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Benvolguts i benvolgudes, he arribat al final de la meva etapa com a mestra i no voldria marxar 
sense adreçar-vos unes paraules de comiat.

Em vaig incorporar a l'Escola Montessori al mes de febrer de 1982. Era molt jove i potser inexperta 
però carregada d'il·lusió, amb ganes de treballar i fer-ho bé.

Sempre he estat tutora d'educació infantil en els seus diferents nivells: P3, P4 i P5. És en aquesta 
edat quan els infants arriben a l’escola per primera vegada, són un llibre en blanc en el que 
comencem a posar les bases de la persones que seran en el futur. Els acompanyem en les seves 
primeres descobertes, en l'aprenentatge de cançons, en els seus primers escrits, en els dibuixos, 
en els errors i en els seus encerts, i veiem com van aprenent i es van fent autònoms, és la màgia 
d'aquesta professió. Compartir amb les famílies les tasques que fan els alumnes en les exposicions 
de Nadal o en el festival de final de curs, per als nens és un moment d’emoció i de nervis, per als 
mestres una satisfacció quan tot surt bé. 

Al llarg de quaranta anys he tingut molts d'alumnes, els he vist passar per les diferents etapes de 
l’ensenyament, alguns me'ls he trobat anys després i m'han explicat que tenen feina, que han format 
les seves famílies, que els van bé les coses i això em fa sentir orgullosa de tots i cadascun d'ells.

Voldria tenir un record per les diferents directores que he tingut: la senyora Teresa Navarro, 
fundadora de l’escola i tota una institució, la senyora Maria Manuel i la senyora Maria Glòria Triquell, i 
com no podria ser d'una altra manera, del senyor Jordi Juan, que m'omple de satisfacció esmentar 
que va ser un dels meus primers alumnes.

Ja podeu suposar que al llarg d'aquest període tan dilatat he viscut tota mena de situacions, algunes 
difícils, d'altres emocionants i entranyables que formen part de la meva història com a docent i que 
duré amb mi en aquesta nova etapa de la meva vida.

Per acabar desitjar-vos tota la felicitat del món i encara que sembli un tòpic creieu-me quan us dic 
que us trobaré a faltar moltíssim.

Gràcies per tot i a reveure

 Maria Helena Barragán
Mestra d’Infantil
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DIGITALITZACIÓ!
Benvolgudes famílies, 

En el marc del Pla d'Educació Digital de Catalunya (PEDC), fomentat pel Departament d’Educació, 

l’Escola Montessori està fent un esforç per adaptar-se a la creixent digitalització de la societat i del 

món en el que vivim.

Els objectius del Pla son tenir un alumnat digitalment competent, augmentar l'índex de professorat que 

acredita la competència digital docent i que es creï una xarxa de país amb centres digitalment 

competents que facilitin l'aprenentatge en el marc de la transformació educativa.

Aquests tres eixos, de fet, ja els estem treballant des de fa uns cursos. Recordeu que progressivament 

s’ha equipat a l’alumnat de la ESO amb un chromebook, el professorat s'ha digitalitzat a través del 

Drive i la relació família-escola ha millorat substancialment (ús normalitzat del correu electrònic, pàgina 

web i Instagram). 

Des del centre, per tenir més informació per tal de concretar el Pla hem elaborat una enquesta i ja us 

l’hem fet arribar per correu. El propòsit és anar millorant en competència digital, ara bé, sense oblidar 

el món analògic!

Jordi Juan i Villanueva

Director

ESCOLA MONTESSORI



Benvolgudes famílies,

Tenim el goig de recuperar un dels puntals de la nostra escola: l’EXPOSICIÓ DE NADAL! Després de 

cursos acadèmics molt complicats, torna a l’Escola la il·lusió de fer l’Exposició, d’elaborar els 

materials, de col·laborar conjuntament professorat i alumnat per tal de mostrar a les famílies una petita 

mostra del que es fa a l’Escola, dia a dia. Ara que están de moda els projectes, aquest és un dels 

nostres millors projectes. Obrim les portes de l’ESCOLA MONTESSORI al retrobament de  familiars, 

exalumnes, professorat i alumnat. Que torni la “EXPO” del MONTESSORI!

