Hola a tothom,

JUNTA DE L’AMPA

SORTIDES

Comencem un nou curs amb moltes

Dia: Dimecres 19 de setembre

Comunitat de Petits

ganes de fer escola tots plegats i amb

Hora: A les 7 de la tarda.

29 d’octubre - Matinal d’observació de la

l’esperança que, malgrat les dificultats,

Lloc: A la sala de l’Ampa.

tardor.
Comunitat de Mitjans

continuem sent una gran família.
EXTRAESCOLARS

31 d’octubre

El dilluns 24 de setembre començaran

Comunitat de Grans

-------

les extraescolars, només es faran les que

31 d’octubre

PORTES OBERTES

El dia 17 de setembre hi haurà una

COLÒNIES

- 4 de setembre. Reunió de famílies

reunió informativa a 2/4 de 5 al gimnàs

Alumnes de Quart

noves a les 6 de la tarda.

de l’escola.

17, 18 i 19 d’octubre a Olot

a l’escola per a preparar-nos per al nou

HORARI PROLONGAT

FESTES A L’ESCOLA

curs.

Aquest any us oferim l’horari prolongat

Comunitat de Petits

- 7 de setembre. Entrevistes personals

de dilluns a divendres de 4:00 a 5:00 de

Setmana de la Tardor – 29, 30 i 31

amb les famílies dels alumnes de 3 anys.

la tarda.

d’octubre

El preu és de 30€ al mes.

Comunitat de Mitjans

Bon curs a tothom !

L'AGENDA

arribin al mínim d’alumnes necessaris.

- 6 de setembre. A les 6 ens retrobarem

COMENÇA EL CURS

Tots sants i la castanyada

Aquest any el curs comença el 12 de

ASSEMBLEA DE L’AMPA

Setmana de Nadal – 17, 18, 19 i 20 de

setembre amb un nou horari:

Dia: 21 de setembre.

desembre.

De 9 a 2/4 d’1 i de 2/4 de 3 a 4.

Hora: 5 de la tarda.

Tota l’escola

Lloc: Al gimnàs de l’escola.

21 de setembre – 5è aniversari de

PAGAMENT DE LES EXCURSIONS

L’Assemblea és per a tots els socis, els

l’escola.

Recordeu que teniu temps fins al dia 15

membres de l’Ampa es presentaran i ens

21 de desembre – Concerts de Nadal i

de setembre per a pagar les excursions

explicaran quins són els objectius per a

d’Hivern.

que es faran aquest curs.

aquest curs. També es convocaran les
eleccions per al canvi de junta.

CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS

MENJADOR

És molt important que hi assistiu tots els

Els nens de les comunitats de Petis i

El preu per aquest curs dels tiquets de

socis!

Mitjans celebraran els aniversaris una

menjador és de 5’15€ pels nens fixes,

tarda de divendres cada mes.

6’30€ pels esporàdics i 6’60€ pels no

REUNIONS DE COMUNITATS

28 de setembre, 26 d’octubre, 30 de

socis de l’Ampa. Malgrat haver reduït el

Comunitat de Petits

novembre i 14 de desembre.

temps del menjador, l’augment de l’Iva

Dia: Dijous 18 d’octubre

ha obligat a mantenir-ne el preu.

Hora: A 2/4 de 5.

DIES FESTIUS

Aquest any tots els alumnes s’hauran

Comunitat de Mitjans

12 d’octubre ( Festa nacional d’Espanya)

d’apuntar el dia que es quedin a dinar a

Dia: Dijous 11 d’octubre

1 de novembre (Tots Sants)

la consergeria.

Hora: 2/4 de 5.

6 de desembre (Dia de la Constitució)

Els alumnes de P3 començaran el dia 24

Comunitat de Grans

de setembre.

Dia: Dijous 4 d’octubre

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ DE

El 14 de setembre es farà una reunió

Hora: a 2/4 de 5.

L’ESCOLA

sobre l’organització i els objectius a 2/4

Els mestres ens explicaran els detalls

2 de novembre

de 5 de la tarda al gimnàs de l’escola.

d’aquest curs i de la reunió n’hauran de

7 de desembre

Si teniu algun dubte del menjador podeu

sortir els delegats de classe.

trucar de 9 del matí a 4 de la tarda al
telèfon 662 15 81 63

VACANCES DE NADAL
LLIURAMENT D’INFORMES
20 de desembre C. Mitjans i Grans.
18 de gener C. de Petits.

Del 24 de desembre al 7 de gener.

COSES DE L’ÍTACA

------------

FEINES I FEINETES A L’ESCOLA

BORSA DE VOLUNTARIS

El dijous 30 d’agost a la tarda ens vam

Davant les retallades que patim i patirem

Els dies 29, 30 i 31 d’agost es va

reunir un grup de pares, mestres, nens i

aquest curs s’ha pensat en crear unes

nenes a l’escola per fer un munt de

figures de Voluntaris/es a l’escola.

feines i feinetes.

Necessitem persones motivades pel

Va ser un èxit de participació de

projecte educatiu i disposades a oferir

convivència i de feina feta.

part del seu temps per fer una tasca amb

Gràcies a tothom per ser-hi!

compromís i responsabilitat. Les tasques

“LA EDUCACIÓN PROHIBIDA”

projectar aquest documental a la sala de
la plana de l'Om. Aquesta projecció va
ser impulsada en part per la nostra
Ampa.
Ha estat un èxit de participació i els

seran amb relació directe amb els nens o

organitzadors, Cine club i "Col·lectiu una

no i amb dedicació de temps variable.

altra educació és possible" estan
disposats a continuar-la projectant, fet

Exemple de les tasques i del temps:

que podríem fer junts algun dia.

Relació amb els nens i nenes:
-Preparar l’esmorzar (2 hores/dia matí)
-Estar al pati (d’1 a 2 hores matí)
-Acompanyar un infant (1 hora/dia)
- Biblioteca (matins i tardes, flexible)
-Massatges (matins i tardes, flexible)

No relació amb els nens i nenes

VISITEU LA NOSTRA WEB!

-Tasques administratives
Aquest curs procurarem tenir-vos

(mínim 1 hora/setmana, flexible)

informats de totes les coses a través dels

-Reparació i manteniment

butlletins mensuals, de les cartelleres i

(segons les necessitats, flexible)

de la pàgina web de l’escola. Qualsevol

-Cura de les plantes

suggeriment que tingueu el podeu enviar

(segons les necessitats, flexible)

a ampaescolaitaca@gmail.com

-Rentar i cosir roba de l’escola: coixins,
cortines, fundes, davantals...

www.escolaitaca.cat

(2 cops/setmana)
VOLEU SER SOCIS DE L’AMPA?
Demaneu el full a l’escola o envieu un

És una crida oberta a TOTHOM, de dins i

correu a info@escolaitaca.cat

de fora de l’escola. Els qui hi esteu

El preu és de 40€ i de 50€ si són dos o

interessats envieu un missatge a l’escola

més germans.

FIRA ECOVIURE

ampaescolaitaca@gmail.com o truqueu

Podreu participar activament en

Els dies 5, 6 i 7 d’octubre l’Ampa de

al telèfon 93 874 85 49 us convocaran a

l’educació dels vostres fills.

l’escola participarà a la fira Ecoviure.

una reunió a finals de setembre o
principis d’octubre.

---------------------------------------------------------

