Butlletí informatiu de l’AMPA
del Col.legi Claret de Sabadell

L’AMPA AL DIA

En aquest número:

EDITORIAL

• Editorial

En aquest segon número del nostre Butlletí Informatiu volem fer menció
especial del fruit d’un nou projecte que entre tots haurem de mantenir
viu d’ara en endavant: la pàgina WEB de l’AMPA

• 1ª Reunió General
• Què hem fet?
• Què estem preparant?
• L’AMPA informa!

www.ampaclaret.objectis.net

• Escola de Pares

• Descarrega’t el Butlletí!
La seva inauguració va tenir lloc el 18 de febrer en el marc de la Jornada
• La cita
de Portes Obertes de l’escola. A més d’avisos actualitzats de totes les
activitats programades per l’AMPA, a la web hi trobareu informació
detallada sobre el funcionament de la nostra associació, un històric de les activitats ja realitzades, una galeria
fotogràfica, una videoteca i un recull d’enllaços d’interès, entre moltes altres seccions que s’hi aniran afegint
mica en mica. Desitgem que us agradi i que esdevingui un projecte del que tots n’estiguem orgullosos ■

1ª REUNIÓ GENERAL DE l’AMPA:

QUÈ HEM FET?
■ La màgia del Mag Lari
El passat 12 de
febrer la Comissió
d'Escola de Pares,
Oci i Cultura va
aconseguir
reunir
un total de 65
pares, mares, nens
i nenes de l’escola per anar a veure l’espectacle
'Millenium', del Mag Lari, al Teatre-Auditori de
Sant Cugat del Vallès, amb un descompte del
17% sobre el preu de l’entrada. Un altre gran
èxit de convocatòria!! Al final de l’espectacle
vam poder conversar amb ell i comprovar que és
una persona “de debò”. A la web hi trobareu més
fotos ■

■ Participació en la Jornada de Portes
Obertes de l’escola
Amb l'objectiu de donar-nos a conèixer als pares
i mares que el 18 de febrer, Jornada de Portes
Obertes, van visitar per primer cop l'escola, la
Comissió de Comunicació els va lliurar una carta
de presentació signada pel nostre president, en
Joan Carles Reviejo. A més, en nom de l'AMPA i
de l’escola, i amb la col·laboració de diversos
pares de l’associació,
durant la Jornada es
van repartir globus
serigrafiats a tots els
nens i nenes. A la
web hi trobareu més
fotos i un vídeo amb
els millors moments ■

Us convidem a participar en la primera reunió
general de l’AMPA que tindrà lloc dimecres dia
22 de març. L’objectiu de la reunió és conèixernos una mica més i que tothom pugui
expressar les seves propostes, inquietuds i
idees, així com manifestar què s’espera de
l’associació. En definitiva, marcar entre tots el
camí a seguir a partir d’ara. Properament us
enviarem una circular indicant-vos el lloc i
l’hora de la reunió.
US HI ESPEREM!

■ Projecte LLARS CONNECTADES
Aquest projecte, impulsat pel
Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç, consisteix en la
concessió de crèdits de fins
a 1000 euros (o fins a 1200
en el cas de famílies
nombroses), a tornar en
tres anys sense interessos, per la compra
d’un ordinador i la seva connexió a internet de
banda ampla. La Comissió de Serveis Externs ha
recopilat informació detallada d’aquest projecte
per tal de poder informar totes les famílies que
hi estigueu interessades. Aquesta comissió
també ha demanat diversos pressupostos
d’equips informàtics que es podrien adquirir per
aquest import o fins i tot per un import inferior,
en un intent de facilitar-vos les coses.
Si voleu rebre informació detallada del
projecte no us oblideu de respondre la
circular que es us fem arribar junt amb
aquest butlletí abans del 15 de març ■
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L’AMPA AL DIA
QUÈ ESTEM PREPARANT?

la representació d’una petita obra de teatre
davant dels nostres fills, familiars i amics, el dia
de Sant Jordi.

■ Taller de Teatre
Us imagineu fent d’actors
en
una
representació
teatral “amateur” de la
Llegenda de Sant Jordi
davant dels nostres fills,
familiars i/o amics? Els
vostres fills al·lucinarien,
oi? Us hi animeu?
La Comissió d’Escola de Pares, Oci i Cultura vol
muntar un taller de Teatre per a pares durant els
mesos de març i abril amb l’objectiu de preparar

L’AMPA INFORMA!
■ Colònies d’estiu de la Generalitat
Heu sentit a parlar de les colònies d'estiu

"L'ESTIU ÉS TEU" ? Es tracta d'unes colònies
per a nens de 5 a 17 anys que poden ser de
caire esportiu o d'idiomes. Degut a l'èxit de les
mateixes cal fer una inscripció i participar en un
sorteig per tenir plaça.

Per tirar endavant el projecte, però,
necessitem uns 20 pares amb ganes de
passar-s’ho bé!
Si hi voleu participar us agrairíem que us
poséssiu en contacte amb nosaltres abans de
divendres dia 10 de març a través de la bústia
de l’AMPA que trobareu a secretaria o bé
enviant-nos un missatge a la nostra adreça de
correu electrònic: ampa-claret@ya.com
Esperem la vostra resposta! ■

Si voleu més informació entreu a la web
www.xanascat.net o truqueu al telèfon 012. Les
pre-inscripcions es podran fer del 27 de febrer al
15 de març ■

■ Agenda d’activitats infantils
A partir d’ara a la WEB de l’AMPA hi trobaràs una
agenda amb les activitats infantils de Sabadell i
Barcelona programades per cada mes ■

ESCOLA DE PARES, OCI I CULTURA
Des de la Comissió d’Escola de Pares, Oci i Cultura (EPOC) pensem que una de les missions més importants
d’una AMPA és vetllar pel suport, formació i assessorament dels seus associats en aspectes relacionats amb
l’educació dels seus fills així com en d’altres temes que també puguin ser d’interès per al col·lectiu de
pares. És per això que els darrers mesos hem estat treballant en la preparació de diverses activitats.
La nostra intenció és fer-vos arribar, de forma periòdica, una circular amb les diverses propostes
organitzades per aquesta comissió com ara sortides culturals, jocs i activitats per a grans i petits. L’agenda
sencera de les activitats es podrà consultar directament a la nostra WEB. En aquest moment estem
preparant un calendari amb conferències i tallers adreçats a pares i mares, entre els que hi ha previstos un
taller de teatre i un altre d’informàtica. Aviat rebreu la primera circular.
Finalment, no volem acabar sense recordar-vos que la Comissió d’Escola de Pares, Oci i Cultura treballem
per a tots vosaltres i que, per tant, estem oberts a tots els vostres suggeriments per millorar, dia a dia, la
nostra oferta d’activitats. Comptem amb la vostra col·laboració per aquesta gran aventura! ■
Comissió d’Escola de Pares, Oci i Cultura (EPOC)

DESCARREGA’T EL BUTLLETÍ!
A partir d’ara et pots descarregar tots el números
del Butlletí de l’AMPA en format pdf des de
la nostra WEB. Entra i comprova-ho! ■

LA CITA
La maduresa de l’home consisteix
en recuperar la serenitat amb què
jugàvem quan érem nens

Nº. 2

www.ampaclaret.objectis.net

Març 2006

ampa-claret@ya.com

Friedich Nietzche

Pàg. 2 de 2

