Informacions

bàsiques
Escola Mare Nostrum

curs 2017/18

Benvolgudes famílies,
Comença un nou curs i amb aquest dossier volem donar-vos les informacions necessàries sobre el
funcionament de l’escola, durant el curs 2017-18 i del funcionament i serveis complementaris i
activitats que ens ofereix l’ AMPA.
Us volem recordar que durant el mes d’octubre es portaran a terme les reunions de les diferents classes on us informarem dels objectius del curs, de la dinàmica de treball, sortides i colònies.

L’equip del Mare Nostrum
L’equip educatiu del Mare Nostrum està format per tots els professionals que hi participen: mestres, educadors,
l’equip de menjador, els serveis psicopedagògics i el personal administratiu i de serveis, que treballa amb la
col·laboració de l’AMPA i les famílies de l’escola.
L’equip de mestres de l’escola està format per professionals que depenen del Consorci d’Educació de Barcelona.

o Equip de mestres
Xose Martin Sero
Lucia Ortiz Villegas
Mercè Delgado Ubach
Montse Selva Mateu
Mar Bretones Pérez
Anna Marcos Parera
Mari Bautista Ereustes
Maria Tolosa Moreno
Jordi Tarrés Vallespí
Pia Guindulain Rifà
Marta Majoral Pelfort
Esther Esteban Frias
Nuria Garcia Martínez
Carme Tardà Masbernat
Eugènia Torrent Urgell
Carme Muñoz Jiménez
Natàlia Martínez Martín
Roser Soler Borràs
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P-3 Tabalets
P-3 Patufets
P-3 Patufets
Téc. Ed. Inf. a P-3
P-4 Gegants
P-4 Gegants
P-4 Follets
P-5 Estels
P-5 Baldufes
1r Dracs
1r Diables
2n Correfoc
2n Castellers
3r Montjuïc
4t Montseny
4t Collserola
5è Pau Casals
5è Gaudí

Ma. Jesús Vela Ledesma
Ingrid Saurenhaus Márquez

6è Tortell Poltrona
6è Martí i Pol

Maria Paris Samper
Gemma Pintó Costa
Blanca Garcia Grabulós
Diana Castells Tort
Sonsoles Pieres Martin
Arantxa Díaz Rodríguez
Anna Casademunt Garré
Helena Soriano Pons
Mercè Rodríguez Llorente
Fatima Mohadr Abdull-Majid
Esther San Martino Pomés
Eulàlia Blanco López

Suport a educació Infantil
Educació física
Educació física
Educació musical
Educació musical
Educació especial
Educació especial
Llengua anglesa
Llengua anglesa
Llengua anglesa
Suport a primària
Suport a primària
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Servei psicopedagògic i personal auxiliar d’educació especial
EAP

Bea Bua Ramos

Aux. Ed. Especial

Saray Lozano Fuente

Aux. Ed. Especial
Aux. Ed. Especial
Aux. Ed. Especial

Xose Martin Sero
Pia Guindulain Rifà
Natàlia Martínez Martin

Coord. Equip Petits (Parv.)
Coord. Equip Mitjans (1r/2n/3r)
Coord. Equip Grans (4t/5è/6è)

Ma. José Pérez Guerrero

Conserge

Judith Joan Borrull

Equip directiu i coordinador
Esther San Matrino Pomés
Eulàia Blanco López
Gemma Pintó Costa

Directora
Cap d’estudis
Secretària

Personal administratiu i de serveis
Valdric Sotillos Maragall

Auxiliar administratiu

Temps de migdia i menjador
Cap de l’equip de coordinació i, administració
Coordinador pedagògic i de menjador
Aux. Administrativa i coordinadora activitats extraescolars

Sílvia Fontas Sancliment
Adrià Cervera Sánchez:
Mireia Llivina Vallhonesta:

