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Editorial

Ja hi tornem a ser, després d'un any de calma ve la tempesta, i quina tempesta !!! aquesta ve
en forma d'ampliació, la que no veiem, la que s'olora a la llunyania, de mal rotllo, després
dʼhaver advertit a les administracions que queda poquet per iniciar el curs 2009-2010, que de
l'ampliació, ni un petit moviment, bé, si algun, però després de les pressions que s'han efectuat
des de l'AMPA (l'AMPA som tots), un interlocutor NO vàlid, segons el Departament d'Educació,
se'ns convoca a una reunió i se'ns assegura que l'escola tindrà els mínims per iniciar el curs i
que l'ampliació s'acabarà al gener del 2010, això si, que l'AMPA s'hagi manifestat a Torrelles,
s'hagi bombardejat els correus electrònics de la Generalitat, Ajuntament, premsa, etc..., que
s'hagi sortit a molts mitjans de comunicació, escrits, radiofònics i inclús televisius, no té res a
veure, els usuaris del servei, en aquest cas l'educatiu, no som interlocutors vàlids, si nosaltres
no som vàlids, qui ho és?

Bé aquesta és una de les moltes feines que hem de fer des de l'AMPA, vetllar per que la nostra
mainada estigui escolaritzat amb la màxima qualitat i amb els millors dels equipaments, i si ens
hem de manifestar, ens manifestem i si ens hem de queixar, ens queixem. No deixarem de fer-
ho, fins que aconseguim que els nostres fills tinguin unes instal·lacions dignes, amb aules,
laboratoris, biblioteca, pista poliesportiva, etc...

És tant senzill com, 

A TORRELLES, AL CEIP CAN COLL, VOLEM L'AMPLIACIÓ, JA !!!

Des de l'AMPA continuarem treballant per aconseguir-ho.

Pesi a qui pesi.

La Junta de lʼAMPA
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Hola em dic Futur i soc de P3, aquest any començo a l'escola, al CEIP Can Coll, vinc de la Llar 
d'infants de Torrelles, allà he fet l'últim curs a l'escola vella, els pares m'han explicat que els nens 
més petits que s'han quedat a la guarde, aquest curs vindran al costat de la meva escola nova,
així els tindré més aprop i em sentiré una mica més acompanyat. Bé él que us deia, aquest any
haig de canviar d'escola, jo no ho entenc molt bé, però els pares diuen que és per que em faig
gran i haig d'anar a una escola de grans, però tampoc ho entenc !!! soc el petit de l'escola!!! però
si a l'altre escola era el gran del pati !!! ho hauré de provar... 

Avui és el gran dia, a casa estant tots molt nerviosos i contents, no paren de dir-me que vaig a 
l'escola dels grans, que ja ho sé !!! que jo també estic nerviós i preocupat, a quí em trobaré?
vindrà la meva amiga Esperança? i el meu amic Joc? No se, no se, cada cop estic més nervios. 
Ostres la mare ja ve amb la motxilla, a dins porto la bata l'esmorzar i roba, es que de quan en
quan m'oblido d'anar al water i tinc algun que altre accident, ja sortim de casa, avui anem a peu,
fa un matí molt bonic, és un dia especial, amb la mare anem parlant, em pregunta si estic
content, clar que ho estic, anirè a l'escola dels grans !!!, ja la veig, ostres !!!, l'escola es petiteta,
bé més gran que la llar d'infants, però em pensava que seria més gran, em sembla que veig a
la Esperança, uy !! si està amagada darrera de la seva mare, ara quan arribi la crido, en Joc
està baixant del cotxe del seu pare, que bé !!!! hi serem gairebé tots !!! camino més ràpid, la
mare somriu, començo a cridar a la Esperança i a en Joc, em miren i riuen, ens posem a jugar
com si no hagués passat l'estiu, a la porta de l'escola comencem a ser molta gent, molts nens
i nenes grans, molt grans, alguns em diuen coses, els conec, són amics meus, veïns...

