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Informacions d’interès per a les famílies

2a Calçotada Popular

Recomanacions per
garantir el correcte
funcionament de la festa
Volem que la Calçotada torni a ser un
èxit i que tots puguem passar un gran
dia. Per aquest motiu, us preguem que
seguiu
aquestes
senzilles
recomanacions:
●
●
●

●

●

Eviteu que els infants s’acostin a la
zona de graelles.
Eviteu que els infants juguin a
l’escenari.
No deixeu recipients de vidre per
les grades ni tampoc per les pistes
(feu servir els contenidors).
Porteu plats, gots i coberts que no
siguin d’un sol ús (identifiqueu-los
per evitar predre’ls)
No deixeu deixalles per les pistes.
Dipositeu-les
als
contenidors
corresponents (orgànic, envasos,
vidre i rebuig). Així facilitareu la
neteja de les pistes i també selecció
dels residus.

Des de l’Escola i l’AMPA us donem les
gràcies per la vostra col·laboració!!!

Ja ho tenim tot gairebé a punt!!!
El proper dissabte, 2 de març, torna la calçotada popular a la nostra Escola.
L’escola obrirà les portes a les 11 hores. Us avancem el contingut de la jornada:
●
●
●
●
●
●

Taller d’amanides amb els infants.
Taller de maquillatge facial
Jocs a càrrec de la Fundació Catalana de l’Esplai
Animació musical
Recollida de signatures per l’escola pública
Venda de samarretes SOS Educació

Recordeu que, si voleu assistir-hi, només cal que us inscriviu a la graella que
trobareu al passadís de l’Hort i també al formulari que trobareu al web.

JORNADES DE
PORTES
OBERTES

Ja podeu adquirir les samarretes
grogues de defensa de l’escola pública.
Les tenim disponibles en totes les talles
(tant d’infant com d’adult).
El preu de venda és 3 euros.
Podeu comprar-les al despatx de
l’AMPA tots els divendres a partir de dos
quarts de cinc i també a la parada que
muntarem a la Calçotada.
Us convidem a dur aquesta samarreta
tots els dimarts (a l’escola fem els
dimarts grocs) i a totes les accions
reivindicatives que es convoquin.
A més, recordeu que estem recollint
signatures de protesta contra el nou
sistema
de
substitucions
del
departament d’ensenyament. Aquells/es
que encara no ho heu fet, podeu signar
la carta els divendres al despatx de
l’AMPA i també a la parada que
muntarem a la Calçotada.

Defensem l’educació
pública i de qualitat!

Aviat s’obrirà el període de
preinscripcions per al curs 20132014.
Com ja és habitual, l’escola
organitza jornades de portes obertes
per tal de donar a conèixer tant les
instal·lacions com el projecte
educatiu i l’equip de professionals
del centre.
Enguany, aquestes jornades se
celebraran en les següents dates i
horaris:
●
●

Dissabte 2/03/2013 a les 10
hores
Dimecres 6/03/2013 a les
15.15 hores

Us convidem a difondre aquestes
dates entre les famílies amb fills que
comencin l’escolarització (P3) el
curs vinent que conegueu.

EXTRA
ESCOLARS

Coincidint
amb
les
vacances
escolars de Setmana Santa, Gestiva
(empresa encarregada de les
activitats extraescolars) organitza el
casal ‘Els Jocs del Món’.
El casal s’oferirà del 25 al 28 de
març.
Aviat us facilitarem més informació a
través de la secció Extraescolars del
nostre web.
D’altra banda, us avancem que la 7a
Mostra d’Activitats Extraescolars se
celebrarà del 20 al 24 de maig de
2013. Els assajors es faran durant el
mes de maig.
La festa de cloenda està prevista pel
proper 31 de maig al parc de la
Muntanyeta.

Com sabeu, la nostra és una gran
escola i cal donar-la a conèixer.

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