Equip de monitors i referents d’aula
P3
Gemma Egea Llanes
( Patufets)
Sandra Font Sendrós
(Tabalets)
Bea Medina Llorens
Sònia Cuenca Ginesta
P4
Lali Costa Busquets
( Gegants)
Bernat Castellvell Buchaca ( Follets)
Merche Fernández
P5
Alvadro Duran Forteza
Saray Lozano Fuentes

( Estels)
( Baldufes)

1r
Victor Barreda Cervera
Lara Buenvarón Medialdes

(Dracs)
(Diables)

2n
Carlota Martiínez de Carvajal Valero (Correfoc)
Joan Villena Redondo
(Castellers)
3r
Jairo Gómez Navarro
4t
Mar Pérez-Potabella Cusó
Gerard Torres Bàdenas

5è
Víctor Herrando Spalacci (Gaudí)
Bea Bua Ramos
( Pau Casals)
6è
Biti Paredes Echauri (M. Martí i Pol)
Pedro Pozo Romero (Tortell Poltrona)

( Tibidabo)

( Collserola)
( Montseny)

Equip de cuina
Rosa Vallès Biosca
Anna Castillo Miguel
Aina Roldan González

Xavier Minguell Rossellò
Joana Garcia Jimenez

Junta de l’AMPA
Col.labora amb l’escola i organitza moltes activitats per les famílies a través de les diferents comissions. La junta està conformada des de
novembre del 2016 per:
Marga Barrera Asensio
Roserdgar Peña Martínez
Jordi Balcells

2

Presidenta
Sotspresidenta
Tresorer (a aprovar en
Assemblea)

Cristina Casado
Laia Vicente
Lluís Torralba, Mireia Jerez, Clara
Beauvilain i Aurora Callejas
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Vocals
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Calendari i horaris del curs 2017/18
Inici del curs escolar:
12 de setembre de 2017

Fi de curs:
Les classes acaben el dia 21 de juny de 2018

Vacances de Nadal:
Del 23 de desembre de 2017 al 8 de gener de 2018
ambdós Inclosos.

Jornada intensiva:
22 de desembre de 2017 i del 5 al 22 de juny de 2018
Dies de Festa de lliure disposició:
Dilluns 25 de setembre de 2017, dijous 7 de desembre de 2017,
dilluns 12 de febrer de 2018, dilluns de 30 d’abril de 2018

Setmana Santa:
Del 24 de març al 2 d’abril de 2018

Horari escolar
Servei d’acollida matinal:

El servei començara a funcionar el 12 de setembre a partit de les 8 del matí
(Servei gestionat per l’AMPA)

Horari de classe:

matí: de 9 a 12:30 hores
tarda: de 15 a 16:30 hores
Es demana puntualitat a les entrades i sortides de l’alumnat.

Horari de migdia/menjador:

de 12.30h a 15h.

Activitats extraescolars:

de 16:30 a 18 h.

Horari de secretaria escolar:

tots els dies de 8:30h a 10.00h de 15.30h a 16.30h excepte dimecres tarda

Horari de secretaria de l’AMPA:

tots els dies de 9h a 10.30h i de 16.20h a 17.45h

Horari d’atenció de l’equip directiu
Direcció:
Cap d’estudis:
Secretària:

2017/18

dilluns de 9h a 10h
dilluns matí de 9h a 10 h
dilluns de 9h a 10h
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Aspectes de funcionament
Entrades i sortides

P-4 d’educació infantil
Matí
Entrades de l’alumnat quan arriben de casa a les 9h.
Durant el 1r trimestre l'entrada a la classe es farà igual que a P-3, els pares acompanyen els nens i les nenes fins a la classe, sempre
entrant per la porta del vestíbul d'infantil. A partir del 2n trimestre haureu de deixar els vostres fills i filles a la porta de vidre del
vestíbul d'infantil i que acabin d'entrar sols a la classe.
Migdia
Els nens i nenes que vagin a dinar a casa sortiran pel vestíbul.
A les 15h els pares i mares els deixeu a la classe, entrant com sempre pel vestíbul.
Tarda
A la sortida de les 16,30h els pares i mares haureu de recollir els vostres fills o filles a les classes, quan la mestra en doni
l'autorització. Per tal d'agilitzar les entrades i sortides és important que les famílies feu ús de les dues escales del pati de P3.

