Festa de la Primavera
Recordeu que el proper dia 8 de juny, a partir de dos quarts de cinc
celebrem la festa de la primavera. Com ja us deiem en el número
anterior, necessitem voluntaris/àries per la festa. Si voleu
col·laborar inscriviu-vos, com abans millor, al web de l’AMPA.
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D’altra banda, per un dels tallers que farem per la canalla necessitem
pots de iogurt buits. Trobareu unes caixes a les dues entrades a l’edifici de l’escola on podeu
dipositar-los.

Assemblea general , t’hi esperem!
El proper 31 de maig a les 16.30 hores celebrem l’assemblea general de l’AMPA. L’ordre del
dia serà el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació dels nous estatuts de l'entitat
Memòria del curs 2011-2012
Renovació parcial de càrrecs de la junta directiva
Estat de comptes
Aprovació de les propostes d'inversions a l'escola
Precs i preguntes

Recordeu que hi haurà servei gratuït d'acollida al pati de P3

Tallem el carrer contra les retallades!

Cada centre farà una activitat lúdico-reivindicativa. En el cas del
Margalló, aquesta activitat serà ‘L’arbre dels pensaments’ un gran
arbre carregat amb fulles de color groc. Cada participant farà la silueta de la seva mà en un
full groc i escriurà un pensament sobre la situació actual. Les mans seran les fulles de l'arbre.
A sobre d'aquest s'escriurà la frase: "Tingues sols un pensament, deixa'l caure a l'horitzó, serà
molt millor del que hauries imaginat". Us convidem a sumar-vos a la MAREA GROGA!
A més, aquells/es que vulgueu podreu adquirir les samarretes reivindicatives (hi haurà talles
d’adult i de nen).
D’altra banda, des de l’organització de la concentració estan buscant músics per col·laborar
amb la cantada de l’adaptació “AI SI ET RETALLO”, una versió sobre les retallades de l’èxit de
Michel Teló (podeu trobar-la a: http://ves.cat/bc86)

Casals d’estiu 2012

10/05/2012

Recordeu que podeu consultar al web la informació sobre l’oferta
de casals d’estiu d’enguany. Recordeu que també disposeu de
servei de ludoteca durant la jornada intensiva.
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El proper 31 de maig, a partir de les 18 hores, la comunitat educativa
de Castelldefels, us convida a participar en una concentració que es
farà a l’avinguda de la Constitució (a l’alçada de l’estació).

Presentació del resultat de l’AGD
El proper 7 de juny, a partir de les 16.30 hores, l’escola us convida a la presentació del resultat de
l’Avaluació Global Diagnòstica (AGD) que s’ha realitzat durant aquest curs. L’AGD permet conèixer
la situació actual de l’escola amb l’objectiu d’iniciar-ne un pla de millora. En aquest procés s’han
tingut en compte diversos indicadors com ara les enquestes que algunes famílies vareu omplir fa
uns mesos.
Si esteu interessats/des a assistir-hi, l’escola oferirà un servei gratuït d’acollida al pati de P3.

L’Hora del Conte
Recordeu que cada dimecres a les 16.45 h els/les
vostres fills/es poden gaudir de l’activitat l’hora del
conte a la biblioteca de l’escola. A més, us recordem
que la Biblioteca roman oberta els dimecres al migdia
per a aquells/es alumnes que es queden a dinar a
l’escola i volen aprofitar el temps lliure per llegir,
agafar documents en préstec o bé avançar deures.

Festa de cloenda de les Activitats
Extraescolars i Jocs Escolars
El proper 1 de juny podeu gaudir a partir de les 17.30 h de la festa de cloenda de les
Activitats Extraescolars i Jocs Escolars. El Parc de la Muntanyeta s’omplirà de jocs
infantils, animació, etc.
El Margalló, per la seva part, presentarà l’activitat Hakuna matata a través de la
qual, el personal de Gestiva Sports convidarà a nens i nenes a endinsar-se en la cultura africana.

Esperem que aquestes informacions siguin del vostre interès. Recordeu que ens trobareu tots els
divendres de 16.30 a 17 hores al despatx de l'AMPA i que podeu fer-nos arribar les vostres
consultes, propostes i suggeriments a través del formulari CONTACTAR del nostre web o bé enviant
un correu electrònic a ampamargallo@gmail.com

ampamargallo.entitatscastelldefels.cat

