L’AMPA AL DIA
EDITORIAL

Butlletí informatiu
En aquest número:

Està a punt de finalitzar el curs 2007-2008 i aviat els nostres fills començaran les llargues i esperades vacances d’estiu.

Editorial

A l’Associació de Mares i Pares també agafarem vacances però abans, en
aquest número de L’AMPA AL DIA, farem una mica de balanç del què ha
estat aquest curs que acaba.

Uniforme escolar

Què hem fet?
La cita

Aquest any l’Associació, a més d’organitzar activitats des de l’escola de pares, hem centrat el nostre treball
en aquells aspectes pràctics i de funcionament que preocupen als pares. Fruit d’aquest treball, amb el
suport de l’escola, hem aconseguit disposar pel curs vinent d’un segon proveïdor pels uniformes escolars. A la pàgina 2 trobareu més informació.
Com sempre us recordem que l'Associació representa el conjunt de famílies que formem aquesta escola i
que per tant teniu molt a dir. Des d’aquí, la Junta de l’Associació us animem a participar-hi. Esperem les
vostres opinions i que gaudiu amb els vostres fills de les vacances.

QUÈ HEM FET?

■ Jornada de portes obertes.

■ Musical “ Grease “
Dijous dia 20 de desembre els pares i mares van
gaudir d’una nit de música , ball, rock’ n’ roll i
molta “gomina”. Un gran
musical que porta més de
500
representacions
i
més de 150.000 espectadors.
Dirigit musicalment per Manu Guix i acompanyat
per Coco Comin com a directora de coreografia és
un gran musical que et captiva des del principi. Una
de les grans apostes del musical, a part dels joves
intèrprets que hi participen (tenen com a primers
artistes Edurne, participant d’OT i Carlos Lozano, els
quals estan acompanyats per més d’una vintena de
ballarins i cantants), és la gran banda de rock que
els acompanya.
Si encara no heu tingut la possibilitat de gaudir-ne,
aneu-hi, passareu una bona estona !!!!!

■ Postal de Nadal
Com ja sabeu, aprofitant l’ arribada de l’ambaixador reial es va
fer entrega de l’obsequi a la
nena guanyadora del concurs de
la postal nadalenca.
Recordem que l’AMPA organitza
un concurs entre els nens de 5è.
i 6è. curs, ajudats per la professora Rosa Blancafort,
per escollir la nadala amb la que l’AMPA desitja un
Bon Nadal als seus socis, professors i personal no
docent de l’escola. Aquest any la guanyadora, després d’una decisió difícil, va ser la Marina Díaz de
6è. curs. Les deliberacions del jurat varen ser llargues i difícils donada l’alta qualitat de tots els treballs presentats.
Moltes felicitats Marina !!!!
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El dia 22 de Febrer d’enguany el col·legi va celebrar
la jornada de portes obertes, un mitjà magnífic per
presentar l’escola als nous pares i ensenyar-nos als
més veterans la feina que realitzen tant els nostres
nens com els professors de l’escola. Vam poder gaudir dels projectes dels nens i nenes d’infantil, que
van triar ells mateixos el tema, dels treballs dels
nens i nenes de primària, realitzats dins la Setmana
de la Ciència, que es van exposar al pati de l’escola,
les obres de teatre fetes pels alumnes d’ESO, grups
musicals van tocar música en directe al gimnàs de
l’escola, i fins i tot hi havia parades al pati on podíem
comprar des de llibres, bijuteria,
samarretes, begudes, etc. per
ajudar als nois i noies que marxaven de viatge de final de curs.
Tot això ens va fer gaudir d’un
gran dia a tots, tant pares com
fills. Com cada any l’AMPA també va tenir el seu espai a la festa
amb una taula just a l’entrada
del pati on es van repartir globus durant una bona
part del matí als nens que ho desitjaven i també s’informava als nous pares (als no tan nous també)
sobre què fa l’Associació de Mares i Pares al col·legi i
com entrar a formar-hi part.
Gràcies a tots els que van fer possible aquest dia tan
especial !!!!!

www.ampaclaret.com
ampa@ampaclaret.com
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MILLORES A L’ESCOLA

UNIFORMES ESCOLARS

Sovint, tot i que cada dia acompanyem els nostres
fills a l’escola, no som conscients de les millores que
la nostra escola realitza, tant a nivell estructural com
a nivell d’equipaments. Per aquest motiu hem cregut
interessant fer-vos cinc cèntims d’algunes de les millores que l’escola ha realitzat aquest curs.

