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Salutació
Fa vint anys entrava a l’escola amb moltes ganes d’aprendre, de descobrir-me i començar la meva
trajectòria escolar per poder formar-me i construir la meva identitat. Durant tretze anys vaig
passar per moltes aules diferents, em vaig fer gran aprenent de tot el professorat i vaig anar
forjant la meva vocació: ser mestra.
En acabar la meva etapa d’educació obligatòria, vaig marxar per poder conèixer més a fons la meva
futura professió, posant en pràctica allò que havia après a l’escola: descobrir, investigar i fer-me
preguntes per poder construir el meu propi aprenentatge. I qui ho diria? Després d’un temps, torno
a la meva escola, però aquest cop des de l’altre vessant, el d’ensenyar a les generacions que ara
omplen les aules on jo també vaig aprendre tant.
Vinc amb ganes de poder deixar el meu granet de sorra en el llarg procés d’aprenentatge dels
alumnes de l’escola, a fi de guiar-los i ensenyar-los perquè descobreixin la seva vocació i arribin a
ser el que vulguin ser, igual que van fer els meus mestres amb mi.
Torno amb les mateixes ganes d’aprendre i d’iniciar la meva trajectòria, com vint anys enrere, però
aquest cop professional; amb ganes de poder fer la meva tasca docent al costat de mestres que
em van acompanyar en la meva etapa educativa i van contribuir en la meva formació. Tenir
l’oportunitat de seguir aprenent de l’equip docent del centre i compartir idees i nous coneixements
és tot un plaer.
Tot i que aquest curs és diferent per la situació que tota la societat estem vivint, un cop més
l’escola demostra estar al peu del canó i entre mascaretes, grups bombolla i gel desinfectant és
capaç de seguir formant. No només als més petits, sinó també, als que ara ja no ho som tant.
Bon curs, Escola Montessori. Endavant!

Marta Ortiz Ferrer
Mestra d’Atenció a la Diversitat

Exalumna generació 1999-2012
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Des de Direcció
UNA REFLEXIÓ ENToRN A L’INICI DEL CURS 2020-2021:
Benvolgudes famílies i comunitat montessoriana,

Com ja vam dir durant les reunions d’inici del curs escolar, probablement, iniciàvem un dels cursos
més complexos a nivell històric i mundial. Estem davant d’una pandèmia molt complicada, la que
esperem que vagi afluixant en els propers mesos, ja sigui per la seva pròpia dinàmica o perquè
apareguin vacunes i tractaments que minimitzin els efectes tan nocius que aquest virus ha provocat a
nivell mundial.
Heu de pensar que vam començar el curs amb un índex de risc, a l’Hospitalet del Llobregat, del
240,33 (molt alt) i va arribar fins a 1.200,00 (molt alt), en els pitjors moments de la segona onada. Ara
mateix, per exemple, l’índex ha baixat i se situa a dia 23/11/2020 a 398,70 (molt alt) i la tendència és a
la baixa.
Si parlem, en concret, de l’Escola, heu de ser conscients de la transformació i reorganització que hem
hagut de fer en un termini rècord! Mascareta, temperatura, hidrogel amunt i avall, grups bombolla, no
desdoblaments, esbarjos parcel·lats. En definitiva, canviar les rutines escolars que tots i totes estàvem
acostumats a seguir.
Aquestes mesures, aplicades des de l’inici de curs, han donat els seus fruits en tant que han limitat la
transmissió del contagi a dins l’Escola d’una manera evident. Després de les proves PCR que s’han fet
al CAP i dins de l’Escola s’ha observat que el contagi ha estat esporàdic i en la majoria de les
ocasions no ha aparegut cap cas més. Per tant, incidim en el concepte que l’Escola és Segura.
Per finalitzar, hem d’agrair a les famílies la col·laboració i la comprensió en aquests moments tan
complicats, també, a tot el personal, docent i PAS, la implicació i la devoció amb la qual han encarat
aquest repte i, com no podria ser d’una altra manera, agrair al personal Sanitari del CAP de la
Torrassa la professionalitat que ha mostrat en tot moment. Però, sobretot, agrair a l’alumnat la
col·laboració, el saber estar i la generositat que ha demostrat envers tots els col·lectius implicats a
l’Escola. Estan a l’alçada del moment històric. Un plaer treballar amb vosaltres!
Jordi Juan i Villanueva
Director
ESCOLA MONTESSORI
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Calendari Escolar
INICI DE CURS: 14 de setembre de 2020
FINAL DE CURS: 22 de juny de 2021
VACANCES:

NADAL: del 22 de desembre de 2020 al 10 de gener de 2021, ambdós inclosos.
SETMANA SANTA: del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos.
DIES FESTIUS:
12 d’octubre de 2020
8 de desembre de 2020
També tindran la consideració de dies festius:
24 de setembre de 2020
24 de maig de 2021
Dies de lliure disposició del Centre:
7 de desembre de 2020
15 de febrer de 2021
21 de maig de 2021
Jornada continuada:
21 de desembre de 2020
Del 7 al 22 de juny de 2021
HORARI:

Educació Infantil:

Matí: 9h a 13h

Tarda: 15h a 17h

Educació Primària:

Matí: 9h a 13h

Tarda: 15h a 17h

Educació Secundària: Matí: 8:30h a 12:30h
NOVETAT!

Tarda: 14:30h a 16:30h
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Racó d’Art

Emma Martin P4 B

Dylan Silva P4 A
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Racó d’Art

Astrid Muñoz i Ariadna Carrillo 3r A

Eric Sierra i Fabricio Morales 3r B
8

Racó d’Art

Lucía Martínez 4t A

Freddy Genao 4t B
9

Racó Literari

Milenka Aguilar 5è A
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Racó Literari

Hussein Fakih 6è A
11

Racó Literari

Marcel Cortés 6è B
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Racó Literari
ENDEVINALLES - 1r ESO
Com cada any, els i les alumnes de 1r d'ESO han preparat aquestes endevinalles. Enguany
hem treballat conjuntament amb la matèria de Biologia i les hem dedicat al món de la cèl·lula.
Desitgem que us agradin i que passeu un Nadal entretingut!
Els primers contagis són del 2019
soc un virus bastant nou
soc de la família del SARS-COV
i s’assembla a una corona el meu cos.

Soc unicel·lular,
Faig mal a la vida humana,
No soc gaire regular
I tinc paret bacteriana.

Dustin De França i Samuel Sánchez 1r ESO A

Erik Lascano i Pablo López 1r ESO B

Soc una cèl·lula necessària
per la funció de reproducció,
estic al cos de la dona
i el meu company es l’espermatozou.

A les eucariotes
sempre em veuràs,
però a les procariotes
mai em trobaràs.

Dustin De França i Samuel Sánchez 1r ESO A

Erik Lascano i Pablo López 1r ESO B

L’orgànul més important dels autòtrofs
no estic present als heteròtrofs,
fabrico matèria orgànica pròpia
a partir de diòxid de carboni
sals, aigua i energia lluminosa.

Soc petit i esmunyedís
faig una cursa fins al meu destí,
i d’aquí un nen o una nena
pot sortir.

John Abe De Austria i Max Gaievyi 1r ESO A

Neil Alonso i Aixa Arévalo 1r ESO B

Faig la respiració cel·lular
i tinc material genètic
separat de la membrana nuclear.
Amb orgànuls són nombrosos i petits,
i sense paret cel·lular estic.
John Abe De Austria i Max Gaievyi 1r ESO A

A través meu veuràs coses que a ull nu no podràs,
coses micromètriques percebràs, i et sorprendràs!
Una mostra em posaràs i petits organismes contemplaràs.
I soc tan singular que ningú sap qui em va crear!
Jordan Gavidia i Mohammed Harrah 1r ESO B
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Racó Literari
PASTÍS D’AIGUA DE FLORS PER A UNICORNS

Valença Palau 2n ESO A

INGREDIENTS

150g d’arc de Sant Martí
1,5 l d’aigua de flors
200g de polsim de Fada
10 cabells de Troll
0,5 llàgrimes d’Elf
Paraules boniques
PREPARACIÓ

1. Agafem una fulla d’arbre, amb forma de recipient on ficarem el polsim de Fada. Compte, si et
cau una mica al damunt començaràs a volar.
2. Afegim l’aigua de flors, i barregem molt bé amb una fletxa de Centaure.
3. Fiquem les llàgrimes d’Elf, barregem amb cura, perquè sinó, sortiran grumolls.
4. Afegim l’arc de Sant Martí. Els millors són els del follet de l’arc de Sant Martí.
5. Posem els cabells de Troll a la barreja.
6. Quan la barreja ja està feta li hem de dir unes paraules boniques, mentre ho barregem tot bé.
7. Per acabar de fer el pastís, hem d’anar a un drac que llenci foc de la seva boca, fins que posi
la massa al seu punt de cocció perfecte.
Si mentre fas la recepta, cantes com ho faria una sirena, el pastís sortirà molt millor .

