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

Informacions d’interès per a les famílies

Feliç Diada de Sant Jordi

El 23 d’abril celebrem un dels dies més emblemàtics del nostre calendari tradicional. La diada de Sant Jordi -patró
de Catalunya- esdevé una de les tradicions culturals més arrelades del nostre territori i també (des que al 1995 la
UNESCO va instituir el 23 d'abril com el Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor) a nivell internacional. Des del
segle XV és tradició que les parelles es regalin, coincidint amb aquesta festa, una rosa i un llibre.
Els més petits frisen amb la gesta del cavaller Sant Jordi donant mort al ferotge drac que assolava la vila de
Montblanc i que volia menjar-se a la princesa Cleodolinda. Segons la llegenda, quan Sant Jordi va donar mort al
drac amb la seva espasa, de la sang de la bèstia va nèixer un roser ple de roses vermelles i el cavaller en va
regalar una a la princesa.
Us convidem a gaudir d’aquesta festa i a aprofitar-la com una oportunitat per fomentar la lectura entre grans i petits.

Recursos per

Joves lectors, ments

L’impuls de la lectura,

despertar l’interès per

inquietes

una prioritat

la premsa

L’impuls de la lectura esdevé un
objectiu estratègic de la millora de
l’èxit escolar.
Com sabeu, el Margalló és una de les
escoles seleccionades per formar
part de l’estratègia per l’impuls de la
Lectura.
El
curs
passat
varem
tenir
l’oportunitat
d’assistir
a
una
presentació d’aquest projecte a la
Biblioteca de la nostra escola.
Un dels eixos del projecte és
l’activitat “llegir en parella” que ja
s’aplica a la nostra escola.

La premsa ens ofereix la possibilitat
de despertar en els nostres infants
una nova motivació per la lectura
alhora
que
els
fa
prendre
consciència de l’actualitat del seu
entorn
a través de mitjans
especialitzats amb enfocament i un
llenguatge entenedor per a les seves
edats.

Si, des de casa, voleu treballar
aquests hàbits de lectura, us
recomanem que llegiu el llibre “El
mètode definitiu per tenir fills lectors”
de Joan Carles Girbés. El podeu
descarregar en aquest enllaç del web
de la Fundació Bofill.

Biblioteca al migdia

Us facilitem una relació de mitjans
pensats per als més menuts:
Suplement AraKids (en paper)
Cada
diumenge
trobareu
un
suplement de 8 pàgines amb
notícies explicades per a infants a
partir de 8 anys. A més, el
suplement és bilíngüe (català anglès)
+info

“Com es va crear el nostre món?”
Aquesta va ser la pregunta que un
grup d’alumnes de cicle mitjà van
enviar a la secció “El Lector més
curiós” del suplement setmanal Ara
Kids del Diari ARA.
La Biblioteca de l’escola torna a estar
oberta els dimarts i els dijous al
El passat, 24 de febrer es publicava migdia.
la resposta a la seva consulta.

Diari Win (en línia)
Diari digital dirigit a infants entre els Si voleu fer arribar la vostra pròpia
8 i els 14 anys amb informació en consulta podeu fer-ho a l’adreça
arakids@ara.cat.
format notícies i videojocs.
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Segur que els vostre menuts
estaran encantats de llegir la
resposta publicada en un diari!
InfoK (TV)
Informatiu adreçat a infants de 8 a
12 anys que s’emet diàriament pel
canal Super3/33 a les 19.30 hores.
+info

Mitjançant personal de la Fundació
Catalana de l’Esplai i amb el
finançament de l’AMPA i l’Escola, es
faran
diverses
activitats
de
dinamització (contes, consulta de
publicacions, racó de deures pels
més grans, etc.)
Recordeu que, a més, gràcies a la
col·laboració d’una mare de l’escola,
la Biblioteca també roman oberta els
dijous a a la tarda de 16.30 a 18
hores.

FIRA DE SANT

MOSTRA DE

JORDI

DANSES

Com cada any, la plaça de
l’Església acull la Fira de Sant
Jordi el proper 23 d’abril.

Intercanvi de llibres
A la fira trobareu una parada de
la
Federació
Coordinadora
d’AMPA de Castelldefels on es
promourà l’intercanvi de llibres.
Recordeu que encara podeu
adquirir les samarretes grogues de
defensa de l’escola pública. Les
tenim disponibles en totes les talles
(tant d’infant com d’adult).
El preu de venda és 3 euros.
Podeu comprar-les al despatx de
l’AMPA tots els divendres a partir de
dos quarts de cinc.
Us convidem a dur-la tots els
dimarts (a l’escola fem els dimarts
grocs) i a totes les accions
reivindicatives que es convoquin.

Si voleu participar en aquesta
activitat podeu portar els llibres
que ja hagueu llegit i que
estiguin en bon estat (màxim 3
llibres) del 15 al 18 d’abril a
partir de les 17.30 hores al
despatx de l’AMPA on us els
bescanviarem per uns tiquets
que us seviran per adquirir-ne
altres a la parada de la
Coordinadora.

Parada del Margalló

Defensem l’educació
pública i de qualitat!

Enguany l’AMPA cedeix la seva
parada a la Fira de Sant Jordi a
les famílies de sisè que han
preparat un magnífic assortit
d’artesania per recaptar fons. No
oblideu
visitar-los!!!
També
estaran a l’escola de 15 a 16.30
hores.

El proper 23 d’abril, a partir de les
15.15 h., se celebra la mostra de
danses de l’escola
Us recordem la indumentària que
cal que portin els infants:
Nenes
● Brusa blanca
● Faldilla amb vol i colorista,
per sobre del genoll
● Mitges blanques
● Xineses negres o bé sabates
fosques
● Una cinta vermella al cabell
Nens
● Camisa blanca
● Pantalons llargs foscos
● Xineses negres o bé sabates
fosques
● Una cinta vermella pel coll
de la camisa.
Segur que els nostres menuts ens
deixaran bocabadats!

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

Segueix-nos al twitter
@ampamargallo

Visita’ns a: ampamargallo.entitatscastelldefels.cat