L’uniforme és un dels trets característics que identifiquen
la nostra escola. És un element que identifica els nostres
fills, donant-los identitat i consciència de grup, i també
és una eina més en el procés d’educatiu dels nostres
fills.

1.- La reforma més evident i visible per a nosaltres
com a pares ha estat el tancament de la zona de
recepció.
Aquest tancament de vidre
independitza el
vestíbul
de
l’escola, obert
al públic, de la
secretaria,
direcció i les
aules de primària.
Amb
questa separació es millora el funcionalment i les
circulacions de l’escola, la climatització del vestíbul i
de la secretaria del col·legi. També ajuda a millorar el
control dels nens i nenes que entren i surten de l’escola i evita que es pugui accedir directament a la zona
de aules sense l’autorització de la recepció.
2.- A la biblioteca, situada en el segon pis s’han fet
diverses reformes. S’ha optimitzat l’espai creant dues
aules de reforç i una aula d’idiomes amb quinze ordinadors.
3.– Els cursos d’ESO disposen de cinc pissarres digitals que ajuden a realitzar unes classes més interactives. Connectades a Internet i a la xarxa de l’escola,
permeten mostrar models digitals, projectar imatges
i pel·lícules, i presentar les matèries d’una manera
més atractiva.
4.- A secretaria, els matins, també s’hi
tat el personal d’una a dues persones.

ha augmen-

L’any vinent continuarem informant-vos en aquest
butlletí de les millores de funcionament i de les instal·lacions que es facin a la nostra escola.

Els pares, professors i la direcció de l’escola som conscients dels valors que aporta i tots hem de fer el possible
per què els nostres fills llueixin l’uniforme complet i de la
millor manera possible.
Per aquest motiu, enguany, l’AMPA de la nostra escola va
proposar a la direcció del centre disposar de un segon
proveïdor de l’uniforme escolar i complementari amb El
Corte Inglés, que fins avui havia estat proveïdor únic.
Amb aquesta iniciativa, l’Associació pretén que els
pares i mares tinguem llibertat a l’hora d’escollir a
quin proveïdor volem comprar, millorar la qualitat
general dels uniformes, com a conseqüència de la
competència i de la llei de la oferta i de la demanda, i disposar d’una segona alternativa de compra
còmode i més econòmica.
El proveïdor escollit ha estat la empresa Unicole, que
comercialitza els uniformes a diferents escoles d’Espanya. Les comandes es poden realitzar telefònicament o
mitjançant la seva pàgina web www.unicole.es i rebre
la comanda amb comoditat a casa nostra, a la feina o a
casa d’un familiar.
Aquet sistema permet gaudir de preus més econòmics. A
títol d’exemple, sobre la base d’una comanda de 160
€, i en funció de les peces que composin la comanda, en període de tallatge l’estalvi pot ser de 55 €
respecte a El Corte Inglés.
Aquest curs, més de seixanta famílies d'educació infantil i primària ja
han triat aquesta opció.
Esperem que el curs vinent
siguin moltes més i que
també disposem de pares i
mares suficients per fer
extensiu el projecte als
uniformes de la ESO.
Us mantindrem puntualment informats.

LA CITA

DESCARREGA’T EL BUTLLETÍ
Recorda que et pots descarregar tots els números
del Butlletí de l’AMPA en format pdf des de la nostra WEB.
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"No hi ha espectacle més bonic que la mirada d'un nen
que llegeix"
(Günter Grass, Premi Nobel de Literatura 1999)

www.ampaclaret.com
ampa@ampaclaret.com

Pàg .2 de 2