CÚPULA DE XOCOLATA I FRUITES

Judit Rodríguez 2n ESO B

INGREDIENTS

50 g de xocolata negra, blanca i amb llet per desfer.
Un globus gran per inflar.
Fruita de la teva preferència (com maduixes, nabius, gerds...)
Fruits secs, també de la teva preferència.
PREPARACIÓ

Començarem desfent les tres xocolates al microones, el temps que faci falta, al voltant d’un minut
i mig.
Una vegada estigui la xocolata fosa, inflarem el globus una mica, és a dir, que no sigui ni molt gran ni
molt petit.
Quan tinguem ja el globus inflat, esperarem que es refredi una mica la xocolata, fins que estigui
líquida, però freda. La podeu ficar a la nevera uns tres minuts.
Després abocarem la xocolata a la part superior del globus, a la part contrària del nus, i el
desarem cuidadosament a la nevera. És important que la mescla de xocolates no estigui massa
calenta perquè el globus no exploti.
Passada una hora ja podem retirar el globus de la nevera. Veurem que ja s’ha solidificat la xocolata,
(quina bona pinta!). Aleshores buscarem una agulla i petarem el globus per la part que no té
xocolata.
Ens ha d’haver quedat una espècie de cúpula de xocolata (com mitja pilota de futbol).
Ara, ràpidament per evitar que es desfaci, posarem delicadament la nostra selecció de fruites i
fruits secs dins de la cúpula.
I… a gaudir!!!
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Racó Literari
CARTA A LOS ABUELOS - 3º de la ESO
Este año, los alumnos de 3º de la ESO han escrito una carta a sus abuelos. Es un tema muy delicado, pero ellos,
que son chicos y chicas fuertes y sensibles, han querido hacerles un homenaje tanto a los que aún están con
ellos, ya sea cerca o lejos, como a los que siguen viviendo en su memoria. Los alumnos leyeron sus cartas en la
clase y fue un momento inolvidable que no olvidará ninguno de los que estuvimos allí. Fue precioso. Gracias,
chicos y chicas, por ser tan de verdad. Aquí mostramos algunos ejemplos:

Queridos abuelos:
Os escribo esta carta para deciros lo mucho que significáis para mí.
Yayo, tú ya no estás aquí con nosotros, pero quiero que sepas que pienso mucho en ti. Nunca me imaginé que te irías tan
pronto, me hubiese gustado pasar más tiempo contigo porque eras un abuelo genial y siempre me dabas buenos consejos.
Recuerdo perfectamente cuando jugábamos en el patio al “pilla pilla”, si yo me iba para un lado, tú te ibas para el otro o te
caías para hacerme reír. También recuerdo lo mucho que te gustaba tocar la guitarra y que te hubiese gustado que yo la
tocara también, pero siento decirte que la música no es lo mío. Por otro lado, eras mi fan número uno, ya que siempre
venías a ver mis partidos de fútbol.
Por cierto, no se me olvidan las tardes que pasábamos juntos dibujando, bueno… tú hacías los dibujos y yo los pintaba con
colores, eso me entretenía mucho.
Finalmente, quiero decirte que te echo mucho de menos y que la familia no es lo mismo sin ti.
Y a ti, abuela, que aún estoy a tiempo, quiero decirte cada día que te quiero, que gracias por todo lo que has hecho y haces
por mí siempre. No me imagino la vida sin tenerte a mi lado. Por suerte, nos vemos todos los días de la semana y disfruto de
todos los momentos que compartimos, valoro cada instante y procuro aprender todo de ti.
Me gusta cuando me explicas historias de cuando eras joven y me enseñas fotos antiguas. También me gusta enseñarte
cómo funciona tu tablet, aunque tú sola ya has aprendido muchas cosas. ¡Eres la mejor!
Y por supuesto, no puedo despedirme sin decirte que cuando estoy junto a ti se cumple eso que la gente llama “felicidad”.
Me siento afortunado de tener y haber tenido unos abuelos como vosotros.
Besos y un fuerte abrazo,
Cristian
Cristian Liso 3r ESO A
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Racó Literari
CARTA A LOS ABUELOS - 3º de la ESO
Queridos abuelos:
En primer lugar, esta carta la escribo para deciros lo mucho que os quiero y que os extraño, parece que fue ayer el día que
jugamos todos juntos al UNO. En segundo lugar, abuelos, también quería deciros que nunca os olvidaré porque vosotros me
conocéis a la perfección y sabéis que, a veces, me cuesta un poco expresar mis sentimientos. Creo que nunca os he dado
suficientemente las gracias por todo lo que habéis hecho por mí ni os he dicho muy a menudo cuánto os quiero. Por eso os
escribo esta carta.
Quiero agradeceros por ser vosotros quienes me incitasteis a perseguir los sueños que un día decidí que quería alcanzar y
que, sin duda, me han ayudado a convertirme en el chico que soy ahora. Fuisteis vosotros quienes me impulsasteis a ir más
allá de mis límites, a través de vuestras palabras llenas de sabiduría y de vuestro ejemplo como seres humanos honestos y
bondadosos que sois.
A ti, abuela, gracias por ser mi consejera, por escuchar todos mis problemas, por disipar mis dudas, porque si no hubiera
sido por ti me hubiese mantenido callado sin decir nada a los demás y a ti, abuelo, gracias por todo aquello que me has
enseñado para que esté feliz y contento porque esa es la única manera de que nuestra existencia en esta tierra esté
justificada.
Gracias a vosotros, abuelos, mi familia, he aprendido que el mejor regalo del mundo son las personas que forman parte
inherente de nuestra vida, esas que te aman incondicionalmente desde que naces. Y es que para mí, el mejor regalo del
mundo sois vosotros, abuelos. Las personas no son eternas, pero vosotros, sin duda, deberíais serlo.
Gracias, abuelos, por enseñarme a vivir.
JB
John Abe de Austria 3r ESO A
Querida abuela:
Recuerdo con nostalgia las infinitas veces que me quedaba dormida en tu regazo, escuchando mil cuentos. Recuerdo cuando
me llevabas al parque todas las tardes y me consentías comprándome todas las chuches que se me antojaban, aunque papá
te lo había prohibido. También me acuerdo a los nueve años, las tantas veces que te dije que te quedaras conmigo hasta los
quince años para que así pudiera mantenerme sola y ahora, que estoy a punto de cumplirlos, te digo que no quiero que te
vayas nunca. Debo confesarte que temo no poder volver a abrazarte o a escucharte y es que no solo quiero que me veas
cuando me gradúe, sino también quiero que vayas a mi boda o que tengas la oportunidad de conocer a mis hijos; en otras
palabras, quiero que seas eterna. Se me cristalizan los ojos solo de pensarlo. Cómo no llorar si fuiste y eres la persona más
importante de mi vida. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias por quedarte con todos aquellos animalitos que
traje a casa, a pesar de que algunos ya expiraron. Gracias a ti he aprendido que el mejor regalo son las personas que forman
parte de nuestra vida, esas que te quieren incondicionalmente desde que naces. Las personas no son eternas, pero tú; sin
embargo, deberías serlo.
Hasta pronto,
Adriana
Adriana Nedelcu 3r ESO B
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Racó Literari
COMMENT LES ADOS VIVENT -ILS LE CONFINEMENT? - 3r ESO
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Racó Literari
Book review: Dracula
One of the books I most enjoyed reading is “Dracula” by Bram Stoker. It is a horror fiction
novel set in the end of the 1800s in Europe.
The story begins when Jonathan Harker, a young British lawyer, has to travel to
Transylvania to visit his client count Dracula. Once Jonathan arrives at the count’s castle,
he realizes that something’s wrong. When night falls in the building, he hears creepy noises.
Also, the count’s attitude is extremely strange. Then Jonathan, completely scared, tries to
get out of the castle. Is he able to do it? What is really going on in the castle? You have to
read “Dracula” if you want to find out.
In my opinion, “Dracula” is a terrifying story, with some tension moments that will give you
goosebumps. I think you should definitely read it if you like feeling as if you were a
character of the story.
Víctor Salguero 3r ESO B

