BUMERANG
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES - AMPA LA VILA
NÚMERO 19

CURS 2020-2021

DESEMBRE 2020

Felicitació de Nadal creada col·laborativament amb tots els desitjos pel nou any que heu enviat.

GRÀCIES / MULTUMESC / GRACIAS / THANKS /شكر



REPRESENTANTS DE L'AMPA, PER CURSOS

Hem iniciat un nou curs. La Junta de l'AMPA com
cada any té moviments, comencen pares nous i en
pleguen. Tots els associats a l'AMPA ens agradaria
que tinguéssiu clar quins membres de la Junta de
l'AMPA es troben en els cursos dels vostres fills per

tal de poder comunicar qualsevol tema d'una
forma més directa. En la foto adjunto posareu cara
a la major part de membres, tot i que encara en
falta algun/a.
Els membres de la
Junta
col·laborem
voluntàriament i ens
organitzem
en
comissions junt amb
l'escola, per tal de
poder fer que la
nostra escola sigui
millor dia a dia.
Us
animem
a
participar a l'AMPA!
La porta sempre està
oberta. Les reunions
de l'AMPA es duen a
terme el primer
dimarts de cada mes,
via
online.
Els
interessats envieu un
correu i us enviarem
l'enllaç. Gràcies!!

€

INVERSIONS

Com cada curs a l'Ampa hem ajudat a l'escola a
millorar els equipaments pels nostres nens.
Prèviament al confinament ja s'havia previst una
compra important de material tecnològic per
completar tots els nivells. Enguany la inversió ha
estat la col·laboració en la compra de tauletes.
Amb l'ajuda de tots els associats hem aconseguit
que l'escola hagi pogut comprar fins a 24 noves
tauletes electròniques per cicle superior i inicial.
Així també hem invertit en la compra de noves
pissarres, auriculars per l'aula informàtica i per
actualitzar els 2 ordinadors d'educació infantil. En
total hem invertit 3.100 €. Moltes gràcies als pares
i mares que ajuden a fer una escola millor.

Durant aquest curs escolar i en funció dels
ingressos, s'acordarà un nou conveni amb l'escola
per a dur a terme inversions en aquest curs.
Aquestes inversions són un acord entre l'AMPA i
l'escola. Podent ser les propostes per les dues
bandes.
Si encara no sou socis, doneu-vos d'alta. Amb
només 30€ aconseguirem realitzar noves
inversions a l'escola. Entreu a la web de
l'AMPA: https://ampalavila.wordpress.com/

MENJADOR

L'Aina, la Marga, en Xavier, l'Arnau, la Patri,
l'Albert, la Isabel i en Nil són els monitors de
menjador amb la seva coordinadora, la Mari, qui
ens ha transmès les següents paraules:
"Des de menjador dir-vos que estem treballant
amb moltes ganes i molt d'esforç per tal
d'aconseguir un bon funcionament i un menjador
escolar de qualitat.
Aquest curs treballem especialment la distància
social i la importància de protegir i protegir-nos,
amb l'ús de la mascareta i el rentat freqüent de
mans.
Estem molt contents i satisfets de la tasca que
realitzem en conjunt amb els vostres fill/es.
Gràcies"



Des de la comisió de menjador vetllem perquè la
gestió del menjador funcioni correctament.
Aquest curs hem introduït l'app per facilitar la
gestió a les famílies, també juntament amb
Serunion hem apostat per una nova metodologia
a l'hora de gestionar petits conflictes que puguin
sorgir entre els alumnes. Els monitors parlen i
raonen amb el grup per tal d' aconseguir entre tots
un clima més tranquil i comfortable a l'hora de
menjar.
Revisem els menús i fem controls de qualitat
periòdics dels aliments que es serveixen, per
assegurar que els nostres infants mengen sa i
equilibrat.

Les gestions de menjador es realitzen a
partir de l'aplicació: ColeChef. Qualsevol
problema, comuniqueu-ho.

GESTIONS FAVORABLES

El curs es va iniciar amb l'entrada dels alumnes per
8 portes diferents de l'escola i tal com us vam
informar al principi, es van fer gestions per
solucionar un problema greu de seguretat pels
alumnes de l'entrada del carrer Canat, així com
pels usuaris del carrer Canat. En aquest cas, les
queixes dels pares i de l'AMPA van donar com a
resultat: millores en l'entrada a 1r i 3r, així com la
presència de policia local en les entrades i sortides
de diversos dies. Per altra banda, finalment s'han
retirat els contenidors d'escombraries del carrer
Canat i millorat les condicions higièniques.

Abans

Ara



NOTÍCIES DE L'ESCOLA
FORMACIÓ TECNOLÒGICA DE PARES

EDUQUEM EN FAMÍLIA
Des de l’AMPA pensem que és clau que les famílies
Degut a les circumstàncies especials i inestables
d'aquest curs, estan preparant. Properament hi
haurà noves xerrades, estem atents a les xarxes.
CARNESTOLTES
Aquest any no hi haurà carrossa però celebrarem
el Carnestoltes d’una manera diferent! La comissió
de Carnestoltes estem treballant per tal que ens
puguem divertir igual! Aviat us en donarem més
detalls.
SISÈ - 6è
Els alumnes de 6è aquests any estem animats i
tenim moltes ganes d’anar de colònies. Estem fent
activitats per recaptar diners i així aconseguir que
tots els nens hi poguem anar‼
1: Com ja sabeu s’han venut números per una
panera carregada de premis i sorpreses que ha
tingut molt èxit!!

2: Els dies abans de la festa de Nadal i quan
tornem de vacances vendrem mascaretes a les
dues entrades principals de l'escola. Valen 7 euros
i són molt xules!
3: A partir del gener es vendran coques i
xocolatines com cada any els divendres, junt amb
la venda de mascaretes. 🍫
Gràcies per la vostra participació i us anirem
informant en funció com evolucioni la normativa
de la pandèmia.

estiguem al dia de l’actualitat digital per poder
acompanyar als nostres fills. I és per això que
estem organitzant uns tallers per a conèixer millor
l’entorn GOOGLE, GMAIL, GOOGLE CLASSROOM,...
Aviat us informarem de les dates.
Si teniu qualsevol dubte o us voleu posar en
contacte amb nosaltres per aquest tema, envieu
un mail a: formaciopareslavila@gmail.com
EXTRAESCOLARS
Les extraescolars que han sortit aquest curs són:
EXTRAESCOLAR
Anglès

NIVELL
P3-P5
1r-2n
3r-4t
5è-6è
Teatre
Experimentació
Ampliació
Mecanografia
4t-6è
Judo
3r-6è
Sensibilització musical P3-2n
Durant el període de tancament de les
extraescolars, totes s'han ofert online. No tots els
alumnes han pogut quadrar els horaris per poderho fer online, però n'hi ha molts que sí. Les famílies
que han valorat aquest esforç, ho valoren
positivament.
Aquest curs és excepcional i sabem que hi ha
moltes famílies que han optat per no apuntar als
seus fills a cap activitat esperant l'evolució de la
pandèmia. Confiem que tot millorari i podrem
tornar a ampliar l'oferta d'extraescolars.

