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Benvolguts pares i mares 
 
Desde l’Ampa comencem una nova eina de comunicació amb tots vosaltres 
que juntament amb el nou espai web, esperem que sigui un nou canal de 
comunicació interactiva entre tots. Volem que tingui una periodicitat mensual i 
fer-vos partíceps de les noticies més destacades o informacions d’interès. Tots 
hi sou convidats a participar-hi així que si algú té interés en incloure alguna 
informació d’interès o noticia destacada ho podeu fer arribar al mail de l’Ampa 
(ampa@elsarcs.cat).  
 
 
NOU ESPAI DE L’AMPA AL WEB DE L’ESCOLA 
 

Arran de la creació del nou web de l’Escola Els Arcs, la Comissió del web de 
l’AMPA ha proposat l’actualització dels seus contingut amb la intenció de fer-lo 
una eina útil, àgil i dinamitzadora de comunicació entre els membres de 
l’AMPA i els pares de l’escola. Ens agradaria molt que participéssiu en la 
construcció d’aquest nou espai opinant sobre els nous continguts i suggerint-
ne d’altres que creieu oportuns. 

Per visitar el web només haureu de clicar el link adjunt: 

http://elsarcs.cat/ampa/ 

 
Comissió del web de l’AMPA (Enric Serra, Guillem Gelpí) 
 
 
 
PARTICIPEM AL GRAN RECAPTE 
 
 
El Gran Recapta d'enguany va ser un èxit, 4.686.000 Kilos d'aliments per cobrir 
les necessitats de tantes famílies sense recursos. 
 
La meva tasca va ser de coordinador del Caprabo del carrer Madrazo, molt a 
prop del Nausica, cal dir que tots els alumnes que van venir com voluntaris em 
van sorprendre gratament, la seva il·lusió va fer de ben segur que les cistelles 
s'omplissin bastant mes. Encisaven als clients i no clients, ja que alguns 
convidaven als vianants a participar en la campanya i val a dir que uns quants 
van entrar només a comprar articles per al Gran recapta, amb el seu somriure, 
un xic de picardia i molta, molta il·lusió,a voltes la seva emoció es notava als 
seus ulls. 
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Vaig conèixer a Martina Panadès i abusant del seu esperit vaig encomanar-li 
una petita ressenya de la seva vivència com voluntària del Recapta: 
 

EL GRAN RECAPTA 

 

El 28 i 29 de novembre es van tornar a obrir els ulls i es va començar a fer consciencia.  

Perquè alguns sí i d’altres no, perquè tenim molts plat a taula cada nit quan hi ha gent que 

no pot tenir la mateixa sort, no estem parlant d’un tercer món, a cinc parades de metro ja t’hi 

trobes amb la falta de menjar i amb la gana del sopar de cada dia. Però per sort hi ha gent, 

hi ha gent que sí que hi és i esta cada dia més motivada per un demà amb més drets i un demà 

sense una gana injusta.  

 

Es van omplir les caixes, el gran recapta va ser gran de veritat, tot un èxit. Es veien tots els 

nostres sentiments d’ alegria, d’esperança, felicitat màxima, el plaer de sentir-te bé amb tu 

mateix i créixer sabent que estàs  dins de una cosa que pot ser molt gran, l’emoció 

compartida, la percepció de la realitat de una altre cara de Barcelona que no molts en son 

conseqüents, les ganes de ajudar... i el més important la consciencia del donar-se compte, 

donar-se compte de que tenim una sort que a vegades no tots en som massa sensats i que amb 

aquesta sort que tenim podem canviar coses, som capaços de organitzar-nos i aconseguir 

grans reptes.  

 

A vegades hauríem de no mirar-nos tant l’un mateix i pensar més amb els altres, i donar-nos 

compte també de que de tant en quan passem per alt moltes coses que per nosaltres poden ser 

rutinàries però que realment són valorables, hauríem d’estar tots alegres i agraïts perquè de 

fet es la única manera d’enfrontar-te a la vida, si no tens aquest punt de de optimisme 

acabaríem tots ofegant-nos. Els petits actes poden moure grans masses i poden aconseguir 

grans coses. 

 
Jordi Moliné i Martina Panadès 
 
 
 
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 

 

A partir d’ara, recordeu el nom d’Elena Cortada. Elena és la mare del Marc, de 
tercer, i dels bessons Jordi i Àlex Fitó, de primer d’ESO, i en les votacions que 
es van fer el 26 de novembre va ser escollida representant dels pares i mares, i 
per tant de tots nosaltres, al Consell Escolar. El  Consell Escolar és l'òrgan 
col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, on hi 
ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: 
direcció, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc. Es 
reuneix dues o tres vegades durant el curs i serveix per conèixer i intervenir en 
el funcionament del centre. Des de l’AMPA felicitem l’Elena per la seva 
predisposició i iniciativa. 
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Ignasi Casanovas 

 

L’AMPA US DESITJA BONES FESTES 

 

 


