

Molt feliços després d’haver compartit una 
estona amb companys d’altres escoles, era hora 
de tornar al Marcel-lí. Aquesta havia sigut una 
experiència per aprendre noves coses en anglès i 
també, per poder conèixer altres nens i nenes que 
probablement seran els nostres companys l’any 
vinent quan anem a l’institut. 

El dia 28 de Maig, vam celebrar juntament, amb els altres 
centres públics de Gavà, el dia de l’English Day
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LA LLENGUA FRANCESA:
SEGONA LLENGUA

ESTRANGERA EN EL CENTRE

Ja portem tres cursos des de que s’imparteix 
el francès com a segona llengua estrangera 
a l’escola a tot el cicle superior.

Fa tres anys que des del Seminari de 
coordinació primària –secundària en 
llengua francesa estem treballant  
amb els dos IES de Gavà: IES 
Bruguers i IES Calamot, organitzant 
activitats conjuntes en francès per 
garantir l’aprenentatge d’aquesta 
llengua en els tres centres.

Aquest any hem celebrat la II ÈME 
JOURNÉE POUR LA RELANCE 
DE LA LANGUE FRANÇAISE À 
GAVÀ.

Es tracta d’una trobada 
entre alumnes dels IES i 

de 6è de primària del 
Marcel·lí  Moragas 
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LA LLENGUA FRANCESA:
SEGONA LLENGUA

ESTRANGERA EN EL CENTRE
on els grans fan una representació 
teatral sobre un conte popular. En el 
nostre centre treballem durant el segon 
trimestre el vocabulari, estructures 
lingüístiques, argument,… dels contes 
que ens representaran els companys 
dels instituts. Els alumnes dels IES 
adapten aquests contes a l’actualitat 
creant escenes divertides  i que ens 
fan passar una molt bona estona. Les 
representacions es fan al teatre que hi 
ha a l’IES Bruguers al final del segon 
trimestre del curs.

Aquest any finalitza els nostre projecte 
PILE (Projecte d’innovació de llengües 
estrangeres). Durant aquest cursos hem 
comptat amb dues auxiliars de conversa 
en francès de les que hem aprés moltes 
coses. Des de la revista volem agrair 
a la Sophie i a l’Anne per la seva feina 
i el seu acompanyament en aquest 
projecte, també a l’Alicia Aguilar que 
des del Departament ens ha introduït en 
el món de la innovació i dels projectes 
internacionals.

Pel que fa al curs vinent, us hem de dir, 
que farem francès a 4t de primària, a 
més a més de l’anglès, el castellà i el 
català les altres llengües de la nostra 
escola.
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CANÇONS PER A L’ESTIU 2015

ANTONIO OROZCO
Estoy hecho de 
pedacitos de ti

BLAUMUT
Pa amb oli i sal
Bicicletes

DAVID BISBAL
Culpable
Olvidé respirar

ENRIQUE IGLESIAS
Bailando
Noche y día

FILIPPO LANDINI
Som Com Som

GOSSOS
Corren

JOAN DAUSÀ
Teo va l’escola

LLUÍS LLACH
Que tinguem sort

MALÚ
Desaparecer
Ahora tú

PABLO ALBORÁN
Quién

RICKY MARTIN
Adrenalina (amb la 
Jennifer López)
Adiós

SHAKIRA
Waka Waka
(Esto es Africa) 

SERGIO DALMA
Si te vas

TEQUILA
Rock and roll en la 
plaza del pueblo

TERÀPIA DE SHOCK
Sense tu

THE REFRESCOS
Aquí no hay playa

Us recomanen algunes cançons que ens agraden i que podeu escoltar aquest estiu.
Per: Pau Ocón (4t A) i Aitor Casas (4t B)

Àrea de
Música
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Àrea de
Música

BOOMWHACKERS i BATERIA

Aquests tubs musicals de colors corresponen a una nota de l’escala musical i ens han permès treballar 
diferents melodies, patrons rítmics i harmonies. 
 
