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Com ja sabreu AMPA som tots i el 
seu òrgan de Govern és la Junta, 
la relació de membres de la qual 
us fem arribar, amb l’objectiu que, 
en cas de necessitat, pugueu 
contactar amb qualsevol d’ells per 
traslladar les vostres peticions, 
comentaris (també els positius), 
o per si voleu formar part activa 
d’aquest grup.
Podeu contactar amb nosaltres, 
també, a través de la següent 
adreça de correu electrònic: 
ampa@standreu.org

EDITORIAL
Una nova època?

Sentim dir darrerament, i cada vegada amb més freqüència, que la 
recuperació econòmica que tots anhelem està cada cop més a prop.
Tots, resulta inevitable, desitgem que aquest auguri acabi esdevenint una 
realitat tangible pels ciutadans de a peu.
Mentrestant assistim a importants canvis del nostre escenari polític que 
haguessin resultat inimaginables pocs anys enrere i que tenen la seva 
causa en la profunda crisi econòmica que encara travessem.
I, es clar, els canvis, ja siguin percebuts amb esperança o recel, provoquen 
la inseguretat pròpia del que ens és desconegut, la desorientació inevitable 
que deriva de la pèrdua dels referents polítics tradicionals que han servit a 
la meva generació per orientar-se, en especial als que com en el meu cas, 
mai no hem sentit una gran atracció pel món de la vida política.
Doncs bé,  en moments incerts i de canvi, sempre hem d’apostar pels 
valors segurs, de futur i d’autèntic progrés, i aquest és sense cap mena 
de dubte el valor de l’educació dels nostres fills, procurar a les futures 
generacions la millor formació possible és invertir en un futur que comptarà 
amb una societat més justa, menys desigual i més pròspera. 
Hem de forjar una futura generació d’homes i dones lliures, ben formadess, 
amb criteri, esperit crític i sòlida preparació que siguin independents i que 
no precisin de cap lideratge, doncs ells mateixos siguin capaços de liderar 
el seu futur.
Que aquest sigui el nostre objectiu a llarg termini, mentrestant, gaudiu 
d’un merescut descans!
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COMENCEM EL CURS
LA CASTANYERA
L’AMPA es va posar en contacte un any més amb la nostre estimada amiga Maria la Castanyera 
per veure si podia venir a portar castanyes de la muntanya pels nens i nenes del nostre col.legi. 
Va aceptar com sempre de bon grat i com cada any la Sra. Castanyera va fer una visita al col.legi 
i van gaudir d’una estona molt entranyable amb ella.
Després de passar uns minuts  divertits amb contes i cançons , els nens l´hi van regalar un ram de 
flors fet per ells mateixos, molt maco, tan maco que van caure unes llàgrimes d’emoció.
I com sempre no van faltar les castanyes i els panellets, que la Sr. Castanyera es va encarregar 
de repartir a tots els nens, un a un, i fins i tot va haver algú que va repetir.
Una tarda fantástica!!
Nuri Ortiz AMPA

CASTANYADA SOLIDÀRIA 2014-15
La Castanyada Solidària celebrada pels nostres carrers, divendres 24 d´octubre, ha estat 
un gest solidari que els alumnes del grup “Ajuda´ns a ajudar”, del col.legi St Andreu, han 
organitzat amb l´ajuda dels botiguers de Badacentre. Una tarda solidària compartida amb 
tots aquells que han col.laborat preparant les parades, comprant castanyes solidàries, 
sembrant un ambient d´alegria i solidaritat, i compartint uns moments únics i entranyables... 
per col.laborar amb els Projectes de l´ONG Bits sense fronteres. Enguany destinarem 
aquesta aportació al Projecte “NKOZOA, el nou somni al Cameroum”, que consisteix en la 
construcció d´una escola Natzaret d´infantil, primària i secundària a Yaounde-Cameroun. 
El lema d´aquest projecte és “Regala temps, construeix futur”, per tant amb el que hem 
recollit es podrà col.laborar en la construcció del mateix… Perquè creiem que l´educació 
és essencial per viure, dóna llibertat per decidir i ofereix oportunitats per créixer, realizar-se 
i millorar.
Gràcies a tots els botiguers, responsables, voluntaris, alumnes de l´escola i persones 
anònimes que ho han fet possible… És impressionant veure els nostres carrers plens 
d´alegria, somriures i ajuda… són els petits gestos solidaris els que il.luminen el món i ens 
omplen d´esperança! Certament, un altre món és possible… Gràcies i fins el proper curs!
Alumnes 3r ESO. 
Grup “Ajuda´ns a ajudar” del Sant Andreu

L’escola juntament amb l’AMPA organitza un any més el concurs de postals de Nadal, el premi 
acostuma a ser un joc didàctic. Sofia la guanyadora d’aquest any ens diu com va ser. 
“Hola bon dia, em dic Sofia García i vaig a la clase de 2n A. Vaig participar al concurs de postals de 
Nadal que fa l’AMPA i vaig guanyar el primer premi.
Em van regalar un joc per fer patates xips! Moltes gràcies!!
L’any que ve tornaré a dibuixar perquè m’encanta pintar, és la meva afició favorita.”
Sofia García 2n A

CONCURS POSTALS DE NADAL 2014-15
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ARRIBA EL NADAL
El concurs de pessebres és un esdeveniment promocionat pel AMPA on els diferents 
concursants ens convidem a casa seva a veure els seus pessebres. Cada any 
impressionen més. Aquí us deixem la aportació d’una veterana participant: 
El diumenge 1 de febrer ens vam reunir els participants del concurs de pessebres de 
l’escola Sant Andreu per repartir els premis . N’hi havia dos: al pessebre tradicional i a 
l’innovador.
A les classes vam poder veure tots els pessebres participants 
i després d’entregar els premis, vam disfrutar d’un pica-pica 
cortesia de l’AMPA de l’escola.
Llàstima que es cel.lebra cada dos anys... a casa ja ens 
preparem pel proper...
ENHORABONA  A TOTHOM PER PARTICIPAR !!!!!!
Eli Garrido

