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Sabíeu que el 2013 és l’any de l’educació? Qui ho diria! L’any de l’educació arriba en el 

moment menys oportú, quan l’educació està patint una gran manca de recursos amb les 

famoses retallades.

Segons l’última edició del PIRLS (Estudi internacional de progrés en comprensió lectora) 

i del TIMSS (Estudi internacional de tendències en matemàtiques i ciències), Espanya, 

juntament amb Noruega i Bèlgica, obté les puntuacions més baixes en comprensió lectora. 

En matemàtiques encara anem pitjor: hi ha menys estudiants excel•lents i més estudiants 

endarrerits que a la mitjana dels països participants. En ciències estem una mica més a 

prop de la mitjana, encara que per sota.

La qualitat de l’educació és molt important en el desenvolupament d’un país. Especialment 

cal centrar els esforços en l’educació infantil, perquè tenir una bona base de petit 

disminueix la probabilitat d’obtenir puntuacions baixes. Altres factors importants són: 

incentivar l’interès per la lectura i la implicació familiar. S’ha de tenir en compte que les 

expectatives dels pares condicionen les expectatives dels seus fills, i això n’afecta el seu 

rendiment.

La situació econòmica no ens ajuda a millorar, però no ens hem de rendir. Hem de pensar 

entre tots altres vies o procediments per fer que les escoles tirin endavant i que els nens 

no en pateixin les conseqüències. 

Ara, amb l’estiu per endavant i les vacances a punt, ens oblidarem dels problemes durant 

uns mesos i tindrem temps per pensar noves iniciatives per construir una escola millor.

Els nens i les nenes de l’Encís del 6 seguiran un altre camí i algunes famílies deixarem de 

formar part del Pompeu. Cada any és el mateix: famílies noves comencen i d’altres acabem 

el cicle. En nom dels que finalitzem aquesta etapa, desitgem que seguiu fent força com 

fins ara i que cada vegada s’impliquin més pares i mares a les tasques de l’Ampa. Però, 

primer de tot, que passeu unes fantàstiques vacances i una bona entrada al curs 2013-2014. 

Núria Catalan i ArbósNúria Catalan i Arbós

mare d’una Encís del 6mare d’una Encís del 6
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LES CARMANYOLES TAMBÉ ES PERDEN

Tot va començar en una CUP, el dotze de desembre de 2012… cada dia quedaven carmanyoles 

pel pati i les pobres no s’havien què fer quan ningú no les recollia a l’hora de la sortida. 

Així que entre totes i tots vam acordar buscar algun racó de l’escola on posar-les. Es va 

demanar si una classe  se’n podria fer càrrec i en Gerard i la Noelia, com a representants de 

Camí al Tres, van oferir-se voluntaris. 

Així que vàrem posar fil a l’agulla! Entre tots i totes pensàrem que el lloc més adient seria 

al vestíbul de l’escola, i que havia de ser un racó on es veiéssim molt les carmanyoles 

però no fos de pas. Una vegada trobat l’espai, calia començar-nos a repartir la feina! Un 

grup mesuraria l’espai per saber com n’havia de ser de gran la caixa..., un altre la va anar 

a comprar amb la Cristina... un altre va fer el cartell amb imatges de carmanyoles que 

penjaríem a la paret... i l’últim grup faria els rètols amb retoladors per enganxar-los a la 

caixa. 

. 
A la següent CUP es va explicar aquesta 

nova organització. Així, quan algú no troba 

la seva carmanyola va a buscar-la a la caixa. 

Oooooooooohhhhhhhhhhh!!! Però no 

sempre es troba...les carmanyoles igual que 

nosaltres, necessiten tenir NOM, d’aquesta 

manera és més fàcil recuperar-les.

Cada dia n’hi ha més ... aviat podrem 

muntar una botiga de plàstics!

. 

Camí al Tres (2n EP)Camí al Tres (2n EP)



4 54 5

Les Àligues, els Dinosaures i les Tortugues 

hem estat de colònies a Can Brugarola, 

amb els pirates ajudants d’en Cap de Trons.

Allà hem pogut observar, tocar i descobrir 

coses dels animals que viuen al mar 

(peixos, musclos, gambes, pops,...). També 

hem vist els aquaris que tenen i, alguns 

(els Dinosaures i les Àligues) fins i tot hem 

netejat seitó per fer la conserva!

Tot i que el temps no ens ha acompanyat 

gaire, hem gaudit moltíssim jugant a la 

platja!

