Assemblea General de socis i sòcies
El passat 4 d’octubre es va celebrar la primera assemblea general de
socis i sòcies de l’AMPA d’aquest curs. Prop de 40 persones varen
assistir a aquesta trobada on es va presentar i aprovar el projecte i el
pressupost del curs 2012-2013.
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L’assemblea també va servir per debatre sobre diferents aspectes
relacionats amb l’associació i amb l’escola. Un dels temes que va
generar més debat va ser el paper de les famílies en la lluita contra les retallades. Fruit d’aquest
debat es va proposar la creació d’una nova comissió. Així, aviat tindreu notícies de la nova comissió
de “defensa de l’escola pública”.
Aquells/es que no vareu poder assistir i tingueu interès en conèixer els documents que es varen
presentar podeu consultar-los dins l’apartat Qui som > Projectes i Memòries del nostre web.

Manifestació contra les retallades
El proper 27 d’octubre, a les 18 hores el Marc Unitari de la Comunitat Educativa
(MUCE) convoca una manifestació a la Plaça d’Urquinaona. Us convidem a sumarvos a aquest acte en defensa de l’escola pública. Els assistents de l’Escola Margalló
ens trobarem a l’estació de rodalies de Castelldefels a les 16.45 hores per anar-hi
plegats. Ara és el moment de fer sentir la nostra veu contra les retallades que
pateix l’escola pública. Animeu-vos! Si voleu, podeu llegir el manifest aquí.

Comencen les activitats del temps del migdia

Moment de la presentació a les famílies el passat 24 de setembre

D’altra banda, el passat 24 de setembre es va celebrar la reunió informativa amb les famílies on es
van explicar els diferents aspectes del nou servei de menjador.
Aquelles famílies que no vareu poder assistir podeu consultar els documents que es van presentar a
l’apartat Menjador > Informació del nostre web.

Comença l’activitat d’anglès al migdia
El passat 8 d’octubre es va iniciar l’activitat d’anglès als migdies a
càrrec de Kids & Us.
En total, una trentena d’alumnes de l’escola s’han inscrit a aquesta
nova activitat que, aprofitant el temps del migdia, pretèn millorar el
coneixement i el domini de la llengua anglesa dels alumnes. Trobareu més informació sobre aquesta
activitat al nostre web, dins l’apartat Extraescolars > Anglès al migdia.
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Des de començament del mes d’octubre els alumnes i les
alumnes usuaris/àries del servei de menjador ja gaudeixen
d’un conjunt d’activitats de caràcter lúdic i educatiu al
migdia. Les activitats es programen trimestralment i són
diferents en funció del cicle (infantil, inicial, mitja i
superior). Trobareu la programació a l’apartat Menjador >
Informació del nostre web.

Festa de la Xocolatada 2012
Ja tenim aquí la festa de la Xocolatada. El proper 9 de novembre us
convidem a gaudir d’una tassa de xocolata calenta, un tall de pa de pessic
casolà i molta diversió. Us esperem a totes i tots per gaudir-ne plegats en
acabar les classes.
A més, enguany volem organitzar una activitat reivindicativa per demostrar
que al Margalló, a més de passar-nos-ho bé, som gent compromesa i
lluitadora.
Ah! I recordeu, ja som escola verda! Així que, ara més que mai porteu el vostre got per evitar fer
servir material d’un sol ús.

Més novetats al web
Com ja us informàvem en butlletins anteriors, aquest curs
estrenem nou web amb més continguts i noves funcionalitats. A
més, volem anar incorporant-ne de noves al llarg del curs amb
l’objectiu de fer arribar la informació a totes les famílies de
l’escola i aconseguir que el nostre web sigui un lloc útil per a
totes i tots.
Des de fa uns dies, a la pàgina principal trobareu dos nous gadgets:



Darreres entrades que us permetrà conèixer ràpidament quines són les darreres novetats al
web.
Notícies “EL MARGALLÓ ES MOU!” que us ofereix informació sobre les últimes publicacions
al bloc sobre les retallades a la nostra escola.

D’altra banda, recordeu que al web també podeu fer arribar propostes per a les noves seccions:




Propostes amb infants. Feu-nos arribar informació sobre activitats, manualitats, excursions
i/o sortides que hagueu fet amb la vostra canalla i vulgueu compartir amb nosaltres. Les
publicarem al web!
Enllaços interessants. Coneixeu alguna pàgina web interessant? Consells de salut, sortides i
activitats amb nens, manualitats, totes les vostres propostes seran benvingudes i publicades
al web.

Vols formar part de 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!
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
Has vist el nou web?