Uns dies abans de Nadal l’AMPA va convidar al Rei Gaspar a que passes pel nostre col.legi a escoltar els 
desitjos que tenien els nostres fills. Va estar molt amable i va acceptar l’invitació, ja que com ens va dir els 
nens i nenes del Sant Andreu som molt bon nanus. Aquesta es la carta que ens va deixar després de la visita.
Buenas día a todos:
Como rey de Oriente que soy ,cuando llega el seis de enero, o mejor dicho mucho antes, se me 
acumulan cartas, paquetes y regalos que necesitan de mi buen hacer junto con mis compañeros, 
Melchor y Baltasar.
Cada año nos proponemos ser mejores que el anterior, que no se nos desborden las peticiones de 
cientos, que digo cientos, millones de niños que con sus cartas nos llenan de felicidad y trabajo para 
nuestra alegria.
Aunque debo de reconocer que este año el mejor regalo de reyes me lo habeis entregado vosotros,si, 
si vosotros niños del Natzaret.
Como os he comentado, siempre en esas fechas tan señaladas todas nuestras fuerzas se aunan en 
un solo propósito y lo cierto es que no nos deja mucho tiempo libre, pero en uno de esos momentos 
de merecido descanso, un paje en forma de presidente del AMPA se me presenta en palacio y 
me pide encarecidamente que busque un huequecito en mis obligaciones y pase unas horas 
escuchando a todos los niños del colegio Natzaret que así lo deseen.
No lo pensé ni un instante, una ocasión así no se presenta todos los días, 
¡¡Adelante paje, anuncia mi presencia¡¡¡
Y asi como por arte de magia,  conocí a cientos de niños, ansiosos por hacerme entrega de sus 
peticiones e inquietudes, fantásticos niños que me hicieron el Rey más feliz del mundo.
Todos los pajes allí presentes me invitaban a escuchar a más y más niños, a realizar sus sueños, a 
entregarles a cada uno un trocito de esperanza. Lo cierto es que si alguien ese día se llevo quilos y 
quilos de cariño y esperanza en el futuro, ese fuí yo, la espontaneidad y sinceridad infantil no tiene 
comparación a nada de lo que hasta ahora, repartiendo juguetes durante la noche, habia sentido.
En fin niños y niñas del colegi Sant Andreu, solo os quiero pedir una cosa; cuando llegue navidad y pidais ver 
a los reyes magos, no se lo digais a mis compañeros Melchor y Baltasar, permitidme a mi de nuevo volver a 
disfrutar de vuestra compañía.
Un beso grande para todos y sed buenos
SU MAJESTAD EL REY GASPAR.

CONCURS DE PESSEBRES 2014-15

TALLER DE NADAL
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ACTIVITATS SANT ANDREU
Design for Change és un moviment global que anima els nens a ser el canvi que volen veure 
en el món. Iniciat per Kiran Bir Sethi, fundador i director d’una escola a l’Índia, en els darrers 
sis anys aquest moviment s’ha estès per més de 35 països i ha arribat a milers d’infants. Kiran 
va començar aquest moviment amb la ferma idea de que si convencem els nens i nenes que 
tenen el poder de canviar les coses, faran el possible per aconseguir un món millor. 
La iniciativa es basa en un procés simplificat de pensar el disseny, en el que els 
alumnes han de SENTIR el problema que els preocupa, IMAGINAR com el poden 
millorar, FER una acció pel canvi i COMPARTIR la seva història amb el món.

Durant la Setmana de la Família a l’escola es van fer un munt d’activitats on escola i 
família van conviure i compartir molts moments agradables. 
Una de els activitats més entranyables va ser “El matí dels avis”, on els avis d’alguns 
alumnes de cicle inicial van venir a fer-nos viure de primera mà tota mena de jocs de 
quan ells eren petits. N’hi va haver de tota mena, tant de taula com de carrer. 
Podem dir que va ser una gran vivència, on es va crear una unió màgica entre avis, 
nens i escola. Els nens van poder gaudir de la saviesa, experiència i amor d’aquestes 

persones tan vitals en el seu creixement.
Es va crear un vincle afectiu que va tenir com a protagonistes el respecte, l’admiració i 
l’estima vers els avis.

Els tutors de segon.

Bona nit i benvinguts al nostre Musical!
Estem molt contents de poder-vos oferir aquest espectacle i compartir amb vosaltres tot l´esforç, 
dedicació i alegria que hem posat al llarg del curs, preparant el nostre musical, perquè avui sigui 
possible!
La vida passa molt ràpid, però els bons records són per sempre! Ho sabem, ho experimentem 
a mida que passen els anys i descobrim que, allò que hem viscut, queda guardat com un gran 
tresor a la memòria.
En aquesta nit: Obrim el nostre cor per reviure tots aquells records d´una dècada màgica, 
animada, entranyable, arriscada, musical… plena de vida, il.lusions, reptes, bon humor i somnis! 
Fem un recorregut per l´art, la moda, l´esport, la televisió, el cine, la música… de la històrica i 
emblemàtica dècada dels 80. Gaudim plegats de tants records, imatges, ritmes, experiències i 
moments viscuts!
Recordem, compartim i estimem cada instant com si fos únic i irrepetible, i descobrim de nou, 
aquesta nit, que entre tots és possible: Gràcies a totes les persones que heu fet que el nostre 
somni sigui realitat! Sempre portarem en el nostre cor tot el que hem viscut, superat i compartit 
a “DIARIO DE LOS 80”.
Felicitats i moltes gràcies!
Carlos Ruiz (3r ESO B) i Noelia Ruiz (4t ESO C)

DESIGN FOR CHANGE

MATÍ DELS AVIS

MUSICAL SANT ANDREU 2015: “DIARIO DE LOS 80s”
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DIVERSIÓ
LA FESTA DEL CARNAVAL ÉS 
LA FESTA DEL MÓN AL REVÉS!!!

CAMINADA SANT JERONI

Durant tota la setmana els nens i nenes de l’escola poden 
fer coses que durant la resta de l’any estan prohibides. 
Van al cole amb pijama, amb barret o simplement amb els 
cabells de colors! 
Tot plegat es molt divertit! 
Tothom es disfressa, juga, balla, canta i fa bromes. 
L’ambient és màgic. El carnaval és un gran joc en el qual 
durant unes hores, pots deixar de ser tu mateix i convertir-
te en l’heroi, la princesa, el pirata, el pallasso, la bruixeta 
o el personatge que sempre has volgut ser. 
Com a fi de festa i com cada any els papis de l’AMPA 
han repartit tant als nens i nenes d’infantil com als nens i 
nenes de primària un boníssim berenar a la festa que hem 
celebrat al pati.

