Obrim la Biblioteca!
Aquesta setmana, gràcies al conveni de
col·laboració entre l’escola, l’AMPA i la
Universitat de Barcelona, ha començat a
funcionar el servei de biblioteca els
dimecres de 13 a 18 hores.
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Tots els alumnes usuaris del servei de
menjador poden fer servir la biblioteca de
l’escola al migdia ja sigui per llegir, agafar
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llibres en préstec o bé fer deures.

D’altra banda, tots els dimecres a les 16.45 h us oferim l’activitat l’Hora del Conte. Consulteu
la programació al web de l’AMPA.
Recordeu també que els dijous a la tarda la biblioteca també roman oberta gràcies a la
col·laboració d’una mare voluntària.

Assemblea informativa
Dilluns 21 de maig a les 17 hores tots/es aquells/es que vulgueu, esteu
convidats/des a l’assemblea informativa sobre les retallades i la
convocatòria de vaga del proper 22 de maig que es farà a la nostra
escola a càrrec de representants sindicals.

Festa de la Primavera

Atenció mares i pares, voleu donar un cop de mà en l’organització
de la festa? Entreu al web de l’AMPA i ompliu el formulari d’inscripció.

Nous estatuts de l’AMPA
El proper 31 de maig, a les 16.30 hores se celebrarà
l’assemblea general de l’AMPA i un dels punts de l’ordre del
dia serà l’aprovació dels nous estatuts de l’entitat.
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Entra al web, consulta la proposta d’estatuts i, si vols fer aportacions o cometaris, omple el
formulari.
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Ja ho teniu reservat a les agendes, oi? El proper 8 de juny, en acabar
les classes, us esperem per gaudir d’un berenar saludable a base de
fruita fresca, animació a càrrec del grup “Remena el pandero!” i
tallers molt divertits.

Casals d’estiu 2012
Ja podeu consultar al web la informació sobre l’oferta de casals d’estiu
d’enguany.
Recordeu que també disposeu de servei de ludoteca durant la jornada
intensiva. Més informació al web.

Formació per a mares i pares
Recordeu que el proper 15 de maig a les 18 hores se celebra
l’activitat de cloenda del Pla de formació per a mares i pares a
la Biblioteca Central . Si hi esteu interessats/des a assistir-hi, us
heu d’inscriure prèviament (trobareu més informació i l’enllaç
per inscriure-us al nostre web). Aquesta activitat consistirà en
una obra de teatre que ens introduirà en el tema del taller: el tractament de la llibertat en
l'educació, sobre el tractament del desig, des del caprici a la necessitat. Desenvolupament de
l'autonomia, les relacions familiars i afectives, valors, normes, etc. En acabar l’activitat es farà un
petit berenar i , per aquest motiu, des de l’organització us conviden a fer la vostra aportació (unes
galetes, uns sucs, etc.).

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