Que està passant? tothom va cap a la porta de l'escola, la mare em crida, ens ajuntem tots els
amics i mirem, els grans tenen moltes ganes d'entrar a l'escola, ha de ser una cosa molt xula,
no paren de riure i fer-se bromes, hi ha una senyora que obra la porta des de dins, un amic que
l'any passat ja venia a l'escola, m'ha dit que és la Àngela, la conserge de l'escola i que és una
tia guay (no se que vol dir guay, però mola). Tots entren, nosaltres ens quedem a fora i l'Àngela
ens diu que ara venen a buscar-nos, per la porta ve una altre senyora, l'Antònia, ens parla amb
molta alegria, no para de somriure, coneix el nom de gairebé tots els que estem allà, com s'ho
ha fet? ens fa entrar a una classe, és molt xula les cadires, les taules les parets decorades,
m'agrada, a un penjados he vist que hi havia el meu nom, ja se com s'escriu,  ho pengem tot i
ens posem a investigar, hi ha coses molt xules, joguines, llibres, colors, etc... sortim al pati
estant els meus amics grans, hi ha patinets, tricicles i pedalons, el temps passa que vola,
gairebé no m'he adonat que la mare em dèia adéu, però ja torna a ser aquí, que ràpid passa el
temps quan t'ho estàs passant bé, ens despedim de la Antònia fins demà, l'Àngela ens fa broma
i ens diu fins demà, ja tinc ganes de que sigui demà, vull tornar a l'escola. 

Per cert, ja se que vol dir guay, m'encanta passar-me-ho guay, mola estar a l'escola gran, mola
estar a P3.

El meu primer dia a l’escola gran
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El Racó de l’Escola

Els blocs de l'escola - Què és un bloc
Com ja sabeu, aquest curs els nois de 1r, 2n i 3r han començat a fer un racó anomenat bloc,
però què és una bloc? És la pregunta que alguns de vosaltres us haureu fet. Intentarem
explicar-ho.

En argot informàtic un bloc, blog o bitàcola, és un diari interactiu personal (dip), està dissenyat
per a que digitalment tingui la funció d'un diari personal (poques vegades és privat), és a dir, la
persona (blocaire o bloguista) que fa el bloc fa un article, notícia, comentari personal, reflexions,
etc.. de quelcom que li interessa, aquest article, notícia, etc... és publicat, al ser publicat, hi ha
gent que el llegeix i pot col·laborar-hi i participar-hi posant comentaris sobre el que està escrit
(sempre i quan el blocaire ho hagi configurat així), és a dir un article pot tenir molts comentaris,
però en el moment que el blocaire escriu un altre article, aquest últim queda registrat per sobre
de l'anterior i així successivament, això no vol dir que els altres articles és perdin, no, només
tirant cap enrere dins el bloc (com faríem en un diari personal) podem a tornar a rellegir, posar
un comentari o editar l'article en qüestió. S'ha de tenir en compte que moltes vegades els
primers comentaris s'han de validar, és a dir, el blocaire, que és l'administrador del bloc, rep el
comentari i queda en standby fins a que s'autoritza la seva publicació, és una manera d'evitar
correu escombraries (spam), en el cas dels blocs dels nostres fills per poder enviar un comentari
s'ha de posar el nom de la persona que l'envia, un correu electrònic, un lloc web (opcional) i una
paraula per a evitar el correu brossa, tot i així queda pendent d'aprovació de l'administrador.

Els blocaires formen comunitats en línia o blocosferes, normalment amb aquells que
comparteixen interessos (personals, polítics, professionals, periodístics, acadèmics, esportius,
etc...), s'utilitza molt per a projectes o grups de treball a on els seus participants utilitzen el bloc
per a editar, comentar i opinar sobre el o els projectes.
No deixeu de visitar els blocs de l'escola, val la pena i sobretot participeu-hi.
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Projecte de direcció

Gaudir de la lectura

Moby Dick acompanyant al pare deʼn Nemo en busca del seu fill, Gandalf el Gris ensenyant a
en Harry Potter a fer servir  la bareta màgica, Sir Sherlok Holmes investigant un cas amb lʼajuda
del Detectiu Konan, el Capitan Trueno salvant innocents tenint com a ajudant al Capità
Calçotets… Al llarg del temps els personatges van succeint-se, però lʼessència és la mateixa:
ulls dʼinfants que absorveixen el que diuen els llibres.

