El Margalló es mou!
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El passat dissabte, 27 d’octubre, prop de
40 persones entre mares, pares, mestres i
alumnes ens varem trobar a l’estació de
rodalies de Castelldefels per marxar junts
cap a la manifestació convocada pel Marc
Comunitat Educativa.
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Va ser una tarda de lluita i reivindicació on també varem tenir oportunitat d’intercanviar opinions i
passar una bona estona veient com els més petits es van apropiar d’un megàfon per fer arribar les
seves cançons i les seves protestes. En pocs minuts es varen convertir en els veritables protagonistes
de la trobada aconseguint que moltes persones cantessin les seves consignes. Des d’aquestes línies
volem agrair i reconèixer la implicació de tots aquells que vareu respondre a la crida. Un cop més
s’ha demostrat que, quan cal, EL MARGALLÓ ES MOU!

Trobareu més informació i més fotografies de la jornada al bloc elmagralloesmou.blogspot.com

Ja tenim la loteria de Nadal

Festa de la Xocolatada 2012
Recordeu que 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.
A més dels tallers i l’animació que us anunciàvem en el darrer infoAMPA,
les famílies de 6è ens estan preparant tot un seguit de sorpreses... no us les
podeu perdre!
Recordeu portar el vostre got per evitar fer servir material d’un sol ús.
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InfoAMPA

73118. Aquest és el número amb el que enguany temptarem a la fortuna per la rifa
de Nadal. Les participacions les podeu comprar al preu de 5 € (dels quals 1 €
correspon al donatiu a l’associació) als delegats del vostre curs, als vocals i també
al despatx de l’AMPA. I si aquest any toca?

Coral de mares, pares i mestres
Què us semblaria regalar als nostres infants una nadala
cantada per pares i mares coincidint amb el dia que ells
canten a l'escola? L’any passat ens varem estrenar amb
la primera coral de mares, pares i mestres de l’escola i va
ser tot un èxit! Si voleu podeu veure’n el resultat a la
secció Tradicions i Festes > Nadal del nostre web.
Enguany volem repetir l’experiència i, per aquest motiu,
obrim les inscripcions a totes aquelles mares, pares i mestres que tinguin ganes de passar una
estona divertida i, a més, veure la cara de sorpresa dels infants. Si voleu participar d’aquesta
activitat, podeu fer-ho a través del formulari que trobareu a la secció Tradicions i Festes > Nadal del
nostre web. Animeu-vos, no cal tenir experiència prèvia!

Comencen les reunions amb delegats/des i
responsables de comissions
El passat 26 d’octubre es va celebrar la primera reunió de la Junta de l’AMPA, els/les delegats/des i
els/les responsables de comissions del curs 2012-2013. Aquestes reunions tenen una periodicitat
mensual i serveixen per posar al corrent a totes les persones que participen activament a l’associació
de les activitats que s’estan duent a terme així com per recollir les consultes i els suggeriments que
les famílies feu arribar als delegats i delegades.
Us recordem que és important que feu arribar al vostre delegat/da tot allò que vulgueu que tractem
en aquestes reunions.

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?