El diumenge 22 de març, tothom mirava el cel…, plourà, 
no plourà, aquesta era la gran pregunta.
Per sort, el temps va respectar els plans que teniem, fer la 
caminada al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
Així, part de la gran familia del Sant Andreu, ens vam 
dirigir al punt de trovada per començar la jornada, amb un 
petit esmorzar per agafar forces i fer via.
Durant el camí vam gaudir d’unes vistes molt maques de 
la nostra ciutat tot esperant arribar al nostre destí.
Una vegada allà, vam accedir al monestir, on ens esperaba 
en Javier per fer-nos una petita explicació de la historia del 
monestir i del que ens envoltava. Acabada aquesta, vam 
poder continuar la visita en solitari.
Tot seguit, als jardins, ens esperaba en Xavi Criado amb el 
seu espectacle d’animació infantil que va fer disfrutar tant 
els grans com els petits.
Sangria, sucs i patates Coromines, van servir per arrodonir 
un diumenge fantàstic.
AMPA
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LA FESTA DE LES FAMILIES
Ja tocava, que llarga es fa l’espera. Tants 
preparatius, però per fi  va arribar l’edició 2014-15 
de la festa de les famílies.
La veritat és que els membres de la junta de l’AMPA 
esperem aquest esdeveniment com a colofó de tot 
un any treballant per a aquesta comunitat que gira 
al voltant d’això mateix: la família.
I un cop estem tots en l’embolic, ens satisfà que 
torneu a respondre de manera tan positiva. Aquest 
any va tornar a ser tot un èxit.
Aquest any teníem algunes novetats als tallers, 
vam venir els nois del futbol de Sant Andreu,  
teníem un exitos taller de xapes, una gimcana en 
Anglés i també es va presentar En Mickey. 
Els noi i noies del basquet Sant Andreu també vam 
venir a fer una mica d’esport.
Evidentment vam poder fer algunes de les nostres 
activitats habituals com els infl ables, els balls de 
saló, pintures de cares, l’aperitiu, els regals, el ball, 
etc. 
Vam passar un dia ple d’emocions entre la nostra 
gran família.
Ens veiem a l’edició de l’any vinent.
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CARNET AMPA
El Carnet de l’AMPA és una nova iniciativa de l’AMPA que neix amb el propòsit de disposar d’una eina que identifi qui als 
membres de l’AMPA i impulsar a les famílies que pertanyen a l’AMPA a gaudir de descomptes i promocions en diferents 
comerços col.laboradors.
D’aquesta forma, a més d’aconseguir avantatges, fomentem el comerç de proximitat. 
El Carnet de l’AMPA el podem fer servir als comerços, empreses o associacions propers al nostre col.
legi que s’hagin adherir al nostre projecte.
 
Per què hem fet un carnet de l´AMPA?
Perquè ens sentim orgullosos de la nostra Escola, dels nostres professors, dels nostres alumnes, es a 
dir, de tota la comunitat educativa del San Andreu de Natzaret. 
Perquè volem amb la vostra empenta i recolzament impulsar noves iniciatives , creatives i ventajoses 
pels socis de l’AMPA ; en aquest contexte econòmic, sempre es bona una ajuda i per això molts dels 
comerços col·laboradors que ens han ofert descomptes i promocions ho són de productes d’us diari: 
alimentació, roba, material escolar, centres de salut, uniformes de l’escola, … però sense oblidar als 
més petits: oci, joguines …
Però  tenim moltes idees més. Totes adreçades a donar més valor i més contingut al fet de ser socis 
de l’AMPA, però ens calen mans: mans de col·laboradors que vulguin liderar projectes, mans de 
socis que, pagant la simbòlica quota anual, ens permetin fer més pels nostres nens i nenes.
Qui pot fer servir aquest carnet?
A partir del proper curs escolar 2015-2016, només els socis de l’AMPA dispondràn del carnet així 
com els serveis que l’AMPA ofereix als socis i nens del Sant Andreu : Toga per la graduació de P5, obsequis a la comunió, 
confi rmació, premis dels jocs fl orals, berenar a les festes del col.legi, col.laboracions amb el aportacions a diferents sortides, etc.
Ja disposeu del vostre carnet? 
Els nostres col.laboradors ens ofereixem importants avantatges, promocions i descomptes. Els coneixeu ja? Sino podeu 
consultar-ho a la web : www.ampastandreu.cat
Agraïments:
Em primer lloc volem donar les gracies als pares i mares del Sant Andreu que han 
fet possible el CARNET, desde la Junta de l’AMPA que han buscat col.laboradors 
com autèntics professionals, als pares i mares del nostre col.legi que teniem un 
negoci i des de el primer moment han apostat pel carnet, així com altres pares i 
mares que ens han dirigir i recomanar a altres centres i entitats de la ciutat. Estem 
molt agraïts pel vostre suport.
També volem que el número de col.laboradors es faci més gran encara, així que 
si coneixeu algun comerç o empresa proper o vinculat a l’escola que vulgui formar 
part d’aquesta iniciativa, ho pot fer enviant un email a: ampa@standreu.cat

El Carnet de l’AMPA  ja està en marxa, comença a gaudir
de les seves promocions i descomptes

NOVA WEB
Per estar millor informats de tot el que des de l’AMPA fem pels nostres fi lls 
hem creat una nova plana web.
www.ampastandreu.cat, aquí podeu veure totes les activitats que fem  i entre 
altres coses podeu consultar la llista actualitzada dels nostres col.laboradors 
amb el carnet del l’AMPA.
Aneu-vos passant de tant en tant. 

El Carnet de l’AMPA el podem fer servir als comerços, empreses o associacions propers al nostre col.

Perquè ens sentim orgullosos de la nostra Escola, dels nostres professors, dels nostres alumnes, es a 

Perquè volem amb la vostra empenta i recolzament impulsar noves iniciatives , creatives i ventajoses 
pels socis de l’AMPA ; en aquest contexte econòmic, sempre es bona una ajuda i per això molts dels 
comerços col·laboradors que ens han ofert descomptes i promocions ho són de productes d’us diari: 
alimentació, roba, material escolar, centres de salut, uniformes de l’escola, … però sense oblidar als 
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Però  tenim moltes idees més. Totes adreçades a donar més valor i més contingut al fet de ser socis 
de l’AMPA, però ens calen mans: mans de col·laboradors que vulguin liderar projectes, mans de 

A partir del proper curs escolar 2015-2016, només els socis de l’AMPA dispondràn del carnet així 
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CARNET AMPA
Com no pot ser d’una altre manera també ens toca agraïr a tots els col.laboradors la seva aportació. 

