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El 17 de juny es celebrarà l’última assemblea de l’AMPA de l’any i 
caldrà votar decisions que afecten les famílies de l’escola i també les 
que s’incorporaran en els pròxims anys. Més informació a l’editorial de 
la pàgina 2.





Jo em centro a ensenyar a 
pronunciar l’anglès, i que 



                

La Institució Montserrat em porta entre 35 i 40 
anys enrere, quan el meu germà Josep hi anava a 

estudiar i jugava a l’equip de futbol de porter, encara 
recordo el mític rival (espero no errar el nom: Joan 

Pelegrí), que estava pertot.
 La Institució sempre ha donat suport a l’esport, sóc 

dels que pensa que on s’estudia, si es fa bona 
activitat, acabes enganxant-te a fer esport, activitat 
física, en definitiva, salut. És per això que felicito la 

gent que fa possible que la Institució Montserrat 
segueixi fent esport i del bo.

 Jo vaig triar el waterpolo al carrer Galileu al CE 
Mediterrani, però vaig passar moltes hores veient a 

la Institució el meu germà i els seus amics.
 

Visca l’esport i visca Sants.
 Jordi Sans i Juan
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habitual al mes de juny i 
comprèn molts àmbits, però 
aquest any l’escola ha decidit 

apostar per fer un curs de com 
treballar les pròpies emocions, 
regular-les, reconèixer-les per 
després poder-ho aplicar al  dia 
a dia. Són sessions on 
s’ensenyen a treballar les 
habilitats socials als alumnes. Al 
mes de juny van treballar 

mètodes de relaxació, per 
rebaixar tensions i també la 
intel·ligència emocional. 
L’aposta és ampliar recursos de 
cara a tractar amb els alumnes 
les diferents situacions 
quotidianes. Probablement algun 
membre del claustre continuarà 
amb aquesta formació més enllà 
del curs actual.

Es van presentar 6 propostes i 

minoritaris, com ara 
l'esgrima, el minigolf o 
l'hoquei, i una segona hora de 
jocs en anglès. Els directors de 
l'empresa estudiaran els espais 

de l'escola (patis i terrats) per 
decidir quins esports són més 
adients i en determinaran la 
logística. A més, cada 



Ara ja fa més de 7 mesos que el programa 
ClaroRead està implantat a l’escola. El resultat fins 
ara és positiu i permet als dislèctics llegir les 
paraules marcades amb un cursor i àudio inclòs. El 
programa ajuda a llegir a un ritme adequat, 
començant per fonemes i síl.labes amb els textos 
que habitualment es treballen a classe. Els pares que 
ho desitgin el poden fer servir també a casa. El 
programa es va provar el curs passat gràcies a la 
iniciativa d’uns pares de del centre i l’escola hi ha 
apostat per facilitar la feina als nens i nenes que 
tenen dislèxia. Aquesta disfunció els acompanyarà 
sempre però és important que durant la infantesa 
rebin les eines necessàries per poder avançar i 
interioritzin estratègies per poder llegir”.



El projecte d’higiene bucal que 
fa tres mesos s’ha aplicat als 
cursos de 1r, 2n i 3r de 
primària funciona de manera 
òptima i, per tant, el curs 
vinent els alumnes que facin 4t 
també es raspallaran les dents 
després de dinar a l’escola, tal 
com recull el projecte. Segons 
l’Òscar del Amo, coordinador 
de menjador, “hem donat sentit 
a un hàbit i donem un reforç al 
que ja fan a casa”. A les 14 h 
els nens de 1r pugen als 
lavabos del passadís de segon 
curs i allà es troben les caixes 
amb els nous necessers que va 
recomanar la Comissió de 
Menjador. El Martí Bañeras els 

acompanya i els recorda quina 
és la millor manera de tenir 
una bona higiene. Cada nen, 
quan acaba, crida el següent 
company. A les 14.30 h ho fan 
els alumnes de segon, i els de 
tercer ho fan a la mateixa hora 
al lavabo del porxo del pati, 
amb la diferència que les 
caixes les porten tres nens 
designats com a  responsables. 
“La higiene perfecta no 
existeix” diu l’Òscar, “però 
hem de donar un reforç i hem 
millorat molt les iniciatives 
anteriors sobre al higiene 
bucal”. Els alumnes s’hi han 
acostumat i els nous materials 
funcionen com estava previst, 

preservant la ventilació.  Al 
principi va costar que les 
famílies renovessin els 
materials indicats, de reixa o 
de roba, però ara el projecte 
està completament assimilat. 
L’any vinent, doncs, seran 
quatre els cursos que es 
raspallaran les dents després 
de dinar al menjador de 
l’escola de la Institució 
Montserrat.

automàtica. L' única excepció 
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El proper 13 de maig alumnes 
de la facultat de Farmàcia ens 
faran una xerrada i un taller 
sobre l'obesitat infantil, tema 
que centra el seu treball de 
final de carrera. Un problema 
que ha anat creixent els últims 
anys i que afecta el 15% dels 
nens i nenes en edat escolar. Si 
esteu interessats en assistir-hi 
heu de reservar la vostra plaça 
a través del SAP.
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El dissabte 5 d'abril l'AMPA va organitzar la Festa de les famílies de l'escola. Inflables, balls, tallers de 
maquillatge, bitlles i la GimcAMPA van fer que els nens i els adults passessin un matí divertit.
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FEM BARRI

activitats. 
L'agrupació es reuneix  tots els 
dilluns i dimecres

marc FOTOMAIG 
que organitza el Grup 
d’Estudis Sitgetans. 
L’AFOSANTS són l’Entitat 

convidada enguany. Es podrà 
visitar fins al 18 de maig, al 
carrer d’en Bosc, a Sitges. 
També, el 20 de maig presenten a 
Castelldefels, a la Cafeteria Anna 
Valls, c/ Arcadi Balaguer núm. 1, 
el treball de dotze fotògrafs (deu 
d’ells socis de l’Entitat) on es fa 
palés el ritme de la ciutat de 
Barcelona recollit durant 24 
hores reals. Es va començar a les 
00:00h del 23 d'agost i va acabar 
a les 00:00h del 24 d’agost de 
2012





A casa del Max mengen 
escalivada sovint. La fa la 

seva àvia. I un dia, en veure-
ho, el Max va dir:

-"No em posis pebrots 
espavilats que no 

m'agraden".
                          Max, 4 anys
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