FULL INFORMATIU 3
CURS 2016-17 - OCTUBRE
SUMARI

1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
2. RECOLLIDA DE TAPS DE PLÀSTIC
3. ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA
4. ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
5. COMISSIÓ PEDAGÒGIC
6. NOVETATS AL WEB

1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
4t → 4t B dimecres 2 de novembre, 4t A dijous 3 de novembre a la tarda. Impremta
La Comercial, Molins de Rei. Emmarcat dins del projecte de Festa Major sobre el
cartellisme els infants de 4t aniran a visitar la Impremta La Comercial a Molins de Rei.
Sortiran de l’escola molt puntuals a les tres.
3r→ dijous 3 de novembre, tot el dia. Els infants de 3r van d’excursió al Parc Natural de
Sant Llorenç de Munt i l’Obac. Allà tindran l’oportunitat de pujar amb el seu grup el cim
que dóna nom a la seva classe, la Mola i el Montcau. L’hora d’arribada serà
aproximadament a les 17’00 . Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han
de portar dinar. Recordeu de portar un calçat adequat per caminar.
2n--> dijous 3 de novembre, tot el dia. Sortida al massís del Garraf. Els grups de 2n faran
una excursió pel Parc Natural del Garraf, pujaran a la Morella i El Puig de les Agulles. Els
infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Recordeu de
portar un calçat adequat per caminar.
P4→ dimecres 2 de novembre, només matí. Els infants de P4 faran una visita al taller

del4 Jaume a Can Malvehi. És un artista, creador de gegants i capgrossos que els ajudarà
en el procés del seu projecte de Festa Major. Esmorzaran a l’escola i després hi aniran
caminant ja que està molt a prop.

2. RECOLLIDA DE TAPS DE PLÀSTIC
El curs passat des del Consell d’Escola (espai de participació dels infants) van decidir fer
una recollida de taps de plàstic per aconseguir diners. En aquests primers Consells han
retomat el tema i han decidit posar en marxa de forma sistemàtica la recollida d’aquest
material.
Els mateixos infants ens fan arribar el escrit :
Aquest curs començarem des del primer trimestre la recollida de taps.
L'any passat es va proposar recollir diners per a l'escola, però hem decidit que donarem els
taps a la fundació: FCPC (Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral). Aquesta fundació
porta els taps a una planta de reciclatge i amb els diners que aconsegueixen els inverteixen
principalment en l'educació d'infants i adults amb paràlisi cerebral.
Des d'ara ja podeu portar taps per contribuir en aquest projecte.
Per mes informació podeu consultar a la seva web
fcpc.cat

3. ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA
Tal i com vam avançar en el darrer full informatiu, us recordem que la convocatòria per la
Assemblea General d’Inici de curs serà el proper dimecres, 16 de novembre a les 20h en
el menjador.
L’Ordre del dia serà el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentació AMPA
Presentació per part de l’escola del PAGC. Pla Anual General de Centre
Proposta de pressupostos AMPA
Exposició del treball que està portant a terme la Comissió de Menjador
Comissió de Festes
Renovació Consell Escolar
Altres
Precs i preguntes

Ja sabeu que si voleu fer arribar alguna proposta, ho podeu fer a través dels vostres
delegats de classe.

Com sempre, l’Assemblea és un espai on es representen els interessos de tots, per tant
obert a totes les famílies que formem part de la comunitat educativa de la nostra escola.

4. ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
Cada dos anys es celebren les eleccions als Consells Escolars de Centre. Aquest any, el
procés està al caure i per això, volem fer-vos partícips de la importància d ‘aquest òrgan de
participació on tots els sectors de la comunitat educativa estan representats. El sector
famílies representa un terç de la composició global del Consell Escolar i la formen pares i
mares de l’escola.
El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del
centre i té entre d’altres les funcions les de:
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres
cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els
resultats.
d) Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
I sobretot és un espai més per compartir el projecte de centre on famílies i docents podem
treball plegats per engrandir en nostre projecte tot tot fent xarxa.
El procés electoral s'efectua per renovar la meitat dels membres de cadascun dels sectors
que formen els consells escolars. Les dates habituals del procés electoral acostumen a ser
aquestes:
Tenim la voluntat, igual que els darrers anys, de poder fer les votacions amb propostes de
diferents candidats, és per això que us animem a participar en aquest procés de presentació
de candidatures.
Per això a totes aquelles persones que tingueu ganes de participar us animem a que ens
feu arribar la vostra candidatura a través del correu electrònic de l’escola:
● Un fotografia vostra amb el vostre fill/a per tal que totes les famílies us puguin
identificar
● Una breu presentació vostra
● Una breu exposició dels motius per els quals teniu ganes de formar part del Consell
Escolar
ENS AGRADARIA TENIR LES VOSTRES CANDIDATURES ABANS DE L’11 DE
NOVEMBRE. ANIMEU-VOS!!!

5. COMISSIÓ PEDAGÒGICA
La comissió pedagògica, formada per mestres, mares i pares de l’escola es torna a posar
en marxa amb ganes d’encarar nous reptes.

Per a aquest curs ja hi ha propostes interessants sobre la taula. Ens agradaria sumar a
totes les persones que tinguin ganes d’afrontar nous reptes. Ens trobarem el proper
dimarts 8 de novembre a les nou del vespre a la biblioteca l’escola per concretar objectius
i accions. Us animem a participar-hi!

4. NOVETATS AL WEB
1. El Montcau-> Presentació de la reunió de famílies
2. Cavall Bernat-> Sortida a la biblioteca
3. Cròniques de 6è: arts escèniques, la festa major, la nostra benvinguda els infants de
P3, la història de la meva vida.