Des de Direcció
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torna l’exposició de nadal !



VACANCES:

NADAL:  del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos.

SETMANA SANTA:  del 3 d’abril de 2023 al 10 d’abril de 2023, ambdós inclosos.

DIES FESTIUS:  

12 d’octubre de 2022
1 de novembre 2022
6 de desembre 2022
8 de desembre de 2022
1 de maig de 2023
29 de maig de 2023 (pendent confirmació)

Dies de lliure disposició del Centre:

31 d’octubre de 2022
5 de desembre de 2022 
20 de febrer 2023
20 de març 2023
28 d’abril de 2023

Jornada continuada:

21 de desembre de 2022
Del 5 al 22 de juny de 2023 (Infantil i Primària)
Del 5 al 20 de juny de 2023 (ESO)

HORARI:

Educació Infantil i Primària: Matí: 9h a 13h            Tarda: 15h a 17h

Educació Secundària:   Matí: 8:30h a 12:30h      Tarda: 14:30h a 16:30h

Calendari Escolar
INICI DE CURS INFANTIL I PRIMÀRIA: 5 de setembre de 2022
INICI DE CURS SECUNDÀRIA: 7 de setembre de 2022

FINAL DE CURS INFANTIL I PRIMÀRIA: 22 de juny de 2023
FINAL DE CURS SECUNDÀRIA: 20 de juny de 2023
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Brandon López IA 4

Benjamín Pedroza IB 4



Britney Stacy Tejeda Santana

3r A
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Yago-Caiza Siza 

3r A



Sofía Ceballos 4t A

Racó d’Art
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Nicole Sierra 4t B
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Alumnat 1r

HALLOWEEN
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Alumnat 2n

HALLOWEEN
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Alumnat 3r

HALLOWEEN
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Alumnat 4t

HALLOWEEN
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Alumnat 5è

HALLOWEEN



Els nens i les nenes de  P4 i P5 hem anat a passar un dia a la granja de Can Sala. Hem gaudit 
molt de la tardor. 

❖ Vam fer panallets de xocolata. (Irina Piligua)
❖ Bailamos con la castanyera. (Valentina Quispe)
❖ Tocamos animales, oveja, conejito, tortuga… (Javier Escobar)
❖ Vam agafar castanyes. (Núria Badal)
❖ Cantamos la canción cuando vino la castañera. (Benjamin Pedroza)
❖ Vimos gallinas, conejitos y caballos. (Daylon Soto)
❖ Vam fer panallets. (Matteo Terán)
❖ Estava el marrameu. (Pep Gavarres)

❖ Em va agradar molt tocar i agafar el conill. (Gina Moreno)
❖ Em van agradar la tortuga I els conills. (Agatha Márquez)
❖ El cavall era molt gran i m'agradava mirar-lo. (Adiran Caiza)
❖ Vem fer uns panellets molt bons, les "xispilles" de xocolata estaven boníssimes. (Dael 

Hidalgo)
❖ El marrameu estava dormint i esperant a la castanyera. (Edward Egar)
❖ Vem trobar la castanyera i vem ballar la cançó de la rumba de les castanyes.  (Ritaj 

Tahri)

Les nostres experiències
SORTIDA Can Sala  - P4 i P5 -

P5  
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P4  



Les nostres experiències
SORTIDA La verema- 1r de Primària
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Les nostres experiències
SORTIDA a “El Poble Espanyol”  - 3r Primària
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Les nostres experiències
SORTIDA a “El Poble Espanyol”  - 3r Primària
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Les nostres experiències

REDACCIÓ SORTIDA AL PARC GÜELL

El passat divendres dia 4 de novembre, 3r ESO vam anar d’excursió al Park Güell, on vam conèixer amb 
més profunditat com és aquest parc.

