
 

TIÓ I REIS 

Tenim molta sort! Els nostres fills/es es 

porten molt bé a l’escola ja que els Reis 

han passat per totes les classes. El dilluns,  

quan van tornar a l’escola, hi havia algun 

regal per obrir des de P3 a 6è. Ah! I els més 

petitons encara es porten millor, perquè no 

tan sols els hi han portat regals els Reis, 

sinó que van alimentar molt bé el tió qui ha 

cagat unes 

quantes 

llaminadures i 

alguna petita 

joguina per a 

cada nen/a. 

Enhorabona a 

tots!  

Confiem que l’AMPA pugui continuar finançant 

aquest projecte ple d’il·lusió i anonimat.  

 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL 

Ja s’acosta el Carnaval i ja 

està tot en marxa per 

assegurar que aquest any 

també tindrem carrossa. Si teniu ganes de 

col·laborar, sereu molt benvinguts.  

Ens repetim, el dia 5 de febrer recordeu 

que ens trobarem al gimnàs de l’escola  per 

a recollir la disfressa, assajar el ball i 

menjar una bona xocolatada.  

Des d’ara ja fem una crida conforme 

necessitem un local per l’any que ve. Un 

local on poder guardar el material dels 

carrossaires i on poder treballar per fer una 

carrossa. Gràcies per difondre-ho. 

 



 

EXTRAESCOLARS 

En aquestes altures del curs, ja podem 

informar de quines extraescolars s’estan 

realitzant aquest curs 2016-2017.  

 

Organitza:    
 

Acollida matinal 17 

Teatre petits 7 

Teatre mitjans 6 

Anglès 1 2 

Anglès 2 4 

Anglès 3 6 

Anglès 4 4 

Anglès 5 7 

Anglès 6 10 

Casal tarda 2 

Mecanografia 
Iniciació 

8 

Mecanografia 
Ampliació 

9 

Plàstica  3 

Ioga 1 

Organitza:  

Grup 1 12 

Grup 2 5 

 

 

Com es pot comprovar a partir de la taula 

adjuntada s’estan duent a terme una 

diversitat d’extraescolars amb una 

participació correcta. Hi ha extraescolars 

com l’acollida matinal consolidada; i altres, 

com els tallers de robòtica iniciats aquest 

curs per “Innova’t i educació” que estan 

donant els resultats esperats.  Confiem 

poder mantenir aquesta diversitat i si teniu 

algun suggeriment per a proposar, ens ho 

feu arribar.  

 

MENJADOR 

Des del Departament d’Ensenyament ens 

han autoritzat el pla de funcionament del 

servei escolar de menjador pel curs 16-17. 

Aquest pla de funcionament incorpora 

alguna novetat que ara us resumirem. Per 

motius de volum, s’estan realitzant tres 

torns (en lloc de 2, que era l’habitual) al 

menjador. Actualment, hi ha dies on es 

serveix dinar a uns 200 alumnes el que ha 

implicat aquesta reorganització. Així 

l’horari de dinar del migdia, queda: 

 

P3 – P5: 12:30 – 13:15 

1r – 3r: 13:15 – 14:00 

4t – 6è: 14:00 – 14:45  

 

 

Recordem que en l’horari de menjador hi 

ha un equip de monitors que asseguren el 

bon funcionament del servei. S’ha ampliat 

en 1 el número de monitors per a dur a 

terme el tercer torn, el que implica baixar 

el número d’alumnes que es 

responsabilitza cada monitor i poder donar 

una millor atenció. Aquest monitoratge 

ajuda a dinar els més petits i acompanya 

als més grans. A part, una vegada 

finalitzada l’estona dedicada a menjar, 

gestiona el temps per tal que les dues 

hores i mitja que disposen al migdia siguin 

amenes i profitoses. Els alumnes de P3 són 

acompanyats a una aula per tal de 

descansar una estona, si les famílies hi 

estan d’acord. 

També, com a novetat, 

anunciar que el programa 

d’higiene dental s’ha 

ampliat fins a P4 i es 

continuen fent millores en 

tema de material.  

 



 

 

EDUQUEM EN FAMÍLIA 

Més val que agafeu l’agenda! Ja que aquest 

febrer tenim una 

xerrada doble  al gimnàs  

de la nostra escola a les 

21h.  La Carme Pujol 

vindrà el dia 2 de febrer 

i el 16 de febrer per 

parlar-nos: 

1a sessió: Recursos emocionalment 

ecològics per créixer junts pares i fills. 