AGRAÏMENTS:
El carnet de l’AMPA, és possible gracies als nostres col.laboradors, amb vosaltres i gracies a vosaltres s’ha fet possible 
aquest bònic projecte. 

Gracies per aceptar el nostre oferiment, per que ens agrada el petit comerç, el comerç de barri, de proximitat, el de tota la 
vida, el que ens coneix i ens diu pel nom i a partir d’ara a més a més,  ens ofereix descomptes i promocions per pertanyer a 
l’AMPA del Col.legi Sant Andreu.

Moltes gràcies,

AMIX IMPLANT (CENTRES DE SALUT)
AQUALEON (PARCS AQUÀTICS)
AQUARIUM (OCI)
ARAJOL  (LLIBRERIA-MATERIAL ESCOLAR)
ARBRE (ROBA INFANTIL)
AVENTURA PARK BADALONA (OCI)
CAN SELLARES (ALIMENTACIÓ)
CAN VIÑAS (ALIMENTACIÓ)
CARLIN BADALONA (LLIBRERIA-MATERIAL ESCOLAR)
CARPINTERIA D’ALUMINI KAPLAN (CARPINTERIA)
CASA COLÒNIES MOGENT (CASA COLÒNIES)
CATALUNYA EN MINIATURA (OCI)
CENTRE PODOLOGIC MONES (CENTRES DE SALUT)
CENTRO D’ESTUDIS ARATUDI (CENTRE D’ESTUDIS)
CIM CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA (CENTRES 
DE SALUT)
CLINICA VETERINARIA JUAN VALERA (VETERINARIS)
CLUB JUVENTUT DE BADALONA (ESPORTS)
CRIS-CRIS UNIFORMES (UNIFORMES)
CRISTALL (OBJECTES DE REGAL)
EL FULL  (LLIBRERIA MATERIAL ESCOLAR)
EL JARDI DE LA INES (FLORISTERIA)
EL RACO D’EN SISCU (RESTAURACIÓ)
EL TALLER DE MUSICA (CENTRE D’ESTUDIS)
ESPORTS ROIG (ESPORTS)
F. VENTURA (FLORISTERIA)
FANTASY STORE (JOGUINES)
FARMACIA FERRÉ CLAPÉS (FARMACIA)
FESTA PETIT (OCI)
FRUTAS Y VERDURAS MIGUEL CUEVAS (ALIMENTACIÓ)
FRUTAWAY (ALIMENTACIÓ)
GUILLEM FOTOGRÀFS (FOTOGRAFIA)
HOSPITAL VETERINARI MONTIGALÀ (VETERINARIS)

JOIERIA LA PLANA I DOMENECH JOIER (JOIERIA)
JORDI MOTLLEÓ FOTOGRÀFS (FOTOGRAFIA)
L’ESSENCIA (CENTRE ESTÈTICA)
LA BOULANGERIE (ALIMENTACIÓ/RESTAURACIÓ)
LICORERIA CORNET (VINS I LICORS)
MUEBLES MOBELINDE (MOBILIARI I COMPLEMENTS DE 
LA LLAR)
NOELIA ZUECO FISIOTERAPEUTA (CENTRES DE 
SALUT)
NUGAR (UNIFORMES)
ONDINA  (HERBORESTERIA)
PATCH AMB TU (MANUALITATS)
PEIXATERIA RESU (LA FONT DEL PEIX) (ALIMENTACIÓ)
PERRUQUERIA MAITE GUARDIOLA ARJONA 
(PERRUQUERIA)
PIZZERIA CATALUNYA (RESTAURACIÓ)
PLASTIC (JOGUINES)
POBLE ESPANYOL (OCI)
PROMENTRADA (OCI)
SABATERIA RODRIGUEZ (SABATERIA)
TALOS PLATJA BADALONA (RESTAURACIÓ)
TENDENCIAS NAVARRO (VISCARRIS) (MOBILIARI I 
COMPLEMENTS DE LA LLAR)
THE NEW KIDS CLUB (CENTRE D’ ESTUDIS)
TINTORERIA HUERTA (TINTORERIA)
TNC-TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (OCI)
TOT EN CAIXA (OBJECTES DE REGAL)
YUDAI (ESPORTS)
ÒPTICA TIMONER (ÒPTICA)
ISLA FANTASIA (PARC AQUÀTIC)
AQUALEON (PARC AQUÀTIC)

REL.LACIÓ D’EMPRESES COL.LABORADORES I SECTOR A MAIG 2015:OfertaS uper

C lub  A mp a  Sa nt A nd reu

Titula rs

Pa re/M a re o  tutors d e :

Av a nta tge s •  De sc omp te s •  Promoc ions e xc lusive s •  O fe rte s

C onsulte u tote s le s a va nta tge s a  www.a mp a sta ndre u.c a t

V à lid  fi ns:  30 de  se te mbre  de  2015

2015

Núm. 

Oferta!
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GRADUACIONS
GRADUACIÓ P5

GRADUACIÓ 2n
BATXILLERAT 2015

MATRÍCULES 
HONOR
BATXILLERAT

El passat diumenge 17 de maig els nens i nenes de P3, P4 i P5 
ens van donar una lliçó de com es fa un festival de fi de curs. 
L’actuació va ser el resultat del treball en equip, d’un conjunt 
d’emocions, d’esforços, d’il·lusions… de ganes de fer-ho bé. 
Aquest dia, també es va celebrar l’acte de graduació dels 
“petits” de P5.
L’ambient ha sigut festiu i a la vegada entranyable, doncs, en 
aquest acte les emocions estan a flor de pell tant en els nens 
com en els pares, mares, professorat i de tot l’equip.
Després de 3 anys deixen la seva etapa d’Educació Infantil per 
passar a Primària. Ja podeu penjar la samarreta groga...!!! Ja 
esteu preparats i preparades per a una nova etapa.
Desitgem el millor  per  a aquests nens i nenes que han omplert  
la nostra escola de rialles i il·lusió!
Des de l’AMPA, hem volgut col·laborar, com és habitual, amb 
l’aportació de l’orla.
A més, per evitar-nos una despesa més als pares, l’AMPA ha 
comprat les togues per què a partir d’aquest any tots els nens i 
nenes les tinguin al seu abast per la graduació. 
Sergi Santiago AMPA