El Park Güell, anomenat així pel seu fundador, Eusebi Güell, és un parc turístic dissenyat principalment per 
Gaudí.

Pel que fa a la visita guiada, en primer lloc, vam visitar la plaça de la Natura, on es podia veure gairebé tota 
Barcelona. A continuació, vam poder observar el museu Gaudí, una de les poques residències que van 
quedar d’un projecte d’habitatges fallit. Aquest projecte d’habitatges era originalment la raó de la 
construcció d’aquesta instal·lació. Per finalitzar la visita guiada, vam aprendre una mica més sobre 
l'arquitectura de Gaudí, com ara la tècnica del trencadís, que la podem trobar per tot el parc. El trencadís és 
una tècnica decorativa que s’utilitzava a l’edat mitjana, però Gaudí la va fer pròpia al seu estil. També vam 
veure la sala Hipòstila, que mai no es va acabar de construir i que hauria sigut el mercat de la urbanització. 
Moltes de les columnes de la sala porten un tub per reciclar l’aigua que queia a la plaça natura i anava 
connectat a una cisterna situada a sota de la sala que es feia servir per donar aigua a la urbanització.

Finalment, vam fer una activitat en grups que consistia a fer fotografies als llocs més emblemàtics durant 
gairebé una hora i després fer un mapa interactiu amb informació de la visita i les imatges que havíem fet.

En conclusió, ens va cridar molt l’atenció el fet que cada estructura tenia figures que representaven la natura 
que envolta el parc i que també li donava les seves característiques. Sincerament, ens ha agradat molt 
aquesta experiència, ja que ens ha ensenyat moltes coses, com ara, les meravelles de l'arquitectura 
modernista.

Christopher Curbata, Hatim El Baraka, Mohamed Harrak, Joel Ibarra, Gabriel Mormontoy, Jose Muentes, 
Samuel Sánchez, Erik Serra, Harvin Singh, Rooney Ventura. Alumnes de 3r ESO A i B

Link al mapa interactiu de Aleix Guerrero i John Marc Abe

https://view.genial.ly/63692e5f38e9ed00189b88db/interactive-image-park-guell

.

SORTIDA AL “Parc Güell” - 3r ESO
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Les nostres experiències
SORTIDA AL “Parc Güell” - 3r ESO
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Alumnat 3r ESO A

Alumnat 3r ESO B
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Ana Momocobo 2n A

Valentina Vásquez 2n B
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Júlia Guerrero 6è A
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Valentina Centeno 6è B
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ENDEVINALLES  -  1r ESO

Com cada any, els alumnes de 1r d'ESO han treballat de valent preparant aquests 
passatemps. Esperem que gaudiu desxifrant les següents endevinalles de diferents 
temàtiques: català, socials, biologia, matemàtiques i tecnologia, etc. Desitgem que us 
agradin!

Una flauta has de tocar
i el ritme i percussió practicar.

Repeteix molt la cançó, 
per aprendre la lliçó.

Noelia López, Cecilia Obama i Ainara Sartorio 1r B

Soc rodó,
però no un planeta, 

el que sí soc
és satèl·lit de la Terra.

Edu Jiménez, Daison Soto, Oubay Tafzi i  Zain Uddin 1r A

Planeta de vermell color,
està en la quarta posició.

La seva matèria és rocosa
i, de tamany, ben poca cosa.

Dibuixant i practicant
cada dia em vaig inspirant.
Començo per la foscor,

fins a donar-li color.

Kian Masih, Laia Moral, Kenshi Moreno i   Leo Tasense 1r 
B

Elles volen anar juntes,
però no els deixem.

A noia els ho permetem
i a història les separem.

I am, you are, però no som ni tu ni jo.
He is, she is, però ell i ella tampoc.

