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Associació de Mares i Pares de l’Escola Margalló de Castelldefels

Informacions d’interès per a les famílies
Primer assaig de la Nadala
de mares, pares i mestres

El passat dimecres es va fer el
primer assaig de la nadala de
mares, pares i mestres de l’escola.
Un bon grup de voluntàries (i algun
voluntari) van estar assajant a
l’escola.
Si hi esteu interessats/des, encara
hi sou a temps! Podeu inscriure-us a
través de l’apartat Tradicions i
festes > Nadal del nostre web o bé
anar directament al proper assaig el
dia 4 a les 16.30 h (hi haurà servei
gratuït d’acollida)

Animeu-vos!!!

Recollida d’aliments
Com cada any, Càritas organitza una campanya de recollida d’aliments
per a les famílies necessitades de Castelldefels coincidint amb el Nadal.
Des del dia 3 i fins al 13 de desembre, aquelles famílies que vulgueu
col·laborar podeu portar a l’escola:
Aliments bàsics de llarga durada:
● Llet
● Galetes
● Cacau en pols
● Sucre
● Pots de tomàquet
I per als lots especials de Nadal:
● Torrons, neules i polvorons
● Paté
● Pots de prèssec o pinya
● Llaunes d’olives
Gràcies per la vostra solidaritat!

AGENDA
Madagascar 3: de marxa per
Europa

Lloc:
Multicines Filmax Castelldefels
C. Comercial Ànec Blau
Horari:
● Dijous 6: 16.15 h
● Divendres 7: 16.15 h
● Dissabte 8: 16.15 h
● Diumenge 9: 12.15 h
Preu: 4€

+info
Mercat de Nadal sostenible a
l’Institut Les Marines
L’Institut Les Marines organitza el
proper 15 de desembre de 10 a 14
hores un mercat de Nadal on es
vendran productes d’artesania fets
pels alumnes. També hi haurà
parades d’intercanvi i servei de bar.

VOLS COL·LABORAR
AMB L’AMPA?

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.
Qualsevol col·laboració serà
benvinguda. L’AMPA som tots i
la fem entre tots!
Concretament, estem buscant
algú que ens doni un cop de mà
dins les següents comissions:
Coordinadora d’AMPA
La tasca consisteix en fer
d’enllaç
entre
la
nostra
associació
i
la
Federació
Coordinadora
d’AMPA.
Les
reunions de la Coordinadora se
celebren en divendres de 9.30 h
a 11.30 h o bé en dimecres de
19.30 h a 20.30 h
Formació de mares i pares
La tasca consisteix en col·laborar
en l’organització de les xerrades
per a mares i pares. Les
reunions se celebren en horari
de matí un cop al mes.

MENJADOR

Ja podeu consultar els menús de
desembre a l’apartat Menjador
del nostre web.
Recordeu que podeu fer arribar
les vostres consultes sobre els
menús al correu electrònic de la
dietista (dietista@esplai.org)
D’altra banda, us informem que,
tal i com es va suggerir en la
darrera
reunió
de
junta,
comissions i delegats/des, els
tiquets
esporàdics
podran
comprar-se per unitats en
comptes de per grups de cinc.

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

