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

Informacions d’interès per a les famílies
Eleccions al consell escolar

Bones Festes!!!

El proper 16 de gener se celebren eleccions
al consell escolar.
En aquesta ocasió es renova un/a dels/les
representants del sector famílies.
Un cop finalitzat el termini per a la presentació
de candidatures, i donat que no s’ha presentat
cap candidat/a, la Direcció de l’Escola ha
decidit ampliar aquest termini.
Durant els dies 8, 9 i 10 de gener de 2013, de
manera improrrogable, es podran presentar
candidatures.
La publicació de les candidatures es farà el dia
11 de gener i fins al dia 15 els/les candidats/es
podran donar a conèixer les seves propostes.
Donada la importància de disposar de
representació en l’òrgan més rellevant de
l’escola us animem a presentar la vostra
candidatura i també a participar en les
eleccions el proper dia 16.
L’Escola us necessita!

Quan puguem aconseguir que els bons desitjos de pau, harmonia i
solidaritat expressats de tot cor durant aquests dies, siguin una realitat
els 365 dies de l'any... llavors podrem dir que és Nadal!!!
Estem totes i tots convidats a fer d'aquests desitjos una realitat que
pugui millorar el nostre entorn més proper i el món que habitem!!!
Molt bones festes per tothom!!!
Escola Margalló

Des de l’AMPA Margalló us volem desitjar unes bones festes i un
feliç 2013. I volem fer-ho amb aquesta imatge que han construït
els nostres infants i amb la felicitació de l’Escola.
Ens retrobem l’any vinent!

ESCOLA VERDA
Campanya de reciclatge educatiu i solidari

Ja tenim el distintiu d’Escola Verda!

Fins al 31 de gener podeu portar a la secretaria de
l’escola:
●
●
●

Telèfons mòbils (amb o sense carregador)
Mp3 o Mp4
Pen Drives (USB)

per a col·laborar amb un projecte d’investigació contra la
malaltia de Sanfilippo (que provoca la mort sobtada durant
l’adolescència) i per a crear consciència de la importància
del reciclatge.
A més, si aconseguim la puntuació més alta, podem
guanyar 10 equips informàtics per a l´escola.
Gràcies per la vostra col·laboració.
+info: www.reciclajeeducativo.com

Presentació del MINIVERD

El passat 15 de desembre, una representació de l’Escola
Margalló va assistir a l’acte de lliurament del diploma que ens
acredita com a ESCOLA VERDA.
El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís amb
la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors
de la sostenibilitat.
Es plantegen tres grans objectius:
●
●
●

Durant la festa de Nadal varem poder conèixer al
Miniverd, la mascota verda de la nostra Escola
Vdissenyada per l’Elia (alumna de 6è guanyadora
del concurs de la mascota verda)

incorporar la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida
del centre,
implicar activament la comunitat educativa en la
millora del seu entorn
i afavorir l'intercanvi entre els centres que
comparteixen uns mateixos objectius.

Ara ens queda la tasca més important: posar en pràctica una
manera de fer les coses coherent amb aquest distintiu i
treballar dur per aconseguir renovar-lo d'aquí a dos anys.
FELICITATS MARGALLÓ!!

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