La lectura és una eina imprescindible a la societat en què vivim, on la paraula escrita hi és
present a tot arreu i en tot moment. La presència creixent de les noves tecnologies, malgrat no
ho sembli, ha fet que la capacitat lectora de les persones esdevingui encara més important:
Internet fa que llegim molt contingut i molt ràpid (el temps sembla or, quan et trobes davant un
ordinador…).

Per aquest motiu – entre dʼaltres – a la nostra escola li donem tanta importància a lʼaprenentatge
de la lectura. Per nosaltres és molt important dedicar-hi els recursos necessaris per millorar
aquest aspecte del desenvolupament integral dels vostres fills i filles. El projecte de Biblioteca
(el manteniment del qual és gràcies a les mares i pares voluntaris, ajudats de nenes i nens),
lʼadquisició de nous llibres, les hores de contes, la dedicació de més temps dins de lʼhorari a la
lectura lliure, visites a la biblioteca del poble, etc. són algunes de les actuacions que posem en
marxa de cara a un desenvolupament del procés lector òptim en lʼalumnat.

Com ho podem fer a casa? Hi ha múltiples possibilitats, però des de lʼequip educatiu de la
nostra (la vostra) escola us podem donar una premisa essencial: GAUDIU DE LA LECTURA!

Pot ser un diari, un còmic, una revista especialitzada, un llibre molt prim o el llibre més gruixut
que vam trobar, des de “El Quixot” fins al diari dʼalgun adolescent matriculat a lʼinstitut de “High
School Musical”. Independentment del gènere, quan un infant gaudeix de la lectura, quan deixa
la “Play”o la “Wii” per més tard per tal de poder acabar el capítol dʼun llibre, podem dir que ha
triomfat en la lectura, que hem triomfat. Recordeu què hem sentit quan ens han obligat a llegir
un llibre concret en un temps determinat: de ben segur que no hem gaudit gaire amb la lectura,
oi?

A lʼescola Can Coll us animem, us convidem, us reptem a omplir la vostra vida a casa de lletres
i de paraules, des dels menuts i menudes de P3 fins als pioners i pioneres de 3r. Ompliu casa
vostra de llibres, diaris i revistes, de moments de lectura, dʼaquells “ara vaig! que acabo la
pàgina!” i gaudiu dʼells, perquè llegir ens ajuda a aprendre: a nosaltres, a vosaltres, a ells i a
elles.
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Les festes a Can Coll

Festa de la castanyada
Malauradament aquest any no hem pogut cel·lebrar la castanyada tots junts, els temps no ens
ho va permetre, els pares ens varem haver dʼestar d'anar-hi, això si, els panellets
impressionants.... menys mal que ens en varen fer arribar, que si no...

El proper any ho tornarem a provar

Festa de Nadal
El passat 12 de desembre a l'escola es va fer la festa de nadal, la festa de final de trimestre, la
festa a on tots i participem d'una manera o un altre, des de el nostre petit fins als nostres grans,
tots i posem il·lusió i ganes, així de bé va anar la festa, la canalla preparant des de feia uns dies
la festa, garlandes, cançons, menjar, etc… tot era perfecte, a les 3 arribaren els familiars, pares,
avis, oncles, etc… tots amb unes ganes boges de participar, de posar el nostre granet de sorra,
cada un fent allò que podia o sabia, no es podia demanar més, totes les classes plenes de
gent, tots en continuo moviment, la canalla amunt i avall, les i els mestres intentant mantenir el
control i posant, molt, però molt de la seva part, al final una festa perfecte, cançons precioses,
torrons, neules, etc…

Pel que he llegit al bloc de la classe dels planetes, els de P3 ens van guarnir els arbres de
nadal, els de P4 van fer unes lletres molt xules que deia BON NADAL, van quedar precioses,
els de P5 van fer molta feina, van haver de preparar els centres de taula, van preparar les
taules i les estovalles i ens van preparar un menjà boníssim, la classe de les tortugues van fer
unes caixes molt boniques, la classe dels planetes van estar decorant tot el pati quin entusiasme
!!! i els nois de 3r van oferir-nos unes postals d'allò més boniques, en fi que aquí tothom va
treballar de valent

Un magnífic final de trimestre.

