VIU L'AMPA SLC
Núm. 1, desembre 2020

Hem començat aquest curs amb el protagonista COVID-19 però des de la junta
de l'AMPA no hem volgut que això ens parés ni deixés els nostres fills i filles
sense activitats.
Abans de fer un resum

del que hem dut a terme,
volem destacar que el

dia 11 de novembre vam
celebrar virtualment
l'Assemblea General

Ordinària de l'Associació

d'on va sortir escollida la
nova junta directiva.

MURAL DEL PATI D'INFANTIL
Hem posat el material necessari per decorar la
paret del pati d'infantil. Donem les gràcies a les
mares artistes que ho han fet possible.

LA CASTANYADA

Hem decorat les entrades de l'escola de Sants.
També hem contractat la companyia "3/4 de 15"
per animar els nens i nenes d'infantil i de 1r.-2n3r de Primària i s'ha fet una aportació
econòmica per la sortida fora de l'escola de 4rt5è-6è de primària.
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Aquest curs no s'ha pogut celebrar la Fira Solidària, per això des de l'AMPA hem
pensat algunes maneres d'aconseguir la solidaritat de les famílies per ajudar als
més vulnerables. En aquest sentit hem organitzat la rifa solidària per omplir el
carret de Càrites i la recollida de joguines per a l'Associació Quitxalles.

RIFA SOLIDÀRIA
La rifa solidària s'ha fet a través de la botiga
virtual de l'AMPA i ha comptat amb obsequis
d'entitats que normalment col·laboren a la Fira
Solidària així com d'altres comerços. Els
beneficis obtinguts per la venda de les butlletes
es destina al projecte «El Carret Solidari» de
Càritas que pretén aconseguir aportacions
econòmiques, en substitució de la recollida
d’aliments, que enguany és més difícil a causa
de la COVID-19.
Hem recollit 1.240 euros! i ja tenim
guanyadors!

RECOLLIDA DE JOGUINES
Des del dia 14 fins al dia 18 de desembre, de
17:10h. a 17:30h., hem estat a les dues sortides de
l'escola de Sants recollint joguines noves per a
l'Associació Noves Quitxalles. Com a pares i
mares som conscients de la importància de què
tots els infant tinguin joguines.
El nostre lema és recollim joguines, guanyem
somriures!

46 lots de regal
1.240 euros recaptats
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i aquest any no podrem veure les representacions de Nadal al teatre però no per

això no viurem les festes a l'escola! Hem decorat l'escola de Sants i, com no, hem
tornat a tenir al patge real a l'escola.

DECORACIÓ DE NADAL
Des de la junta hem considerat important, més que mai aquest any, decorar l'escola per
apropar el Nadal als nostres infants.

PATGE REAL
El dia 17 de desembre al matí el patge reial ha estat al pati de Sants per recollir les
cartes de desitjos dels nens i nenes.
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US DESITGEM
BON NADAL
I UN FELIÇ 2021
PLE DE SALUT
Recordeu que podeu aportar idees i
ser col·laboradors actius

Tots som AMPA!

Ens trobaràs a:

https://www.ampamaristesscorts.cat