It is, no és i objecte ni animal
aquí tens una endevinalla verbal.

Andrea Arboleda, Mariana Argueta i Davinia Balareso  1rA

És una categoria gramatical
que sempre té un radical.
És la que més pot variar

i diferents accions realitzar.

La seva massa és tan gran
que fins i tot la Nasa està dubtant:

què tindrà el seu centre desconegut,
què són els llargs braços que ha rebut?

Emmanuel Almonte, Lucas Chirescu. Miguel Choque i 
Adrian Delgado  1rB

A aquesta matèria de la vida tractem
i amb la nostra tutora molt parlem.

No és un temps gens avorrit,
això que quedi ben dit.

Alejandro Cabrera, Pablo López i Héctor López  1rA

És un idioma molt important
que té milers de parlants.

Es parla a tot el món
tot i que no el coneix tothom.

Aitor Cabrera, Dan Fernández, José Gonzalvo i Oliver 
Ibarra  1rB

Soc una esfera
i soc molt freda.

En mi no hi ha vida,
ni hi haurà?

Tinc satèl·lits que m’orbiten,
i els raigs de sol no m’escalfen.

Niurka Marchena, Anaïs Montero i Marta Sánchez 1r A
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CÒMICS -  2n ESO

Els alumnes de 2n d’ESO han estat treballant el còmic a les classes de llengua catalana.

Aquí en teniu unes mostres. El primer l’ha confeccionat un grup de 2n d’ESO A, format 
per Adrià Rojas, Minerva Obrador, Amy Martín i Jinghan Weng. El segon, l’ha fet un grup 
de 2n d’ESO B, format per Jieyuan Huang, Lucas Sato, Mateo Sánchez i Giorgi 
Samkharadze.

Adrià Rojas, Minerva Obrador, Amy Martín i Jinghan Weng 2n ESO A
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CÒMICS -  2n ESO

Els alumnes de 2n d’ESO han estat treballant el còmic a les classes de llengua catalana.

Aquí en teniu unes mostres. El primer l’ha confeccionat un grup de 2n d’ESO A, format 
per Adrià Rojas, Minerva Obrador, Amy Martín i Jinghan Weng. El segon, l’ha fet un grup 
de 2n d’ESO B, format per Jieyuan Huang, Lucas Sato, Mateo Sánchez i Giorgi 
Samkharadze.

Jieyuan Huang, Lucas Sato, Mateo Sánchez i Giorgi Samkharadze 2n ESO B
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Consigna:  Escribe un correo electrónico pidiendo salvar a la muerte.

De: Erik Serra Hernández (3rA)

Para: Centrodeinvestigaciondebarcelonamail.com

Asunto: Cura de la muerte

Buenos días:

Les escribo para discutir sobre el hallazgo de la inmortalidad. Soy consciente del 
gran alboroto que ha causado la noticia y también de que soy una de las muchas 
personas que se han dirigido a ustedes para tratar este tema, pero es que yo, como 
científico licenciado que soy, al leer esta noticia, sentí algo que jamás había sentido 
antes: sorpresa, alegría y miedo al mismo tiempo. 

En papel esta idea parece buena, quiero decir. ¿A quién no le gustaría ser inmortal?; 
pero si reflexionamos nos damos cuenta de las terribles consecuencias que nos 
traería como humanos que somos.  Para empezar, la población mundial al no ser apta 
para morir, seguiría creciendo hasta un punto en el que habría tantas personas en el 
mundo que no tendríamos espacio para todos. Y la única forma de controlar la 
población sería prohibiendo la reproducción, lo cual además de sonar bárbaro en sí, 
sería prácticamente imposible. Además, si aquellos que hayan recibido ya la dosis, 
luego se arrepienten de haberla tomado, ¿qué haremos? Ya son inmunes a la muerte.; 
así que, ¿obligaremos a alguien a tener una vida que no desea? ¿No es eso peor que 
dejar a alguien de edad avanzada morir? Todo esto es altamente debatible y como 
científico, yo creo que debería ser reevaluado por los expertos.
Con todo lo argumentado anteriormente, parece que esté en contra de sus 
prácticas y descubrimientos de laboratorio, lo cual es totalmente falso. El hecho de 
que hayan descubierto una manera de negar la muerte me parece un logro increíble 
y una hazaña que será recordada a lo largo de la Historia. No obstante, no creo que 
esta sea la mejor idea dadas las razones ya argumentadas en el anterior párrafo. 
Estoy seguro de que vuestro equipo  está altamente calificado y admiro vuestra 
valía; no obstante, deberíais tener en cuenta las consecuencias de vuestro propósito.