Festa de Carnaval
Èxit de participació a la festa de Carnestoltes del divendres 20 de febrer de 2009 a les 5 de la
tarde al pati de lʼescola, pallassos, pirates, cow-boys, indis, princeses, spidermans, ninjas,
hyppies, etc… un munt de personatges disposats a passar-ho dʼallò més bé, berenar, rua i ball,
no ha faltat res.

Podeu veure un recull dʼimatges, de les festes, a les seguents pàgines.
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Imatges de la festa de nadal 08
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Imatges de la festa de nadal 08
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Imatges de la festa de nadal 08
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Flashback

Recordeu, tirem enrere en la nostra memòria, els nostres petits, aquells que tantes nits ens
han fet estar desperts, que els teníem entre cotons. Ja el dia que varen nèixer no podien ser
de cap altre manera, eren ells, els nostres nens, qui no recorda el paper d'alumini a on
apareixien embolquellats els primers minuts de la seva vida, qui no recorda aquella sensació
d'amor infinit que ens bé a sobre, aquella pau interior, aquella felicitat, però el temps passa, van
sortir de dins la mare i ja eren personetes, les nostres personetes, amb el temps ens vàrem anar
coneixent, qui no recorda moments d'angoixa per què no saps per què plora, quin no recorda
la seva primera dent, la papilla, el gatejar a la seva manera, els seus primers dies a la llar
d'infants, cares noves que es expliquen coses, els fan cantar i jugar !!!, que malament varem
passar-ho, despertant-lo per dur-lo, els plors, i quan sembla que s'adaptaven, zaaas !!! a l'escola
gran, ostres, els nostres petits ja van a l'escola gran, tornem a començar el procés d'adaptació,
el neguit i els plors, les i els mestres els acullen, parlen amb els pares estratègies, negocien amb
els nens, els dies passen i sembla que la cosa va millor i és que no te'n adones i ja està a P5,
que el curs vinent ja comença la primària !!!! a on està el meu petit? comença a llegir lletres,
vol ensenyar-te-ho, ja se sap els números i els colors, ens porta dibuixos i ens explica el que
hi ha, i no ens en adonem que ja estem a segon, sumes, restes, alguna que altre taula de
multiplicar, anglès, castellà, medi, etc..., ara se'ns fan grans, ens qüestionen petites coses, ens
raonen i enraonen, ja demanen, a vegades exigeixen, els gran de l'escola ja tenen 8 anys, en
faran 9 són els grans de l'escola !!! Ja són grans, s'han fet grans i ens han fet grans. Recordeu?
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Imatges de la festa de nadal 08
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Imatges de la festa de carnaval



Abril - Maig 2009 Lletres a Coll Pàgina 15

Una Faula

L'ós i els amics

Dos amics anaven junts per un camí quan veieren sortir un ós enorme que llançava terribles
rugits.

-Socors! Auxili! - van cridar

El més prim dels dos no va trigar a trobar refugi entre les branques d'un arbre, però el seu amic,
massa gras, no va poder fer el mateix.

- Dóna'm la mà i puja'm! - va suplicar - Corre! afanya't!

- No puc! - va replicar el més prim mentre pujava cada cop més amunt - Si ajudo a algú tan gras
com tu corro el risc de caure .. i no vull que l'ós em devori!

La temible fera guanyava terreny poc a poc. De la seva boca en sortien rugits temibles, i cada
vegada s'anaven apropant més a l'homenet gras. Però de sobte, es va deixar caure a terra.

"He sentit a dir que un ós mai ataca a un cadàver" - es va dir per a ell el viatger - "Em faré el
mort".

