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Benvinguts, benvingudes!
“Tant de bo siguem capaços d’educar alumnes rebels des dels tres anys”
Amb aquesta frase del psicopedagog italià Francesco Tonucci us
donem a totes i tots la benvinguda a aquest nou curs 2014-2015.
Una frase que ens convida a reflexionar sobre l’educació dels
nostres fills i filles entesa des d’un punt de vista que abasta tots
els aspectes de l’aprenentatge. Una educació que, a banda
d’aprendre els continguts dels currículums, persegueix la
formació de la persona. Una persona amb habilitats socials,
cíviques, crítiques, ...
Encetem un nou curs on els nostres infants passaran moltes
hores a l’escola i aprendran nous continguts i noves habilitats.
Ara bé, com a famílies sabem que l’educació no passa només per
l’escola, la família té un paper fonamental en la formació de
l’individu.
Us convidem a capbussar-vos en aquest nou curs equipats amb tot allò necessari: compromís, respecte, implicació,
paciència i, sobre tot, altes dosis d’estimació. Junts, escola i famílies, podrem assolir l’objectiu de formar als
ciutadans i les ciutadanes del futur. Una nova ciutadania que promulgui valors com la solidaritat, la tolerància...
dotada d’esperit crític, inconformista i amb ganes de fer les coses d’una altra manera. Ells i elles són el futur i
nosaltres podem formar part de la seva aventura.

Molt bon curs 2014-2015!
Assemblea General de l’AMPA
El proper 10 d’octubre, a les 16.45 hores, celebrem l’Assemblea General de l’AMPA amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de la memòria i el balanç del curs 2013-2014
2. Renovació de càrrecs
3. Aprovació del projecte i el pressupost del curs 2014-2015
Com sempre, la vostra assistència és imprescindible per tal que l’Associació pugui tirar endavant i, principalment,
per poder sentir la vostra veu i copsar les vostres opinions i suggeriments.
A més, aquest curs, és necessari renovar càrrecs importants de l’associació i, sense vosaltres no serà possible.
Mentre se celebra l’assemblea oferirem activitats gratuïtes de lleure per a la canalla

Vine, fes-ho possible!

Qui som i què fem a l’AMPA?
L’AMPA és una entitat sense finalitat lucrativa que neix amb l’objectiu de representar els interessos de les mares i
els pares dels alumnes de l’Escola. Treballem braç a braç amb l’escola per tal que els nostres infants gaudeixin
d’una educació pública i de qualitat.
Per assolir aquests objectius comptem amb un conjunt de voluntaris i voluntàries que, ja sigui com a membres de
les diferents comissions o bé com a delegats o delegades, col·laboren de manera desinteressada amb l’associació.
Tu també pots formar-ne part! Necessitem gent amb ganes d’engrescar-se en el treball de l’associació.
Col·laborar amb l’AMPA és molt senzill, ja sigui com a delegat/da de curs, participant en alguna de les comissions o
bé com a voluntari/ària en les festes. Temps i ganes, és l’únic que et demanem i, a canvi t’oferim la satisfacció de
saber que formes part activa de l’escola dels teus fills.

Vine, ets necessari/ària!

infoSERVEIS
L’AMPA gestiona els següents serveis de l’escola adreçats als infants i a les famílies.
Servei de Menjador

Activitats Extraescolars

Anglès als migdies

Gestiona: Fundació Catalana de l’Esplai

Gestiona: Diver Esports

Gestiona: Kids & Us

La concepció d’aquest servei per part de
la Fundació Catalana de l’Esplai com a
servei integral més enllà de l’àpat, ens
permet potenciar l’adquisició d’hàbits
alimentaris i socials.
A banda del temps dedicat al dinar,
s’ofereixen un conjunt d’activitats
educatives i de lleure (activitats
dirigides, jocs, tallers).
A més, obrim la biblioteca escolar dos
dies a la setmana per tal que els infants
puguin fer-ne ús (activitats de foment
de la lectura, consulta i préstec, treballs
de grup, avançament de deures, etc.)
+info:
647 400 905
menjadormargallo@fundesplai.org

Més enllà de l’objectiu de facilitar la
conciliació de la vida familiar i laboral,
l’oferta d’activitats extraescolars de
Diver Esports cerca el desenvolupament
de
les
habilitats
psicomotrius,
artístiques i socials de la canalla.
El serveis que s’ofereixen són:
-Servei de bon dia (acollida matinal)
-Activitats extraescolars (esportives,
lúdiques i artístiques)
-Activitats familiars
-Casals (Nadal, Setmana Santa i Estiu)
-Servei d’acollida a les tardes.

Aprofitant el temps lliure dels migdies,
els infants poden aprendre la llengua
anglesa a través de l’innovador mètode
de Kids & Us.
L’activitat comença el 29 de setembre i
s’adreça a infants a partir de P3 i es
realitza un cop a la setmana – dos per
als alumnes de 5è i 6è - en grups reduïts
(màxim 8 alumnes per grup).
A través de cançons, contes i jocs, els
infants aprenen la llengua de manera
similar a l’aprenentatge de la llengua
materna.

+info:
686 19 12 24
info@diveresports.com

+info:
93 664 04 99
castelldefels@kidsandus.es

Segueix-nos!