P-5 d’educació infantil
Matí
Per fer l'entrada del matí, els nens i les nenes s'han de situar a la rampa en fila: Els nens i les nenes de P-5 entraran a la classe
després que hagi entrat l'alumnat de primària. Un cop hagin sortit les mestres, els pares i les mares ja podeu marxar.
Migdia
Els nens i nenes que vagin a dinar a casa sortiran també per la rampa.
A les 15h, els nens i les nenes que venen de casa entren quan soni la música.
Tarda
Per la sortida els pares i mares haureu de recollir els vostres fills o filles a la rampa, quan la mestra en doni l'autorització.

De 1r a 6è de primària

Matí
L'alumnat puja quan sona la música. El professorat espera l'alumnat al replà del pis.
Migdia
L'alumnat surt per la porta de vidre petita.
L'alumnat que va a dinar a casa a les 15h puja a les classes quan sona la música.
Tarda
1r, 2n i 3r
L'alumnat que va a casa surt per la porta principal i va fins a la primera columna (1r, primera columna al sortir a mà dreta , 2n a la
segona i 3r a la tercera). S’esperen a les columnes amb el professorat fins que els han vingut a buscar a tots i totes.
4t, 5è i 6è
L'alumnat baixa amb el professorat. Els de 4t surten per la porta petita i els de 5è i 6è per la porta d’emergència del 1r pis. Els que
fan activitats van sols i els que van a casa van amb el professorat fins el porxo. Els de 4t es posen a la quarta columna i els de 5è i
6è a la cinquena. Els que marxen sols a casa surten tranquil.lament i els que els venen a buscar esperen a les columnes. El
professorat controlarà que tothom marxi.
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Alumnes que marxen sols o recullen germans petits
Els alumnes que marxen sols han de tornar l’autorització que està adjunta al dossier i entregar-la a consergeria o secretaria de
l’escola
Aquells alumnes que poden recollir germans al centre també han d’omplir l’autorització que s’adjunta i entregar-ho a consergeria
o secretaria de l’escola.
És important ser puntuals en les entrades i les sortides.!
És important pel bon funcionament i ordre de l’escola que les famílies us acomiadeu del vostre fill/a i marxeu
del pati puntualment.!

Avisos
Educació Infantil
Us demanem que quan hagueu de fer un avís ho feu per escrit amb una nota dirigida a la tutora.
Primària
Les comunicacions s’escriuran en una nota a l’agenda que el nen o nena haurà de presentar a la seva tutora.
No es podrà sortir de l’escola abans de finalitzar l’horari escolar excepte en casos justificats, que aniran acompanyats d’una nota
escrita i signada pel pare, mare, o tutor.

Salut
Quan un nen/a presenta símptomes de malaltia cal que es quedi a casa perquè a l’escola no se’l pot atendre correctament i pot ser
font de contagi.
És important no portar a l’escola un nen o nena que tingui febre, erupcions a la pell ( quan pugui ser contagiós) , parasitosi ( polls,
cucs...).
Quan un alumne presenta símptomes de malaltia en horari escolar es trucarà als pares o tutors perquè el vinguin a buscar.

Medicaments
Quan el vostre fill/a ha de prendre algun medicament cal omplir el formulari de medicació. Aquest document s’ha de lliurar al
mestre o mestra conjuntament amb el medicament. Aquest formulari està a la vostra disposició a consergeria.

