Estrenem aula de psicomotricitat
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A l’assemblea celebrada el passat 31 de maig, es
va acordar destinar part del romanent del
pressupost a inversions a l’escola. Una de les
inversions aprovades era la millora de l’aula que,
fins aleshores s’havia fet servir com a aula de
plàstica per tal de convertir-la en sala de
psicomotricitat i, a la vegada, millorar l’espai on
els infants de P3 usuaris del menjador feien la
migdiada.
La millora consistia en la instal·lació d’un terra de
fusta i la pintura de l’aula.
Aquest cap de setmana s’han enllestit els treballs i ens satisfà presentar-vos el resultat.
Pel que fa a l’altra millora aprovada (instal·lació d’un nou sistema de megafonia a l’escola) estem a
l’espera de rebre el pressupost corresponent. Esperem que aviat també sigui una realitat.

Bona valoració del nou servei de menjador
Han estat uns dies molt intensos i de treball
contrarellotge per la posada en marxa del nou servei de
menjador. Tot i així, moltes famílies han manifestat a
l’AMPA la seva satisfacció amb aquest servei. El proper
dilluns s’incorporaran els alumnes de P3 a aquest servei.
Us recordem que podeu posar-vos en contacte amb
SERVEIS D’ESPLAI – Fundació Catalana de l’Esplai pels
següents mitjans:
Personalment: tots els dies lectius de 8.45 a 9.30 h al despatx situat al costat de secretaria
Per telèfon al: 647 400 905
Per correu electrònic a: menjadormargallo@esplai.org

Aprofitem per convidar-vos a que ens feu arribar qualsevol consulta o bé suggeriment pel nou servei.
El proper 24 de setembre, a les 16.45 h se celebrarà la reunió informativa del nou servei on podreu
conèixer l’equip i el projecte del temps del migdia per a aquest curs.

L’AMPA et necessita!
Aquest curs volem tirar endavant un projecte que es presentarà en la propera assemblea, però per
tirar-lo endavant necessitem la teva ajuda. Ja sigui com a delegat/da o bé formant part d’alguna
comissió, la teva col·laboració és imprescindible. Si estàs interessat/da en dedicar una mica del teu
temps a l’escola del teu fill o la teva filla, posa’t en contacte amb nosaltres a
ampamargallo@gmail.com. L’AMPA som tots i la fem entre tots!
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Assemblea general de l’AMPA
El proper 4 d’octubre celebrarem l’assemblea general d’inici de curs amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Presentació del projecte 2012-2013
Pressupost
Renovació de delegats i membres de comissions
Precs i preguntes

Esperem comptar amb la vostra assistència. Recordeu que disposarem de servei d’acollida gratuït al
pati de P3.

Agenda – Pren nota!
A continuació us indiquem les properes convocatòries que poden
ser del vostre interès. Preneu bona nota!

Dilluns

Dimarts
17 – set

Dimecres
18 – set

19 – set
16.45 h

Dijous

Divendres
20 – set

Reunió d’inici de curs
– Cicle inicial
24 – set
16.45 h

25 – set

Reunió informativa
nou servei de
menjador
01 – oct

02 – oct

21 – set
16.45 h
Reunió “Anglès als
migdies”

26 – set
16.45 h

27 – set
16.45 h

Reunió d’inici de curs
– Cicle Mitjà

Reunió d’inici de curs
– Cicle Superior

03 – oct

04 – oct
16.45 h

28 – set

05 – oct

Assemblea General
de l’AMPA
08 – oct

09 – oct
16.45 h

10 – oct

11 – oct

12 – oct

Reunió d’inici de curs
– Educació infantil

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

Has vist el nou web?

