Compte enrere...
Sembla que va ser ahir que començavem i, novament el curs està a punt d’acabar. El proper 22 de
juny, a partir de les 11.30 hores podrem gaudir novament d’un entranyable comiat al Margalló. Els
margallons i les margallones més grans diran adéu a la que ha estat la seva escola durant molts anys
tot donant la benvinguda als més petits de l’escola.
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Us desitgem a tots i totes un bon estiu i us esperem al setembre amb les piles ben carregades!

Resultats de l’assemblea general
El passat 31 de maig prop d’una cinquantena de persones ens varem trobar a la sala-teatre de
l’escola en l’assemblea general de socis i sòcies de l’AMPA. Aquesta assemblea, va servir per rendir
comptes, intercanviar opinions i aprovar, entre altres coses, els nous estatuts de l’associació i la
renovació parcial de la Junta Directiva.
Els nous estatuts de l’entitat ens permeten adaptar l’entitat a la nova normativa i, alhora, simplificar
el funcionament i donar cobertura a figures tan importants com els delegats de curs.
Pel que fa a la renovació de la Junta, en David Uriol, que fins aquell moment havia ocupat el càrrec
de secretari, presentava la renúncia a causa d’incompatibilitats amb el seu horari laboral que no li
permetien atendre les responsabilitats del càrrec. La mateixa assemblea va aprovar la incorporació
de l’Eva Sánchez Ros com a nova secretària de l’AMPA. Des d’aquest espai, agraïm al David la seva
col·laboració i celebrem la seva incorporació a la comissió de festes (des d’on segur que continuarà
treballant amb la implicació que l’ha caracteritzat aquest curs). Així mateix, donem una agraïda
benvinguda a l’Eva per haver acceptat el càrrec.

Se suspèn el casal d’estiu

Nou èxit de la festa de la primavera
El passat 8 de juny varem tornar a gaudir d’una gran festa al voltant d’un berenar d’allò més
saludable a base de fruita i verdures fresques. Varem comptar amb l’animació de “Remena el
pandero” que va aconseguir fer ballar i gaudir a grans i petits.
A més, els petits van poder participar en tres tallers organitzats per talleristes de luxe: els nens i les
nenes de sisè varen els encarregats voluntaris d’ajudar als menuts.
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A continuació us oferim un petit recull fotogràfic de diferents moments de la festa.
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La baixa demanda d’inscripcions i la realització d’obres de millora a l’escola durant els mesos d’estiu,
han estat el motiu de la cancel·lació del casal d’estiu de l’escola d’enguany. Totes les famílies que
s’havien inscrit han estat informades de les diferents alternatives que poden trobar al municipi.

Memòria del curs 2011-2012
Ha estat un curs intens, carregat d’activitats. Algunes lúdiques, d’altres reivindicatives. A l’assemblea del passat 31 de maig
varem presentar-ne la memòria. Si no vareu poder assistir-hi o bé voleu llegir-la amb més deteniment, la podeu consultar
al web dins la secció “Qui som”.

Anglès als migdies
Us semblaria interessant que els vostres fills aprofitessin el migdia per aprendre anglès com si fos un joc?
Durant aquest curs l’AMPA ha rebut la petició d’algunes famílies de l’escola d’organitzar una activitat d’anglès en el temps
de lleure del migdia per als alumnes que fan ús del servei de menjador.
Hem contactat amb una empresa de Castelldefels que es dedica a la formació en anglès i ofereixen la possibilitat
d’organitzar activitats en anglès en grups reduïts (màxim 8 alumnes) distribuïts per edats.
Trobareu més informació al web, dins la secció “Extraescolars”
Per tal de valorar la viabilitat de l’activitat us demanem que, si hi esteu interessats, ompliu el formulari que trobareu al
mateix apartat del web

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

Molt bon estiu!!!
ampamargallo.entitatscastelldefels.cat