El dia 17 de juny va venir a l’escola el bateria Javier Poyatos (tiet de dos alumnes de l’escola) i ens va 
ensenyar les parts de la bateria, va fer una demostració i fins i tot ens va permetre tocar amb altres 
companys de la classe.

Durant aquest curs 2014-15 hem fet un pas enllà en l’àmbit musical: hem tocat els Boomwhackers i 
hem gaudit d’una audició de bateria al pati. 
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TALLER DE FANG

Aquest curs s’han realitzats diferent treballs de fang aprenent diferents tècniques: planxa, modelatge de 
la figura humana, buidat, ... Els alumnes han gaudit em aquest taller i han desenvolupat la seva creativitat.

Durant aquest curs hem comprat un forn de ceràmica nou, el vell es va espatllar. Amb aquest nou forn 
tenim la possibilitat de coure les peces de fang a temperatures més altes, és per això, que creiem que 
millorarà la qualitat dels treballs dels nostres alumnes.
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TALLER DE FANG
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TALLER DE FANG
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Educació
Infantil

PSICOMOTRICITAT
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Primària
EDUCACIÓ FÍSICA
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TROBADES i
JORNADA ATLÈTICA

Voleu veure més? Entreu a http://educaciofisicamarcellimoragas.blogspot.com.es/
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AMPA
Benvolgudes famílies, 
l’AMPA vol aprofitar la 
revista Marcel.lina també 
per acomiadar el nostre 
curs que ha estat molt 
intens. Acomiadem als 
nostres nens més grans 
i rebem als nous, tot i 
que sembla que l’any 
vinent tindrem només 
una clase de P3. Tot i 
així, esperem amb molta 
alegria l’arribada de les 
noves famílies i els nous 
alumnes a l’escola.

Ja sabeu que la nostra 
tasca sempre ha estat 
la de lluitar perquè 
els nostres fills i filles 
tinguin cada vegada 
més oportunitats i més 
igualitàries a tots els 
àmbits de la seva vida 
escolar. Es per això que 
us ajudem a gestionar 
i aconseguir noves 
ajudes, beques i a donar 
oportunitats de tenir 
noves activitats cada 
any a l’abast de tothom.

• El nou any l’engegem 
amb molta il·lusió i amb 
molta feina que segur 
que podem dur a terme 
amb la col·laboració de 
tots vosaltres, tots som 
AMPA i us necessitem. 

• Aquest curs ha estat 
un rècord de famílies sòcies, més del el 88% i el 
100% de socialitzades, el nostre gran Projecte 
portat a terme juntament amb l’escola. 

• Encara tenim un repte!!! Engrescar a aquestes 
famílies a col·laborar i a entendre que ser TOTS
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AMPA
Durant aquest any hem impulsat nous 
projectes que us detallem com ara: 

- La Comissió Inclusiva: arrel del fet de que a 
l’escola ens han donat una unitat de USSE 
(Unitat de Suport a la Educació Especial) 
per a 8 nenes d’Educació Infantil, ens  ha 
semblat adient crear un òrgan de treball que 
serveixi per donar veu i tractar temes que 
puguin afectar i preocupar a tots els pares 
de l’escola. Com diu la nostra directora, “tots 
els nens tenen alguna necessitat especial, ja 
sigui social, afectiva, económica, cognitiva 
o de discapacitat” a nostra tasca es educar 
en igualtat i de forma inclusiva, que tots els 
tipus de nens puguin treballar junts i gaudir 
de les mateixes oportunitats sempre que 
sigui possible. Creiem que pares i mares 
organitzats podem fer més força davant el 
Departament d’Ensenyament per demanar 
els recursos que ens calen i garantir una 
escola inclusiva real i de qualitat. 

- També enguany hem creat la ESCOLA DE 
PARES, un àmbit on volem tractar temes 
d’interès de totes les famílies i resoldre 
conflictes i qüestions que ens afecten a tots i 
totes. 

-     L’Escola de Pares és un espai 
d’informació, formació i reflexió dirigit a pares 
i mares, sobre aspectes relacionats amb 
les funcions parenterals. És un recurs de 
recolzament a les famílies amb menors per a 
que puguin desenvolupar adequadament les 
seves funcions educatives i socialitzadores 
i superar així situacions de necessitat i risc 
social.

