BUTLLETÍ DE L’AMPA DE L’ESCOLA SANT GERVASI
PRIMER TRIMESTRE CURS 2019/2020
Donem la benvinguda al nou curs a tots els que formen part de la nostra
Comunitat Educativa i especialment als nous alumnes i famílies.
Aprofitem per a animar-vos a participar en les activitats que organitzem i estem
a la vostra disposició per fer-nos arribar els vostres suggeriments o per a
qualsevol dubte. Us esperem!

BENVINGUDA ALS ALUMNES DE P3
El passat dia 12 de setembre,
coincidint amb el primer dia de
l’escola,
l’AMPA va oferir un
esmorzar de benvinguda als nous
alumnes de P3 i a les seves famílies.
Us desitgem que us vagi molt bé i
aprofiteu d’aprendre i divertir-se
molt aquests anys escolars.
Benvinguts a l’escola!

NOU HOTEL DELS INSECTES
Col·laborem amb l’escola
subvencionant el NOU HOTEL
D’INSECTES amb fins científics,
didàctics i de conservació del
medi ambient. Ho trobareu al
costat de la piscina
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CELEBREM LA SCIENCE WEEK
Aquest any s’ha celebrat la 24a Setmana de
la Ciència del 8 al 17 de Novembre i
l’AMPA, com és ja tradició, ha col·laborat
entregant als alumnes una llanterna
recarregable i un mineral per agrair-los el
gran esperit científic que han demostrat
amb els treballs presentats.
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MARATO TV3 – PHOTOCALL PLAYMOBIL
Aquest any també hem organitzat
una activitat solidaria per recaptar
diners i donar-los a la Marató TV3,
enguany dedicada a les malalties
minoritàries.
El día 12 de desembre van fer un
Photocall solidàri de Playmòbil,
aquest
any
patrocinat
per
PHOTOCALL PLAY, EL MUNDO
CLICK i MAGICBOX TOYS.
El donatiu era 1 euro l’entrada, i a
part de poder fer-se les fotografies
amb els fantàstics Playmobil de
1,50 m, els nens rebien un dibuix
de Playmobil per pintar i 2 sobres
de Superzing. També rebien una
butlleta que podien segellar si
trobaven uns cliks amagats en els
estands, situats al pati, a on els
estudiants de 4 ESO havien
organitzat activitats solidàries per a
la Marató
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Entre totes les butlletes es van sortejar dues fantàstiques capses de
Playmobil. Tot un èxist solidari¡¡¡
Hem recaptat 250€ de donatius i l’AMPA ha aportat la mateixa quantitat , és
a dir, des de l’AMPA Sant Gervasi enguany s’ha lliurat un donatiu de 500€
per a la MARATO TV3.

SOM NOTICIA¡¡¡¡

Diari
som Mollet

Pàgina oficial
Marató TV3
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VOLS CONTACTAR AMB L’AMPA?
Tenim diversos canals de comunicació que fan la nostra comunicació més fluida
i és un ajut per aconseguir el que volem per als nostres fills.
Volem escoltar les vostres inquietuds com a pares i com sempre, us animen
molt directament a què ens plantegeu les vostres consultes, suggeriments o
queixes sobre el funcionament de l’AMPA, l’escola o d’aspectes concrets del
vostre curs.
El nostre contacte directe amb la Direcció de l’Escola ens permet traslladar i
donar solucions de forma ràpida i efectiva. Sabeu que estem interessats a
rebre totes aquelles iniciatives i propostes que puguin fer de nosaltres una
associació millor. Qualsevol proposta serà ben rebuda. Animeu-vos a fer-les
servir¡¡¡

Canals de comunicació:

• Web de l’AMPA disposem d’un lloc que ens ajuda a estar en tot
moment en contacte amb tota la Comunitat Escolar.
Ampa.santgervasi.org (amb formulari per a contactar)
• Twitter: @AmpaSantgervasi. Ja som més de 437 seguidors
• Email : ampa@santgervasi.org