El passat divendres 22 de maig els alumnes de 2n de Batxillerat 
de la promoció 2013-2015 van graduar-se. L’acte acadèmic 
va tenir lloc al Teatre Principal. Tota la comunitat educativa 
del Col·legi Sant Andreu hi va participar activament: alumnes, 
pares, professors, direcció i també l’AMPA. El nostre president, 
el sr Enric Lázaro, va dedicar unes emotives paraules als 
graduats en les quals els encoratjava a ser testimonis al món 
de la seva formació al Sant Andreu i va fer el lliurament, com 
és tradicional per l’AMPA, de l’Orla commemorativa de la 
seva graduació. Aquesta és una fotografia (30 x 40) de tots 
els alumnes amb els seus professors. L’Orla és el regal que fa 
l’AMPA a tots els alumnes que es graduen de 2n de Batxillerat. 
L’acte va acabar al pati del Col·legi amb un sopar que va ser 
un magnífic comiat d’alumnes, pares, professors i religioses 
després de 15 anys compartint moments que viuran per 
sempre en els nostres cors.   
El discurs de graduació dels alumnes Alba cortegano, Malena 
García, Mar Porras, Ilenia Peláez, Núria de Miguel, Marina 
Gaju, va ser molt emotiu. Els podeu veure a la web.

NÚRIA DE MIGUEL VEGUILLAS MARIA LUCAS GASCÓN GLÒRIA ZAPATA PÉREZ
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CRÓNICA DE LA CONFIRMACIÓN. 15 DE MAYO

CRÓNICA DE LA CONFIRMACIÓN

ACTES RELIGIOSOS
Els alumnes de Sant Andreu vam celebrar la seva primera 
comunió el dia 17 de maig a l’esglesia dels Carmelites. Va ser 
un acte emocionan i emotiu. L’AMPA va estar present a l’acte, 
va oferir un petit record i va demanar a alguns alumnes que 
ens expliquessim la seva impressió.
En Joan va fer un escrit recordan aquell dia:
El dia 17/5/2015 vaig fer la meva primera comunió a l´esglesia 
de les Carmelitas. Quan em vaig despertar em vaig tornar boig.
Rapidament va sonar el timbre de la porta i van arribar els 
avis amb uns regalets. Quan vam arribar a l´esglesia totes 
les families estaven fora i jo vaig  entrar a una habitació amb 
la resta d´amics i amigues.

Llavors va arribar el moment que tots estavem esperant. 
Estic a l´altar, i quan em tocava rebre el pa i el vi 
estava molt nerviós.
Quan ja se habia acabat vam anar a dinar i va durar 
molt. Després, amb l´Alex i la Mariona vam anar a sopar 
al FRANKFURT i ens vam quedar fins a les 12:00.
I,finalment, vam tornar a casa.
Joan Raygal Gómez
4t C Sant Andreu

15 DE MAYO 2015
Tarde de primavera. Un grupo de jóvenes del Sant Andreu, 
ilusionados, se dirigen a la Parroquia del Pares Carmelites. 
Padres, padrinos, religiosas y amigos los acompañan. Pronto 
llegará el obispo auxiliar que ha de presidir la ceremonia. Los 
chicos y chicas, ataviados elegantemente y algo nerviosos 
lo esperan. Es el primer acto religioso en el que participan 
por decisión propia y lo hacen convencidos, emocionados, 
pero seguros. La ceremonia es solemne y emocionante, llena 
de símbolos y de amor. Un momento especial, aquel en que 
cada uno de los alumnos se acercan al obispo, más nervios, 
pero sintiendo el apoyo en forma de mano sobre su hombro 
de su padrino o madrina (alguien que sin duda ha sido elegido 
de corazón por el protagonista). Ya está! Confirmados en la 
fe, en aquella fe que ahora si eligen por sí mismos. 
Termina la ceremonia con júbilo, y los recién confirmados 
reciben un último regalo: el AMPA en representación de todos 
los padres del Sant Andreu,  les obsequia con una sencilla 
alianza de plata, un símbolo más que les acompañe y les 
recuerde, aquella tarde de en que eligieron un camino a seguir.
El punto final de la celebración… en el patio de colegio 
de Arnús, el viejo patio donde hace ya unos cuantos años 
corrieron, gritaron, jugaron, y sobre todo fueron forjando las 

amistades con las que ahora han compartido un emotivo 
momento, otro momento para el recuerdo de su paso por la 
gran familia de Natzaret. Felicidades a todos y todas!!!
AMPA
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COMPETICIONS SANT ANDREU
ROBÓTICA COLEGIO SANT ANDREU

TAEKWONDO

La fi rst Lego League es una competición internacional dirigida 
a jóvenes de 10 a 16 años. Se da respuesta a un desafío del 
mundo real, mediante la construcción de robots que realizan 
tareas en un tablero de juego que hace referencia a la temática 
del desafío.
• Diseñan, construyen y programan un robot.
• Aplican conceptos de ciencia y tecnología del mundo real.
• Investigan desafíos a los que se enfrentan científi cos de hoy.
• Desarrollan habilidades de trabajo en equipo, emprendimiento, 
innovación y creatividad que utilizarán para toda la vida.
Un desafío en el que participan más de 200.000 jóvenes de 60 
países de todo el mundo
El Colegio Sant Andreu participó este año de este gran 
reto involucrando en el mismo a un grupo de estudiantes 
de Secundaria, desarrollando así su pensamiento crítico y 
creativo, el razonamiento lógico-matemático y la aplicación 
del método científi co en la realización de un proyecto de 
investigación.
Este año, el reto liberado es la mejora de la educación; así 
que jóvenes de todo el mundo, intentan encontrar una manera 
mejor o más innovadora de ayudar a una persona a aprender.
Los equipos desarrollarán un proyecto científi co en el que 
deberán identifi car un problema real relacionado con la 
temática en cuestión, encontrar una solución innovadora y 
compartir la misma con el mundo real. Los alumnos del Colegio 
proponen combatir la falta de implicación del alumnado con la 
introducción de la gamifi cación en la educación, pues aprender 

