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obert el període per 

presentar candidatures per a 
l’elecció dels càrrecs electes de 
la Junta per al mandat 2014-
2016. Les eleccions es faran a 
l’assemblea del mes de 
desembre. L’actual presidenta, 
Mònica Martínez, ha anunciat 
que no es presentarà a la 
reelecció. Tothom que vulgui 
presentar una candidatura pot 
adreçar-se al SAP i fer el 
tràmit corresponent. També es 

va aprovar per majoria 
l’elecció d’Adriana Castro 
com a nova vicepresidenta 
fins al mes de desembre.
L’assemblea també va servir 
per felicitar la comissió de 
festes per la revetlla que es va 
fer a l’escola dissabte, 14 de 
juny. Tanmateix, la comissió 
de menjador va anunciar que 
l’escola, l’AMPA i el rector de 
Santa Maria de Sants estan 
negociant per poder compartir 
els patis del Cau i l’esplai 



L'Anna Samsó al seu despatx 



               

van 
presentar un vídeo, que 
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L’escola manté el Racó 
d’Aventura en anglès per als 
alumnes d’educació infantil i 
dos grups de Fun And Games 



Estimada escola,
Ha arribat el moment d’acomiadar-nos. Després de tretze anys al teu 
costat, d’haver crescut junts i haver-nos educat en companyia, marxo; 
la nostra etapa units ha acabat. I no és fàcil acceptar-ho.
La raó de la nostra separació és llei de vida: després d’haver madurat, 
necessito descobrir nous reptes, trepitjar nous camins i explorar nous 
territoris. He passat tota la vida al teu costat, he progressat juntament 
amb tu i els dos hem après en comunió. Ara, però, passats tretze anys 
de l’inici de la nostra amistat, hem de posar un punt final a la nostra 
relació. I no creguis que em serà fàcil, al contrari; haver de deixar 
enrere tot el que hem viscut és un fet que em dol, renunciar al que ha 
sigut el meu bressol acadèmic és dur i deixar-te enrere, dolorós. Però 
estigues tranquil.la, conservaré tots els moments que hem passat 
junts, les emocions que hem viscut i els triomfs de què hem gaudit a la 
maleta dels records, inalterables, per sempre.
Malgrat que no volem acceptar l’arribada d’aquest instant, hem de 
reconèixer que la fi és imminent. No és moment per lamentar-se, t’he 
d’agrair el que m’has ensenyat i garantir-te que, tard o d’hora, ens 
retrobarem. No en tinguis cap dubte!

Fins aviat!

Martí Odriozola





Agraïments:
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El mes de juny és mes de comiats. A la 
Festa de Primavera, enguany dedicada a 
la Mediterrània, es van acomiadar els nois 
de sisè. I els de P5 han dit adéu al 
parvulari. La resta de l'escola ha exposat 
les feines de tot el curs a les seves aules.
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FEM BARRI

Els Castellers de Sants van 
actuar a Lisboa ara fa dues 
setmanes i van posar el seu gra 
de sorra en favor del dret a 
decidir. Fins a 196 membres 
d’aquesta colla castellera van 
participar en les activitats que es 
van fer durant tot el cap de 
setmana a Lisboa. Diumenge, 
davant de la Torre de Belém els 
santsencs van fer un tres de vuit 
seguint la iniciativa d’Òmnium 

Cultural que portava el nom 
“Catalans want to vote”. 
Diverses colles castelleres van 
aixecar un castell a la mateixa 
hora a vuit capitals europees. Els 
Castellers de Sants tenen un altre 
viatge preparat a Estocolm 
aquest mes d’agost, on 
participaran al festival d’estiu de 
la ciutat, ja que Barcelona és la 
ciutat convidada.



L'Ariadna de vegades té ganes 
de posar-se filosòfica. Un dia va 

dir:
-Per molt que facis o creixis hi 

ha una cosa que sempre serà més 
gran que tu.
-I què és?

-La teva ombra
                          Ariadna, 6 anys

-Mama, el Pau s'ha adormit.
-Ja ho sé ...que hi farem!

-Pessigolles!!!!

       Laia, 5 anys

-Mama quan falta?
-10 minuts

Una estona després...
-I ara?

-5 minuts
-Això no pot ser. Després del 

5 va el 6, el 7, el 8...

                             Jordi, 5 anys






