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EL PRIMER PROJECTE AMPA-ESCOLA

COMISSIÓ DE PROJECTES ESCOLA

L’AMPA planta la seva primera
llavor amb el projecte AMPAESCOLA, els arbres dels desitjos.

La comissió de pares i mares
que ha treballat aquest
projecte ha posat tot el cor, el
seu temps, les seves eines i
“habilitats” personals per ferho possible.
Podeu veure alguns moments
de les dues jornades en que es
va dividir el projecte. Pares
fent la part més dura com els
forats i la plantada dels arbres.

Des del dia 2 de juny comptem
amb dos amics més a l’Escola Can
Roca. Es tracta de dos arbres que
donaran més ombra al pati
d’infantil, on és tan necessària a
l’estiu; i on els alumnes de P5 que
deixen el cicle infantil, penjaran
banderoles de tela amb els seus
millors desitjos pels companys
més petits que s’hi queden.

Altres mamis confeccionant
amb molta cura les banderoles
i imaginant quins seran els
desitjos que en uns dies
penjaran al vent.

AMPANEWS

Esperem haver-vos contagiat la
il·lusió i el compromís amb el qual
treballem dia a dia perquè els
beneficiats siguin els nens.
Això és un començament, una
petita mostra de la feina que
realitzem per contribuir a la
millora del espais exteriors com a
font d’aprenentatge i, el que és
més important, contribuïm a que
els nostres nens i nenes siguin
més feliços.
Tots aportem el nostre gra de
sorra, i per poder seguir
treballant és importantíssima la
col·laboració
de
totes
les
famílies.
L’aportació de la quota de l’AMPA
és fonamental per fer possible
molts més projectes, com aquest
i millors, a part de tenir
avantatges econòmics en llibres,
roba escolar, etc…
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Els pares i mares que participem a l’AMPA treballem en diferents
comissions independents per poder donar el millor de nosaltres
de forma desinteressada i en benefici, únicament, de tots els
nens de l’Escola Can Roca. Plegats podrem fer de la nostra
escola, la millor!
Des de la Comissió de Projectes Escola ens hem posat mans a
l’obra col·laborant amb dos dels diferents projectes que l’Escola
havia ideat pel pati de primària: un sorral i un restaurant.
És molt emocionant per nosaltres
participar en la construcció d’un espai
educatiu i d’experimentació, fora de
les aules i on els nostres fills i filles
gaudiran tant. Aquí teniu una idea.
Us deixem amb la mel als llavis....?

Pensem que pot ser un gran al·licient pels alumnes que fan
futbol federar-se i desafiar a altres escoles del Baix Llobregat.
La darrera paraula la teniu els pares. Qui sap les promeses del
futbol que tenim a l’Escola! I pel curs que ve tenim una novetat,
l’extraescolar d’Atletisme. Preparats, llestos....?

Entre tots, tot és possible.
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Com ja sabeu l’AMPA sempre
col·labora a les festes de l’Escola
amb diverses aportacions com:

- L’animació musical i la “master
class” de Zumba a la Festa de la
Primavera.
- Els sucs i els gots de l’esmorzar
de final de curs pels alumnes.
- També hem regalat les orles a
tots els alumnes de 6è.
- La donació de 3 lots de roba per
a la rifa de la Festa de Germanor,
i moltes novetats que estem
preparant i que no us les podeu
perdre. Un photocall molt divertit
us espera!
Desitgem que sigui una festa
entranyable per a tots vosaltres.

S’ha renovat contracte amb Scolarest ja que les famílies estaven
molt contentes i a l’Escola també li ha semblat bé. I a més hem
aconseguit millores: un monitor de parla anglesa, un racó al pati
amb jocs didàctics per crear i construir somnis, i més
participació a les festes, com la castanyada.

Hem creat uns packs a preus immillorables i proposem una
novetat, el pagament amb transferència bancaria amb entrega
personalitzada pensant, sobretot, en aquelles famílies que us és
impossible passar pel despatx de l’AMPA. Esperem que us sigui
d’ajuda.
Regalem l’agenda a les famílies que comprin el llibres a través
de l’AMPA. També aportem a l’Escola els llibres socialitzats
(llibres que compra l’AMPA per donar-los a l’Escola i que els
alumnes no els hagin de comprar).

