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Benvinguts al nou curs 

Des de la Junta de l’AM-

PA us volem donar la 

benvinguda a aquest nou 

curs que acaba de co-

mençar, tant a les famíli-

es que ja eren sòcies 

com a les noves famílies 

que s’han incorporat a 

l’associació. 

Amb l’edició d’aquest 

butlletí volem donar a 

conèixer les activitats que 

fem i volem que serveixi 

per a tenir a les famílies 

informades. 

Esperem superar les acti-

vitats realitzades el curs 

passat i per a això neces-

sitem la vostra ajuda. 

ANIMEU-VOS!!!! 

Extraescolars 

En aquest mes d’octubre 

han començat les extra-

escolars escollides per 

les famílies. 

Només han sortit tres 

tipus, però us informem 

que es podem obrir no-

ves sempre que surti un 

grup amb alumnes sufici-

ents. 

També us recordem que 

podeu inscriure als vos-

tres fills o filles a les acti-

vitats que ja han comen-

çat. 

Recordeu: són les famíli-

es les que tenen la última 

paraula, VOSALTRES 

DECIDIU quines extraesco-

lars voleu i quan es porten a 

terme. 

En el cas de l’activitat de 

futbol, els alumnes participen 

en una lliga amb altres 

col·legis de Sant Feliu; els 

partits es celebren en horari 

post-lectiu i els dies que té 

assignats cada escola. Per al 

bàsquet es celebren partits 

amistosos amb altres clubs. 

Abans d’acabar el curs es 

celebra la Festa de l’Esport 

on es mostra el que s’ha fet 

durant el curs i es convida a 

altres escoles o clubs. 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

13:30  -   14:30  ANGLÈS P4  -  P5   

16:30  -  18:00  ANGLÈS  1r - 2n   
ANGLÈS  3r   -  4rt 

BÀSQUET  
FUTBOL 

Butlletí informatiu 

Nº 001  

Octubre 2018 

Decoració de les grades del pati d’infantil. 

Reunió informativa colònies P5 a 5è. 
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P5  - 1r  -  2n 3r - 4rt  -  5è  -  6è 

Tallers - Jocs organitzats i del món  -  Ball  

Jocs d’expressió musical  -  Pati lliure 
Jocs organitzats (2) -  Esport (2)  -  Pati lliure 

Presentació del servei de menjador 

Des de la Comissió de Menjador 

aquest any es va voler iniciar el curs 

amb una reunió informativa per tal de 

donar a conèixer el servei que es dóna 

i el funcionament general del mateix. 

La reunió es va celebrar el passat 4 

d’octubre. 

Es va informar de les empreses res-

ponsables del servei: responsable de 

la cuina (Scolarest) i monitoratge 

(Esplai Sant Feliu). 

Es va explicar el sistema de beques i 

com es gestionen des de l’AMPA. 

Un altre punt que es va tractar va ser 

el de les activitats que es fan durant el 

servei, doncs tot no és només dinar. 

Us presentem el llistat d’activitats que 

fan els vostres fills o filles durant 

aquest espai educatiu fora de l’horari 

lectiu. 

Socialització de llibres 

Equip de monitors, d’esquerra a dreta: 
Pau, Míriam, Laura, Sara, Patrícia, Alex i 

Carlos. 

La Yolanda, la nostra cuinera. 

El menjador de P3 i P4. 

Des de la Comissió de Socialització 

de llibres aquest any es va proposar 

un canvi en la forma d’entregar els 

llibres socialitzats a les famílies. La 

falta de persones voluntàries per a 

poder revisar a totalitat dels llibres 

ha fet cada cop més difícil aquesta 

tasca. 

És per això que aquest any s’ha 

provat una forma diferent i que invo-

lucra a la totalitat de famílies: s’han 

entregat els llibres a les famílies per 

a que siguin aquestes les que facin 

la feina de revisar l’estat dels llibres 

rebuts i folrar en cas necessari. 

D’aquesta forma pren més notorie-

tat el compromís signat per les famí-

lies i els alumnes, que, d’aquesta 

forma prenen consciència del que és 

realment socialitzar. 

A més d’aquest canvi, també s’ha 

implantat el sistema de penalització 

per a aquelles famílies que no van 

retornar els llibres socialitzats dels 

curs passat: “Llibre no retornat, llibre 

no entregat”. Per exemple, una famí-

lia que no ha entregat el llibre de 

medi de 4rt i no rebrà el llibre de 

medi de 5è.  

Tot i que els llibres de matèries es 

socialitzen a partir de 3r, hi ha llibres 

de lectura que estan socialitzats a 1r 

i 2n. També es socialitzen els dicci-

onaris. 

Us recordem que a partir d’aquest 

curs ha entrat en funcionament 

l’obligatorietat de ser soci de l’AM-

PA des de l’entrada al centre per a 

poder socialitzar els llibres sense 

penalitzacions (segons acord pres 

a l'Assemblea general del 7 de no-

vembre de 2017). 