Us demanem que els medicaments que s’han de donar dins l’horari escolar siguin realment els imprescindibles.!

a la web del mare…
•

informacions generals d’escola

•

documents i autoritzacions descarregables

• blocs dels cursos
• espai AMPA

• enllaços

marenostrum-horta.blogspot.com.es

2017/18
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Què cal portar?
Us recordem que tota la roba i objectes personals ha d’anar marcat amb el nom i cognom del nen o de la nena.

Parvulari
CURS

CADA ALUMNE PORTA...

COM…

P-3

• Tota la informació del que cal portar ho
teniu en el dossier que es va repartir el mes
de juliol .
• Dues fotografies mides carnet
• Una fotografia de les vacances que heu
d’escollir juntament amb el vostre fill/a.
• una capsa de mocadors de paper
• Un paquet de tovalloletes humides
• Una bata amb una beta llarga marcada amb
el nom davant.
• Xandall i calçat esportiu.

• El got de l’escola se l’emporten divendres i
el tornen dilluns.
• els dilluns i els dimecres porten la bata
neta. Els divendres se l’emporten a casa per
rentar .
• La bata ha de portar el nom escrit davant.

P-4 i P-5

Psicomotricitat
P-3, P-4 i P-5

• Motxilla

• Posat des de casa
. Recomanem sense rodes

Primària
CURS
1r, 2n i 3r
Educació física

4t, 5è i 6è
Educació física

Tot primària

• xandall i calçat esportiu
• bossa de roba amb una tovalloleta petita i
• una samarreta de recanvi

• Xandall i calçat esportiu
• Bossa amb: tovallola, sandàlies de dutxa
i roba de recanvi (samarreta i i roba
interior).
• Esmorzar (divendres fruita)
• Motxilla (recomanem sense rodetes)
• Bata (per plàstica)
Material

• COM…
• Posat des de casa

• Posat des de casa

• Carmanyola o boc’n roll
Cal portar-la cada dia amb la carpeta i
l’agenda i l’esmorzar
. El material fungible, de consulta o
treball col·lectiu es compra des de
l’escola.
No s’ha de portar material de casa

Piscina
Des de l’àrea d’Ed. Física valorem important l’activitat de piscina que portem a terme en horari lectiu amb l’alumnat de 1r i 2n.
Per realitzar aquesta activitat demanem un material que s’informarà degudament a la reunió que es farà a finals de setembre on
es tractarà exclusivament el tema de la piscina.
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Sortides
Durant el curs escolar farem diverses sortides i excursions de tot el dia. Per la qual cosa cal que ompliu i torneu a secretaria el full
d’autorització per tot el curs 2017-2018.
L’alumnat d’Educació Infantil realitza les sortides amb autocar.
L’alumnat de primària es desplaçarà prioritàriament amb transport públic.
Les excursions de tot el dia seran notificades amb prou temps perquè pugueu preparar la motxilla.

Colònies
Les colònies formen part del Projecte Educatiu de l’escola. Tota l’escola en fa.
Són moments de convivència, relació i de fer activitats més lúdiques.
De les Colònies s’informarà a la reunió de pares que es farà al mes d’octubre.
Tota la informació de les colònies es donarà amb temps suficient perque pogueu tornar les autoritzacions corresponents

Aniversaris
Els aniversaris es celebren a la classe. Recomanem portar galetes per acompanyar la festa.
No porteu caramels ni llaminadures. Si voleu convidar als nens de la classe a una festa només repartirem invitacions a l’escola si
tots els nens i nenes hi estan convidats.

Esmorzar
Educació Infantil
A Educació Infantil fan un petit mos que ofereix l’escola. ( P-3 i P-4)
A P-5 porten un petit mos de casa.
Els divendres és el dia de la fruita, i els pares i mares voluntaris, preparen i tallen la fruita.
Primària
Com a escola que treballa un projecte Agenda 21 us demanem que porteu l’esmorzar en una carmanyola o un boc ‘n roll o altre
embolcall sostenible. Els divendres és el dia de la fruita i cal portar fruita per esmorzar.

