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dels artistes 

Els nostres artistes són en 
aquesta ocasió els pares, ma
res, àvies i tietes que han fet 

unes fantàstiques disfi·es es 
amb molta imaginació, un 

munt d'il·lusió i força color. 



Clara Maristany, Montse Moscardó i Maite Gutiérrez. Comissió de la festa de l'escola 

"Cal gent amb iniciativa 
i amb idees noves'' 

Què us ha dut a liar-vos la 
manta al cap per organitzar la 
festa de l'escola, amb la feinada 
que representa? 

No és excessiva la feina. No
saltres ja fa temps que hi som. 
En el seu moment ens vam 
apuntar perquè volíem coJ.labo
ra amb l'escola i vèiem que ca
lien noves iniciatives. 

Què ens prepareu per en
guany? 

El patró és molt semblant 
al dels darrers cursos. Tot just 
comencem a organitzar-la 

Què es el més complicat, 

cada any, d'organitzar? 
Encaixar els horaris, pre

veure l'imprevisible. És una festa 
organitzada gairebé tota a l'aire 

lliure i la climatologia ens pot 
jugar una mala pasada. També 
trbar espònsors i entitats que vul
guin col· laborar i fer un càlcul 
dels assistents pel lloguer de taules 
i cadires 

Què és el que més limita a 
l'hora de buscar noves propos
tes i activitats? (potser el pres
supost? potser la manca de 
mans i ajut?) 

El pressupost és molt impor
tant, però també cal gent amb 
iniciativa i amb idees noves 

Creieu que, en general, la 

resta de pares no implicats di

rectament en l'organització, 

contribueix a que sigui un èxit? 
En general, el dia de la festa 

col·labora força gent. 

De quantes maneres dife
rents es pot col·laborar? 

De moltes maneres; com a 
espònsor, organitzant el dia 
abans la tòmbola, preparant 
taules i cadires tant abans com 
després de sopar, ajudant a des
carregar el camió de taules i 
cadires el dia abans, vigilant els 
espais que poden ser de risc, 
especialment el cablejat de 
l'escenari, aportant petits obse
quis per a la tómbola (fins i tot 
poden ser petites coses noves o 
en molt bon estat que tinguem 
a casa 

Qui vulgui col·laborar-hi, 
què ha de fer? 

Comunicar-ho a qualsevol 
persona de l'AMPA. Recordem 
que cada primer dijous de mes, 
a dos quarts de deu, ens reunim 
a l'escola 

Què sentiu, cada any, quan 

ja tot s'ha acabat? 
Un gran descans 



Aniversari 
Maragall 

Enguany es commemora els 
cent cinquanta anys del 
naixement i els cents anys de 
la mort del poeta Joan Mara
gall, que dóna nom a la nostra 
escola. Per aquest motiu, dos 
alumnes de sisè, en Xavier 
Guillén Carbonell (6è A) i la 
Paula Ferrer Montseny ( 6è 
B) varen participar en un acte 
on es va fer una lectura 
pública de poemes, en la qual 
varen prendre part alumnes 
de les quinze escoles i dos ins
tituts catalans que duen el 
nom del poeta. L'acte es va 
celebrar el23 d'abril, diada 
de Sant Jordi, a la plaça Sant 
Jaume de Barcelona. 

Elogi del viure 

Esforça' t en la teva tasca 
com si de cada detall 
que penses, de cada mot que dius, 
de cada peça que poses, 
de cada cop que el teu Martell 
en depengués la salvació de la 
humanitat. 

Joan Maragall 

I 

PendentS de la setmana blanca 

El pròxim curs escolar entrarà en funciona
ment un nou calendari escolar que vindrà 
determinat per l'aplicació de la setmat a blatl
ca. El departatnent d'Educació ha proposat 
dos períodes; entre el 28 de febrer i el 4 de 
març o bé entre el 7 i l' 11 de març. Lt con
creció de la data vindrà determinada pel que 
decideixin els directors de cada serv · terri
torial. Hores d'ara en el moment de ancar 
l'edició d'aquest exemplar de la Vac Cega, 

N 
Colònies a Mas Cabc lies 
Aquest any, les colònies de final de et¡rs que 
organitza l'AMPA tindran lloc a la asa de 
Colònies Mas Cabàlies, a Ogassa, e1 tre el 

28 de juny i el2 de juliol, els més gr ns, i 
entre el 30 de juny i el 2 de juliol, el més 
petits. La inscripció es pot fer entre 19 
d'abril i el 7 de maig. No us quedeu sense 
plaça, que van contades! 

el centre de l'escola encara no havia rebut 
cap notificació oficial. Amb tot, des de 
l'associació de Pares i Mares de l'escola (AM
PA) es treballa per tenir a punt una oferta 
lúdico- educativa que pugui beneficiar a les 
famílies durant els dies de la setmana blanca. 
Des de l'Arn pa es va aprovar l'oferiment de 
casals al recinte de la mateixa escola. A més 
a més, s'ha optat per traslladar les colònies 
a la neu, que es feien tot just al començar les 

festes de Nadal, a les dates de la setmana 
blanca. 