Immòbil, es va fer el mort, mentre l'ós l'anava ensumant. Després l'animal se'n va anar, realment
convençut que l'home estava mort.

Quan l'ós se n'havia anat, l'altre viatger va baixar de l'arbre i li va dir al seu amic:

- Has tingut molta sort! Te n'has escapat pels pèls! Em pregunto per què se n'haurà anat l'ós.
Fins i tot m'ha semblat que et xiuxiuejava alguna cosa a l'orella! - va dir - Que t'ha dit?

- L'ós m'ha recomanat que no torni a viatjar, d'ara endavant, amb algú que només pensa en sí
mateix i que no ofereix ajuda quan la teva vida està en perill. És en els moments difícils quan
es reconeix als veritables amics.

I amb aquestes paraules, l'home va seguir el seu camí sol.

“Aquell que només pensa en sí mateix, perd els seus amics”
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El petit Justicier

On anirà a classe el meu fill l’any vinent?

Hi ha una manera dʼenfocar els problemes per part de lʼadministració que consisteix en negar que
existeixen fins que són irresolubles, així ens poden fer acceptar qualsevol pseudo-solució mediocre
en lʼúltim minut sense alternatives ni participació dels agents interessats. Ara mateix és el que ens
està passant amb el retràs en la construcció de la segona fase de la nostra escola.  Estem davant
dʼun greu problema que afectarà en breu a tots els nostres fills per manca dʼaules construïdes a Can
Coll pel curs vinent, entre dʼaltres equipaments. 

Recapitulem. Per temes de finançament, la Generalitat va
decidir fer el projecte de Can Coll en dues fases. La primera
fase és la que hi ha construïda avui i és la corresponent a
educació infantil. Es va acordar que durant dos anys aquest
edifici es compartiria provisionalment entre infantil i primària,
ja que es va començar el projecte educatiu amb aules fins a
segon (aquest any ja és tercer) i amb una sola línia. El tercer
any, quan ja sʼarribava al quart curs i hi havia la possibilitat
demogràfica de necessitar dues línies de P3, la segona fase
ja havia dʼestar construïda.

Quina és la situació avui, 7 mesos abans de lʼinici dʼaquest
tercer any?  La situació avui és incerta, fosca, preocupant…
El pitjor és que en poques setmanes pot ser crítica,
vergonyosa i sentenciar els nostres fills per tot un curs, com
a mínim. Les obres de la segona fase, com és evident per
qualsevol que ve a lʼescola, no han començat. El departament

dʼEducació continua dient que hi ha temps de construir una escola en 6 mesos segons el nou disseny
modular que sʼestén pel territori, però sembla que a Can Coll hi ha problemes amb els estudis
geotècnics, ja que no tots els terrenys permeten lʼaparició instantània dʼedificis escolars. 

LʼAssemblea Extraordinària de lʼAMPA va acordar esperar el febrer per fer mobilitzacions. Sembla que
seran inevitables. No hi ha notícies. No hi ha moviments. I el pitjor, no hi ha pla B. Clar, la crisi. Clar, el
terreny complicat. Clar, els terminis legals. Clar, clar, clar…. Lʼúnic clar és que els nens no són seus, que
no els preocupa la nostra preocupació. Ens inunden de missatges des dels mitjans, psicòlegs, educadors
i polítics on ens diuen que els pares sʼhan dʼinvolucrar més en lʼeducació dels seus fills. Però quan un
AMPA sʼinteressa per una cosa tan bàsica com on aniran els nens a estudiar i en quines condicions el
curs vinent, se la ignora, no se lʼescolta i no se la involucra. A qualsevol diccionari trobarem aquesta
dualitat sota el nom dʼhipocresia.

El Petit Justicier
Podeu deixar els vostres escrits, reclamacions o queixes a la bustAmpa...en el vostre nom reclamaré la veritat i la justícia !!!

La junta de lʼAMPA Ceip Can Coll no es fa responsable de les opinions i idees que es puguin exposar i expressar en aquest apartat, sent
aquesta de lliure opinió de tot el que ho vulgui
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Diferències
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A ull de nen ...