2a sessió: Vacunar la frustració, estimular 

la resiliència.  

Ens hi trobem!  

VEC 

El Viatge Esportiu Comarcal (VEC) és un 
programa poliesportiu que es desenvolupa 
els caps de setmana, pensat  perquè en el 
mateix espai  participin tant nens/es de P3 
fins a 6è de primària, com les famílies 
acompanyants. Un esport concret i diferent 
en cada centre escolar és el que 
caracteritza les diferents parades del 
viatge.  

La primera parada esportiva tindrà lloc al 
nostre centre el 26 de febrer. Aquesta 
parada és organitzada per l’escola de la 
Vila i la Draga . Els alumnes de 5è i 6è 
practicaran handbol; els altres realitzaran 
esports en equip.  

SORTIDA FAMILIAR  

Reserveu-vos el diumenge 26 de març, ja 

que estem molt animats per anar-nos 

d’excursió i fer un matinal cultural i 

divertit. I per sobre de tot, compartir una 

bona estona amb els nostres fills i amb 

altres famílies d’una forma ben relaxada i 

amena. Us anirem informant! 

 

AGENDA 

Fem un resum de tot el que us hem 

presentat: 

□ 2 de febrer: xerrada “Eduquem en 

família” a la Vila, 1a sessió.   

□ 5 de febrer: gimnàs de la Vila, 

recollir disfressa i assajar ball (amb 

xocolatada inclosa). 

□ 16 de febrer: xerrada “Eduquem en 

família” a la Vila, 2a sessió.  

□ 18 de febrer, Carnaval. 

□ 26 de febrer, VEC a la Vila.  

□ 26 de març, sortida familiar.  

 

7 DIFERÈNCIES  

A veure si trobes les 7 diferències!!!  

 

Gràcies       AMPA La 

Vila 

I recordeu que ens podeu trobar: 

https://ampalavila.wordpress.com 

correu: ampalavila@gmail.com 

Facebook: AMPA LA VILA 

https://ampalavila.wordpress.com/
mailto:ampalavila@gmail.com


 

BON ANY 2017! 

Ja ha començat un nou any, el 2017. I des 

de l’AMPA us desitgem el millor per aquest 

nou any! Però també sabem que per a  

aconseguir el millor, no tot és qüestió de 

sort i moltes vegades, és qüestió de treball 

i esforç. I per això, us expliquem que hi ha 

temes que us vam encetar en l’últim 

“Bumerang” que ja van en la bona línia i 

altres que cal seguir treballant.  

1.- Estem contents que totes les famílies 

associades a l’AMPA disposin del carnet 

que les acredita  

com a tals i que 

els permet 

gaudir d’un 

descompte en 

determinades 

papereries i llibreries de Banyoles.  

2.- Per motius de seguretat i normativa 

s’ha hagut de fer 

front a una inversió 

important en el 

menjador que ha 

estat un nou 

muntacàrregues. Ha 

estat una despesa 

compartida entre 

l’AMPA i l’Ajuntament de Banyoles.  

3.- Aquest mes de gener s’ha iniciat l’Escola 

de Famílies, per tal de facilitar la 

interrelació entre tots els pares i mares de 

l’escola i ajudar a una  integració més 

global.

 

 

 Si teniu ganes de venir per millorar el 

català o per ajudar a aprendre’l, sereu molt 

benvinguts. Ens trobarem al vestíbul de 

l’entrada principal de l’escola, cada dilluns 

a les 3. 

4.- Referent al tema de les adscripcions, 

després de diverses reunions en aquests 

moments estem a l’espera de que surtin 

les adscripcions definitives pel curs 17-18.  

Novetats:  

5.- Voldríem crear un grup on hi figuri un 

representant (pare o mare) de cada classe 

per tal d’assegurar que la informació de les 

coses que passen a l’escola arriben a 

tothom.  No ha de ser necessàriament un 

membre de l’AMPA. 

6.- Ens agradaria disposar d’un llistat de 

voluntaris. És a dir, pares o mares que 

acceptarien donar un cop de mà en 

moments puntuals i ens aniria bé, que ja 

estiguessin en un llistat per tal de ser tot 

més àgil. Així que si estàs interessat/da ens 

ho comuniqueu via correu electrònic.  

7.-No sé si us haureu donat compte que hi 

ha hagut un canvi de conserge. En Lluís se 

n’ha anat a un altre centre i ens ha arribat 

en Ramon, a qui donem la benvinguda.  

 