Però el que més ens ha emocionat ha 

estat... trobar el tresor!!

Dos cofres plens de monedes de xocolata, 

de mocadors i pegats!
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COLÒNIES PARVULARI: P3, P4 I P5COLÒNIES PARVULARI: P3, P4 I P5

Canet de MarCanet de Mar

Ja ho veieu, hem  tornat 

fets uns/es autèntics/

ques pirates!!

Equip de parvulariEquip de parvulari
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Vam marxar el dimecres 22 de maig i a 

l’arribar ens van presentar a les monitores. 

Una vegada instal•lats i instal•lades vàrem 

anar al Pantà de Sau. Vam veure al gegant 

Maurici que s’havia convertit en una 

muntanya de pedra. La punta del campanar 

es veia al mig del pantà que estava tot ple 

d’aigua. A la tarda vam fer una gimcana 

de bandolers, després en un taller vàrem 

posar el nostre nom i sobrenom de 

bandolers en un mocador. Després de 

sopar i amb les llanternes a la mà, vam 

sortir a fer un vol pel bosc a veure si veiem 

a la Joana Massissa o en Pere Desmemoriat. 

Els bandolers ens estaven vigilant i ens van 

deixar missatges i una roba vermella per 

fer-nos unes barretines i uns sarronets, ens 

deien que així ens semblaríem a ells.

El dijous després d’esmorzar vam fer 

per grups dues activitats: “La vida al riu” 

i “Reclams d’ocells”, per així conèixer 

animals de la riera i el cant dels ocells. 

Abans de sopar vam fer les barretines i els 

sarronets que ens havien dit els bandolers 

la nit abans. De nit vam tornar a anar al 

bosc, va començar a ploure i ens vam trobar 

un cofre ple de monedes de xocolata, com 

els tresors que robaven els bandolers. Al 

tornar a la casa, abans d’anar a dormir ens 

vam dutxar i després a dormir.

Nenes i nens Nenes i nens 

dels Diablons i Camí al tresdels Diablons i Camí al tres
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Les GuilleriesLes Guilleries

Divendres havíem de buscar objectes pel 

bosc, després vam dinar. En acabar de dinar 

vam estar jugant fins l’hora de marxar 

cap a l’escola . Ens vam posar la roba de 

bandolers i bandoleres abans de pujar a 

l’autocar, ens vam fer una foto de record i 

ningú ens va reconèixer quan vam arribar.
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Les classes de 3X9=27 i  Zona Verda.4 vam 

anar de colònies a l’escola de mar Marcel 

Maillot, a l’Estartit  i   van venir la Marta, la 

Leo, la Sílvia , el Sergi i la Mercè.

El dimecres vam marxar amb l’autocar i 

quan vam arribar a Torroella de Montgrí,  

vam visitar el Museu de la Mediterrània. 

Després ens vam dirigir amb l’autocar cap a 

la casa de colònies on vam dinar macarrons 

i carn arrebossada. Després vam tenir 

temps lliure i els monitors , que es deien 

Narcís, Ferran i Victor ens van explicar les 

normes. Cada vegada que sentíem música 

havíem d’anar al lloc de reunió al costat de 

la sala d’activitats.

Per la tarda vam pujar a la tirolina i vam 

veure els aquaris. Hi havien molts animals: 

estrelles de mar, eriçons, tomaquet de 

mar, enciam de mar, peixos gat, crancs, 

crancs ermitans i cabres de mar.Va ser molt 

divertit.

Després de sopar per la nit vam fer un joc 

i…..ens vam trobar un missatge; el pirata 

Barba Negra semblava que ens esperava a 

la platja. Com no! Hi vam anar i…ens vam 

trobar uns mocadors vermells de pirata. La 

tramuntana bufava molt fort i en general  

hi havia una mica de “canguelo”.

Vam anar a dormir, o a intentar-ho i vam 

escoltar un tros de L’illa del tresor per 

entrar en ambient.

L’endemà, dijous, feia sol, vam esmorzar 

Cicle mitjàCicle mitjà
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Torroella de MontgríTorroella de Montgrí
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i de seguida ens vam posar de camí cap 

al Port de l’Estartit per observar el litoral 

rocallós. Vam poder veure quantitat 

d’animals i després vam dinar un pícnic i 

vam tornar a la platja on ens vam mullar 

més que una miqueta.Després  vam anar a 

pujar al Nautilus i vam poder veure les Illes 

Medes des de molt a la vora. Vam observar 

els animals i les plantes que hi viuen. 

