Benvolgudes famílies,
A continuació us oferim un conjunt d'informacions que poden ser del vostre interès:

Menús del mes de maig
Ja podeu trobar al nostre web els menús del mes de maig (http://ves.cat/baFb)

Pla de formació per a mares i pares
Aquells que us vareu inscriure a la xerrada-taller sobre resolució de conflictes del passat
17 d'abril que es va anul·lar per manca d'inscripcions, teniu l'oportunitat d'assistir a la
sessió que es farà a l'escola Antoni Gaudí el dia 3 de maig. Si hi esteu interessats/des cal
que us inscriviu a: http://ves.cat/baFe
D'altra banda, el proper 15/05/2012 se celebra a la Biblioteca Central l'Activitat de
cloenda del Pla de Formació per a mares i pares. Com eduquem la llibertat?. Es
tracta d'una activitat participativa que abordarà temes tan importants com la
dependència, l'autonomia, la independència, la interdependència i l'aïllament. Us
animem a participar en aquesta activitat donat que l'assistència és l'únic motiu per
mantenir aquest conjunt d'activitats que resulten de gran ajuda a les famílies en la tasca
d'educar als fills. Més informació i inscripcions: http://ves.cat/baFj

Festa de la primavera 2012
Ja estem treballant en la preparació de la festa de la primavera 2012 que, enguany
celebrarem a la nostra escola el proper 8 de juny. De moment no us podem avançar més
informació, però aviat us demanarem la vostra col·laboració... Reserveu-ho a les vostres
agendes!

El Margalló es mou
L'assemblea contra les retallades del Margalló s'ha reunit en tres ocasions per treballar
de manera conjunta (famílies i mestres) per la defensa de l'educació pública de qualitat.
Segurament ja heu vist les pancartes que aquesta assemblea ha fet i que llueixen a les
reixes de l'escola. Aviat es convocarà una nova assemblea on comptarem amb persones
vinculades al moviment per la defensa de l'escola pública. Tan bon punt com coneixem
la data de celebració us informarem.
Us recomanem que visiteu el bloc: http://elmargalloesmou.blogspot.com.es/ i us animeu
a participar en aquestes activitats!

Defensem el cinquè grup de primer d'ESO a l'Institut Mediterrània
Com algunes famílies ja deveu saber, el nombre de places de primer d'ESO que el
departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha ofert a l'Institut
Mediterrània és insuficient per donar cabuda a tots els nens i nenes que actualment estan
cursant sisè a les escoles que hi estan adscrites (Margalló, Can Roca i Torre Barona). A
partir de que varem tenir coneixement d'aquest fet, varem mantenir una reunió amb les
famílies afectades de la nostra escola i, dijous passat ens varem entrevistar amb el
director de l'Institut Mediterrània i representants de l'AMPA de l'escola Can Roca. Fruit
d'aquesta reunió s'ha elaborat un escrit conjunt signat per les quatre AMPA (Margalló,
Can Roca, Torre Barona i Mediterrània) que es remetrà a la Consellera d'Ensenyament,
al director dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat i al regidor
d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels. En aquest escrit exigim la creació del 5è
grup de primer d'ESO per tal de donar compliment al que estableix la normativa vigent
pel que fa a l'adscripció de centres. Us mantindrem informats!

La Biblioteca de l'escola comença a obrir els dimecres
Fruit del conveni de cooperació educativa subscrit amb la Universitat de Barcelona, els
nostres infants ja poden fer servir la biblioteca de l'escola els dimecres al migdia. Així,
aquells/es alumnes que vulguin fer servir el servei de prèstec, aprofitar per avançar
deures o bé llegir, un cop hagin acabat de dinar, trobaran la biblioteca oberta els
dimecres al migdia. A més, aviat començarem a oferir l'activitat l'hora del conte el
dimecres en acabar les classes. Aprofitem per recordar-vos que la biblioteca també està
oberta fora de l'horari escolar (fins les 18 hores) els dijous a la tarda gràcies a la
col·laboració d'una mare voluntària.

Club esportiu Margalló
Les joves promeses de la nostra escola continuen treballant de valent per situar el
Margalló en el mapa de l'esport escolar. Animeu als vostres infants a participar i a
gaudir fent esport i salut!
Més informació: http://blocs.xtec.cat/ceipmargallo/2012/04/26/club-esportiu-margalloinforma-2/

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 ampamargallo@gmail.com
Cordialment,
Associació de Mares i Pares de l'Escola Margalló de Castelldefels
carrer de Lola Anglada, s/núm.
08860 - Castelldefels
Tel. 935199136
Fax 936363067
ampamargallo@gmail.com
http://ampamargallo.entitatscastelldefels.cat