Espero que les haya hecho reflexionar de nuevo y humildemente pienso que mi opinión 
debe ser tenida en cuenta y respetada. En cuanto a vuestro equipo de científicos, le 
deseo la mayor de las suertes con sus futuros trabajos y posiblemente con sus 
futuras hazañas.

Muchas gracias por vuestra atención. Reciban un cordial saludo,

Erik Serra Hernández
3r ESO A
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One day, I just decided that I wanted a change in my routine. I couldn’t stand my current 
life anymore so, in order to finally be happy, I sold all my belongings, took my savings 
and headed to the airport.

I had already bought my plane ticket by the time I got to the airport and I was feeling 
excited when the workers announced the number of my aircraft on the speakers. Once I was 
already seated and with the seatbelt on, my mind started over thinking if the decision to 
leave everything behind was really a good idea or only a tantrum from the offended and 
angry little person that lives in my head. But…NO!!!! This was what I have always wanted: 
freedom.

Paula García 4t ESO A

A TOTALLY NEW LIFE

I was so bored that day. Hours were passing like life had no meaning and I felt so tiny at 
that moment. I had already thought about it, about how microscopic we had always been, 
whereas we think we are the navel of the world. But we are human, we have always been 
egocentric in our lives. We can’t actually avoid it.

Lismerlyn Cordero 4t ESO A

THAT CALL

I walk down to the audience and see the bewildered face of the workers and the hateful 
look on my father’s eyes, I hear how my brother goes on stage and takes the microphone. I 
look for the nearest door and as soon as I feel the fresh air on the street, I can say that I 
have never felt so alive.

Valença Palau 4t ESO A

THE DREAM OF MY LIFE
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As I entered the doorway in my building I heard a noise coming from the top of the attic, 
the lights switched on with movement, so it was dark because I had stopped to think about 
where the noise was coming from. Then I went on my way up to the second floor when, 
suddenly, the lights went off and I remembered when I had lived in another building and I 
exactly did the same thing...I ran without looking back or down, until I got to the door, and 
then I opened it as fast as possible.

Albert Bustamante 4t ESO A

A STRANGER IN THE NIGHT

When we arrived we queued for the highest attraction in the entire park, it was incredible. 
When I got up I regretted it, we were 150 metres high and I could see the amusement park 
as a whole, and even the sea. People were as small as ants. But when the ride began to go 
up and down I liked it, it was super fun and an incredible feeling of adrenaline.

Laia González 4t ESO A

BEST DAY

At that moment I noticed a very sharp but brief pain in my arm. When I regained my senses 
I realized that the lightning had hit me in the arm, but nothing else had happened to me 
apart from the pain. I was stunned, I couldn’t believe what had happened. I guess that park 
was magical, not only because of the special moments with my grandmother, but also 
because that day I almost lost my life.

José Luis Pallas 4t ESO A

I HAVE NEVER FELT SO ALIVE
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When I arrived at the beach, I realized that the city was not as crowded as the last time I 
got out. There was still daylight, so I took my blanket and laid it near the shore, close 
enough to feel the humidity of the water in the air that was crushing delicately against my 
face, but far enough so as not to get wet. I put my favourite playlist on the phone and while 
I observed the infinity of the water and the endlessness of the ocean, I could see the sun 
going down. Such a beautiful feeling, I could enjoy my own company and nature was making 
me feel the happiness I had sought for a long time. I have never felt so alive, it was the best 
time ever.