Després vam berenar i pel camí ens vam 

trobar un cofre ple de gelats. 

Quan vam sopar  a l’hora del joc de nit es va 

posar a ploure i no vam poder fer-lo a fora. 

Vam jugar al Tu si que molas i després va 

aparèixer  el pirata Barba Negra i a canvi 

d’unes proves com explicar acudits, cantar 

cançons i algun ball molt inspirat del 

Monstre de Banyoles  ens va lliurar el tresor 

que contenia unes polseres. 

Després vam anar a dormir i al dia següent, 

divendres, al despertar-nos ens vam trobar 

amb … més pluja!. No vam poder anar a la 

platja i vam fer jocs d’interior: la piràmide 

i els nusos. 

Vam dinar i després de carregar les 

motxilles vam tornar cap a l’escola on vam 

arribar cansats i amb noves experiències 

que explicar a casa.

Quan vam arribar a l’escola estàvem molt 

nerviosos i cridàvem molt. A l’autocar vam 

veure la peli del “Zoo d’en Pitus”.

Quan vam arribar a Torroella de Montgrí 

vam anar al museu de la Mediterrània. 

Al museu vam veure: fauna, flora, 

instruments, costums, paisatge i 

l’abecedari en runes.

Vam arribar a la casa de colònies i ens van 

presentar els monitors: Víctor, Narcís i 

Ferran, ells ens van portar a les habitacions 

i ens vam instal•lar.

El primer dia vam dinar macarrons, carn 

arrebossada i plàtan. A la tarda va sonar la 

música i vam fer dos grups. Un grup va anar 

a l’aquari i va veure molts peixos i crancs.

L’altre es va tirar per una tirolina i els hi va 

agradar molt. Desprès de berenar els grups 

es van intercanviar i tothom va poder fer 

totes les activitats. Més tard vam tenir 

temps lliure i vam anar a sopar. Per la nit 

vam fer uns quants jocs per ajudar al bisbe. 

El pirata Barbanegre ens va enviar una 

carta per anar a buscar un tresor que eren 

uns mocadors vermells.

Al matí següent ens vam despertar i 

ràpidament ens vam posar el banyador i les 

sabates per mullar, vam anar cap al litoral 

rocós. Allà vam trobar crancs, eriçons de     

mar i una gamba. Després d’haver mirat 

els animals que haviem trobat els vam 

tornar al mar i vam anar a dinar, NYAM!!!!!.

Més tard vam anar a la platja a jugar amb 

la sorra, ens vam banyar i els peus ens van 

quedar xops.

Vam anar cap al Nautilus, vam seure a 

la planta del mig, després a la de baix i 

ens vam marejar. Ens vam menjar dits de 

pirata, després vam anar a la planta de dalt 

i ens van ensenyar una cançó.

Tornant cap a la casa vam trobar un 

missatge que ens va conduir a un tresor, 

uns gelats.

Després de sopar va començar a ploure i 

l’activitat es va haver d’anular i vam fer el 

“TU SI QUE MOLAS”. Més tard va aparèixer 

el Barbanegre i ens va fer cantar una cançó, 

Puf era un drac màgic i ens va donar unes 

polseres superguais.

A l’hora de dormir els profes ens explicaven 

un conte de pirates.

Al matí següent ens vam aixecar i no vam 

fer tir amb arc perquè plovia.

Vam anar a la sala d’activitats i vam fer un 

joc que es deia “La Piràmide” i acabat això 

vam anar al menjador a fer un taller de 

nusos.

Després de recollir-ho tot, vam pujar a 

l’autocar per tornar a casa, ha sigut una 

molt bona experiència.
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El 28 de maig, ens vam presentar a l’estació de França a les 8’30 h i van començar les 

colònies.

És una nova experiència anar de colònies només la nostra classe. Teníem la casa de colònies 

per nosaltres sols i fins i tot tenia piscina.

L’activitat en que s’havia de posar més esforç era anar amb bicicleta contracorrent. El vent 

t’impulsava cap enrera, però com deia el Salva “sempre podem més del què ens imaginem”. 

El segon dia vam anar a MonNatura. Allà vam perxar. Perxar és portar una barca amb un 

pal que s’ha de clavar al fons de l’aigua i impulsar-te. Era molt difícil de girar i de controlar 

perquè feia molt de vent.