puede y debe ser divertido! Pasar de estudiar, a aprender, 
viendo cada día como un gran reto a resolver que implica y 
motiva como el más apasionante de los juegos. 
Diseñarán un robot que deberá cumplir una serie de misiones 
que se puntúan en una mesa de competición y defender su 
diseño, su estructura y su programación delante de un jurado 
que valorará la ingeniería y audacia del mismo.
Valores como el trabajo en equipo, la inquietud intelectual, la 
constancia o la empatía son clave en este reto que agrupa a 
miles de jóvenes alrededor de la ciencia y la tecnología. 
Para realizar este proyecto, el equipo salió a la calle a pedir la 
colaboración de las entidades de Badalona para fi nanciarlo y 
encontró el apoyo incondicional de “Badalona idiomas”, que es 
ahora el patrocinador principal del equipo que llevó su nombre 
y el agradecimiento hasta la competición que 
tuvo lugar en Barcelona el día 15 
de febrero de 2015, donde obtuvo 
el premio a la mejor Presentación! 
Felicidades equipo!! Ahora el 
equipo se prepara para el siguiente 
reto: La World Robot Olympiad, en 
la que dos robots participarán 
de un apasionante partido de 
fútbol! Increíble, pero real!

L’any de Taekwondo Natzaret ha estat tot un èxit. Tot va 
començar el passat 21 de març amb la participació al Campionat 
d’Espanya a Tarragona en el qual Taekwondo Natzaret va 
obtenir uns resultats increïbles amb dos campions 
d’Espanya! L’Adrià Madueño i el Yeray Robledo, 
que prèviament s’havien proclamat campions de 
Catalunya, es van proclamar campions en les 
seves respectives categories. Aquest torneig va 
ser el primer gran èxit d’aquesta temporada per a 
l’escola de taekwondo i l’inici d’un nou camí.
El camí va continuar amb la participació en 
altres campionats puntuables per aconseguir 
la classifi cació pel Campionat d’Europa que es 
celebrarà a França durant la primera setmana 
de juliol i en el que l’Adrià Madueño i el Yeary 
Robledo representaran a la selecció espanyola.

Una de les competicions importants va ser la que es va celebrar 
a Pontevedra a l’abril en el que van competir amb esportistes 
d’arreu del món fent una molt bona competició.

La següent competició va ser a Turquia en la que els 
resultats van ser excel·lents i es va aconseguir 
el passaport que els portarà a França el proper 
estiu. Un nou repte que afrontem amb moltíssima 
il·lusió.
Finalment destacar la recepció que l’alcalde de la 
ciutat va fer als esportistes del club de Taekwondo 
que va servir de reconeixement a la feina feta i els 
resultats del club durant la temporada.
Volem agraïr la participació, implicació i entusiasme 
dels esportistes i el recolzament i confi ança per 
part de les famílies.



13

JOCS FLORALS

VIATGE 1r BATXILLERAT 

SORTIDA PORT AVENTURA 4t ESO
Un esdeveniment sempre esperat 
al col.legi son els jocs florals. 
Aquesta vegada una alumna 
ens explica la seva experiència. 
L’AMPA sempre està present 
a aquesta festa de la literatura. 
Sabem que els llibres dels premis 
us han agradat moltíssim.
Gràcies a tots per participar.  
JOCS FLORALS:
Com cada any, el passat 23 
d’abril vam celebrar la 24a edició 
dels Jocs Florals a l’escola. 
Tots junts vam gaudir d’un dia 
tan important per a la cultura 
catalana com ho és Sant Jordi. 
Durant la celebració, no van faltar 
ni els nervis ni la incertesa dels 
participants, així com tampoc 
l’elegància de les dames i els 
cavallers representants de 
cadascuna de les classes.
El certamen va comptar amb 
molts moments emocionants, 
com el ja habitual testimoni d’un 
alumne del col·legi explicant les 
seves experiències relacionades 
amb la nostra pàtria.
Acte seguit va arribar un dels 
moments més esperats: l’entrega 
de premis i l’elecció de la Reina de 
les Flors. Es va premiar a les millors 
composicions literàries de cada 
categoria, a les millors fotografies 
relacionades amb la lectura i a 
d’altres, com els guanyadors del 
campionat d’escacs de l’escola 
i els millors classificats de les 
Proves Cangur d’enguany. Les 
roses i els llibres van abundar 
entre els guanyadors, com és típic 
en aquest dia.
A més, l’escola comptava amb 
una paradeta solidària al mercat 
organitzat per la ciutat de 
Badalona, on els alumnes van 
aportar la seva participació, ja 
fos venent o bé confeccionant els 
diferents objectes que s’hi venien.
Esperem amb ganes la 
celebració de l’any vinent!
Alba Molina 4art d’ESO

Aquest viatge ha estat una oportunitat 
única que junts hem pogut gaudir. 
L´esperàvem amb molta il.lusió. I realment 
ha superat les nostres expectatives!  Ens 
ha agradat tant el recorregut que hem fet 
admirant les diverses ciutats i monuments! 
Berlín, el camp de concentració de 
Sachsenhausen, Potsdam, Dresde, 
Karlovy Vary i Praga. Genial!
Autonomia, cultura, convivència, 
diversió... en un viatge que sempre 
recordarem. Sembla un somni el que hem 
visitat, gaudit i viscut en aquest viatge. En 
veure de nou les fotos que vam fer ens 
confirma que ha estat realitat! Sabem 
que darrera dels grans projectes sempre 
hi ha grans persones i molt de temps de 
preparació. Per això volem agrair a la M. 
Marina tota la dedicació, il.lusió i esforç 
per organitzar-nos aquest meravellós 
viatge que sempre portarem en el nostre 
cor i recordarem com un moment molt 
especial de la nostra vida. Gràcies a ella, 
als professors que ens han acompanyat, 
als nostres pares i companys aquest 
viatge ha estat possible. Una oportunitat 
per compartir que sempre formarà part de 
les nostres vides! Gràcies a tots!
Alumnes 1r Batxillerat 
14-20 març 2015-St Andreu