Agenda
Els alumnes de 1r i 2n tenen una llibreta/agenda de comunicació família/tutora.
A partir de 3r introduïm l’agenda escolar per tant us demanem la vostra col·laboració perquè cada nen/a aprengui a fer-se-la seva i
a utilitzar-la com una eina més. Per tant, us demanem que l’ajudeu a revisar-la cada dia quan arribin a casa i anoteu aquelles
comunicacions que vulgueu dirigir al mestre/a.

Sistema de pagament del material, llibres i activitats escolars
Escola Gestiona les quotes de material fongible i didàctic, les sortides i les colònies.
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1 quota de material de 100€ parvulari fins 2n de primària i de 90€ de 3r a 6è de primària. Aquesta quota es fraccionarà en
dos pagaments (setembre i febrer).
1 pagament inicial de sortides de 45€ a parvulari i 35€ a primària(novembre).
1 pagament per ajustar el cost a les sortides realitzades (abril/maig).
Colònies: 1r i 4t de primària( 75 euros al mes de setembre, i una altra al desembre a determinar).
La resta de cursos d’educació Infantil i Primària ( 50 euros al mes d’octubre, 50 euros al mes de desembre i al mes de
març a determinar).
Una quota de piscina al Cicle Inicial (novembre, 85 euros )
informacions bàsiques / escola mare nostrum

7

AMPA Gestiona els quadernets , la socialització dels llibres, el menjador i les activitats extraescolars.
. Un pagament de quaderns, llibres socialitzats i AMPA (juliol)
. Un pagament de quadernets al mes de setembre
. Menjador i extraescolars ( pagaments mensuals)

Entrevistes
A l’escola donem molta importància a la comunicació entre els tutors /es i les famílies, és una estona d’intercanvi, de comunicació
i per conèixer millor el vostre fill/a.
Per axiò es farà una reunió individual com a mínim una vegada al curs per tal de parlar i fer el seguiment dels vostres fills/es.
El dia d’entrevistes serà dimarts o dimecres al migdia. També us podeu posar en contacte amb la tutora o tutor per tal de buscar
l’espai de trobada.

Correu electrònic dels alumnes de 4t, 5è i 6è
A partir de 4t de primària l’alumnat té un correu propi que permet la comunicació entre els companys, el treball de grup, la
pràctica a partir de recursos de webs...

Servei de menjador (AMPA)
Poden ser usuaris del servei de menjador escolar els alumnes degudament matriculats o inscrits. Els usuaris podran ser FIXOS o
ESPORÀDICS. Tindran condició de fixos tots aquells alumnes que es quedin al menjador escolar, com a mínim, 2 dies fixos a la
setmana tot el mes. Caldrà omplir la fitxa d’inscripció que serà vàlida per a tot el curs.
El pagament de les quotes dels usuaris fixos es realitzarà a través de domiciliació bancària o transferència d’acord amb l’ús real
del mes corresponent.
Els alumnes del centre podran fer ús eventual del servei de menjador escolar sempre que hagin omplert la butlleta que hi ha a
consergeria i la deixin a la bústia de l’AMPA (o avisin telefònicament abans de les 10h) i facin el pagament corresponent.
En cas de malaltia o alguna altra falta justificada que impedeixi la utilització de servei de menjador per part d'un USUARI FIX o
ESPORÀDIC caldrà que es comuniqui a la secretaria de l’AMPA, abans de les 10h. A partir del tercer dia consecutiu d’absència
es retornarà als usuaris la part proporcional de queviures dels dies que continuï faltant.
Si algun nen/nena ha de seguir un règim alimentari puntual i vol fer ús dels menús especials caldrà que ho comuniqui a la
responsable del menjador abans de les 10h (posant-ho a la butlleta o trucant). Si no s'indica res s’entendrà que farà ús del menú
normal.
En cas de que algú nen/a quedi absent de menjar algú tipus d’aliment per alguna causa de salut (intolerància, al·lèrgies o altres
problemes) caldrà que aporti el corresponent certificat mèdic.
L'alumne que hagi de prendre algun medicament a l'hora del menjador haurà de portar omplerta una autorització del pare/mare, on
indiqui el nom del nen/nena, la dosi de medicament i l'hora.
L'import, tant de fixos com d'esporàdics, es fixa en Assemblea d’AMPA en funció de la previsió de despeses, d’ingressos i
d'usuaris. Després, s’aprova en Consell Escolar.
De moment, fins que es celebri l’Assemblea i passi per Consell Escolar aquest curs la quota aquest mes de setembre es cobra com
a dies solts a 8€.
Per cancel·lar la domiciliació bancària del rebut mensual caldrà avisar per escrit a l'AMPA amb una setmana d’antelació abans de
finalitzar el mes.
En el cas d’un rebut retornat, un cop notificat per carta, l’interessat haurà de procedir a realitzar l’abonament de l’import
corresponent (Import rebut + despeses que se'n derivin), en un període màxim de 5 dies escolars a la secretaria de l’AMPA.

