Darrerament hem fet...
Regal de Nadal
L’Ampa amb col·laboració amb l’empresa del
menjador i l’escola, ha contribuït a que els
nostres fills tinguin la piràmide de cordes que
hi ha al pati. Com heu pogut comprovar, ha
tingut molt èxit !!.

Xerrades
Aquest darrer curs hem realitzat 3 xerrades de
“L’escola de pares” amb un gran èxit de
participació. Pel proper curs volem continuar
oferint-vos més xerrades de temes relacionats
amb l’educació dels nostres fills.

Roba del’escola
Com ja vam informar, hem ofert un
dessuadora i una samarreta de màniga curta
en color taronja amb el logo de l’escola. Ara
que s’acosta el bon temps, hem fet una nova
comanda de samarretes perquè equipeu als
vostres fills i filles.

Ens trobareu a:
Despatx Ampa (davant P5):Dijous de 16:30 a 17:30
ampasanroma@gmail.com
http://www.ampasanroma.cat
https://www.facebook.com/salvadorsanroma
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Nova Junta de l’Ampa

Actualment treballem en...

En l’assemblea general de socis realitzada el passat 7 de març, es va escollir una nova junta per als
propers 2 anys composada per:

Problemes amb el banc

President: Toni Vidal
Secretària: Cristina Granado
Tresorera: Belén Payá
Vocals: Noelia Delpuy, Dunia Garcia, Natalia Quercia, Sergi Pérez, Mireia Ribas, Luz Pocostales,
Begoña Goicoechea, José Antonio Espinosa, Carmen Aunión, Manel Artigas
Aquesta nova junta s’organitza en comissions (extraescolars, llibres, festes, xerrades, roba, etc.) com ha
estat la forma normal de funcionament de les anteriors juntes. Aquest cop, i per fomentar la participació
de més famílies, totes les comissions estan obertes a la participació de les mares i pares sense haver de
formar part de la junta. Animeu-vos a participar i a formar noves comissions, carnestoltes, colònies, etc.
Entre tots farem una NOVA AMPA amb NOVES IDEES i NOUS PROJECTES
Des de la nova junta volem agrair a les mares i pares que han format part de la darrera junta de l’Ampa,
la seva implicació i dedicació en els darrers anys. Moltes gràcies per la feina feta !!!

Extraescolars i acollida
Pel proper curs volem millorar i augmentar l’oferta i la qualitat de les activitats extraescolars. També
volem oferir la possibilitat de fer extraescolars al migdia, i tornar a oferir l’extraescolar de piscina així com
altres de noves.
Actualment estem parlant amb l’escola un canvi en l’ubicació de l’acollida i en el funcionament habitual
d’aquesta, entrades, sortides, ús del pati, etc.
Aquestes novetats encara les estem preparant i estem pendents de mantenir reunions amb les diverses
parts implicades, l’empresa que actualment ens ofereix aquest servei, l’ajuntament, i l’escola. Us anirem
informant.

Festa de final de curs
Ja hem començat a preparar la GRAN FESTA DE FINAL DE CURS, que volem que sigui diferent amb
novetats, sorpreses i una mica de màgia !!! Prepareu-vos pel cap de setmana del 14 i 15 de juny.

Demanem disculpes a les famílies que no se’ls
ha cobrat la quota de l’Ampa de forma
domiciliada. És un problema de l’entitat
bancària, totalment aliè a l’Ampa

LOPD
Per canvis en la normativa sobre protecció de
dades, l’Ampa està fent un esforç per adequar el
funcionament als nous requeriments legals. Per
aquest motiu, properament, us demanarem el
vostre consentiment per a l’ús d’algunes de les
vostres dades.

Llibres de text
Pel proper curs posarem a la vostra disposició
una nova manera de comprar els llibres, a
traves d’una plataforma d’internet amb uns
descomptes molt atractius. El mes de maig us
informarem més àmpliament.

Quota socis
Tot i que la quota de 18 euros és molt inferior a
la mitja de les Ampes de Catalunya (27 euros),
corren temps difícils i pel proper curs no
l’apujarem.

Anem d’excursió al Corredor
El proper diumenge 27 d’abril anirem al
corredor. Ens trobem a les 11:00 davant l’escola
i cal que us porteu el dinar i roba còmode per
jugar amb els nens !!!.