L’ última nit vam anar a la disco, que era una barraca i les llums estaven molt “currades” 

però marejaven bastant. La música era de l’any de la Maria Castanya.

A molta gent ens ha agradat entrar al camp d’arròs a arrencar males herbes. Al principi 

feia angoixa, però després era divertit. El fang estava tou i fred i feia pessigolles als peus.

5 són multitud5 són multitud

COLÒNIES 5èCOLÒNIES 5è

Delta de l’EbreDelta de l’Ebre

Encara que no ens han picat gaire els mosquits, tothom s’ha 

emportat una picada com a mínim de record. 

A tots ens ha agradat molt anar pel poble sols. Ens feia sentir 

més lliures i grans i podíem conèixer persones i fer amics d’altres 

escoles. Ens feia tenir més confiança entre nosaltres.

Ens ho hem passat molt bé i de moment... són les millors 

colònies.
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L’en6 del 6L’en6 del 6
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La CerdanyaLa Cerdanya

Des de que vam començar el curs, tothom teníem unes ganes boges que arribessin 

aquests dies de colònies. Els imaginàvem emocionants perquè havíem de conviure i fer 

mil activitats plegats.

Durant tot aquest temps, vam vendre polvorons, calendaris de l’escola, pastissos fets a casa, 

samarretes dissenyades per nosaltres i llibres per Sant Jordi; i els diners recollits els vam 

repartir entre totes les famílies perquè les colònies sortissin una mica més econòmiques.

Fins que el dilluns, vint-i-set de maig, vint-i-quatre nens i nenes esperàvem impacients 

que l’autocar arribés.

I sense adonar-nos els cinc dies han passat volant!. A tots ens hagués agradat quedar-nos 

una mica més de temps en aquell lloc tant meravellós i ple de paisatges espectaculars – la 

Serralada del Cadí als nostres peus -. Però també, per una altra part volíem arribar a casa 

nostra i estirar-nos al llit ja que portàvem cinc dies intensos plens d’activitats i quatre nits 

sense dormir gaire.
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GRUP DE CONSUM

Com tots sabeu, un dels projectes reeixits 

d’aquest any de la comissió ha estat 

l’organització d’un grup de consum de 

productes ecològics i de proximitat. Les 

cistelles del col•lectiu Xicòria ens han 

arribat puntualment cada dimecres del 

curs. 

Fa uns quants dissabtes també vam tenir 

l’oportunitat d’anar fins a Montblanc per 

fer una visita a la finca agroecològica del 

col•lectiu i conèixer més de prop la realitat 

de la vida al camp. Durant la jornada, 

la Sílvia i l’Èric ens van anar explicant el 

funcionament i el moment que viu el 

projecte, vam passejar pels horts i ens van 

ensenyar l’hivernacle, la bassa de rec, el 

corral de les gallines i la bioconstrucció, 

on vam seure i compartir un dinar de 

carmanyola. Tots i totes vam coincidir a 

valorar positivament la sortida.

Si de cara al curs vinent us voleu afegir al 

grup de consum, només cal que demaneu 

el contacte d’un dels seus membres al 

vostre delegat o a secretaria. Animeu-vos a 

provar-ho!

RECOLLIDA DE TAPS DE PLÀSTIC

Tots heu vist l’urna que hi ha a l’escola per 

recollir taps de plàstic. El nostre objectiu 

era sumar-nos a les recollides de taps per 

a projectes solidaris de la Fundació Seur. 

14

COMISSIONS

5

COMISSIONS

l’escola per 

Primer ens vam plantejar contribuir-hi 

amb 25 Kg de taps per una cadira de rodes 

per a l’Eva, una nena de l’escola Arrel. 

Però amb poc més d’una setmana ja ho 

havíem aconseguit i vam decidir ampliar 

el repte fins a 100Kg. Moltes gràcies a tots 

per la vostra col•laboració, aquest petit 

èxit demostra un cop més que la nostra 

comunitat és solidària i participativa!

PANERES SOLIDÀRIES

I l’última iniciativa de l’any també ha 

estat un gran èxit. La panera solidària del 

Pompeu per recollir fons per ajudar les 

famílies que no poden pagar les colònies 

es va convertir en un lot d’11 paneres!!! 

Un bon equip de pares i mestres es va 

organitzar per anar pel barri a demanar 

la col•laboració dels comerciants. I 75 

comerços del barri, i alguns de més lluny, 

van respondre molt generosament a la 

iniciativa amb l’aportació de desenes de 

productes. El resultat va ser espectacular! 