Pel que fa a la resta del calendari, el curs 
que ja s'ha iniciat acabarà el22 de juny i el 
següent es reprendrà el7 de setembre. Una 
altra de les novetats del pròxim curs escolar 
és que el retorn a l'escola després de les 
festes de Nadal es farà el dia 7 de gener 
mentre que les dates de la setmana santa 
seràn del 18 al25 d'abril. Tal com ja succeirà 
aquest any, el curs escolar 2010-2011 aca
barà el 22 de juny. 

Un altre canvi de la jornada escolar afectarà 
l'horari del mes de juny, on fins ara els 

mestres feien jornada intensiva i la sortida 
dels alumnes està fixada al migdia. La jor
nada intensiva es mantindrà aquest any ja 
que l'horari del curs que és a punt de fina
litzar va ser aprovat l'any passat. No serà el 
cas, però, del curs escolar 2010-2011 on 
desapareix la jornada intensiva del juny. 

TÍCIES 
en primers llocs el grups A i el grup B del 
Joan Maragall, seguits dels equips de Cata
lunya i Ferran i Clua. També en categoria 
femenina, varen quedar en primer lloc, 
seguits dels representants dels CEIPs Pins 
i Catalunya. La nostra escola, que tenia la 
representació més nombrosa en partici
pants, deu gran part del seu èxit a l'infinit 
esforç del nostre Oswaldo Romero. La 
final a nivell estatal serà aquest any a Múrcia 

Trobada d'exalumnes 

vam anar a sopar. Com a mare de dos alwn

nes actuals de l'escola, la trobada va ser 

d'allò més especial i emotiva. Moltes gràcies 

a tots i totes!! 

Meritxell Calatayud i Mañosa 

(mare del Martí Rambla i l'Abril Rambla, 

alumnes de primer i quart) 

Botifarrada d'handbol 
Les famílies dels dos equips benjanlins 



SAMARRETES 
Us informem que ja es poden comprar les samarretes de 
l'escola Maragall. Les podeu adquirir a Uniformes Prat, 

al carrer Santiago Rusiñol. 

Us recordem que la seva compra és opcional, no es tracta 

de cap uniforme que els alumnes hagin de portar a 
l'escola obligatòriament. Només 

té una funció corporativa i pot 

ser Lma forma fàcil d'identificar 

els nostres fills quan es facin 

sortides amb l'escola. 

En breu hi haurà talles per 

adult en color negre i lletres 
blanques. 

Juguem a atletisme I 

Al centre municipal d'esports de Valldoreix 

es van celebrar el passat dissabte 13 de març 

les proves classificatòries, d'alumnes de tercer 

a sisè de primària, per el campionat de Ca

talw1ya, a celebrar a Canovelles el mes proper, 

del programa esportiu "Jugando al atletismo'; 

i on hi van participar diferents repre enta

cions dels CEIPs de Sant Cugat. Aquest tor

neig estatal, en la seva sisena temporada, 

presenta grans reptes per millorar els èxits 

passats obtinguts per la nostra escola. 

En categoria masculina, es van classificar 

Cuina 
del Món 

Torta de Auyama 
(conocida en España como Calabaza) 

Esta sencilla torta puede ser el cierre esplén
dido de un buen almuerzo ó el dulce acom
pañante de una tarde de domingo, sencilla, 
de contextura cremosa, es un dulce regalo 
al paladar. 

L'onze de desembre passat vam reunir-nos 

una bona colla d'exalumnes de la nostra 

escola Joan Maragall on vam acabar els 

nostres estudis d'EGB fa 25 anys! La trobada 

va començar per un recorregut per les ins

tal·lacions del centre, que la majoria no 

trepitjava des de feia molts anys i que tro

bava, per tant, molt canviades. Ens va acom

panyar el nostre estimat professor de física 

de llavors, l'Ismael Lecina. Després ens en 

lngredientes: 
1/2 kilo de auyama ( calabaza) cocida 
2 tazas de leche 
2 tazas de harina para repostería 
I taza de azúcar 
IOOg de mantequilla 
2 cucharadas de polvo de hornear 
I cucharada de va in illa 
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de març la celebració del derby entre tots 

dos equips amb una fantàstica botifarrada 

al jardí d'una de les fanúlies. La trobada, que 

començà el dia abans amb una retirada de 

troncs i branques caiguts per la nevada (hem 

vist excuses millors per dur gent a casa), va 

incloure un aperitiu, botifarres i xistorra a 

la brasa i uns primers plats i postres preparats 

per les mateixes famílies. El sol els va acom

panyar tot el dia, que acabà amb diversos 

partits de futbol. S'hi van aplegar una cin

quantena de persones .. 

Preparación: 
Cocinar la auyama sin concha, forme un 
puré y mezcle el1/2 kilo de auyama (calaba
za) con las 2 tazas leche, asegud.ndose de 
mezclar bien para que no queden pedazos 
de auyama (calabaza) sin licuar basta conse
guir una mezcla homogénea. 
Ba tir la mantequilla y el azúcar hasta que 
este cremosa. Incorporar poco a poco a la 
preparación de auyama (calabaza), después 
agregue la esencia de vainilla y batir por 2 
minutos. 
Cernir la harina y mezclar con el polvo de 
hornear; después añadir poco a poco la ha
rina; y batir por 2 minutos Verter la prepa
ración en un molde enmantequillado y en
harinado. Precalentar el borno 10 minutos 
antes y luego hornear a l40°C por una hora 
o basta que se dore. 

Rossana Jirnénez 
(madre de Diego Linares Jiménez) 


