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Calendari

2014

20/03: Xerrada Escola de pares

Butlletí

29/03: Manifestació
4/04: Fira de roba de 2a mà
3-4/04: Recollida de llibres 2a mà
14-21/04: Setmana Santa
23/04: Sant Jordi

Carnestoltes al Mallorca
Divendres 28 de febrer el Rei
Carnestoltes i el seu bufó xanquer
van fer acte d’aparició a l’escola per
fer-nos passar una bona estona i
celebrar el Carnaval com correspon:
amb gresca i xerinola. Desprès de
donar-nos la benvinguda al pati de
l’escola, el Rei Carnestoltes va pujar
al seu vehicle sonor i ens va dur per
tota l’illa en una rua sorollosa i divertida. Des del megàfon anava donant la
benvinguda a tots els nens i pares
que el seguien, descrivint les disfresses i saludant veïns i vianants.
En arribar a l’escola, els nens van
fer cua per agafar el seu berenar,
que aquest any era una donació de
Caprabo, i tot seguit van anar desfilant per dalt de l’escenari, perquè
tots poguéssim admirar les seves
disfresses.

La il·lusió d’Infantil es va veure
recompensada amb un llibre per a
cada classe, i la imaginació i destresa dels alumnes de Primària es va
premiar amb premis individuals
també en forma de llibre als tres
guanyadors de cada curs.
En acabar el concurs, el mal temps
va obligar a traslladar la discoteca al
gimnàs, però això no va ser impediment perquè els valents que havien
suportat les inclemències del temps
fins al final gaudissin d’una bona
sessió de ball, amenitzada per un
grup de mares “zumberes” que van
mostrar les seves dots de ball
davant els presents.
Esperem que tothom gaudís de la
festa i, des e l’AMPA, seguirem
treballant perquè l’any vinent sigui
encara millor.

L’Escola ens
informa
2a Setmana del conte
a Infantil
De l’11 al 13 de març l’Escola i
la Vocalia de Biblioteca han
organitzat la 2a Setmana del
Conte per als alumnes d’Infantil.
En aquesta ocasió l’eix central
era el Carnestoltes, i els contes
escollits han fet una vegada més
les delícies dels més petits de
l’escola. Moltes gràcies a tots
els contacontes voluntaris que
ho han fet possible!

marca-t’ho al
calendari

Tot el que vindrà...
xerrada de l’Escola de pares. 20/03. 19.30h - 21h
“Per una infància protegida. Seguretat a la xarxa”
A càrrec de Mireia Ambrós.
La xerrada no se celebrarà si no hi ha un mínim de 10 persones inscrites.
Cal inscriure’s prèviament a la secretaria de l’AMPA.

Manifestació per l’escola pública. 29/03. 17h
Hi ha convocada una nova manifestació a la Plaça Universitat sota el
lema “Ni LOMCE, ni LEC, ni retallades”.

4t Intercanvi de llibres. 23/04
Un cop més, per Sant Jordi us proposem intercanviar llibres que ja
hagueu llegit per tal de fomentar la lectura dins un nou model de
consum que aposta per reutilitzar, estalviar recursos i reduir residus.
Així que ja podeu buscar per casa aquells llibres en bon estat que
vulgueu bescanviar. Recordeu que, per molts llibres que porteu,
només en podeu canviar un màxim de 5. Els llibres per a adults
també seran benvinguts!
La recollida de llibres es farà el 3 i 4 d’abril.

Sabíeu que...
Aquest any per Sant Jordi
muntarem la nostra pròpia
parada de roses amb l’ajuda dels alumnes de 6è!
El 23 d'abril serem a les
portes de l'escola a partir de
les 8.30 h. Us hi esperem!

!
Pagament de les
quotes de l’ampa
Per tal de minimitzar els
problemes de morositat, des de
la Junta s’ha decidit avançar la
data de cobrament de les quotes,
de manera que al 5 de maig es
passarà la quota de l’AMPA
(70€) i al 5 de juny la de
Socialització (segons curs).

Canvi d’entitat bancària
Tallers de Sant Jordi . 27/04
Com l´any passat, dedicarem un diumenge de portes obertes a Sant
Jordi. Hi haurà la contacontes per part dels pares que vulguin
participar i tallers creatius entorn la Diada.

crides
Explica’ns un conte

Busquem persones a qui vingui de gust fer de contacontes el
dia 27/04 durant els patis oberts.
Cal que el conte tingui un màxim de 5 minuts de durada.
Si voleu venir, podeu apuntar-vos a secretaria fins al dijous
24 d´abril amb el vostre nom i el del conte que hagueu triat.

Aquest any la FAPAC ens ha
comunicat que el Banc Sabadell
dóna beneficis especials a les
AMPES que estiguin federades.
Desprès d’avaluar la proposta
i tenint en compte que Caixa
Catalunya cada vegada ens
dona un servei més deficient i
costós, l’AMPA ha decidit canviar
d´entitat.

Apunta’t a alguna vocalia

Tu també ets escola!!!
Vine a veure’ns al despatx de l’AMPA al
porxo de l’escola (entre el menjador i
l’entrada d’educació infantil).

Horari secretaria
De dill a div: de 9h a 11h
Dijous: de 15.30h a 17.30h

Suma’t a Xarxa AMPAs!

La Vocalia de Xarxa AMPAs necessita més membres per poder
tirar endavant el projecte AMPAs en Moviment. Si vols
contribuir a que els nostres fills tinguin una escola democràtica,
inclusiva i sense retallades, apunta-t’hi! Només cal que et posis
en contacte amb la Vocalia a secretaria@ampamallorca.com
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