Associació de Mares i Pares de l’escola Sant Gervasi

Gener 2020

ampa@santgervasi.org

Beneficis de ser soci :
• Col·laboraràs perquè es realitzin en benefici dels alumnes una millora de les
condicions del col·legi;
• Rebràs descompte en les quotes de les activitats organitzades per l’AMPA (si AMPA
decideix demanar quotes);
• Tindràs un contacte important per aportar idees, suggeriments, fer-nos saber
problemes o queixes que podem adreçar a la direcció de l’escola;
• Tindràs preferència en l’assignació de places a les activitats organitzades per
l’AMPA;
• Tindràs representació davant la Direcció, en Consell Escolar perquè es senti la teva
veu també;
• Col·laboraràs que es mantinguin activitats per als nens / es que són
responsabilitat exclusiva o compartida de l’AMPA i col·laboraràs en la promoció i
posada en marxa de noves iniciatives
• Col·laboraràs perquè es realitzin compra de material educatiu en benefici dels nens
/ es a millor la qualitat de l’educació; i
• Rebràs carnet de soci que et donarà descomptes exclusius en diferents
establiments i entitats en p.ex. Mollet del Vallès, la Llagosta, Santa Perpètua;
Caldes de Montbui, Sant Fost de Campsentelles, Montmeló

Com fer-se soci de l’AMPA
• A la matrícula/ inscripció de l’alumne, posant al formulari que vols ser soci d’AMPA.
• Si el teu fill/a ja està matriculada, has de contactar amb nosaltres a través del
formulari que hi ha a la web de l’AMPA.
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EMPRESES COL.LABORADORES AMB DESCOMPTES PER SER SOCI DE L’AMPA:
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Visita la nostra Web AMPA Sant Gervasi /Entitats Col·laboradores i informa’t dels
tipus de descomptes i de les seves adreces.

Fes-te soci de l’AMPA, et beneficia¡¡¡¡
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PROPERES ACTIVITATS PROGRAMADES:

XERRADES ORGANITZADES PER L’AMPA
• 30 de Gener – “NOVES TENDÈNCIES EN L’ELABORACIÓ DELS MENÚS
ESCOLARS” – La nutricionista de l’empresa AUSOLAN, que elabora els menús
de la nostra escola, ens explicarà les noves recomanacions que marca la
Generalitat en l’elaboració dels menús escolars, tractarà el tema de les
racions fent servir “el mètode del plat” i donarà consells per a menjar de
manera saludable.
• 12 de Febrer - “ADDICCIÓ A L’ALCOHOL I JOVES”. Un expert de la Fundació
Alcohol i Societat ens donarà pautes a seguir per detectar i evitar aquesta
addicció que tant ens preocupa.
• 11 de Març i 29 d’Abril - “SEGURETAT I PRIVACITAT A LES XARXES SOCIALS”
– consells per ajudar als nostres fills a estar més segurs a Internet i xarxes
socials.
• 19 i 25 de Març – “COM SALVAR VIDES” – Curs teòric/pràctic de 2 hores a
on ens explicaran i demostraran tècniques bàsiques de com podem salvar
vides a nadons, nens/es, adults i gent gran.

Totes les xerrades es faran a les tardes. Les places són limitades així que atents a la
comunicació d’ “inscripcions obertes” al nostre Twitter i web per inscriure’t.
-
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ACTIVITATS I COL.LABORACIONS DE L’AMPA
• Activitats organitzades per pares i mares dels alumnes: Club de Lectura,
Club de Teatre, Grup de Música Pares i Mares..
• Racó d’intercanvi de llibres: obert tot l’any al costat de la piscina
• Jornada portes obertes escola – estand informació
• Cantata Liceu – entrega de gorres per tots els participants de l’escola.
• CONCURS CANVI DE LOGOTIP DE L’AMPA
• Donació de Sang – entrega d’un obsequi per tots els donants i
organitzadors
• Diada Sant Jordi – estand intercanvi llibres i activitats vàries
• Photocall Graduació 4 ESO – aportem el photocall per aquest dia tan
especial i inoblidable.
• GRAN FESTA FI DE CURS AMPA i molt més.

PER A MES INFORMACIÓ VISITA LA NOSTRA WEB https://ampa.santgervasi.org/
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