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Informacions d’interès per a les famílies
Eleccions al Consell
Escolar, cal fer una
reflexió
El passat 16 de gener es van celebrar
les eleccions al Consell Escolar.
En aquesta ocasió, es renovava un dels
representants del sector de mares i
pares.
La única candidatura que es va
presentar va rebre el vot de 45
persones i, per tant, va resultar
escollida.
El Consell Escolar és l'òrgan col·legiat
de participació de la comunitat escolar
en el govern del centre i en el seu sí es
prenen les decisions més importants pel
que fa al funcionament de l’escola
(aprovació del projecte educatiu, la
programació anual, la carta de
compromís, etc.). Per aquest motiu, des
de l’AMPA lamentem la participació
extremadament baixa amb què va
comptar aquest procés de renovació
(només una candidatura i una
participació del 7% del cens - 47 vots
d’un cens de 660 persones-).
Creiem que tots (escola, AMPA i
famílies) hem de reflexionar sobre
aquest fet que posa en dubte la nostra
implicació en el funcionament de
l’escola dels nostres infants.
Pel que fa a l’AMPA, treballarem amb
l’escola amb l’objectiu de millorar el
coneixement i la difussió del Consell
Escolar entre les famílies amb l’objectiu
d’incrementar l’interès i la participació
de totes i tots.

Carnaval 2013

Ho hem tornat a fer! I, a més, ens hem superat! Més de 50 persones han
participat en la comparsa de famílies. Han estat uns dies molt intensos de treball
contra-rellotge per aconseguir preparar-ho tot per a l’arribada de sa Majestat
Carnestoltes.
Des de l’AMPA volem agrair-vos la vostra participació a totes i tots i, en especial
a les persones que han fet possible que disposem d’una mascota i una carrossa
tan fantàstica (Isa, Patro i totes les persones que heu vingut a donar un cop de
mà, us ha quedat genial!) i a les coreògrafes que van aconseguir enllestir el ball
de mares i pares en tan poc temps (Sònia, Isa; gràcies per la vostra paciència,
l’any vinent intentarem fer-ho millor! ).
També volem transmetre el nostre agraïment a tots/es els/les mestres que, tot i
la que està caient, han permès que a la nostra escola celebrem aquesta festa.
Cal tenir present que en alguns centres s’ha suspès la celebració del Carnaval
com a senyal de protesta.
Menció especial es mereix en Gumer que, en tan pocs dies, ha estat capaç de
preparar les coreografies que van deleir tots els assistents.
Finalment, el nostre reconeixement als petits i les nostres petites que, un cop
més, van demostrar que són uns/es artistes!!!

AGENDA

COMUNICACIÓ

Cinema en català:

Enviament de correus

Hotel Transsilvània

Us informem que, per tal d’evitar
l’enviament massiu de correus
electrònics i la saturació de les
vostres bústies, a partir del proper
mes de març deixarem de reenviar
els correus que rebem a l’AMPA
informant
sobre
les
diferents
activitats
que
s’organitzen
al
municipi.
Aquelles
famílies
que
esteu
interessades en rebre els diferents
butlletins podeu subscriure-us en els
enllaços que us facilitem a
continuació:

Lloc:
Multicines Filmax Castelldefels
C. Comercial Ànec Blau
Horari:
● Dissabte 23 de febrer a les
16:15
● Diumenge 24 de gener a les
12:15
Preu: 4€

+info
II Calçotada popular

●
●

Butlletí de la Biblioteca
Central
Butlletí del Centre
d’Activitats Ambientals Cal
Ganxo (cal que envieu un correu
electrònic)

●

Butlletí de Cultura de
l’Ajuntament de
Castelldefels
Us recordem que, a l’apartat
Enllaços del nostre web, trobareu
també
dreceres
a
divereses
agendes
d’activitats
i
webs
interessants de Castelldefels.

Estrenem Twitter!
El proper 2 de març celebrem la segona
calçotada popular a la nostra escola.
Reserveu-vos les agendes!!!
Molt aviat us facilitarem més informació.

Amb l’objectiu d’obrir noves
vies de comunicació amb les
famílies, aquesta setmana ens
estrenem al Twiter. Podeu seguirnos a @ampamargallo

ESCOLA
VERDA

Ja tenim guanyadors del concurs
per la reducció de l’ús del paper
d’alumini a l’escola.
Els alumnes de P3A amb ni un sol
bocí d’aquest paper van ser els
guanyadors indiscutibles del concurs
que pretén evitar l’ús d’aquest tipus
d’embolcall
pels
esmorzars
i
substituir-lo
per
d’altres
més
sostenibles.
Val a dir però que els alumnes de
P4A, 3rA, 3rB i 4tB també han reduït
molt el seu ús i, per aquest motiu,
van rebre el reconeixement com a
finalistes.
Els guanyadors van rebre, de mans
de l’AMPA, un boc’n’roll per a cada
alumne i els finalistes un estoig de
colors.
Us animem a continuar treballant
per la substitució del paper de plata,
el medi ambient ens necessita!

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

Segueix-nos al twitter
@ampamargallo

Visita’ns a: ampamargallo.entitatscastelldefels.cat