COMENÇA EL NOU CURS 
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Un AMPA de tots 

Us recordem que l’AMPA la formem 

totes les famílies, no només les que 

formen part de la Junta. Per tant, us 

convidem a participar en tota l’orga-

nització de les activitats, ja sigui de 

forma directa (com a integrant de la 

Junta, vocal, etc.) o de forma indirec-

ta (ajudant en les activitats, propo-

sant noves activitats, divulgant la 

nostra feina, etc.). 

Què és la Junta 

La Junta és la representació dels 

socis i està formada pels següents 

càrrecs: Presidenta, Secretari, Treso-

rera, Responsable de menjador, res-

ponsable de socialització de llibres, 

responsable de festes, Comunicació, 

encarregat de girs bancaris i vocals. 

Un dels membres també forma part 

del Consell Escolar. 

Canvis en la Junta 

Tot i que és un tema que es parlarà 

en la propera Assamblea General, a 

la qual esperem que hi assistiu tots i 

totes, us avancem que aquest curs 

és l’últim per a tres dels càrrecs im-

portants de la Junta: tresorer, res-

ponsable de menjador escolar i se-

cretari. És necessari, per al bon fun-

cionament de l’AMPA, que es pre-

sentin voluntaris per a cobrir aques-

tes vacants durant el present curs 

per a poder fer la transició sense pro-

blemes. 

Què es fa des de l’AMPA? 

Per a aquells que encara no ens co-

neixen, hem de dir que gestionem els 

següents serveis: acollida matinal, 

menjador escolar, biblioteca escolar i 

estudi assistit (subvencionat per l’A-

juntament), activitats extraescolars, 

festes fora de l’horari lectiu, colònies, 

projecte de socialització de llibres 

(una part subvencionada per l’Ajunta-

ment) i, en ocasions, ajudes econò-

miques a l’escola. També es gestio-

na l’acollida durant les reunions de 

cada classe. 

També participem al Consell Escolar, 

grup d’AMPES de Sant Feliu de Llo-

bregat i a l’Escola de Famílies. 

Estem inscrits a la FAPAC, Federa-
ció d’Associacions de Mares i Pares 

d’Alumnes de Catalunya. 

Fem una aportació a les classes de 
6è que deixen l’escola, per tal que ho 

puguin invertir en el seu fi de curs. 

Per tal de donar un millor servei als 
nostres associats, disposem d’una 
secretària contractada que, a més de 
fer tasques administratives, està a 

l’oficina de dilluns a dijous. 

COMENÇA EL NOU CURS 
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Horari d’atenció presencial: 

Dilluns a Dijous 

de 16:3 a 18:00 hores 

AMPA ESCOLA A. GAUDÍ  

Teléfono: 93 685 52 73 

Correu: ampagaudi@gmail.com 

Segueix-nos a les xarxes socials: 

 

http://agora.xtec.cat/ceiparquitectegaudi 

https://www.facebook.com/ampaarquitectegaudi/ 

https://twitter.com/ampagaudi  -  @AmpaGaudi  

Ctra. Sanson, 10 

08980 Sant Feliu de Llobregat 

Noves propostes 

Projecte de Biblioteca 

Durant l’any passat es va elaborar 

el Projecte de Biblioteca, que es va 

entregar a la Direcció del Centre i a 

la Comissió de Biblioteca. Amb 

aquest projecte es vol intentar dina-

mitzar la biblioteca. El curs passat 

es van dur a terme dues propostes, 

en forma de tallers participatius, per 

part de l’AMPA: “Endevina, endevi-

nalla” i “La fàbrica de contes”. Es-

tem treballant per a poder oferir 

més tallers. ESPEREM LES VOS-

TRES IDEES I PROPOSTES. 

Carnet de soci 

Volem posar en marxa un carnet de 

soci que serveixi per alguna cosa 

més que per a comprar els llibres. 

Estem buscant empreses i botigues 

que ofereixin descomptes i/o ofertes 

per a les famílies associades.  

Quan tinguem més informació us ho 

farem saber. Si coneixeu alguna 

empresa que estigui interessada, ja 

sabeu, ens ho comuniqueu. 
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GAUDIr en família 

Tot i que es va presentar a l’Assem-

blea del curs passat, encara no s’ha 

posat en funcionament. Volem que 

es puguin fer tallers i sortides en 

família de forma esporàdica: tallers 

a l’escola, sortides per Sant Feliu, 

excursions a teatres, parcs temà-

tics, etc.  

Es tracta de fer coses en família, 

conèixer altres famílies i poder gau-

dir de descomptes en activitats de 

grup. Vosaltres proposeu i nosaltres 

ho intentarem.  

Voleu anar al Tibidabo o Catalunya 

en miniatura? Voleu fer un taller de 

costura al col·legi? Voleu visitar 

algun museu? Preferiu anar a veure 

una obra de teatre? US ESCOL-

TEM. 

 

Taller “La fàbrica de contes” 

Proposta 

http://agora.xtec.cat/ceiparquitectegaudi