AMPA SOM TOTS!
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CALENDARI mare nostrum
SETEMBRE
Cercavila FM d’Horta* √

√ Inici de curs

La Mercè

√

√ *Festa benvinguda

Festa de lliurre disposició
1

2

3

4

5

6

7

8

9

√

a les famílies de P-3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTUBRE
La Castanyada *
Colònies 4t Can Ramío
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE
Colónies 1r El Molí de la Riera√
1

2

3

4

5

6

7

√ La Truitada *

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DESEMBRE

√
1

2

3

4

5

6

7

√

festa de lliure disposició
8

9

festa de nadal

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

GENER

√
1

2

3

4

5

Cavalcada de Reis *

6

7

√

Inici de trimestre

√

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dia de la Pau

FEBRER

√ Carnaval *

Colòmies 5è C.A Alt

√
1

2

3

4

5

6

7

8

9

√

festa de lliure disposició

Berguedà

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MARÇ

√ La Botifarrada
√ Final de trimestre
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ABRIL

√ Colònies P3/P4 Can Ribas
√ Inici de trimestre
1

2

3

4

5

6

7

festa de lliure disposició

√ Colònies P5 La Carral
8

9

√

√ Sant Jordi

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAIG

√

Colònies 2n La Fosca

√Dinar germanor
√Xocolatada *

/ 3r Can Masseguer

√ Colònies 6è Torrefarrana
1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUNY

√ Festa de comiat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Calendari d’activitats generals d’escola, colònies i festes d’AMPA.
* Festes obertes a les famíles

2017/18

√

√
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L’AMPA Som Tots!
La participació, la col·laboració, el diàleg i la presa de decisions continuen sent el pilar de la nostra AMPA.
Ha de continuar sent activa i, cadascú, té l’oportunitat de formar-ne part.

Comissions de l'AMPA
Des de fa cinc cursos, estructurem el treball en comissions que us presentem a continuació. Ens agradaria augmentar el nombre
de col·laboradors. Si voleu participar en alguna d'elles ompleu la butlleta adjunta.
Comissió de Menjador
Treballa per garantir una bona gestió i qualitat d'aquest servei.
Col·laboradors:

Aurora Calleja, Elena Ogaya, Anna Santó i Anna Sitjà

menjador@escolamarenostrum.com

Comissió d’Extraescolars
Facilitar gestió, organització i planificació de les diferents activitats esportives i artístiques que es duen a terme fora de l’horari escolar.
Col·laboradors:

Clara Beauvilain, Giomar García i Lidia Iñigo

extraescolars@escolamarenostrum.com

Comissió de Comunicació
A través dels correus electrònics i del web de l'AMPA, informa de les activitats, serveis i temes importants.
Col·laboradors:

Mireia Jerez i Jesús Murillo

marenostrumampa@gmail.com

Comissió de l'Hort
Té cura del manteniment i funcionament de l'hort i del jardí mediterrani.
Col·laboradors:

Joan Callejas, Paco Monleón i Xavier Martí

marenostrumampa@gmail.com

Comissió del Pirata Cala Mare
Organitza i prepara les cercaviles i actes festius en les que participa la Colla Gegantera de Mare Nostrrum.
Col·laboradors:

Carles Alcoyent i Lluís Torralba

calamare.nostrum@gmail.com

Comissió de Nouvinguts
Informa a les famílies s’ incorpora a l'Escola de les activitats que realitza l'AMPA.
Col·laboradors:

Rosedgar Peña i Mireia Pujol

marenostrumampa@gmail.com

En cas de que us vulgueu comunicar amb el personal de la secretaria de l’AMPA el correu electrònic és ampamarenostrum@gmail.com. Si és
per qualsevol consulta a la Junta de l’AMPA, l’adreça és marenostrumampa@gmail.com.
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Reunions
Un cop al mes ens reunim a l'Escola per planificar les activitats, fer un seguiment de les comissions, resoldre problemes que es
plantegen i estudiar suggeriments que ens arriben. Les reunions són obertes a TOTHOM. La junta de l'AMPA i els vocals de
les comissions hi som presents i pot assistir-hi i participar-hi qualsevol soci de l'AMPA. Una setmana abans s'envia per correu
electrònic l'ordre del dia i es recorda el dia i hora. Aquest any, si res no canvia, les reunions les farem els següents dies:
Reunions d'AMPA
Dimecres 27 de setembre 18h
Dimecres 18 d'octubre 21h
Dijous 16 de novembre 18h
Dimarts 12 de desembre 21h

Dijous 18 de gener 18h
Dimecres 14 de febrer 21h
Dijous 15 de març 18h
Dimecres 12 d'abril 21h

Dijous 10 de maig 18h
Dimecres 6de juny 21h
Dijous 28 de juny 21h

Les Assemblees que celebrem al llarg del curs són el punt de trobada i de presa de decisions. És molt important l'assistència
de tots els socis perquè és allà on s'exposen els diferents punts de vista, es parla de les solucions i els problemes i s'arriba a un
acord entre tots.
Deu dies abans de la seva celebració, els socis de l'AMPA rebreu, via correu electrònic, la convocatòria i l'ordre del dia.
Les Assemblees que hi ha previstes per aquest any són:
• Dimecres 4 d'octubre – 18h. Assemblea d'Usuaris de Menjador
• Dimarts 21 de novembre – 17h. Assemblea General (L'AMPA posa a disposició dels socis assistents un servei de guarderia
gratuït fins a les 18h)
• Dimecres 30 de maig – 17h. Assemblea General
Les actes de les reunions i Assemblees, i els temes tractats en cadascuna d'elles, estaran penjades a el web de l’AMPA.

Festes que organitza l'AMPA per a tots els seus socis
Benvinguda pares de P3 - divendres 29 de setembre .
A les 16'30h, al pati dels petits, pares i mares, nens i nenes, mestres, personal del menjador, Equip Directiu i junta de l'AMPA ens
trobem tots per fer una primera trobada i donar la Benvinguda als de P3. Dies abans, des de la Comissió de Nouvinguts us
informaran de com funciona, què cal portar…
La Truitada - diumenge 26 de novembre.
Primera trobada de tots els pares, mares, nens i nenes de l'Escola per compartir una estona de joc, conversa i convivència. Els
adults hem de portar des de casa una truita i l'AMPA posa la resta. Es fa una degustació i un concurs de truites.
Cavalcada de Reis – divendres 5 de gener.
Ses majestats els Reis d'Orient ens demanen cada any la nostra col·laboració per ajudar-los a tirar caramels.
La Botifarrada - diumenge 18 de març.
Trobada, al pati de l'Escola, de tots els pares, mares, nens i nenes de l'Escola per compartir una estona de joc, conversa i
convivència. Els adults hem de comprar, uns dies abans, uns tiquets per poder-hi participar.
Festa de l'Escola - setmana del 21 al 26 de maig
Dijous 24 de maig, 16'30h: Xocolatada per a tots els nens i les nenes
Dissabte 26 de maig: Després d'una setmana plena d'activitats per als nens de l'Escola, el dissabte és el dia que compartim amb
els nostres fills i filles i els seus mestres i monitors un dinar, unes actuacions i una tarda amb sorpresa.
Festa de comiat – dijous 21 de juny.
Festa que es farà al pati de l'Escola amb tot un seguit d'activitats relacionades amb l'aigua

