
EDITORIAL 
Aquest és el tercer any de vida l’AMPA de la nostra escola i el quart d’aquest projecte que 
es va iniciar durant el curs 2003-2004. 

 
Del balanç del curs anterior cal destacar la implicació de l’AMPA en el dia a dia de l’escola, 

participant activament en el consell escolar i realitzant reunions periòdiques amb la direc-
ció i els titulars del centre. 

 
Enguany començarem a recollir els primers fruits dels projectes en els que ha estat treballant l’associació, com ara l’ampliació de 
la vorera del carrer Jardí i l’obertura d’una part del pati de l’escola 15 minuts abans de la sortida dels nens per tal de descongesti-

onar les voreres i fer més còmode l’espera de pares i avis. 
 

Donem en aquest número  la benvinguda a les 29 noves famílies que s’han associat a l’inici de curs i convidem a tots els pares 
que encara no siguin associats a fer-ho aquest any  i afegir-se així en aquest projecte. Trobareu la butlleta d’inscripció a la nostra 

pàgina web www.ampaclaret.com,  al taulell d’anuncis de l’AMPA  i a la secretaria de l’escola. Podeu dipositar-la complimentada a 
la bústia de l’associació, situada a la recepció del centre. No us en quedeu al marge! 
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QUÈ HEM FET? 
 

■ Curs de cuina. 

Aquest any l’AMPA ha proposat 
una activitat extraescolar dife-

rent pels nostres fills i filles. 
Dins el ventall de les activitats 

organitzades per l’ escola vam  
creure oportú proposar una 

activitat diferent pels nens d’in-
nfantil i primària. La nostra idea 

era proporcionar als nens i nenes les bases per una 
bona alimentació futura tot ensenyant que divertit 

que pot ser menjar de tot i variat. Gràcies al suport 
de l’escola aquesta activitat ha començat i podem 

assegurar que els nens s’ho passen d’allò més bé!!! 
Donada la importància que té que els nens acose-

gueixin uns hàbits sòlids en un aspecte tant impor-
tant en el futur, com l’alimentació, creiem  és un 

èxit de convocatòria. Gràcies a tots! 

■  Menjador del col·legi. 

Com a pares i mares una 

de les nostres preocupa-

cions és conèixer el fun-

cionament del menjador 

del centre i saber si els 

nostres nens i nenes 

segueixen una dieta sa-

ludable i equilibrada. El 

passat dilluns dos pares de la junta de l’AMPA van a 

anar a dinar a l’escola. Us informem que l’empresa 

Hostalera Catalana s’encarrega del servei de menja-

dor i subministra la matèria primera que cuina, a la 

mateixa escola i amb molta cura, la Mònica i dues 

ajudants de cuina, la Marta i la Noe. Cada dia pre-

paren entre 220 i 250 menús sense comptar els 30 

de la llar d’ infants. Aquest dinars es reparteixen en 

tres torns en els quals 3 monitors, contractats pel 

centre, i 10 professors s'ocupen de controlar el 

menjador i el pati. Podem dir que el servei i els di-

nars són de prou qualitat. 

Esperem haver resolt els vostres dubtes. 

■ Vorera carrer Jardí. 
Com ja sabeu una de les 

preocupacions de l’AMPA 

era aconseguir que el carrer 

Jardí no fos tan perillós a 

les hores d’entrada i sortida 

dels nens. Per això vàrem 

sol·licitar a l’Ajuntament 

l’ampliació de la vorera del 

carrer Jardí. Després de 

molt esperar tenim la con-

firmació que l’Ajuntament durà a terme l’ampliació 

de la vorera l’any vinent, dins del pla de renovació 

del centre. Amb aquesta millora esperem que les 

hores punta l’entrada i sortida del col·legi siguin 

més segures i menys complicades. Així mateix, a la 

tarda, l’escola obre les portes 15 minuts abans de 

la sortida per facilitar l’espera de pares i avis, evitar 

aglomeracions al carrer i afavorir la circulació. Per 

últim assenyalar que aquesta informació va sortir 

publicada al Diari Sabadell del dia 7 d’octubre d’e-

nguany per si en voleu més referències. 

 

■  Nova web de l’AMPA de Col·legi Claret. 

Iniciem el curs estrenant 

el nou domini i web  

www.ampaclaret.com . 