Aquest any des de l’AMPA es va col.laborar 
amb el pagament dels autocars a la sortida 
que 4art d’ESO va fer a Port Aventura. 
Alguns alumnes com Alba Molina, Alba Leiva, 
Raquel Cantero i Laura García i  Iris Villalba i 
Noelia Ruiz que vam gaudir de la sortida ens 
explique la seva experiència 
UNA MAGNÍFICA EXPERIÈNCIA
PortAventura 4t ESO 2015
S’acosta el final de curs, finalitza una etapa de 
la nostra vida i acabem plens de records i bons 
moments. Després de tants anys d’insistència 
i d’un curs de treball i constància, els alumnes 
de 4t ESO ens acomiadem de tot allò que 
hem cultivat, après, compartit i gaudit durant 
tots aquests anys. I quin millor lloc per fer-ho 
que PortAventura! Una experiència magnífica 
que sempre recordarem com un moment molt 
especial!
Després de setmanes d’ansiosa espera, 
va arribar el gran dia: 19 d´abril, dins de les 
activitats de la nostra setmana de la família. A 
ningú no ens va importar haver de matinar més 
aquell dia, ja que només pensàvem en el dia 
que ens esperava. Des del moment de pujar a 
l’autocar fins l’hora d’arribada a Badalona vam 
gaudir d’un intens dia ple d’emocions, rialles 

i molta adrenalina. Va ser fantàstic poder 
compartir amb els companys i professors 
l’experiència d’aquesta última sortida, que 
sens dubte, tots repetiríem de nou. Van ser 
moltes hores de convivència i aprenentatge, 
sense oblidar l’ambient de felicitat i alegria que 
va regnar durant tot el dia. 
Ara, plens de felicitat, només podem agrair 
aquesta gran oportunitat que se’ns va oferir i 
que ha deixat petjada en el nostre record… i 
els bons moments viscuts per sempre! Gràcies 
escola! Gràcies família!
Alba Molina, 
Alba Leiva, 
Raquel Cantero 
i Laura García

MÉS DIVERSIÓ I CULTURA 
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NOTIFICACIONS
ACTUACIONS SEGURETAT TRÀNSIT

LLIBRES DE TEXT

NOTIFICACIÓ
DADES PERSONALS

El passat 17 d’abril, el president de l’AMPA, va presentar 
al Registre de l’Ajuntament de Badalona, instància on es 
sol·licita que, durant els dies lectius escolars, es compleixi la 
senyalització establerta per dit Ajuntament de no estacionar ni 
circular vehicles al carrer Arnús durant els horaris coincidents 
amb les entrades i sortides dels escolars de P3 a 2on de 
Primària de la nostra escola, se’ls informa que dita prohibició és 
vulnerada constantment per alguns vehicles i podria provocar 
algun incident. 
Des de l’AMPA i el col.legi volem fer una crida als pares a 
respectar les normes de trànsit.
A més, com tots sabeu, entre el col.legi i l’AMPA tenim 
contractada a la senyora Conchita, que ens ajuda a regular el 
transit al carrer Arnús a l’entrada i a la sortida dels petits.

L’AMPA seguint amb la nostra tasca de facilitar i beneficiar a 
les nostres famílies en formes més còmodes i econòmiques 
per l’adquisició dels llibres de text, enguany hem arribat a un 
nou acord amb la nova distribuïdora; “Llibreria Campus”.  Amb 
aquesta nova relació aconseguim més i millors condicions 
econòmiques i major agilitat i eficiència en la distribució i gestió 
postvenda.
Al sistema de venda online ja iniciat el passat curs i que amb 
Llibreria Campus volem consolidar, se li afegeix la possibilitat 
de rebre el lot de llibres a domicili particular, proporcionant 
major comoditat i agilitat en la distribució d’aquest material.
AMPA

Benvolgudes fàmiles, 
A partir del curs vinent la gestió administrativa dels 
associats, cal fer-la des de l’AMPA i és per això que us 
demanem tota la vostra col·laboració.
Recentment el vostre fill/filla us va lliurar un document 
amb un seguit de dades per complimentar com són nom 
i cognoms i la domiciliació bancària. Aquestes dades ens 
calen per poder seguir amb l’aportació d’aquesta quota 
anual i que no variarà en el curs 2015-2016,
Des de l’AMPA us demanem la màxima col·laboració en 
aquesta actualització, registre i documentació de dades 
per tal de seguir organitzant totes aquelles activitats i 
noves iniciatives que gràcies a les aportacions de tots 
els pares hem dut a terme tots aquests anys. De totes 
aquestes iniciatives, que requereixen de l’ajut de tots per 
tirar endavant el proper curs 2015-2016,  us informem en 
aquest número de la nostra revista.
Us agraïm la vostra implicació per fer costat a la tasca 
que des de l’AMPA de l’escola fem un modest grup de 
pares/mares amb tota la nostra il.lusió i que volem seguir 
compartint amb tots vosaltres.
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L’AMPA aquest any hem tornat a fer un taller de Nadal com l’any passat, i us volem 
donar les gràcies per la vostra assistència.
En aquests tallers que l’AMPA organitza per tots vosaltres volem que us sentiu com a 
casa vostra i que ens ho passem bé, i això ho aconseguim amb la vostra ajuda, sou 
participatius, alegres i divertits i això fa que aquestes tardes siguin tan agradables i que 
es facin molt curtes. Sempre quan acaba el taller, ja esteu preguntant,  “i quan serà el 
pròxim?”,  i “que farem?”. 
Això ens anima a seguir fent-los encara que aixo suposi molta més feina, tan és! Al final 
nosaltres també sortim contents de la feina ben feta, i amb ganes de seguir treballant 
per compartir aquestes estones amb tots vosaltres.
Fins la propera!!
Nuri Ortiz AMPA

