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Nº 1 Maig 2015
Benvolguts pares i mares,

Desde l’Ampa us enviem la nova Newsletter per fer-vos
vos partíceps de les no
noves
informacions d’interès. Així mateix us recordem que ttots sou convidats a
participar-hi si teniu interès
s en inclo
incloure alguna informació o noticia destacada.
destacada
Sisplau feu-nos-la arribar a través del mail de l’Ampa (ampa@elsarcs.cat
ampa@elsarcs.cat).

Xerrada: Intel.ligentment Emocionals
La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de l’Agrupació
Escolar Catalana (AFAEC)) de la que formem part ha organitzat la xerrada
“Intel.ligentment Emocionals” a càrrec del mestre d’escola Gregorio Luri, en la
qual es tractarà el tema de les emocions i com afecten a l’aprenentatge.

La xerrada tindrà lloc el proper dilluns 11 de maig, a les 19h a les
Cotxeres de Sants (Carrer de Sants 79) de Barcelona i cal inscripció prèvia. Al lloc
web de l’escola, a la pàgina de l’Ampa hi trobareu més informació així com l’enllaç
per a la inscripció (http://elsarcs.cat/ampa/
http://elsarcs.cat/ampa/)

Ja s’acosta la Festa fi de curs

El proper dia 16 de Juny de 17 a 19 hores es farà la tradicional festa de fi de
curs. A la propera reunió de l’Ampa, que se cel.lebrarà el dimecres 13 de Maig a
les 19 hores, hi seran el representants dels alumnes per
perquè ens traslladin les seves
propostes i suggeriments d’activitats
’activitats a realitzar durant la festa.
festa

Tots esteu convidats a participar
participar-hi. Si esteu interessats a formar part de la
comissió organitzadora de la festa només cal que ho comuniqu
comuniqueu enviant-nos
enviant
un
mail a l’Ampa (ampa@elsarcs.cat
ampa@elsarcs.cat).
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L’Ajuntament ens ha conce
oncedit subvencions
Al BOPB (Butlletí oficial de la provincia de Barcelona) del passat dia 2 d’Abril
va sortir publicada la resolució d’atorgament i denegació provisional de la concessió
de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat
ciuta
per a l’any 2015.

L’AMPA vàrem sol.licitar subvencions per a l’Esport Extraescolar, per al
projecte Passa’l, i per a l’Escola de Pares en les xerrades organitzades sobre les
drogodependències i l’adolescencia.

La resolució ens ha atorgat provisionalment les subvencions en relació a
l’Esport Extraescolar i a la xerrada sobre l’adolescència. Ens han denegat
provisionalment les altres dues demanades per haver obtingut una puntuació inferior
a la nota de tall.

Taller de pares sobre l’Adolescència
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Els passats 11 i 25 de Març es va cel
cel.lebrar el TALLER PER MARES I
PARES: L’ADOLESCÈNCIA I TEMPS DE CANVI? a càrrec del Mario Izcovich.
Aquesta era una nova fórmula proposada per l’Ampa consistent en un taller amb
places limitades i molt interactiu per intercanviar impressions i preguntar aquells
dubtes i patiments que tots tenim amb els fills en aquesta etapa de l’adolescència.

Festa Benvinguda als pares de P
Primer
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El passat 13 de Març es va cel
cel.lebrar la 2a edició de la Festa de Benvinguda a
les famílies de primer, que es fa amb l'objectiu que els pares i mares puguin posar
cara i conèixer les famílies dels nous amics i amigues dels seus fills. L'assistència va
ser molt bona, i també la participació en el co
concurs
ncurs de preguntes de coneixement de
l’Escola preparades pels alumnes de primer. Els alumnes de 4t van oferir un berenar
amb el qual van recollir diners pel viatge de final de curs. Agraïm a les famílies i al
professorat la seva presència.
Posteriormentt es va fer una enquesta entre els pares pera valorar el grau de
satisfacció i rebre els seus comentaris i suggeriments. Hem pres nota de les opinions
dels pares i mares i les tindrem en compte per a les properes edicions, doncs creiem
que és una bona forma
a perquè les noves famílies que s’incorporen cada any a
l’Escola es puguin conèixer entre elles.