COM  DIRIEM MAMA DʼUNA ALTRA MANERA?

ESTEM A A CLASSE DELS DOFINS I LES DOFINES, TREBALLEM ELS TEMES DE
CONVIVÈNCIA “FEM LES PAUS”, COMENTEM QUE A VEGADES SI NO ENS ENTENEN
BÉ PODEM DIR LES COSES DʼUNA ALTRA MANERA...

COM DIRIEM  CADIRA DʼUNA ALTRA MANERA?
ÉS PER SEURE

POSEM DIFERENTS EXEMPLES I AL FINAL PREGUNTEM

I COM DIRIEM MAMA DʼUNA ALTRA MANERA?

LES RESPOSTES DELS INFANTS HAN ESTAT:

MAMA ÉS….............PER FER-LI CAS

MAMA ÉS….............PERQUÈ NO ESTIGUEM SOLS

MAMA ÉS….............PER ESTAR AMB NOSALTRES QUAN TENIM “ PESADILLAS”

MAMA ÉS….............PER CONDUIR

MAMA ÉS….............PER CONSOLAR-NOS QUAN PLOREM

MAMA ÉS….............PER VIGILAR QUE NO TINGUEM POR
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A ull de nen...

MAMA ÉS…...........PER CUIDAR-NOS QUAN ESTEM MALALTS

MAMA ÉS….............PER PORTAR-NOS AL METGE

MAMA ÉS….............PER DIR-NOS QUE FA MOL FRED AL MATÍ I ENS PODEM
ENCOSTIPAR

MAMA ÉS…...........PER DONAR-NOS LA MÀ PER TRASPASSAR EL CARRER

MAMA ÉS….............ENS DONEN PETONS

MAMA ÉS….............ENS CASTIGUEN, A VEGADES

MAMA ÉS….............ENS FAN SOPAR PERQUÈ ELS FILLS NO ES CREMIN

MAMA ÉS….............DONEN PETONS ALS PARES, PERÒ A LA BOCA.

MAMA ÉS….............VAN A TREBALLAR
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A ull de nen

LʼOfici dʼEstellador a Can Coll
El dia 20 de gener a lʼescola va venir el Valentí que treballa  lʼofici dʼestellador. Els nens i
nenes de primer van fer-li les següents preguntes:

Com es tallen els troncs dels arbres?
Amb una serra.
Porta un vestit especial quan talla els troncs?
No, no en porta.
Quantes medalles ha guanyat?
Ha guanyat una en un concurs a Torrelles.

Després el Valentí ens va fer una demostració de com sʼestellava un tronc.
El dia següent els nens i nenes de primer van escriure allò que els havia impressionat més
de la visita del Valentí.

Aquí en teniu una mostra:
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Endevinalles

Puc ser de molts colors
i alegro la vista de tothom.
Necessito terra als peus

i llum al clatell.

Resposta: 

Paso la vida fent voltes
caminant a poc a poc,

però per més que camino
sempre estic al mateix lloc.

Resposta. 

A l'escola sempre hi sóc,
també a bosses i butxaques.
Puc ser de qualsevol color.
No em perdis, si treballes!

Resposta: 

Estic ben embolicat,
puc tenir diferents gustos,

a vegades em portes amagat,
ja que a les dents puc donar disgustos.

Resposta:

Sóc rodó com un plat,
com el "donut" tinc un forat,

puc guardar música i informació
depenent de com em donis format.

Resposta: 

Sense parlar ens entenem.
Quan es fica vermell,

tots ens aturem.

