
EDITORIAL 
Quan estigueu llegint aquest número de L’AMPA AL DIA probable-
ment estareu a punt de celebrar Sant Joan i els vostres fills iniciat 
les llargues vacances d’estiu. Us desitgem que les gaudiu de la mi-
llor manera possible en companyia de familiars i amics. 
 
Però abans, deixeu-nos recordar una mica el que ha fet durant aquest curs l’Associació de Mares i 
Pares. Aquest any, a més de les activitats organitzades per l’Escola de Pares, hem centrat la nostra 
acció en conèixer les inquietuds del col�lectiu de pares a través de la figura del delegat de classe. 
Així mateix hem participat en les reunions del Consell Escolar i hem canalitzat les inquietuds dels 
pares mitjançant reunions amb la direcció del centre, proposant millores de funcionament que faci-
litin la relació de les famílies amb l’escola, en aspectes de tipus logístic i d'estalvi. 
 
Ens retrobem a mitjans del mes de setembre. Bones vacances a tothom !!! 
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Consell Escolar 
 

El passat dilluns 15 de juny es va cele-
brar la darrera reunió del Consell Escolar 
del curs 2008-2009, en la qual, entre al-
tres coses, es va aprovar el calendari es-
colar pel proper curs 2009-2010 i es va 
explicar el procés de matriculació. 
 
Des d’aquí donem la benvinguda a les 26 
famílies que l’any vinent s'incorporaran a 
la nostra comunitat escolar. 

La figura del delegat de classe 
 
Més enllà d’organitzar activitats l’associació 
fa una tasca molt important, si bé és cert 
que menys aparent, com a pont entre el 
col�lectiu de pares, a qui representa, els de-
legats, la direcció i els titulars del centre. 
Per això, periòdicament, es realitzen reuni-
ons amb direcció per transmetre les inquie-
tuds dels pares i/o delegats i aportant aque-
lles idees i suggeriments que permetin que 
gaudim de la millor escola possible per als 
nostres fills. 
 
En aquesta tasca, doncs, la figura del dele-
gat és fonamental, i per aquest motiu la 
junta de l’AMPA es reuneix tres vegades du-
rant el curs escolar amb el conjunt de dele-
gats d’infantil, primària i ESO. Aquestes reu-
nions permeten obtenir una visió global i 
molt enriquidora del que succeeix al col�legi 
en aquest periple de 13 anys (d’educació 
infantil fins a ESO) dels nostres fills a 
l’escola. 
 
Per reforçar la figura del delegat, l’AMPA 
conjuntament amb els delegats del curs 
2008-2009, hem preparat un document que 
defineix quines són les tasques del delegat i 
hem creat la figura del codelegat (delegat 
sortint), d’acord amb la direcció del centre,  
que facilita el relleu en cada curs.  

Des d’aquí, com sempre, us animem a parti-
cipar activament en la vida de la nostra es-
cola, ja sigui com a delegat, com a soci de 
l’AMPA o formant part de la junta de l’AMPA. 

Uniforme Escolar 
 
Tots sabem la impor-
tància que té pel 
col�legi l’uniforme es-
colar. És un tret que 
ens identifica com a 
escola i els nostres fills 
han de lluir-lo orgullo-
sos de pertànyer a la  
nostra comunitat edu-
cativa. 

 

Us informem que l’empresa Unicole,  
proveïdor de l’uniforme escolar aportat 
per l’AMPA, ja està confeccionant  
l’uniforme de l’ESO, objectiu que ens và-
rem fixar pel curs 2008-2009. Us recor-
dem que amb aquesta opció de compra 
podeu aconseguir un estalvi al voltant 
del 30% en el cost dels uniformes. Apro-
fiteu els avantatges que us ofereix aquest 
proveïdor alternatiu. Aquest any excep-
cionalment el període de reserva s’ha 
prorrogat fins el mes de juliol. 
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Conferència Carles Capdevila. 
 
El dijous 14 de maig l’associació va convidar el periodista 
Carles Capdevila a l’escola per donar-nos la xerrada “Educar 
de bon humor”. 
 
Carles Capdevila s'ha especialitzat en temes educatius amb 
programes de televisió, ràdio i diversos llibres publicats. Ha 
estat el presentador del programa ‘Qui els va parir!’ a TV3 i 
actualment presentador del programa ‘Eduqueu les 
criatures’ a Catalunya Ràdio. 
 
En “Capde”, nom amb el que firma el seu bloc,  ens va ex-
plicar com cal aplicar cinc sentits molt especials a l'hora 
d'educar els nostres fills: el sentit comú, el sentit del ridícul, 
el sentit del deure, el sentit de la moral i finalment el sentit 
de l' humor.  Entre d’altres coses va remarcar la importàn-
cia que té que els pares, també  a casa, ens impliquem en 
la tasca educativa dels nostres fills, reforçant el treball i els 
valors que es transmeten a l’escola.                        www.carlescapdevila.com 

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 
 
Tots els problems són problemes d’educació. 
 
Domingo Faustino Sarmineto, 
polític i pedagog argentí. 

L'ESO s'acaba, i ara què? 
 

L'ESO s'acaba, i ara què?, els nostres fills acaben ESO i han de triar el ca-
mí a seguir. 
 
El dimecres 1 d'abril es va fer aquesta xerrada, dins el cicle "Tàndem Fa-
mília-Escola" que proposa l’Ajuntament de Sabadell, i que proporciona in-
formació als pares i a les mares de les sortides a estudis reglats dels seus 
fills en acabar ESO. També s’orienta sobre les actituds educatives que ma-
res i pares podem adoptar en aquest procés de canvi, pautes y recursos 
per ajudar als nostres fills en una elecció tan complicada.  

Jornada de portes obertes. 
 
El dissabte 28 de febrer es va celebrar la jornada de por-
tes obertes del Col�legi Claret de Sabadell. 
 
Com cada any l'associació de mares i pares hi va partici-
par amb una taula per presentar qui som, les activitats 
que organitzem i per animar-vos a col�laborar. Com sem-
pre vàrem fer un petit obsequi als més menuts. 
 

Podeu visitar la galeria de fotografies a la nostra web www.ampaclaret.com. 
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Resum d’activitats curs 2008-2009 