Recorda fill meu; jo no tinc deures per fer a casa; els deures 
del cole els tens tu i són els teus deures. Ara bé... et puc 
ajudar.
Així de clar es manifestà el conferenciant Juanjo Fernández 
en la darrera xerrada organtizada per l’AMPA el passat mes 
d’abril. De com podem AJUDAR als nostres fills per dur a 
terme aquesta labor (deures i estudi) en vaig gaudir en 
una amena i  molt  interessant aproximació a les tècniques 
d’estudi que considero “de obligado cumplimiento” pels seu 
caire curricular i pedagògic; aniria bé un cop al llarg dels curs, 
fins i tot convidant als nostres fills a participar-hi. 
Per quelcom tan important com són els hàbits d’estudi, no 
deuria passar de puntetes una lliço magistral del mètode 
d’en Juanjo Fernández basat en NOMÉS 8 punts. Termes 
com situació, realització, motivació, reconpensa, propòsit, 
preparació... que individualment poden semblar inconexes, 
però que dins de una metodologia d’estudi i desenvolupats un 
per un, prenen la consideració d’indispensables i necessaris 
per l’objectiu que es persegueix; fer de l’estudi una tasca 
productiva i menys feixuga. Aquests punts ens els dona 

a conèixer en el seu llibre “Com ajudar els fills a estudiar 
(... i fer els deures del cole)” (ed. Claret). de no més de un 
centenar de planes on s’explica, entre d’altres, l’importància 
que tenen instruments com el mòbil... el wasap... l’ordinador i 
la wikipedia... la llum de la saleta i el menjador... el germà petit 
i el més gran... les microreconpenses pactades i els objectius 
realitzables amanit amb les més divertides excuses a les que 
ens podem enfrontar en aquest dia a dia dels nostres fill@s. 
Tot plegat la podem de titllar de “indispensable”, si és que mai 
ha hagut alguna que no ho fós, i de la que cap dels que vam 
assistir-hi vam sortir decebuts. Ens al contrari; dessitjosos de 
ficar-ho en pràctica, per que mai no es tard per reconduir 
i reeducar en els bons hàbits. I l’estudi n’es un dels més 
importants.
Jordi Curós. 

TALLER DE NADAL

TALLER TÈCNIQUES D’ESTUDI

TALLERS
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LA CONTRA
AMPA, SER O NO SER
Sembla que no hi ha cap dubte respecte a que els pares 
i tutors hem de participar en procés educatiu dels nostres 
fills. Darrerament s’ha qüestionat si crear una associació 
on, l’únic vincle entre els socis sigui el fet de que tots els 
membres tenen els deus fills escolaritzats a la mateixa 
escola, és el millor sistema de participació.
Davant els debats filosòfics, jo m’inclino pel positivisme, 
m’estimo més comprovar que fa l’AMPA pels nostres fills.
Imaginem que el nostres fills es diuen Marc i Maria i veiem 
en què es beneficien en Marc i na Maria pel fet de que el 
seus pares pertanyin a l’AMPA de l’escola.
En Marc i na Maria comencen la seva escolarització a 
Educació Infantil i comproven que, gràcies a l’AMPA:
- Poden gaudir de una fantàstica festa de la tardor on l’avia 

Maria “la Castanyera” els hi convidarà a gaudir dels fruits 
de la tardor i dels deliciosos panellets.

- Al Nadal podran visitar a un Rei Mag que ve a l’escola 
especialment per recollir les seves cartes.

- Quan arribi Carnestoltes gaudiran d’un dolç berenar en 
companyia de sorprenents personatges.

- Participaran en nombrosos concursos.
- A la Primavera gaudiran d’una Festa de les Famílies única 

on, en companyia de la seva família i els seus amics, 
participarà en nombroses activitats lúdiques i esportives.

- Accediran a l’Escola de forma segura doncs l’AMPA 
s’encarrega del cost que suposa interrompre el trànsit a 
l’entrada i sortida de classe pel carrer Arnús.

- En finalitzar P-5, en Marc i na Maria es graduaran, lluiran 
una elegant toga i rebran una Orla de record i tot això 
gràcies a l’AMPA.

En Marc i na Maria creixen i comencen una nova etapa en la 
seva formació i, es clar, els continua agradant molt la festa 
de la tardor, poder lliurar la seva carta al Rei que continua 
visitant el Cole, berenar disfressats i no es perdrien la Festa 
de les Famílies per res del món, Però, a més a més:
- Participaran a Concursos Nadalencs i a Jocs Florals de 

gran nivell.
- Ambdós germans i els seus pares s’inscriuran per a 

participar en entretingudes caminades que acabaran 
tenint un final lúdic i cultural alhora.

- I l’AMPA no oblidarà que faran la Primera Comunió i els 
voldrà obsequiar amb un petit detall aquell dia tan especial.

- Els pares d’en Marc i na Maria gaudiran d’una oferta 
avantatjosa d’adquisició  de llibres de text que l’AMPA els 
hi proporcionarà, per poder triar la millor opció possible.

- I, gràcies a pertànyer a l’AMPA, els pares d’en Marc 
i na Maria seran titulars del carnet “CLUB AMPA SANT 
ANDREU”, el carnet que ofereix la quantitats d’ofertes, 
promocions exclusives i avantatges més gran de tota 
Badalona (Botigues d’articles de primera necessitat, 
parament de la llar, farmàcies, Centres de Salut, Centres 
docents, d’esbarjo, lúdics, d’oci, esportius, de lleure i 
culturals de primer nivell a Catalunya)

- I amb família, participaran en tallers de manualitats 
nadalenques, concursos de pessebres i els seus pares 
assistiran a interesants conferències que sempre tindran 
com a eix principal la educació i la salut d’en Marc i na 
Maria. 

El temps passa i en Marc i na Maria comencen la seva última 
etapa a l’escola, enceten els estudis d’ESO i Batxillerat.
- Tot i que ja són grans, no renunciaran a assistir-hi a la 

Festa de les Famílies, això ja és una tradició a les seves 
vides!

- L’AMPA, subvencionarà alguna de les seves excursions 
més il·lusionants.

- El dia que es Confirmin en la seva fe, l’AMPA hi serà al 
seu costat per que tinguin un gran record d’un dia tan 
important.

- Trobaran l’ajut de l’AMPA que organitzarà un sorteig 
de loteria de Nadal a fi d’aconseguir fons per tal de fer 
possible la seva assistència al que segurament, serà el 
viatge més bonic de les seves vides.

-  I en la culminació de la seva vida escolar, el dia de la seva 
Graduació, l’AMPA també serà present per acomiadar-
los com es mereixen i fer-lis lliurament d’una Orla com a 
record del Títol aconseguit gràcies al seu esforç.

Estic segur que després d’aquesta enumeració d’accions 
realitzades per l’AMPA en benefici dels nostres fills, ens farà 
arribar a la conclusió de que la seva tasca es imprescindible 
i en conseqüència cal donar-li suport i si ens fos possible 
col·laborar activament a fi d’aconseguir augmentar les 
seves activitats.
En definitiva, ser de l’AMPA es bo pels meus fills, per mi i 
per la meva escola.
Enric LÁZARO 
AMPA Sant Andreu