Resposta: 

Les flors

El rellotge

bolígraf o llàpissos de colors

El Carmel

El CD

El Semàfor
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Accions

La situació és la següent, ja s'acaba el 2n trimestre del curs 2008 - 2009, els pares veiem que
l'escola està a la seva màxima capacitat, que el proper curs hem d'ampliar amb, mínim, dues
classes (4t i P3), els números ens diuen que podria ser què, inclús, augmentéssim amb un 2n
curs de P3, i que aquí ningú es mou, en una assemblea extraordinària, convocada per l'AMPA,
s'informa als pares de que el Consell Escolar està preocupat per la manca d'informació per part
del Departament d'Educació, a l'assemblea es decideix posar en marxa unes mesures de
pressió, entre d'altres, i més immediates, surt la de saturar els correus electrònics de les
diferents institucions que ens governen, saturar als mitjans de comunicació amb cartes, mails
(utilitzant el mateix cos del missatge) i trucades, cartell als cotxes i pancartes a punts estratègics
(ponts, rotondes, etc...), demanant l'escola ja i es convoca una manifestació per dimarts dia 10
de març, a les 17h, que anirà des de el Ceip Can Coll fins a l'Ajuntament de Torrelles, el dimarts
següent, baixarem als Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament d'Educació a
Sant Feliu de Llobregat.

El resultat ha estat el següent, sortim a bastants diaris d'àmbit nacional, a les seccions de cartes
al Director, premsa gratuïta, diaris digitals, quatre de les ràdios més importants del país ens
truquen (Catalunya Ràdio, Rac1 i Ràdio 4, COPE) i ens permeten entrar a expressar les nostres
reivindicacions, etc... el Departament d'Educació convoca una reunió pel dilluns 9 de març a
Sant Feliu de Llobregat, en ella el primer que se'ns diu és què l'AMPA no és un interlocutor
vàlid i que no s'ha convocat aquesta reunió per les pressions rebudes, després de tot això el
Departament d'Educació acaba presentant el projecte bàsic de l'ampliació de l'escola, i dient
que l'inici de curs 2009 - 2010, hi haurà com a mínim els espais que la Direcció del centre cregui
que són indispensables, i que al gener del 2010 l'ampliació estarà acabada.

Tot i això, la manifestació es fa, amb un centenar de persones, pancartes, xiulets, etc... a la
plaça de l'Ajuntament es fa el resum de la reunió amb el Departament d'Educació entrem a la
sala de plens i l'Alcaldesa de Torrelles ens ensenya el projecte bàsic que se li va donar el mateix
dilluns, sembla ser que amb aquest projecte bàsic, l'Ajuntament ja pot tramitar la llicència
d'obres, així, quan el Departament d'Educació envii el projecte executiu, la llicència ja estigui
tramitada i es posin mans a l'obra. D'aquí quedem per al proper dijous 12 de març una altre
assemblea extraordinària, per veure, si es continua amb les accions o ens posem en espera.
L'Ajuntament ens dona una carta, via escola, signada per la Regidora d'educació, fent-nos un
resum de la reunió del dilluns.
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Accions

El dijous a l'assemblea, i després de parlar-ho, sembla que no ens queda més remei que
esperar, però fent petites mesures de força, com és la d'enviar mails, cada dimarts del mes de
març, al Departament d'Educació i altres estaments,  recordant-los que el mes d'abril arriba i
volem veure les màquines en funcionament, el primer mail s'envia el dimarts dia 17 de març,
tots utilitzem el mateix cos del missatge. Continuem portant cartells als cotxes demanat l'Escola
de primària a Can Coll. S'aconsella que la preinscripció de P3, tothom que vulgui posi com a
primera opció el CEIP Can Coll, així fem un mica més de pressió.

Ara només ens resta esperar, i si no es mouen, ens mourem, tornant de setmana santa, si no
s'ha fet res, hi haurà una assemblea extraordinària, el 16 d'abril per fer una valoració i/o decidir
mesures d'acció.