Marina
Marina, is a book of teenage fiction by Carlos Ruiz Zafón, the recently deceased Spanish
novel writer. It is an amazing story set in the second half of the 20th century, in Barcelona.
The story starts with the main character, Óscar Drai. He is a teenager who lives in a
boarding school and, in one of his escapes, he meets Marina, a mysterious girl who lives in
an abandoned mansion. After seeing her several times, she shows him a nameless tomb.
After this, they discover a thrilling story about a supposedly dead engineer who transforms
his body into a frightening robot and is murdering people who know something about him.
Marina and Óscar manage to defeat this monster and time later, the protagonist discovers
a sad secret about Marina.
In my opinion, Marina is a fantastic book, it is a mysterious, interesting and emotional
adventure that makes you feel a lot of sensations. I highly recommend it.
David Serra 3r ESO A
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Benvinguts/des a l’Escola
BENVINGUDA ALS NENS I A LES NENES DE P3
Benvolgudes famílies,
Sembla que era ahir que començàvem l'escola, i ja ha passat un trimestre.
El temps ha anat molt de pressa i ens ho hem passat molt bé.
Hem après a relacionar-nos amb els companys i companyes de la classe, i amb
les mestres, i ara ens coneixem una mica millor.
Si cliqueu a la imatge, veureu quantes coses hem fet aquests dies, esperem que
us agradi.
Ah!!!!!! Dir-vos que són la classe dels conills i dels pingüins.

