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Aquest any com a novetat, l’AMPA va organitzar la Festa d’Inici de Curs 2017-2018 que va tenir  lloc a l’escola i es va dur a 
terme durant l’últim cap de setmana de Setembre.
La festa va començar divendres 29 a les cinc de la tarda, just quan acabaven les classes i va finalitzar diumenge al matí.
L’objectiu de la festa era fer germanor i conèixe’ns una mica més.
Entre les diferents activitats que es van dur a terme hi havia taller de maquillatge fantàstic, torneig de futbol pares contra fills, 
jocs diversos al gimnàs i xocolatada dissabte a la tarda amb cinema de pel.lícules infantils. Divendres i dissabte a la nit, pels 
més grans, i per aquells que són com mussols, hi havia sessió de cine llarga, la saga d’Star Wars.
Les famílies que es quedaven a sopar i a dinar a l’escola podien fer ús de les graelles per fer dinar popular.
La festa va tenir molt èxit ja que van participar moltes families al llarg de tot el cap de setmana.
Els nens s’ho van passar d’allò més bé, sobretot els més petits que mai han anat de colònies i durant aquesta festa varen 
poder dormir a l’escola i fer gresca i xerinola fins tard.
Qui sap, potser serà la primera festa d’inici de curs de moltes altres.

FESTA INICI DE CURS



Un any més mestres i nens ens han tornat a sorprendre amb cançons, poemes, danses i contes.  Els més petits de l’escola ens 
han representat un conte molt bonic. A tots ens agrada veure’ls dalt de l’escenari, il·lusionats i contents. Els de cicle inicial i 
mitjà ens han ofert un bon recital de poemes, balls i cançons de tot tipus; es nota que s’ho tenien ben preparat, ho han fet molt 
i molt bé!!! I per últim, els més grans, ens van representar els pastorets, ... fantàstics!!
I tot això acompanyat de coca i xocolata desfeta, servei de bar i sorteig de panera organitzat pels alumnes de 6è! Quina bona 
manera d’acabar el primer trimestre!!

CONCERT DE NADAL

Com cada any, a l’inici del curs escolar, celebrem l’assemblea general ordinària de l’AMPA, espai per reflexionar sobre la feina 
feta en el curs anterior i parlar sobre el què ens espera pel proper any. 
És l’únic cop durant l’any que ens trobem tots els pares i mares de l’escola, i per tant l’únic moment en què podem parlar de 
les coses que ens preocupen, que volem millorar o senzillament preguntar i opinar sobre temes relacionats amb l’escola i 
l’educació dels nostres fills. 
L’assemblea no destaca mai per ser un acte multitodinari, però des de l’AMPA no ens cansarem de demanar més col·labora-
ció per part de tothom, ni que sigui només un cop l’any!!
Aquest any, al finalitzar l’assemblea, vam fer un ressopó amb coca, xocolata i llangonissa.

ASSEMBLEA GENERAL



LA XARRANcA / CUINES DEL MóN

El projecte Cuines del Món continua sumant noves receptes.  El passat 2 de 
novembre, ens va visitar la Arcadia Diaz, mare de la Núria Vila de 2n i en Pol 
Vila deP5.
Ens va ensenyar a cuinar un plat típic de la gastronomia del seu país d’origen,  
República Dominicana. 
Consisteix en un nutritiu arròs acompanyat de llegums, pollastre i plàtan fregit. 
Durant el segon trimestre de curs, tot l’alumnat que es quedi a dinar, podrà tastar-ho.
Gaudiu tots d’unes bones festes.

Com sempre, 
des de l’AMPA 

us desitgem 
un Bon Nadal i 
Feliç Any 
Nou,…

Tots els nens i nenes 
han arribat a casa amb 
la nadala



L’AMPA de l’Escola de Sentfores som tots. Si voleu contactar amb la junta, podeu fer-ho a través dels delegats de curs, utilitzant la bústia de l’AMPA (entrada de 
l’escola) o enviant un correu electrònic a l’adreça ampa.sentfores@gmail.com. També podeu assistir a les reunions de la junta els primers dimecres de cada mes

Quants anys has fet de mestra 
en aquesta escola?
Nou anys. Abans vaig estar 20 
anys a Santa Maria d’Oló, d’on 
tinc molt bons records.
  
Quins consells li donaries a un/a 
mestre que comença a treballar?
Crec que cal observar els infants, 
el que fan, com ho fan i el que en-
cara no fan; per poder acompa-
nyar-los en el seu procés d’apre-
nentatge.

Què has après dels nens/es du-
rant tot aquest temps?
La seva gran capacitat per experi-
mentar, comunicar-se, raonar i en 
definitiva gaudir. Només cal crear 
les condicions favorables per fer-
ho possible.

Un dels millors moments que 
has viscut en aquesta escola 
és...
Quan un nen o una nena fa un 
petit o gran pas, “creix”, i ho pots 
compartir.

Un dels pitjors mo-
ments viscuts a l’ 
escola és......
Quan alguns in-
fants han marxat 
cap un altre lloc o 
país, just en el moment 
en que el treball de tot l’equip 
de mestres estava ben encarrilat 
per afavorir el seu progrés.

Tens pensat a què dedicaràs el 
teu temps a partir d’ara? Pro-
jectes, viatges,...
Tinc molta il·lusió per aquest 
nou temps, en principi amb més 
temps. En grans i petits termes sí.

Què trobaràs a faltar més de l’escola?
Això és futur, encara no ha arri-
bat. Intueixo que conviure amb els 
infants, la seva naturalitat.

Tens intenció de seguir lligada o con-
nectada amb el món de l’educació?
En principi no. Potser com alumna.
Però sempre podré reflexionar, 
opinar...

Tota la vida es pot ensenyar i aprendre.

Des que vas començar a fer de 
mestra fins l’actualitat, creus 
que ha canviat l’escola?
Jo vaig començar a treballar l’any 
80. Els anhels, les inquietuds, les 
preocupacions dels mestres no 
han canviat gaire.
Actualment es fila molt més prim. As-
pectes importants i bàsics de l’edu-
cació estan molt més estructurats.

DES D’AQUÍ APROFITEM PER 
AGRAIR LA TEVA TASCA EDUCATI-
VA I DESITJAR-TE MOLTA SORT EN 
AQUESTA NOVA ETAPA!!

L’ELISABET ES JUBILA!!!

Divendres dia 22  de desembre s’acaben les classes i comencen les vacances de Nadal.

Casal de Nadal amb la Xarranca: dies 27, 28, 29 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener.  

Dilluns dia 8 de gener torna a començar l’escola.

S’apropa Carnaval. Tothom qui vulgui participar en la tria i elaboració de disfresses i comparsa que es posi 

en contacte amb algú de l’AMPA.

AGENDA