S'utilitza com a mitjà d'informació permanent la pàgina web i el bloc de l'AMPA

web : http://www.edu365.cat:8801/~ampa1820 

Bloc: http://ampaceipcancoll.wordpress.com
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El laberint

Dibuixa el camí que ha de seguir el llapis per arribar a la maquineta
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Unir els punts
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Espai web - L’AMPA a la xarxa

Per fí, tot arriba, ja tenim en funcionament la web de lʼAMPA de la nostra escola, el CEIP Can
Coll, aquesta web té la funció dʼinformar en tot allò que ens sembli dʼinterès sobre lʼescola, les
activitats extraescolars, etc… Per què la web funcioni la hem de fer activa, hem de participar,
qualsevol aportació serà benvinguda, imatges, videos, textos, notícies, suggerències, etc…
aquesta web pretén ser la web de tots, sense exclusions, el que si us demanem, es respecte,
molt de respecte en com dir o escriure les coses, volem ser un canal més de lʼescola per a la
comunicació, la rel·lació, la convivència, etc… No deixeu de utilitzar-la.
Lʼadreça en principi és una mica complicada, estem mirant de fer-la més útil i senzilla de
recordar, si ho aconseguim, esperem que sí, us farem arribar la adreça ràpidament.

No deixeu de visitar la web a lʼadreça:
http://www.edu365.cat:8801/~ampa1820/

També tenim un bloc o blog (Tecnicismes informàtics)
Us semblarà que la web i el bloc tenen la mateixa funció, no, no és així, la web informa
dʼactivitats, dona informació de normatives, horaris, etc…, en el bloc podeu col·laborar en
qualsevol moment, el bloc és com un fòrum, com un diari, sʼescriu dia rera dia i tots som
importants, és tant senzill com cliclar sobre comentari en qualsevol noticia i escriure la vostra
opinió, també podeu escriure el vostre artícle i enviar-nos-el i el publiquem

Recordeu, vosaltres fareu que aquests espais de la xarxa siguin útils

No deixeu de visitar el bloc a lʼadreça:
http://ampaceipcancoll.wordpress.com/
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Última Hora

Bé, per fi surt la revista, després de molts mesos treballant-la, per fi surt la revista, com ja
haureu vist, la editorial ja està una mica obsoleta.

La gran prioritat que ens ve marcada, és una emergència, és l'ampliació de l'escola, hem vist
com el temps passava i ningú es movia, , les nostres assemblees (amb més o menys presència
de pares), hem fet les nostres jornades reivindicatives, les nostres accions, sembla que, sigui
pel que sigui, una mica de cas si que se'ns ha fet, ho almenys, les nostres accions han servit
per a que les administracions es posessin les piles i l'ampliació de l'escola, la nostra escola,
comenci a ser una realitat.

Ja sabeu, gràcies a les mares i als pares, que hem anat tots a una, tots aquests mails que
s'han enviat, cartes als lectors, programes de televisió, articles de diaris, pancartes, etc... se'ns
ha escoltat, la resposta ha esta que, a dia d'avui les obres han començat, que des de el 2 d'abril,
quan és va fer el replanteig de l'obra tenen 7 mesos per a fer l'escola, ara ens tocarà fer el
seguiment.

Si mireu el bloc ( http://ampaceipcancoll.wordpress.com/), s'ha anat fent un seguiment de totes
les accions que s'han anat duent a terme, si no l'heu visitat i voleu saber com ha anat la història,
nomes hi heu d'entrar i anar tirant en darrera, està per ordre cronològic, ara només ens resta,
que no es poc, fer un seguiment exhaustiu de l'obra, en el bloc cada dos tres dies hi ha fotos
de les obres.

Si tot va bé, i es compleixen els terminis marcats, l'escola nova hauria d'estar acabada el proper
2 de novembre, al setembre, començaríem amb una adaptació del menjador actual com a aula
i amb un menjador no, i ens restarien dos mesos d'incomoditats superables.

Esperem que això funcioni i puguem gaudir de l'escola amb tota la seva plenitud.

Tot aquells que vulgueu estar informats del que succeïx a l'escola i es publicat al web i al bloc,
hauríeu de passar pel despatx de l'AMPA i deixar el vostre mail, i el telèfon mòbil i se us enviarà
un mail i un msm anunciant-vos que hi ha notícies publicades.

I ara a preparar el FesGreska, ens falten voluntaris, passeu pel despatx de l'AMPA i apunteu-
vos, com més serem, més riurem !!!!

La Junta de l'AMPA
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