Benvingudes i benvinguts al nou curs!
Famílies, mestres, infants, tots ens trobem
preparant la tornada a l’escola en aquests moments.
Amb el regust dolç de la il·lusió d’encarar un nou
curs, però també amb l’amargor de la preocupació
per l’escola pública i l’efecte de les retallades sobre
la qualitat d’aquesta.
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En pocs dies l’escola s’omplirà de vida, d’infants
carregats de ganes d’explicar les aventures de
l’estiu, de neguit per saber com serà això de
començar un nou curs – en alguns casos, l’últim al
Margalló -, de curiositat per saber amb qui
compartirem aula, pati, menjador.

L’estiu ens ha portat un seguit de canvis que us convidem a visitar:
Millores a l’escola
Durant la pausa estival s’han fet un seguit de millores (pintura, patis, serveis higiènics, portes
d’accés a les aules de cicle infantil, etc.) a l’escola que totes i tots gaudirem a partir de l’inici de curs.
Estrenem nou web!
La comissió de comunicació ha aprofitat l’estiu per canviar el disseny i els continguts del nostre web.
Us convidem a visitar-lo i, des d’aquí, felicitem als membres de la comissió per la bona feina duta a
terme.

Recentment l’empresa que en els darrers cursos havia
gestionat el servei de menjador escolar (Gestmoni SLU) ha
comunicat a l’AMPA i a l’escola la impossibilitat de
continuar prestant aquest servei. Donada la proximitat de
l’inici de curs i la necessària prestació d’aquest servei, des
de l’AMPA, amb la col·laboració i la complicitat de l’Equip Directiu del centre, s’ha buscat una nova
empresa per prestar aquest servei.
Finalment, el servei s’ha contractat a la Fundació Catalana de l’Esplai (www.esplai.org) que, a partir
del 12 de setembre, gestionarà el servei de menjador escolar. Els criteris que s’han tingut en compte
a l’hora de seleccionar aquesta entitat han estat:







Experiència en gestió de menjadors escolars i en lleure
Criteris pel que fa als aliments (productes ecològics, de proximitat i de comerç just)
Projecte integral de gestió del menjador sota criteris educatius i socials
Compromís de respecte dels preus màxims establerts pel departament d’Ensenyament
Subrogació del personal de l’empresa anterior
Adaptació al projecte educatiu del centre (PEC)
10/05/2012

InfoAMPA

Comencem el curs amb canvis

Aviat se celebrarà una reunió informativa per a totes les famílies usuàries d’aquest servei on tindreu l’oportunitat
de conèixer al personal de la fundació així com el projecte i els criteris de gestió d’aquest espai educatiu i social.
Des d’aquestes línies, l’AMPA vol agrair a Gestmoni SLU el seu servei durant aquests anys i donem la benvinguda a
la Fundació Catalana de l’Esplai.

El Margalló es mou!
Com ja sabeu, l’any passat es va constituir el grup “El Margalló es mou”
per defensar l’escola pública de qualitat i lluitar contra les retallades
que la posen en perill.
El proper 12 de setembre (dia d’inici del curs) s’ha convocat una
jornada de vaga en senyal de rebuig contra les darreres retallades
aplicades pel departament d’Ensenyament. Segons ens ha comunicat la
direcció del centre, el claustre del Margalló no secundarà aquesta
convocatòria.
Cal tenir present que aquest fet no significa que el claustre no
comparteixi els motius de la convocatòria si bé, per tal de garantir un
correcte inici de curs, s’ha decidit no secundar-la.
Aprofitem per convidar-vos a fer pinya per defensar la nostra escola pública.
Visiteu el bloc http://elmargalloesmou.blogspot.com.es/ on trobareu informació sobre les properes convocatòries i
activitats.

Anglès als migdies
Continuem amb el projecte d’implantar una activitat extraescolar d’aprenentatge de la llengua anglesa en l’espai del
migdia. Es tracta d’una activitat en grups reduïts (màxim 8 alumnes) distribuïts per edats.
Si hi esteu interessats, ompliu el formulari que trobareu a l’apartat Extraescolars del nostre 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 curs 2012-2013!!!
ampamargallo.entitatscastelldefels.cat