 

Amb aquesta nova pàgina 

pretenem que tingueu 

fàcilment accés a tota la 

informació sobre la nostra 

associació i el nostre col·legi. 

 

En aquesta nova edició hi trobareu la majoria de 

seccions que ja coneixeu i n’incorporarem de noves 

durat el transcurs d’aquest curs escolar. Si voleu 

fer-nos arribar algun suggeriment o contingut ho 

podeu fer utilitzant el nostre correu electrònic 

ampa@ampaclaret.com. 
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■ Sortida al Teatre Sant Vicenç. 

Degut a l’èxit de convocatòria 
que el curs passat va tenir la 

sortida en grup per anar a veure 
representació "Blancaneus i la 

Reina Vanitosa" al Teatre Sant 
Vicenç, l’EPOC va tornar a orga-

nitzar-la el diumenge  11 de no-
vembre. Com ha estat habitual ha tingut un gran 

èxit de públic gràcies a la magnífica direcció de Toni 
Ten, la música del nostre Jordi Balmes i la interpre-

tació dels nens i nenes del Grup de Teatre Sant 
Vicenç, del que en formen part alguns alumnes del 

nostre col·legi. 

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. Entra i comprova-ho! 

LA CITA          

Si vols veure el teu fill feliç un dia, fes-li 

un regal, si vols veure’l feliç tota la vida 

ensenya’l a viure. 

Els associats opinen. 

■  Com ja sabeu, l’any passat es va crear dins del nostre butlletí un espai en el qual tots els pares i mares de l’es-

cola poguéssiu expressar els vostres dubtes, neguits o explicar-nos alguna cosa que us sembli interessant. Aprofi-
tant el primer número del butlletí després de les vacances, us volem recordar que aquest escrit hauria d’ocupar 

unes set o vuit línies, i es publicarà per rigorós ordre d’arribada. Podeu deixar els vostres escrits dins la bústia de 
l’AMPA, que trobareu a consergeria, o mitjançant el nostre correu electrònic ampa@ampaclaret.com. 

  
Només em resta dir-vos gràcies i animar-vos a col·laborar amb nosaltres. 

 

CALENDARI EPOC ANY 2007-2008 
 

L’EPOC (Escola de Pares, Oci i Cultura), la comissió en-

carregada de programar les sortides i conferències, ha 

preparat el calendari d’activitats per aquest curs  (aquest 

calendari es pot ampliar i podrà variar degut a la falta de 

confirmació definitiva d’algunes de les activitats proposa-

des). 

 

Les activitats son les següents : 

 

Desembre 20/12/07 “Grease” (Teatre Victória) 

 

Gener  23/01/08 El repte de la comunicació   

                       entre pares i fills (Casal Pere 

    IV) 

        

Febrer  07/02/08 Taller de conversa en català 

    (Col·legi Claret) 

 

Març  09/03/08 “Wimoweh” (Auditori de Bar-

    celona) 

 

Abril  01/04/08 Taller d’informàtica (Col·legi 

    Claret) 

 

Abril  19/04/08 Cap de setmana a Mas Badó 

    (Sant Quirze Safaja) 

 

Maig  14/05/08 Conferència sobre temes  

    relacionats amb l’alimentació 

    (Col·legi Claret) 

         

Maig  17/05/08 Excursió: Una volta amb ruc 

    pel Montseny (Dosrius - Ma-

    resme)   

■ Com eduquem la llibertat? 
 
L'AMPA del nostre col·legi va  creure 

molt interessant convidar a tots els 
pares i mares a participar en una 

xerrada col·loqui que va tenir lloc al 
Casal Pere IV el dia 19 de novembre 

amb l’objectiu d’obrir noves vies 
d’intervenció en l’educació dels nos-

tres fills. En resum, hauríem de dur 
a terme una educació més afectiva i aprendre a 

comunicar-nos amb els nostres fills i l’entorn. 

 
Mitjançant una obra teatral, en Juanjo Camarena 

del Teatre del Buit, va escenificar l’evolució dels 
nostres fills des de la infantesa fins l’adolescència 

amb els problemes que ens podem trobar en aquest 
camí, com ara les pors, el desig, el caprici, les se-

ves necessitats... 
Va ser una vetllada molt enriquidora per a tots els 

que hi vàrem 

participar. 

 Nº .  7
Pàg . 2 de 2 

 Nov.  
 

2007 
 

www.ampaclaret.com 

ampa@ampaclaret.com 