Tutores de P3

CLIQUEU!!!
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Famílies Montessori
Taller BiblioLab Ciència: Com la contaminació afecta la nostra salut
Hola famílies!
Ja fa un parell d’anys que al nostre barri es va posar en marxa el projecte Camí Escolar Segur,
gràcies a la Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc - la Torrassa en el que totes les AMPA i
AFA del barri i diverses entitats col·laboradores impulsem la millora dels nostres carrers mitjançant
espais de participació i reflexió i presentant les propostes a la Regidoria del Districte i Àrea d’espai
públic, habitatge i sostenibilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Aquest trimestre hem engegat el taller del Bibliolab Ciència, impulsat per la Diputació de
Barcelona (a través de la Biblioteca Josep Janès), la fundació “laCaixa” i ISGlobal (l’Institut de Salut
Global de Barcelona), que va quedar posposat el curs passat a causa de la pandèmia. Així per
primer cop en el barri hem realitzat un taller de ciència ciutadana, amb la participació activa de les
famílies i l’alumnat en la presa de dades, la co-creació, i la divulgació dels resultats obtinguts, pel
foment de la mobilitat activa/transport actiu, la promoció dels espais verds, la promoció de
transports alternatius més saludables, el foment de l’activitat física, la disminució de la
contaminació atmosfèrica i acústica, etc.
El principal objectiu del taller és l’estudi de la contaminació atmosfèrica, ja que està entre els
factors de risc ambiental més destacats de mort prematura. Nou milions de persones moren cada
any a conseqüència de la contaminació lumínica i acústica. I, any rere any, els estudis sobre els
nivells de contaminació atmosfèrica demostren el seu impacte directe sobre la mortalitat, amb
l’augment del nombre d’infarts, de càncers de pulmó i el retard en el neurodesenvolupament,
entre d’altres. I és que la falta d’oxigen afecta molt greument les nostres artèries! En dones
embarassades la contaminació provoca el naixement de nadons prematurs i amb un cervell més
petit; després quan arriben a l’escola, aquests infants tenen un menor rendiment escolar. Els
estudis han demostrat que els barris més contaminats tenen un alumnat amb menor rendiment.
Però de què parlem quan parlem de contaminació? Parlem de gasos nocius com l’òxid de
nitrogen (que és altament oxidant i inflamant, de seguida que els respirem els nostres òrgans
s’inflamen) i les partícules en suspensió (com la PM 2,5, que és molt nociva perquè com que és tan
petita s’infiltra molt fàcilment a dins el nostre cos, i la PM10, que és una mica menys nociva perquè
estem més ben preparats per a filtrar-les).
La ciutat de Barcelona, i les seves rodalies entre les que s’inclou l’Hospitalet de Llobregat, és
una de les ciutats més contaminades d’Europa, per darrera de ciutats d’Itàlia i Polònia. Malgrat això
només hi ha dues estacions de mesura de la contaminació atmosfèrica, una de les quals al parc dels
Ocellets i l’altra a Santa Coloma de Gramenet. Juntament amb les dades que s’extreuen, i altres
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Famílies Montessori
mètodes de mesura menys precisos, però més versàtils, com la realització d’analítiques de sang i
exàmens de salut mental, s’obtenen uns indicadors a partir dels quals es poden realitzar propostes
de millora de la qualitat de l’aire.
Per primer cop hem disposat al nostre barri d’equips portàtils de mesura de la contaminació
atmosfèrica. Entre totes les famílies i l’alumnat de totes les AMPA i AFA del barri hem realitzat
diverses mesures. Alumnat de 2n i 3r de Primària i de 1r de l’ESO de la nostra escola ha treballat en
equip amb alumnat de l’Escola Sant Jaume de la FEP. Hem mesurat la contaminació lumínica i
acústica, la temperatura, la humitat, la pressió baromètrica, les emissions dels vehicles i les
partícules en suspensió. Per tots els participants ha estat un repte programar els dispositius i
planificar rutes de mesura. Ens hem centrat específicament en entorns escolars, places, parcs i
espais verds del barri i entre tots hem elaborat hipòtesis de treball, essent la principal quin nivell
de contaminació respira el nostre alumnat quan va i torna de l’escola.
La primera part del taller i la presa de dades ja s’ha realitzat. Ara estem a l’espera de l’anàlisi de
les dades per part dels responsables científics i els tècnics de laboratori. Un cop tinguem les dades
ens reunirem per valorar-les i consensuar propostes de millora, perquè ja ens ha resultat obvi que
durant el dia els nivells de contaminació són alts, per sobre dels nivells fixats per l’OMS,
especialment les provinents de les partícules en suspensió dels vehicles.
Estudiarem reptes com el de la mobilitat, l’urbanisme, el disseny d’espais comuns o els espais
verds. És evident que una de les mesures més importants passa per reduir la circulació de vehicles i
guanyar espais verds per a la ciutat. De fet la pandèmia ha accelerat algunes decisions que ja eren
damunt la taula dels alcaldes de les ciutats com la conversió en zona de vianants de carrers o la
instauració de carrers amb prioritat invertida; és a dir carrers on els vianants tenen prioritat davant
dels cotxes, com ho és ara el carrer de la nostra escola. L’impuls de les illes escolars saludables és
una iniciativa pionera i esperem que poc a poc la ciutat sigui més amable per al nostre alumnat i
tots els veïns i veïnes que hi vivim. No totes les mesures seran populars, però per la nostra pròpia
salut, caldrà ser valents.
Podeu llegir més sobre els projectes aquí:
https://www.isglobal.org/
https://www.educacio360.cat/coordinadora-dampas-endavant/
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*************
Taller
BiblioLab Ciència
*************

Rut Ramos
Representant de pares i mares al Consell Escolar i de les Famílies Montessori
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Famílies Montessori
Concurs «Fem el nostre logo!»
Hola famílies!
Ara que som ben presents a les xarxes socials i comencem a tenir una entitat pròpia dins del
barri, voldríem tenir un logo que ens identifiqui. Per això organitzem el concurs «Fem el nostre
logo!» en el que podeu participar totes les persones que d’una manera o altre formeu part o heu
format part de la nostra escola, ja sigueu alumnat actual o exalumnes, pares i mares, professorat o
personal d’administració i serveis.
El dibuix o treball és lliure, però s’han de complir alguns requisits:
1. Cal que hi aparegui el nom “Famílies Montessori”.
2. Ha de tenir relació amb famílies.
3. Han de ser originals.
4. Podeu utilitzar qualsevol tècnica (collage, digital, dibuix...)
Els treballs s’han de presentar en format digital a familiesmontessori@gmail.com o en format
paper a la secretaria de l’escola dins d’un sobre adreçat a «Famílies Montessori» fins al 31 de març
de 2021. Heu d’indicar el vostre nom, forma de contacte i tipus de relació amb l’escola. A principis
d’abril farem una selecció dels treballs i tindreu una setmana per votar el que més us agradi.
Proclamarem el logo guanyador per Sant Jordi. Hi haurà un detall, encara per concretar, per al logo
guanyador. El concurs podrà ser declarat desert.
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