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EDITORIAL 
 

El temps passa volant i, com qui no vol la cosa, ja estem acabant el curs. Un 
curs en el que els pares i mares d’alumnes del Claret hem passat de no tenir 
una associació que ens representi a tenir-ne una en plena activitat. Una 
AMPA que al llarg d’aquest primer any de vida, a més de participar 
activament en les festes organitzades per l’escola, n’ha organitzat de pròpies i h
projectes d’acord amb les propostes fetes per alguns dels pares i mares que s’
moment. Una AMPA que necessita de la participació de tots nosaltres per segu
de poder donar resposta a les nostres inquietuds i contribuir en la difícil tasca d
Un cop més us animem a tots a participar-hi activament al llarg del curs vinent p
 
Des de la Junta que us representa us desitgem a tots unes MOLT BONES VACA

 
 
 
QUÈ HEM FET? 
 
■  Concurs de Logotips  
 
El passat dia 22 d'abril 
el Jurat es va reunir 
per donar el veredicte 
del Concurs de Logos 
per l’AMPA. D'un total 
de 214 propostes se’n 
van seleccionar 10, de 
les quals 6 van quedar semifinalistes, 3 
finalistes i 1 va ser escollida com a 
guanyadora.  
 
El lliurament de premis va tenir lloc en el marc 
de la Festa de Sant Jordi el dia 23 d'abril a 
l'escola. L'autora del primer premi va ser la 
Ana Fernández que, amb el Logo que ja hem 
incorporat a la capçalera del butlletí, va 
guanyar un cap de setmana per ella i la seva 
família a PORT AVENTURA. Els tres autors 
finalistes van ser la Alba Llacera, la Marina 
Escobosa i en David Sabaté, i els autors 
semifinalistes la Anthea Díaz, la Natàlia Mata, 
en Miquel Díaz, la Lorena Malla, en Carlos 
Gimeno i en Marc Gómez ■  
 

■ Festa de Sant Jordi 
 
El dia 23 d’abril, al 
pati de l’escola 
vàrem cel.lebrar la 
1ª Festa de Sant 
Jordi  organitzada 
per l’AMPA.   
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■ Taller de Prevenció d’accidents i 
Primers Auxilis 
 
El Taller,  organitzat per 
l'AMPA i a càrrec del 
Departament de Salut 
de l'Ajuntament de 
Sabadell, es va realitzar en dues sessions que 
tingueren lloc a l'escola, els dies 9 i 11 de maig 
i anava adreçat a mares, pares, personal 
docent i a tothom que està en contacte diari 
amb nens i/o adolescents ■ 

 
■ Conferència sobre Psicologia 
Infantil: “Dos fills: dues maneres 
diferents de reaccionar i educar” 
 

El dijous dia 18 de 
maig, el Dr. Josep 
Mombiela, metge 
fundador del 
“Instituto Médico del 
Desarrollo Infantil”, 
ens va encisar amb 
la seva conferència 

"Dos fills, dues maneres diferents de 
reaccionar i educar" que tingué lloc al Casal 
Pere IV de Sabadell.  
 
L'acte, organitzat de forma conjunta per l'AMPA 
i la Direcció del Col.legi Claret i obert al públic 
en general, va suscitar una gran expectació 
entre els pares, mares i professors de la nostra 
escola així com d'altres centres educatius, fet 
que va quedar reflectit amb una assistència de 
prop d'un centenar de persones. 
 
Entre moltes d’altres coses, el Dr. Mombiela 
ens va explicar perquè els nostres fills 
acostumen a tenir personalitats tant diferents 
entre ells, malgrat ser germans. 

 
  
 
La raó de tot plegat es troba en el predomini 
d'un dels dos hemisferis cerebrals sobre l'altre, 
fet que comporta ser una persona amb 
predomini de pensament lineal o de pensament 
paral·lel. Amb la claredat de la seva exposició el 
Dr. Mombiela ens va ensenyar a identificar 
aquests dos tipus de pensament.  
 
En paraules seves, ser conscients de quin tipus 
de pensament predomina en el nostre fill ens 
pot donar un gran avantatge a l’hora d’enfocar 
la seva educació. Segons el Dr. Mombiela, si el 
primer fill presenta predomini de pensament 
paral·lel, el segon fill normalment presentarà 
predomini del pensament lineal i viceversa. En 
conseqüència, la seva educació s’haurà 
d’enfocar de manera diferent. El Dr. Mombiela 
ens va donar alguns consells per posar en 
pràctica ■ 

 
 
■ Conferència sobre Drogues: “Els 
pares com a protagonistes en la 
prevenció de l’ús de drogues” 
 
 

Més de 20 mares i pares 
varen assistir a aquesta 
interessant conferència, 
que tingué lloc a 
l'escola el dia 13 de juny 
a les 20:00h.  
 
 

La Sra. Mª José Martínez Herranz, mare de la 
nostre escola i pedagoga de professió ens va 
parlar de tot allò que els pares de nens 
adolescents hauríem de saber sobre les drogues 
així com de les mesures a prendre per tal 
d’evitar que els nostres fills caiguin en el 
consum d’aquestes substàncies nocives ■ 
d’evitar que els nostres fills caiguin en el 
consum d’aquestes substàncies nocives ■ 

  
  
  
  

  LA CITA 
    

“Procura que el niño que fuiste no 
se arrepienta nunca del adulto en el 
que te convertiste”  

      

DESCARREGA’T EL BUTLLETÍ! DESCARREGA’T EL BUTLLETÍ! 

Recorda que et pots descarregar tots el números 
del Butlletí de l’AMPA en format pdf des de 
Recorda que et pots descarregar tots el números 
del Butlletí de l’AMPA en format pdf des de 
la nostra WEB. Entra i comprova-ho! ■ la nostra WEB. Entra i comprova-ho! ■ 
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