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Actuacions:

ñ Gestió de l'espai de migdia
ñ Famílies visitadores
ñ Xerrada pescadors

ñ Gestió de les Activitats Extraescolars
ñ Notícies activitats extraescolars

ñ Fem xarxa i suport mutu
ñ Queixa Síndic Internet
ñ Regenera't

ñ Assamblees i juntes obertes
ñ Junta Oberta 18 de febrer

ñ Projecte de mares i pares delegats de classe
ñ Reunió amb l'equip directiu 17/02/2014

ñ Festes i esdeveniments de l'AMPA
ñ Carnestoltes

ñ Activitats dins l'escola
ñ Biblioteca oberta dilluns
ñ Continua l'Endisa't a la lectura

ñ L'AMPA al barri
ñ Xocolatada de Reis 2014

ñ Altres informacions
ñ Base de dades

FEM XARXA I SUPORT MUTU
QUEIXA SÍNDIC INTERNET
Degut als problemes amb la connexió 
d'Internet que pateix l'escola des de 
l'AMPA s'ha endegat una campanya de 
presentació de queixes davant el Síndic 
de Greuges de Catalunya. Per trobar 
més informació adreceu-vos a la web 
de l'AMPA. Gràcies a totes les famílies 
que han formulat la seva queixa, des 
de l'oficina del Síndic ja s'han posat en 
contacte amb l'escola!  ^
REGENERA'T
El passat 29 de gener va tenir lloc la 
primera sessió del Regenera't! Va ser 
un cinefòrum dinamitzat per l'Agnès 
Vayreda, sociòloga, professora de la 
UOC i exmare de l'escola. Juntes vam 
veure la pel·lícula Sexo en Nueva York 
i vam reflexionar sobre els models de 
feminitat que en ella s'hi proposen.  Ara, 
per poder reflexionar sobre els nous 
models de masculinitat que necessita 
la nostra societat, us esperem el proper 
dia 6 de març a les 19.30 a la sala 
d'actes. Compartirem un taller sobre 
gènere i masculinitats facilitat per Paco 
Abril, president de l'Associació d'homes 
igualitaris de Catalunya) ^

ASSEMBLEES I JUNTES OBERTES
JUNTA OBERTA 18 DE FEBRER
El passat dimarts va tenir lloc una nova 

GESTIÓ DE L'ESPAI DE MIGDIA
FAMÍLIES VISITADORES
Ara les famílies poden observar i avaluar tot el 
que s'esdevé durant l'espai migdia. Una mateixa 
família pot anar fins a un màxim de tres vegades 
per curs, sense cost afegit. Un cop realitzada la 
visita i havent observat l’Espai Migdia, les famílies 
visitadores, hauran d’omplir un qüestionari per tal 
d’avaluar tot allò que hagin vist. Es pot consultar 
les premisses i el protocol al web de l'AMPA. ^
XERRADA PESCADORS
El passat 7 de febrer van venir a la nostra escola els 
pescadors del sonso fresc que mengen les nenes 
i els nens de l'escola. Van fer una xerrada molt 
interessant i els infants s'ho van passar molt bé 
fent un taller de manualitats. Gràcies a tots els 
participants! ^

GESTIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
NOTÍCIES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Mestres, famílies i Paidos treballen conjuntament 
en aquesta comissió:
- 15 participants de la nostra escola al Campionat 
de Natació Escolar de Sant Cugat. Enhorabona 
campions! -Nou equip de música al gimnàs. Ara sí 
que peta! -Projecte Consell Saludable: nens i nenes 
han il·lustrat consells a càrrec de professionals 
de l´esport, la salut i el lleure, fàcils d´integrar 
al nostre dia a dia i a cost zero! (ei, genis! per 
participar extraescolars@ampafloresta.org).
-Masterclass d´Educació Física: una classe especial 
per a 5è i 6è per fomentar l´adherència a l´esport, 



junta oberta a les 20h, a la sala de 
mestres. Alguns dels temes de l'ordre 
del dia que es van tractar van ser el 
Carnestoltes, Coordinadora d'Ampa's, 
els consells de barri de la Floresta i 
les Planes, informació de les diferents 
comissions, etc. Podreu trobar l'acta 
de la junta a la web de l'AMPA. Més 
informació al web de l'AMPA. ^ 