Els que no hi éreu el dia de rifar-les, ho 

podeu veure a la fotografia. Moltes gràcies 

a tots per la vostra col•laboració: tant als 

que hi vau posar productes, com als que 

hi vau posar hores, o als que vau comprar 

números. Amb projectes així fem que

y també ha 

Comissió de Comissió de 
solidaritat i sostenibilitat

El diumenge 9 de juny es va celebrar al Parc de la Maquinista una jornada reivindicativa a 

favor de l’escola pública de qualitat.  Aquesta acció estava organitzada per la Coordinadora 

d’Ampes de Sant Andreu. L’objectiu era fer visibles i compartir  projectes de les diferents 

comunitats educatives.  

La nostra escola  va compartir carpa amb l’escola Can Fabra.  Vam presentar  l’experiència 

del grup de consum ecològic amb la cistella de verdures de Xicòria, que també hi eren 

presents per explicar a totes les persones interessades el seu treball,  i les paneres 

solidàries. 

Durant tot el matí es van anar succeint actuacions de tabalers, amb la participació, entre 

d’altres, dels  diables del Mercadal, concerts de música, dansa, teatre, tallers,...

Va ser un matí interessant.

soso

TRES GRANS PROJECTESTRES GRANS PROJECTES UN PASSEIG PER L’EDUCACIÓ PÚBLICAUN PASSEIG PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA

la nostra societat 

sigui més justa i 

més solidària.
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En el Consell escolar de maig  vam parlar de diferents temes entre els quals volem destacar 

els  següents:

• Subvencions colònies: Es va presentar i aprovar el protocol de centre per 

subvencionar part de les colònies dels alumnes de l’escola.  Les famílies d’aquests alumnes 

han de fer la demanda i, si  compleixen els requisits acordats, seran becats en un tant per 

cent que es decidirà cada curs. El fons amb el que comptem per aquest curs surt de: 0’7% 

del pressupost general  de l’escola, pagament per cessió d’ús dels locals per part de la Colla 

Castellera i Club Esportiu Gaudí, romanent de colònies del curs anterior i rifa de la panera 

solidària. Els alumnes beneficiaris  pel curs 12-13 són 14 i es becarà el 60% del cost total. 

• Preinscripció  curs 13/14: vam tenir un total de 47 demandes de plaça, 35 de les 

quals eren per P3. El Consorci d’Educació de Barcelona, donada la demanda de places de 

P3 en algunes zones del Districte de Sant Andreu, acorda fer un augment de ràtio a les 

escoles de Sagrera i Congrés-Indians; això vol dir que pel proper curs la classe de P3 tindrà 

27 alumnes.

• Casal d’estiu: Hi ha hagut força demanda en els  diferents torns que s’oferien. Ha 

augmentat també la demanda de beques de l’Ajuntament i Gresol. 

• Formació de mestres: Es presenta el buidat de les enquestes dels  diferents 

estaments del centre. Es comenta que el Departament d’Ensenyament  no destinarà cap 

pressupost a Formació en centres pel curs vinent.

• Plantilla de mestres curs 13/14: Es preveu que el número de mestres pel proper 

curs serà el mateix que aquest, sembla que no hi haurà  més  retallades en la plantilla.

• Calendari curs 13/14:  El curs s’iniciarà  el dia 12 de setembre i finalitzarà el dia 20 

de juny. Aprovem els següents aspectes del calendari:

 Mantenir el mateix horari que el curs actual

 Fer l’adaptació de P3 els dies 12, 13 i 16  de setembre en dos torns 

 Demanar la jornada intensiva  pel dia 20 de desembre i del 9 al 20 de juny

 Demanar com a dies de lliure disposició el dies 4 de novembre de 2013, 24 de 

febrer de 2014 i 2 de maig de 2014.

A finals de juny farem el darrer consell del curs.

Finalment arribà! Va ser la primera festa de la primavera per a les famílies de les tortugues! 

Tot el curs sentint-ne a parlar meravelles... I amb raó! La festa de la primavera és una 

passada! Malgrat les inclemències del temps, va ser més que un èxit.

Començà divendres amb tres partits de demostració de bàsquet: els més jovenets apunten 

maneres, tot i que tothom va jugar molt bé, tant els de casa com els visitants.