Hafsa El Mrabet 4t ESO B

A DAY IN A DREAM

I remember waking up in the middle of nowhere, not remembering anything, feeling the wet 
sand under and on my body, my feet were right on the shore, touching the cold morning sea. 
I woke up disoriented, due to lack of time, lack of memory. I had a confused vision of the 
night before. (...) Days passed, my mouth and body longed for a drop of water and food, I 
stopped fighting with the desire to find a reason, a way out, something that would help me 
get out of that prison. I stopped my cravings and freed myself from trying, then I focused on 
just breathing, and listening to how air came in and out of me.

Mireia Mateos 4t ESO B

I FOUND YOU, MENTAL PEACE

I walk I needed to know what was going on there. So, that morning I decided to dive to the 
bottom when nobody was looking at me. I suddenly noticed that the pounding sound was 
coming from a tiny tunnel on the corner. I was quite brave in those situations, so I began 
swimming to get inside. When I got there the sound decreased and, magically, I was in 
another different dimension. I was no longer in my city swimming pool, I was on a kind of 
island. In the ocean around that little island I saw something too unexpected: lots of 
beautiful mermaids, eleven, to be more concrete. When they realized my shocked face and 
my paralyzed body they told me all the truth, even the thousand questions I was wondering 
about. I have never felt more alive. Once I entered that amazing world through the littlest 
tunnel I have ever seen, I felt at home. I am mermaid number twelve, the one they had been 
looking for.

Judit Rodríguez 4t ESO B

NUMBER TWELVE
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Two days ago we moved house and my dad loves the restoration theme. He had a preference 
for old houses, but I was someone who didn’t like them that much. In the afternoon we 
unpacked our things, and when I was ready I told my father that I had finished and went to 
rest. The first night we slept there I had a hard time falling asleep and I could hardly sleep 
because of the creaking of the windows and the floor. Three days passed before I was able 
to sleep without any problems. 

A week later, on a cold night, a loud noise, which I had never heard before, woke me up. I 
tried to turn on the light but the switch did not work, and after a while I heard a noise 
coming from the corner of my room. I went out scared, rushing out of my room, to look for 
my father. When I had already taken a few steps I bumped into something, and when I 
touched it, it made me shudder: it was a lock of hair.  Then suddenly, a lightning 
illuminated the corridor and I could see a girl my size.

Goyo Heras 4t ESO A

I HAVE NEVER FELT SO ALIVE

Early that morning I packed everything in my room without my parents noticing, got some 
savings, and l was ready to leave. But today was my graduation so l had to wait till night so 
I could say goodbye to some people that l had always wanted to. l hid all of my bags and 
started getting ready for my university graduation. It was finally time, l was excited and at 
the same time scared and anxious. After l was all ready to go, l headed downstairs and saw 
my parents in their night suits, l couldn’t believe it, THEY FORGOT!!!!! I was so mad at 
them, how could they forget my graduation? And they dared to ask why I was so dressed up 
and where I was going. It was unbelievable. l just ignored everything and went happily to my 
graduation. My parents called me like 30 times. l just powered off my phone and enjoyed my 
last hours in Spain. 

Raeesah Rafi 4t ESO A

THE LAST GOODBYE
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Each and every one of my extremities trembled and I was not able to keep my voice stable 
for more than a few seconds. Maybe I would sink, but my boat kept sailing no matter much 
rain or waves there were. I kept drowning in my own thoughts as I tried to process 
everything as fast as possible.(...) I represent our entire story with a metaphor, my love, 
because my whole life has always felt like one. And if you thought that I would always be 
there for you no matter how much you hurt me, you wouldn’t be wrong. I just wait for the 
day when I vomit all the swallowed water and someone builds me a new boat. I just want to 
find something like this.