ACTIVITATS DINS L'ESCOLA
BIBLIOTECA OBERTA DILLUNS
El passat dilluns 17 de febrer es va obrir 
per primer cop en horari no lectiu la 
biblioteca de l'escola. En endavant, 
tots els dilluns de 16:15 a 17h es podrà 
gaudir dels serveis de la biblioteca. 
Caldrà que els nens i nenes vagin 
sempre acompanyants d'una persona 
adulta i que se segueixin les normes de 
conductes bàsiques. Us hi esperem! ^
CONTINUA L'ENDINSA'T A LA LECTURA
Algun curs ja ha acabat i altres tot 
just comencen. L'Endinsa't continua 
i fa sempre la comunitat més forta. 
Recordeu que si voleu participar heu de 
parlar amb la coordinadora del vostre 
curs, no us perdeu aquesta ocasió de 
compartir una estona amb les vostres 
filles o fills i els seus companys! Com 
sempre, gràcies a totes les mares i pares 
que hi participeu!^

L'AMPA AL BARRI
XOCOLATADA DE REIS 2014
Enguany, l'AMPA va ser la responsable 
de la xocolatada al Casino el dia de la 
cavalcada de Reis. La xocolata va sortir 
boníssima, ens van ajudar els joves del 
CAU i  l'AMPA es va apropar una mica 
més al barri. Ens ho vam passar molt bé. 
Gràcies a tots les persones voluntàries! ^

aprendre inconvenients del sedentarisme, esport i 
rendiment escolar, valors de l'esport… A càrrec de 
Robert Usach, Doctor en Activitat Física i Esport.
-8è Torneig de karate Ciutat de Sant Cugat: 8 
asssitents dels 18 karateques alumnes de l´escola 
que segur superaran el seu repte personal amb 
èxit. 
Més info a www.ampafloresta.org/extraescolars 
^

PROJECTE DE PARES I MARES DELEGATS DE 
CLASSE
REUNIÓ AMB L'EQUIP DIRECTIU 17/02/2014
El dia 17 de febrer la Comissió es va reunir amb 
l’equip directiu per tal que cada delegada o delegat 
exposés les inquietuds de cadascun dels cursos. 
L’equip directiu va anar responent a algunes 
qüestions i d’altres en va prendre nota per fer 
un retorn més endavant. La trobada va ser molt 
positiva, possiblement la tornem a repetir al darrer 
trimestre per valorar el desenvolupament del 
curs.^

FESTES I ESDEVENIMENTS DE L'AMPA
CARNESTOLTES 
Aquest any el Carnestoltes se celebrarà el 
divendres 28 de febrer en horari lectiu, de 
14:45 a 16:15. La proposta, consensuada entre 
la Junta i l'equip directiu, va ser aprovada pel 
Consell Escolar. Els infants hauran de venir amb 
la seva disfressa en una bossa i es disfressaran 
i  maquillaran durant l'espai migdia, amb el 
suport de les monitores i algunes mares/pares 
voluntàries. S'acompanyarà la ballaruca amb 
una xocolatada oferta per l'AMPA. Atenció que 
el nostre DJ resident ja està escalfant motors!! 
Gràcies Fede!  ^

ALTRES INFORMACIONS
BASE DE DADES
Està en marxa la creació d'una nova base de dades 
de l'AMPA. Les famílies que encara no hagueu 
facilitat les vostres dades, podeu fer-ho contactant 
amb la secretaria presencialment o per correu 
electrònic a l'adreça secretaria@ampafloresta.org 
^

Per més informació www.ampafloresta.org

I RECORDEU QUE TAMBÉ ENS PODEU SEGUIR A LES XARXES SOCIALS!  
Si vols associar-te a l'AMPA només cal que ingressis 22 euros al c/c: BBVA 0182/8198/93/
0201523395 o paguis directament a la secretària de l'AMPA. El pagament de la quota anual 
et dóna dret com a família a tenir veu i vot a les assemblees i dónes suport a activitats que 

beneficien als nostres fills i filles.

AMPA...SSIONA'T!


