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Associació de Mares i Pares de l’Escola Margalló de Castelldefels

Informacions d’interès per a les famílies
Novetats
Nou web
El canvi de plataforma del portal
entitatscastelldefels.cat ha fet que la
comissió de comunicació hagi treballat
de valent aquest estiu per adaptar els
continguts al nou portal. El domini
continua essent el mateix:

Benvinguts i benvingudes al nou curs
2013-2014

http://ampamargallo.entitatscastelldefels.cat

Aviat us informarem de les novetats.

Estrenem megafonia
Durant el parèntesi estival s’ha instal·lat
a l’escola el nou sistema de megafonia
que permetrà que els avisos acústics
d’entrada i sortida es realitzin
mitjançant música i no sirenes.
Aquesta és una de les inversions de
l’AMPA acordada en la darrera
assemblea de socis i sòcies.

Obrim la biblioteca
A partir del proper 1 d’octubre, la
biblioteca de l’escola romandrà oberta
els dimarts i els dijous de 12.30 a 15
hores per tal que els/les alumnes
podran fer servir la biblioteca per llegir,
avançar deures, estudiar i consultar els
llibres. Aquest servei es presta a través
de Serveis d’Esplai de la Fundació
Catalana
de
l’Esplai
amb
el
finançament de l’escola i l’AMPA.

Els dies de silenci donen pas als sons propis de l’activitat de l’escola. Rialles, crits,
plors dels més petits, corredisses i moltes ganes d’explicar les aventures de l’estiu
omplen tots i cadascun dels racons de l’escola. El Margalló recupera la seva
essència, aquella que l’hi aporta la canalla.
Encetem un nou curs i, des de l’AMPA, us convidem a viure’l intensament, amb
il·lusió, amb implicació i compromís, amb confiança i exigència, amb ganes de
sumar.
De ben segur, caldrà que famílies i escola fem pinya per continuar treballant plegats
per la defensa de l’escola pública. Són molts els riscos i moltes les amenaces que
planen sobre el nostre sistema educatiu i les famílies som una peça clau en la lluita
per uns serveis públics de qualitat.
Aquest curs que tot just comença volem tirar endavant molts projectes i, per això, us
demanem la vostra col·laboració. L’AMPA som tots, treballem per tots i la fem entre
tots!
El proper 27 de setembre, a les 16.45 h, celebrarem la primera assemblea del curs,
esperem comptar amb la vostra presència per presentar-vos la memòria del curs
passat i el projecte que ens proposem tirar endavant aquest. No hi falteu!

ASSEMBLEA GENERAL
Dimarts grocs

El proper 27 de setembre, a les 16.45 h celebrem
l’assemblea general de l’AMPA. L’ordre del dia serà el
Continuen els dimarts grocs com a senyal de protesta contra següent:
les retallades aplicades a l’escola pública i la precarietat
1. Aprovació de la memòria i el balanç del curs
laboral dels professionals de l’educació.
2012-2013
Els dimarts, tots amb la samarreta groga!
2. Renovació de càrrecs
Si no la teniu la podeu adquirir al despatx de l’AMPA el
3. Aprovació del projecte i el pressupost del curs
divendres de 16.30 a 17 h al preu de 3.50€. També podeu
2013-2014
demanar-la al vostre delegat/da.
4. Precs i preguntes
Us recordem que la vostra assistència és molt important. Des
Defensem l’
i de de l’AMPA s’oferirà servei gratuït d’acollida per als infants.

educació pública

qualitat!

infoSERVEIS

T’hi apuntes?

Menjador

Uneix-t’hi!

El servei de menjador s’ofereix a través de Serveis d’Esplai
(Fundació Catalana de l’Esplai). Podeu posar-vos-hi en
contacte tots els dies lectius de 8.45 a 9.30 h al despatx de
l’AMPA o bé al telèfon 647400905 o el correu electrònic:
menjadormargallo@esplai.org

Col·laborar amb l’AMPA és molt senzill, ja sigui com a
delegat/da de curs, participant en alguna de les comissions
que ens permeten tirar endavant totes les accions i activitats
o bé com a voluntari/ària en les festes. Si et ve de gust
participar en la nostra associació només et demanem una
mica del teu temps i, a canvi, t’oferim la satisfacció de saber
que estàs ajudant-nos a fer escola.

Extraescolars
Les activitats extraescolars, el servei d’acolllida i els casals
s’ofereixen de la mà de l’Associació Educativa Diver-Esports.
Podeu posar-vos-hi en contacte tots els dies lectius de 16.30
a 18 hores al despatx del costat de Secretaria o bé al telèfon:
686 19 12 24 o al correu electrònic info@diveresports.com

Equipament esportiu
Podeu adquirir l’equipament esportiu del Margalló a la botiga
Hércules (C. Bisbe Urquinaona, 6 - Tel. 93 664 17 19).

Anglès als migdies

T’hi apuntes? Envia’ns un correu a ampamargallo@gmail.com
o bé vine a veure’ns qualsevol divendres a partir de les 16.30
hores al despatx.

Participa-hi!
Si no tens temps, però tens propostes o suggeriments, no
t’ho pensis! Fes-nos-les arribar a través del delegat o la
delegada del teu curs, envia’ns un correu o passa pel
despatx. Els teus suggeriments són molt importants per a la
nostra associació.

Si esteu interessats/des a què els vostres fills participin en
l’activitat “Anglès als migdies” podeu posar-vos en contacte
amb Kids&Us al telèfon 93 664 04 99 i també al correu
electrònic castelldefels@kidsandus.es
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