Mel John Baril 4t ESO B

SAILING IN A BITTER SEA

That job was a very big emotional burden for me, several people begged me with tears to let 
them in because they had relatives in the country or were fleeing their country because of 
the war, sadly it was an important position for the country, for Therefore, they had me 
under surveillance in absolutely any movement I made.(...) ‘’All this has been my fault” I said 
repeatedly, and indeed it was, so I decided to pack my bags and leave this country. When I 
went downstairs and opened the door, General Legasov was waiting for me with his troops 
pointing at me. I decided to kneel before them. I was expecting the worst, but the general, 
laughing, told me: I don't want you to die so quickly, prepare yourself because you are going 
to spend the worst last days of your existence. He sent me to the most dangerous prison in 
Arstotzka, in cell 211. I am currently writing this only 15 minutes before being shot for 
treason against the nation. If my children or wife read this, I love you. Thank you.

Alan Aguilera 4t ESO A

PAPERS, PLEASE
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Ian Masih 1r ESO B
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Júlia Ortíz 1r ESO A
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Aixa Arévalo 

3r ESO A
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Umar Asghar Munir 

3r ESO A
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Les Marietes us donem la benvinguda a l’escola: 

Hola famílies.

Ja hem començat el curs. Sembla mentida que estiguem fent P3 a l'escola dels 
grans, ja no som tan petits! Ara que hem deixat de plorar estem aprenent 
moltes coses noves i ens ho passem genial.

Ens agraden molt totes les activitats que fem a l'escola; fins i tot ens ha visitat 
el "pallasso Miky" i hem conegut a la Castanyera.

Cada dia cantem cançons, ballem,  juguem i treballem fent coses molt divertides.

Les Marietes hem après a relacionar-nos amb els nostres companys i 
companyes i amb totes les mestres de l'escola.

Des de la classe us enviem molts petons i abraçades.

BENVINGUDA ALS NENS I A LES NENES  DE P3

Marietes I3 A
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Benvolgudes famílies,

Les AMPA i AFA del barri Collblanc – la Torrassa, juntament amb la Coordinadora d’Ampas 
Endavant i les entitats socials del barri seguim treballant per un barri dinàmic, segur, familiar 
i solidari. Creieu-me que, encara que no es vegi, totes plegades realitzem una tasca que, a 
poc a poc, va repercutint en el barri. 

Ara que ja tenim el Nadal a tocar, més que mai vull recordar-vos la importància de fer les 
nostres compres al barri. No només les especials com les nadalenques, sinó també les del dia 
a dia. Perquè un barri amb botigues és un barri social, un barri agradable, un barri segur. No 
ens agraden les persianes abaixades i que els espais de trobada siguin foscos o problemàtics. 

Aquest euro que pagues de més és una inversió per un barri més dinàmic i una ajuda pels 
comerços de tota la vida que fan mans i mànigues per sobreviure. I necessitem aquests 
establiments tant com respirar. A més, sabem que moltes famílies de l’escola o familiars i 
amics teniu negocis al barri, i estic segura que els voleu alhora plens de vida i rentables. 

Recordeu que per ser famílies de l’escola, amb el carnet que us facilitaran a la Secretaria, 
podeu aconseguir descomptes en molts comerços del projecte Ampas Endavant. Us adjuntem 
el tríptic informatiu. Si teniu un negoci i voleu formar-ne part, oferint algun tipus de 
descompte o oferta a les famílies, envieu-nos un correu a familiesmontessori@gmail.com.

Us desitjo unes bones festes, que tingueu uns bons dies de descans si en podeu fer, i ens 
retrobem al gener!

Rut Ramos

Representant de mares i pares al Consell Escolar i de les Famílies Montessori

Onze raons per comprar en el comerç local
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Mapa i guia dels comerços que pertanyen a Ampas Endavant



Benjamín Vázquez P5

BONES FESTES!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