Tots estem d’acord en reconèixer que la funció 
de pares és una de les feines més important, 
més compromesa i més gratificant, però al 
mateix temps més difícil, que pugui haver. Així, 
durant aquest any hem organitzat cicles de 
xerrades sobre temes d’igualtat  o tallers de 
cuina i xerrades sobre nutrició perquè pensem 
que són aspectes que afecten a tots els nens i 
nenes de l’escola.

I també hem treballat per la consolidació 

d’altres projectes que ja tenim en marxa:

• LA COMISSIÓ DE SOCIALITZACIÓ: 
Formada per direcció, cap d´estudis, mestre 
i AMPA l’hem aconseguit i ja som una escola 
100x100 socialitzada per primera vegada al 
curs 2013-14.

• MENJADOR: L´AMPA per segon any es 
fa càrrec de la contractació del servei de 
menjador. Hem fet una tasca de control i 
supervisió de les activitats del menjador i 
hem tancat un any amb una baixada del preu 
del servei i amb una notable millora en les 
activitats i la varietat del temps que passen 
els nens en el horari de migdia

• ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: El curs 
2014-15, les activitats extraescolars han 
començat al setembre, coincidint amb l’inici 
de curs.

- Aquest curs, el nombre d’activitats ha estat 
de 12

-42% la participació dels nens/es, és a dir, 452 
usos/ setmanals.
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AMPA
• PARTICIPACIÓ ALS PREMIS LOCALS DE 

LA CIUTAT DE GAVÀ, GAVÀ EDUCA amb 
tres projectes presentats que formen part de 
la tasca de tot l’any a l’AMPA. També vam 
presentar candidatura als PREMIS FAPAC 
2015 amb un guardó de cortesía per totes les 
escoles que amb els seus innovadors projectes 
col·laboren amb el creixement de la nostra 
societat educativa

• SUBVENCIONS COLÒNIES I EXCURSIONS: 
Aquest curs, l´AMPA ha subvencionat a les 
famílies associades a prop de 7000€ en 
excursions i colònies.

NOVA PÀGINA 
WEB AMB NOVA 
PLANTILLA I DOMINI 
.CAT
L’AMPA juntament amb 
un pare de l’escola que 
voluntariament està 
treballant amb nosaltres, 
estem construint un 
nou lloc web per tenir 
una web més dinàmica, 
interactiva i més 
moderna. El proper curs 
gaudirem d’aquesta 
nova página amb nous 
continguts i noves 
utilitats. 

• PROMOCIÓ DE L´ESPORT A 
L´ESCOLA: L´AMPA a través de 
l´Associació Esportiva, formada 
pel professor d´educació física i 
components de l´AMPA, treballem en 
la promoció dels esport minoritaris 
a l´escola, donant oportunitats de 
còneixer i provar diferents esports. A 
través d´aquesta associació l´AMPA 
subvenciona sortides i promocions 
d´aquests esports, així com la Jornada 
Atlètica.
 
• DISTRIBUCIÓ DE LLIBRES: 
Organització i venda de llibres de text 
per a tots els cursos. Durant dos dies 
del mes de juliol des de les 9:30h fins a 
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AMPA

les 18:00h en horari interromput, per a donar 
facilitat horària a les famílies.

• DISTRIBUCIÓ DE SAMARRETES AMB 
UNA IMATGE I LOGO DE L’AMPA a tots els 
nens i nenes que durant aquest últim any han 
fet una activitat extraescolar amb nosaltres.

• ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: Hem obert 
l´AMPA tots els dilluns de 9:00 a 9:30h i els 
dimarts i dijous de 16:30h fins les 17:30h de 
totes les setmanes del curs, a part del suport 
de quatre dies setmanals durant tot el mes 
de setembre per poder donar suport a totes 
les famílies que han necessitat quelcom de 
nosaltres.

