L’AMPA AL DIA
EDITORIAL

Butlletí informatiu

En aquest número:

Com sempre en aquest primer número de L’AMPA AL DIA, donem la
ben vinguda a totes les famílies que aquest any s’han incorporat a la
nostra escola i a tots els pares que s’han incorporat a la nostra associació. Any rere any ens apropem a l’objectiu que ens vàrem marcar
de fer que l’AMPA representi tot el conjunt de pares del Col·legi Claret de Sabadell.
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Aquest any des de la junta de l'associació de pares ens hem marcat dos objectius: dotar de contingut la figura del delegat de classe, apropant-lo al funcionament de l’AMPA, i obrir nous lligams
entre família i escola, de manera que també nosaltres, els pares, participem activament en l’educació dels nostres fills. En aquest sentit estem treballant amb la direcció del centre per oferirvos xerrades que proporcionin les eines i pautes que puguem seguir.
Tots esteu convidats a col·laborar i participar-hi.

Col·laboració AMPA - Unicole

ARTICLES ANTERIORS

■

En referència a l’article del nº 7 de L’AMPA AL
DIA es va fer esment a les millores que s’estaven
portant a terme en el nostre centre. Doncs bé,
com ja haureu tingut ocasió de comprovar, s’han
realitzat diferents accions, com per exemple,
s’ha renovat el mobiliari de P5, s’han afegit més
pissarres digitals a l’ESO i s’han acabat les millores al pati. També s’ha augmentat el nombre
d’hores finançades per el centre destinades a
desdoblaments, juntament amb el reforç de una
persona a secretaria durant tot el dia que es suma al Jordi i la Dàmaris, que continuen treballant a mitja jornada.

Al final del curs 07-08
l’AMPA va proposar un segon proveïdor pels uniformes escolars, donant així
l’opció als pares de poder
escollir on comprar els uniformes dels nostres fills.
Quan es va buscar aquesta
nova empresa es volia oferir una qualitat igual o superior a la que ja
teníem i un preu més competitiu. El primer
balanç ha estat positiu doncs Unicole ha tramitat al nostre col·legi 75 comandes en total,
que tenint en compte la novetat de l’oferta i
la desconeixença total del teixit, és un número força important. El detall d’aquestes comandes és: 45 famílies han demanat els seus
uniformes per Internet i 25 famílies ho han
fet a través del número de telèfon que Unicole
va posar a la nostra disposició.

REUNIÓ DELEGATS CURS 08-09.
En referència a aquesta reunió, primer volem
agrair a l’escola la possibilitat de poder realitzarla, ja que per l’AMPA és una ocasió molt important per poder acostar-nos més directament a
l’opinió de molts pares i mares
que, a la vegada, estan en contacte directe amb els problemes del
seu curs. Volem agrair la seva
presència de la pràctica totalitat
de delegats de curs que hi van assistir i també el
grau d’implicació que van demostrar.
En el marc d’aquesta reunió es va posar a disposició dels assistents una sèrie de pautes a seguir
en el compliment de les funcions dels delegats,
ja que moltes vegades els mateixos delegats no
saben quines són les seves funcions i això fa
que, moltes vegades, el fet de sortir com a delegat de classe sigui més una imposició que un
valor. L'esborrany d’aquest document està en
mans dels delegats, l’escola i l’AMPA per si alguna persona el vol consultar.
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Aprofitem aquest número del butlletí per comunicar-vos que Unicole farà, durant el mes
de GENER, un 10% de descompte sobre productes en estoc en les comandes rebudes durant aquest mes. A més, en el període de
compra de la propera primavera s’inclouran
els polos de l’ESO i que el proper curs 200910 s’afegiran a l’oferta d’Unicole la resta de
peces pendents de catalogar.
Volem agrair a totes les famílies la confiança
dipositada en aquest segon proveïdor i esperem, ara que ja hem pogut comprovar la qualitat dels materials i físicament hem vist els
uniformes, que el número de comandes sigui
més gran cada vegada. Recordeu que la web
amb tota la informació és www.unicole.es.
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JORNADES FAMÍLIA ESCOLA
El passat 24 i 25 d’octubre es van celebrar al Casal Pere Quart, les JORNADES FAMÍLIA I ESCOLA.
ELS REPTES DE COMPARTIR L’EDUCACIÓ. La junta de l’AMPA va assistir al grup de treball ‘com podem afavorir la implicació de les mares i els pares en procés educatiu?’ i a la posterior conferència
‘Educar de bon humor’ a càrrec del periodista Carles Capdevila, i presentador del programa ‘Qui els
va parir!’ a TV3 i actualment presentador del programa ‘Eduqueu les criatures’ a Catalunya Ràdio,
entre altres projectes, com el de fer de pare de quatre fills. (www.carlescapdevila.com).
La participació al grup de treball va ser molt interessant perquè, excepte els alumnes, hi havia representats tots els membres que configurem el món educatiu: pares, representants d’AMPA, professors i directors, tots ells tant d’escoles públiques com concertades. En vam poder extreure que hi ha
mestres que es senten poc recolzats pels pares i pares que, tot i que intenten involucrar-me en el
procés educatiu no saben ben bé com fer-ho. També hi havia la presència d’escoles on realment la
comunicació entre família i escola era un problema degut a les diferents ètnies que la componien
amb les seves realitat socials ben diferenciades.
La conferència va ser molt divertida alhora que també ens va fer reflexionar sobre els 5 sentits que
hem d’aplicar per educar els nostres fills: sentit comú, sentit del ridícul, sentit del deure, sentit de la
moral i sentit de d'humor. Molt bé ho va saber transmetre el Carles Capdevila fent humor d’una tasca tan seriosa i plena de responsabilitats com ser pare.

■ CONSELL ESCOLAR
Com ja sabeu el passat dia 20 de Novembre es va realitzar les votacions als càrrecs del
consell escolar , s’ havien de cobrir 3 vacants : una per part dels pares amb el candidat Dolors Piñero Naranjo , un per part dels professors amb l’ Anna Freixas Ferreri i una per part
dels alumnes l ’Anna Torné Vega .
Hem de tenir en compte que aquestes votacions es realitzen cada quatre anys i qualsevol
pare o mare pot presentar la seva candidatura dintre del període que correspongui .
El dia 27 de Novembre es farà la constitució del Consell Escolar del Centre .

El soci opina.
■ Com ja sabeu l’ any passat es va crear dintre del nostre butlletí un espai per què tots els
pares i mares de l’ escola poguéssiu expressar els vostres dubtes , els vostres neguits o explicar-nos alguna cosa que us sembli interessant. Aprofitant el primer número del butlletí
després de les vacances us volem recordar que aquest escrit a d’ ocupar unes set o buit
línees , que es publicarà per rigorós ordre d’ arribada i que podeu deixar els vostres escrits
dintre de la bústia de l’ Ampa que trobareu a consergeria o mitjançant el nostre correu
electrònic que trobareu a la nostra web www. Ampaclaret .com/
Només em resta dir-vos gràcies i animar-vos a col·laborar amb nosaltres .

DESCARREA’T EL BUTLLETÍ

LA CITA

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!

L'educació és la clau del futur, la clau del
destí de l'home i de la seva possibilitat
d'actuar en un mon millor.
Robert F. Kennedy
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