Dissabte ens vam despertar i diluviava. Quina por que vam tenir que la festa se n’anés en 

orris! Però en un tres i no res es van reorganitzar tots els tallers al menjador, que s’omplí 

de maquillatge, collarets i papiroflèxia. Mentrestant, al gimnàs, alumnes-actors van 

representar  “El Flautista d’Hamelín” i “La Nit de Sant Joan”. Després, la coral de pares i 

professors del Pompeu triomfà amb cançons a quatre veus. I alhora, com que ja brillava el 

sol, el pati es va omplir de hip-hop. 

Seguidament arribà una de les activitats més divertides: la festa de l’escuma! Petits i grans 

ballaven, reien i relliscaven entre bromera i aigua! 

Al migdia, el menjador s’omplí amb el dinar comú de carmanyola. 

La tarda es va obrir amb un taller de swing, i després hi va haver música i balls virtuosos 

ocupant el gimnàs. Al pati, els tabals van agafar protagonisme mentre es preparava la 

rifa de la bici de sisè i de les 11 paneres solidàries, que són una iniciativa de l’escola per 

ajudar a pagar les colònies de les famílies que ho necessitin. Molts comerços i entitats 

del barri hi van contribuir amb productes i serveis perquè fos tot un èxit. Quina emoció! 

Després arribaren els diables, que van omplir de colors i de soroll el final màgic de festa. 

Una experiència que, per més que te l’expliquin, es queda curta: s’ha de viure!

7

NOTÍCIESNOTÍCIES
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Glòria SabatéGlòria Sabaté
Secretària del ConsellSecretària del Consell

Mencía PrietoMencía Prieto
mare d’una Tortugamare d’una Tortuga

CONSELL ESCOLARCONSELL ESCOLAR
LA PRIMERA FESTA DE LA PRIMAVERALA PRIMERA FESTA DE LA PRIMAVERA
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HAN COL·LABORATHAN COL·LABORAT

Des del dia  9 de març la nostra biblioteca 

escolar està oberta al barri tots els dissabtes 

de les 11 a les 14h.

Aquest servei forma part del programa 

“pati obert, biblioteca oberta al barri” 

impulsat per l’Institut d’Educació de 

l’Ajuntament de Barcelona (IMEB).  Ara 

per ara el programa es troba dins de 

la fase pilot, això vol dir que  tan sols 8 

biblioteques d’escoles o instituts públics 

ubicats en 4 districtes de Barcelona estan 

participant en l’experiència. 

Aquesta iniciativa parteix del  següent 

supòsit: “l’escola sola no pot assumir els 

reptes que l’educació dels nostres infants 

i joves plantegen. Es fa necessària la 

coresponsabilitat social. En aquest sentit, 

l’Administració local juga un paper per fer 

costat als centres educatius i orquestrar 

la implicació d’altres actors socials i 

educatius.”

La fita  és incidir directament sobre l’èxit 

acadèmic dels infants i joves de la ciutat. 

Per aconseguir-ho s’han proposat els 

següents objectius:

- “obrir la utilització de les 

biblioteques escolars com equipament 

públic i espai obert per a l’estudi, consulta 

i treball disponible als infants i joves de la 

ciutat.

- Aportar un servei de monitoratge-

educatiu a cadascuna de les biblioteques 

escolars obertes com a nou agent educatiu 

del barri que doni suport en la realització 

de les activitats escolars dels infants i joves.

- Oferir un servei d’accés lliure i 

gratuït en caps de setmana i períodes de 

vacances escolars dirigit directament a 

incidir sobre l’èxit acadèmic dels infants i 

joves de la ciutat.”

Des que es va inaugurar aquest servei 

l’han utilitzat  unes 30 persones. Des 

de la comissió de biblioteca de l’escola 

pensem que és una bona iniciativa i que 

paga la pena fer ús d’aquest servei. Volíem 

aprofitar aquest article per fer promoció 

de l’activitat i engrescar-vos a venir amb 

els vostres fills i filles o motivar als nens i 

nenes més grans a venir a la biblioteca els 

dissabtes, sense els pares, per fer deures, 

consultar informació, fer cerques, preparar 

treballs o fer lectura. Aquí  trobareu 

dues monitores que us podran ajudar  si 

necessiteu algun suport o voleu fer alguna 

consulta. 

Ah! I penseu que la Tàsia també hi és cada 

dissabte amb vosaltres.

Que passeu un bon estiu ple de lectura!

BIBLIOTECA OBERTA AL BARRIBIBLIOTECA OBERTA AL BARRI

lallllllla
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CONNECTA 
AMB EL
BLOG!! 