• PARTICIPACIÓ AMB 
ALTRES ENTITATS: Un 
altre punt on cal fer ènfasis 
és la participació com a 
entitat a comissions que 
l´ajuntament ha organitzat, 
com és Gavà Solidària, 
la comissió Violeta per 
la Igualtat de Gènere, la 
comissió d´Esports. I amb 
altres entitats de la nostra 
ciutat com és l´AAVV 
Can Trias, Quercus, la 
Coordinadora d´AMPAS 
de Gavà, el Club Bàsquet 
Gavà.
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AMPA
Enguany, hem seguit 
consolidant totes les festes:

FESTA 
MULTICULTURAL
El 8 de novembre del 2014, 
varem celebrar la sisena 
Diada de la Multiculturalitat a 
l’escola. Diverses entitats de la 
ciutat han participar i ens han 
pogut apropar el seu projecte 
solidari, ens han ajudat a 
organitzar tallers i jocs, i tot 
plegat dinamitzat per la figura 
d´un animador. També com 
recordareu les famílies vàrem 

ser solidaries en l’aportació d’aliments en la qual 
varem ser capaços de recollir prop de 100kg 
de menjar que van ser lliurats a Càrites de Gavà 
i varem ser solidaris amb la Marató de TV3, 
recollint els vostres donatius. 

HERALD DELS REIS
Una vegada més, hem aconseguit amb l’ajut de 
vosaltres, que l’herald Reial arribés a la nostra
escola per a repartir els llumets que els nens i 
nenes havien de dur la Nit de Reis per assenyalar
el camí als Reis Mags fins a la nostra ciutat.

CARNESTOLTES
Varem participar a la Rua de 
Carnestoltes de la ciutat amb unes 150 
persones i la temàtica escollida en reunió 
va ser “Músics d’avui i de sempre”.

SETMANA DE LA 
IGUALTAT
Per tercer any consecutiu, i per a 
commemorar el Dia Internacional de la 
Dona, des de l’AMPA vàrem organitzar 
un seguit d’activitat orientades a 
fomentar la igualtat de gènere. Les 
activitats es van pensar en funció de 
l’edat dels alumnes i, comptant amb el 
vist-i-plau dels coordinadors de cicle, 
van ser dirigides per especialistes en la 
matèria.
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AMPA
EXCURSIÓ A LES 
MINES DEL FERRO 
DE GAVÀ
El dissabte 26 d’abril, per segon 
any i amb la col·laboració de 
l’associació QUERQUS de 
Gavà, vàrem commemorar el dia 
internacional de l’aigua amb una 
excursió pels nostres voltants 
on Querqus ens va descobrir 
indrets molt interessants pels 
nostres nanos. Jornada matinal, 
compartint caminada, esmorçar i entorn.

SANT JORDI
Un any més, i gràcies a la assistència d´uns 35 
pares i mares que voluntàriament han col•laborat 
en la representació de l’obra “ LA *LLEGENDA 
DE SANT JORDI”, s’ha pogut dur a terme aquest 
bonic acte que tan agrada als nens de la nostra 
escola i als de l´escola Maria Felip. 

CAMINADA DE LES 
FERRERES. 17 MAIG 2015
Hem estat un dels patrocinadors principals 
d’aquesta sortida en familia pels voltants de 
la nostra ciutat i la nostra escola. Més de 100 
persones vam gaudir d’una sortida guiada 
per la Associació Muntanyenca local, la UME i 
organitzada per l’Associació de Veïns del barri de 
Can Trias.

FESTA DE FI DE CURS
Es va celebrar el 13 de juny, i va consistir en 
inflables, festa de l’escuma, passeig en pony i 
ball i animació per a tot el públic. Els/les alumnes 
de cinquè es van encarregar del servei de bar 
(begudes, patates fregides, entrepans, fruita, 
etc.) per a recollir diners pel viatge de final de 
curs del proper curs.

Finalment volem desitjar-vos un bon estiu i agrair 
la vostre col·laboració. 

Us animem a participar i formar part d’aquest 
enorme projecte, 

Ja sabeu AMPA SOM TOTS!!!!
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