Per preparar i organitzar totes aquestes activitats necessitem la col·laboració de molts pares i mares.
2017/18
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Cada curs té assignada una activitat però és molt bo que participeu activament en la seva organització i gaudiu, amb els
vostres fills i filles, de les altres.
P3
P4
P5

Xocolatada de la Festa de l'Escola
La Botifarrada
La Truitada

1r
2n
3r

La Castanyada
La carrossa de la Cavalcada de Reis
Preparar els dossiers dels guanyadors de Sant Jordi
i la festa d’escuma

4t L’outlet del Mare
5è Preparar els lots de llibres a començament de
curs i encarregar-se del reciclatge el dia del
dinar de la Festa de l'Escola
6è Organitza, prepara i porta a terme moltes activitats
al llarg del curs per recollir diners i celebrar el
comiat dels nens i les nenes de 6è juntament amb
pares, mares i la comunitat educativa

Activitats extraescolars i Serveis de l’AMPA

A continuació presentem la proposta d'activitats extraescolars que oferirem aquest curs. És una proposta, això vol dir que aquestes
activitats s’hauran d’aprovar ben aviat en Consell Escolar i hauran de tenir un mínim de participants perquè es puguin dur a terme.
El dia 18 de Setembre a les 17 hi haurà una reunió informativa per a totes les famílies on s'explicaran els objectius, la
metodologia... de cada activitat. Els dies 20, 21 i 22 de setembre es podran realitzar les inscripcions. Les activitats
extraescolars començaran totes a partir del dia 2 d’octubre.
L’horari de totes elles és de 16,30 a 18h, excepte l’anglès que acabarà a les 17,30h.
Trobareu més informació de les activitats extraescolars a http://marenostrum-AMPA.org/
Activitats d’un dia a la setmana:
• Futbol Sala, de P5 a 2n:
• Futbol Sala, de 3r a 6è:

dimecres
dilluns

• Judo, de P3 a P5:
• Judo, de 1er a 2on:
• Judo, de 3er a 6è:

dilluns
dimecres
dimarts

• Teatre musical, de P3 a P5:
• Teatre musical, de 1r a 3r:
• Teatre musical, de 4t a 6è:

dijous
dilluns
dimecres

• Scratch, 2on a 4rt
• Scratch, de 5è a 6è

dilluns
dimecres

dijous
• Iniciació a la música, de P3 a P5
divendres
• Tennis, de 1r a 6è:
dilluns
• Anglès de P-3 a P-5
Activitats de dos dies a la setmana:
• Dibuix, de 3r a 6è:

dimarts i dijous

• Bàsquet, de 1r a 2n:
• Bàsquet, de 3r, 4t i 5è:

dilluns i dimecres.
dimarts i dijous

• Expressió corporal, de P3 a P5 dimarts
dimarts
• Iniciació a jocs, de P3 a P5
• Circ, de P5 a 4t

dijous

• Natació, de P3 a P5

dimecres

Serveis d’acollida, de P3 a 6è, de dilluns a divendres:
Matínal:
De tarda:
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Entrada a partir de les 8h o a partir de les 8’30h
Sortida a les 17h , a les 17’30 o a les 18h
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