Gran èxit de la festa de la xocolata
El dia amenaçava amb pluja però, finalment, les quatre gotes que
van caure no van impedir que infants, famílies i mestres
passessim una tarda d’allò més divertida.
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Més de 700 racions de xocolata i pa de pessic –cortesia de
Serveis d’Esplai, empresa encarregada del servei de menjador -,
una àmplia oferta d’activitats engrescadores, un pernil sortejat
pels pares i les mares de 6è i marxa, molta marxa amb Espai 9
van ser la recepta de l’èxit.
A més de passar-nos-ho molt bé, també varem trobar un
moment per reivindicar una escola pública i de qualitat. Els més petits confeccionant xapes contra les
retallades i omplint de fulles els arbres dels pensaments i els
grans signant una carta de protesta que, en breu, es farà arribar
als Serveis Territorials del departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
A totes i tots els que vareu poder assistir i compartir la tarda,
moltes gràcies!

Ja tens la teva participació?
Recordeu que encara podeu comprar participacions de la loteria de l’AMPA
(73118) als delegats del vostre curs, als vocals i també al despatx de l’AMPA. I si
aquest any toca?

El passat 15 de novembre els/les alumnes usuaris/àries del menjador van gaudir de la jornada
gastronòmica d’Itàlia. A banda de conèixer peculiaritats de la cuina i la cultura italianes van poder
tastar plats típics com la pizza o el tiramisú.
Us deixem unes instàntànies cortesia de Serveis d’Esplai… buon appetito!!!

Ambientació del menjador
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Un viatge per la gastronomia italiana

Pizza!

… i, de postre,… Tiramisú!

Coral de mares, pares i mestres
Recordeu que ja us podeu inscriure a la Coral de mares, pares i mestres a través del
formulari que trobareu a la secció Tradicions i Festes > Nadal del nostre web. Els assajos
començaran el proper dia 28 de novembre. Animeu-vos, no cal tenir experiència prèvia!

Substitució de les safates al menjador
Atenent a les demandes d’algunes famílies, Serveis d’Esplai està portant a terme una prova de substitució de les
tradicionals safates per plats. Aquesta prova s’està fent en el grups d’educació infantil i, en funció dels resultats,
s’implantarà de manera progressiva en la resta de cicles.

Reunions informatives de l’activitat d’anglès al migdia
Kids & Us convoca als pares i mares d’alumnes inscrits a l’activitat d’anglès al migdia a una reunió informativa per tal de
donar a conèixer els objectius i la metodologia així com per resoldre qualsevol dubte sobre l’activitat.
Les reunions es faran a l’escola els dies:



23 de novembre a les 16.45 h. > grups de P3 a 4t
30 de novembre a les 16.45 h > grups de 5è i 6è

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!
Concretament, estem buscant algú que ens doni un cop de mà dins les següents comissions:
Coordinadora d’AMPA
La tasca consisteix en fer d’enllaç entre la nostra associació i la Federació Coordinadora d’AMPA. Les reunions de la
Coordinadora se celebren en divendres de 9.30 h a 11.30 h o bé en dimecres de 19.30 h a 20.30 h
Formació de mares i pares
La tasca consisteix en col·laborar en l’organització de les xerrades per a mares i pares. Les reunions se celebren en horari de
matí

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?

