L’AMPA AL DIA

Butlletí informatiu

En aquest número:

EDITORIAL
Com bé sabreu aquest curs 2006 – 2007 es compleix el segon any de
vida de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Claret de
Sabadell.

• Editorial
• Què hem fet?
• Què estem fent?

• La cita
El curs 2005 – 2006 va ser l’any de constitució i d’engegada de
l’Associació, durant el qual es varen programar les primeres activitats per
animar tots els pares a participar-hi. De totes aquestes activitats, n’hem informat mitjançant circulars,
aquest butlletí i la nostra pàgina web www.ampaclaret.objectis.net .
Durant el curs 2006 – 2007 hem iniciat la fase de consolidació de l’Associació obrint el període
d’inscripció d’associats i amb l’objectiu prioritari de millorar els canals de comunicació amb els pares, de
manera que l’Associació es pugui fer a mida dels interessos i necessitats del nostre col·lectiu.
Creiem fermament que el conjunt de famílies que formem aquesta escola tenim molt a dir i, des d’aquí,
la Junta de l’Associació de pares us animem a participar-hi. Esperem les vostres opinions.

QUÈ HEM FET?

■ Postal de Nadal 2006

■ Taller fem vi. Un matí diferent en
família a la Masia de Can Deu de
Sabadell.

Tal i com vam fer l’any
passat el passat mes de
desembre es va fer
arribar una nadala a tot
el personal de l’escola i
enguany a totes les
famílies associades. La
novetat més important
en aquesta ocasió va ser
que el disseny de la
nadala va ser la guanyadora del concurs
organitzat per l’AMPA per a alumnes de 5è i 6è
de primària. Tots els treballs es van exposar a
les vidrieres de la secretaria de l’escola. La
guanyadora d’aquest any va ser l’alumna Helena
Ponce, de 5è B. El premi es va entregar el dia
23 de desembre, durant la festa de
l’ambaixador, i va consistir en un lot de llibres i
una caixa de pintures amb els que estem segurs
continuarà fent créixer la seva creativitat.

El diumenge, dia 1
d'octubre, uns 50
pares, mares, avis i
nens de l'escola
vam passar un matí
diferent a la Masía
de
Can
Deu
participant en el
taller "FEM VI:EL CONREU TRADICIONAL
DE LA VINYA", on, a més d'explicar-nos de
forma didàctica el procés d'elaboració del vi,
vàrem poder participar en algunes de les
activitats pròpies d'aquest procés com ara la
verema i el trepig del raïm.
L'experiència és molt recomanable.

■ Qui posa les regles del joc?
Aquesta guia vol facilitar
informació a les famílies
sobre l’elecció i l’ús dels
videojocs.
La guia està promoguda
per l’àmbit de Mitjans de
Comunicació i Societat
de la informació del
Projecte
Educatiu
de
Ciutat de Barcelona.
Podeu descarregar-la des de la nostra pàgina
web.
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■ Arribada de l’ambaixador Reial.
Nadal 2006.
El dia 23 de desembre
de 2006 va arribar a
l’escola l’ambaixador
de S.S.M.M. els Reis
Mags d’Orient.
137 nens li varen
entregar
les
seves
cartes plenes d’il·lusions que estem convençuts
que s’hauran complert.
Enguany l’ambaixador va arribar muntat en dos
descapotables blancs engalanats per l’ocasió per

www.ampaclaret.objectis.net
ampa-claret@ya.com

Pàg. 1 de 2

L’AMPA AL DIA
la comissió de festes de l’AMPA del Col·legi
Claret que, com l’any passat, ha col·laborat
amb l’escola en la seva organització.
Les paraules de benvinguda i el discurs de
l’ambaixador es van fer des de la porxada de la
primera planta de l’escola.

■ Jornada de portes obertes.
El passat dissabte
24 de febrer es va
celebrar
la
Jornada de Portes
Obertes
del
Col·legi Claret de
Sabadell.
Novament, l’Associació hi ha estat
present com a part fonamental que és de la
nostra comunitat educativa.
Enguany vam disposar d’una taula informativa
en la qual es va poder explicar als pares les
activitats organitzades per l’Associació i recollir
les seves inquietuds. Així mateix, vàries
famílies s’hi van associar.
En aquesta ocasió l’AMPA, conjuntament amb
l’escola, va obsequiar els assistents amb globus
per als més petits i un clauer per als adults. El
cost d’aquest material ha estat assumit per la
direcció del col·legi.

QUÈ ESTEM FENT?
■ Assemblea General d’associats.
Des de la Junta de l’AMPA estem preparant
l’Assemblea General, que tindrà lloc al col·legi
el dia 21 d’abril de 2007, dissabte a la tarda. Hi
haurà un servei de canguratge per als pares
que vulguin assistir amb els seus fills. Es molt
recomanable l’assistència dels associats per
rebre de primera mà la vostra opinió. Entre
d’altres coses es farà un resum a partir de les
respostes rebudes a les enquestes lliurades
durant el mes de març. Serà una bona ocasió
per trobar-nos tots plegats i proposar millores
per a la nostra Associació, el nostre col·legi i
la nostra formació personal. L’Assemblea
acabarà
amb
una
petita
sorpresa.
Comptem amb tu!

DESCARREA’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!
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■ Taller d’informàtica. Connecta’t i
navega tu també!
L’AMPA està preparant un curset d’informàtica
per a pares i mares. Es tracta d’un curs de nivell
bàsic
per
aprendre
les
primeres
nocions
sobre
informàtica:
connexió
a
internet, cercar informació a
traves de la xarxa, correu
electrònic, etc. El curs es farà en dues sessions
de dues hores i es durà a terme a la sala
d’informàtica del col·legi. La inscripció és
gratuïta per als associats. S’enviarà una circular
amb les dates i més informació.

■ Anem junts al teatre!
El dia 22 d’abril tenim
reservades entrades per
anar a veure l’obra
"Joseph i l'ïncreïble Abric
en
Technicolor",
al
Teatre del Sol. Les
entrades tindran un preu
reduït per als associats.
Rebreu més informació a
la circular corresponent.

REUNIÓ DE DELEGATS.
El passat dimarts 20 de febrer es va celebrar la
reunió de delegats i membres de la junta de
l’AMPA. La trobada va ser enriquidora i es va
acordar repetir la reunió trimestralment. Entre
altres temes es va debatre sobre la funció dels
delegats de pares i mares, així com el paper
que han de jugar en l’Associació.

UN RECORD PER A LA TERESA
VILAPLANA.
Des de l’Associació de Mares i Pares del Col·legi
Claret de Sabadell volem tenir un petit record
per a la Teresa Vilaplana, psicòloga del col·legi
que, després d’una greu malaltia, recentment
ens ha deixat. El nostre reconeixement a una
gran professional i la seva gran dedicació a la
comunitat escolar, així com transmetre el nostre
condol a la seva família.

LA CITA
“Les millors joguines per un nen
són els seus pares”.
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