VIU L'AMPA SLC
Núm. 2, març 2021

Hem fet un vídeo per explicar-te qui som, què fem, com ens comuniquem i com ens
pots ajudar.
El trobaràs al nostre canal de Youtube

NO TE'L PERDIS I...
SI T'AGRADA POSA UN LIKE!

VÍDEO AMPA
MARISTES SLC
CARNESTOLTES
Des de l'AMPA hem preparat les consignes de
carnestoltes a partir dels temes que van triar
els nens i nenes.
Les hem publicat a la pàgina web i les hem
penjat al balcó de l'entrada de copes.

ESTRENEM APP
Estrenem APP per Android perquè estiguis
informat en tot moment!

L'anirem millorant, pots fer-nos arribar les
teves propostes!
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Xerrada virtual per a pares i mares : Ús, sobre ús i addiccions a les noves tecnologies"
El 17 de març el Dr. Josep Lluís Matalí
(psicòleg infantil i juvenil de l'Hospital
Sant Joan de Déu") ens va fer una
xerrada molt interessant sobre aquest
tema que és motiu de preocupació per a
molts de nosaltres.
ÉS LA NOSTRA INTENCIÓ CONTINUAR
ORGANITZANT XERRADES, DE MOMENT,
VIRTUALS.

COM TRACTAR AMB ADOLESCENTS
Us fem arribar el Webinar "Com tractar amb

adolescents" de la FECC (Federació d'Escoles
Cristianes de Catalunya) de la qual formem
part com a AMPA. El ponent és en Juanjo

Fernández Solà que ja ha estat a la nostra
escola en diverses ocasions, sempre amb
gran èxit d'audiència. Us el recomanem!

TREBALLS DE RECERCA
Ja fa uns anys que l'AMPA atorga el premi a
l'excel·lència al millor treball de recerca de
Batxillerat. L'escola ens fa arribar els 6 millors
i triem el guanyador. Al proper trimestre
sabrem qui és!
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Robatoris i seguretat

Davant l'augment de robatoris al barri
de Les Corts (i també de Sants) ens
hem posat en contacte amb el grup
d’AMPAs de Sants per tractar el tema.
Ens preocupa la seguretat dels nostres
fills, sobretot dels que es desplacen
sols.
També ho hem traslladat al Consell
Escolar del districte de Les Corts i a la
Direcció de Serveis a les Persones i al
Territori.

ESTEM ORGANITZANT UNA XERRADA PER
LES FAMÍLIES I HEM DEMANAT A L'ESCOLA
QUE ES FACIN XERRADES A TOTS ELS
ALUMNES DE LA ESO.

Finalment, mantenim el contacte amb
la Guàrdia Urbana de Barcelona, a
través d'un pare de l'escola que fa
d'interlocutor.

SI TENIU INFORMACIÓ DE PRIMERA MA,
OMPLIU AQUEST FORMULARI I HO
TRASLLADAREM A LA GUÀRDIA URBANA

EVA'S TRAIL : UNA SONRISA ETERNA
Us fem partícips d’una acció solidària que es
fa en benefici de la ciència i la investigació
dels sarcomes. Es tracta d’una carrera
benèfica virtual en memòria de l’Eva, una
corredora de trail que ens va deixar fa uns
mesos a causa d’aquesta malaltia. Els
beneficis obtinguts seran per a la “Asociación
Científica “GEIS”.
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Quota de AMPA

Durant el mes de febrer hem passat
el rebut anual de l'AMPA. Aquest any,
hem reduït la quota AMPA el 50%
respecte el curs anteior (10,50E). La
part de l'Ajut St. Marcel·lí s'ha
mantingut amb 11E donat que
continuem ajudant les famílies que es
troben en situació puntual precària.

DECOREM L'ESCOLA
El COVID no ens atura!
Vam començar el trimestre decorant
l'escola de Sants amb un ambient festiu,
tot esperant el Carnestoltes.
Acabarem el trimestre amb l'escola ben
decorada per donar la benvinguda a la
Pasqua.

OUS I PLOMES DE PASQUA
Com cada any, per Pasqua l'AMPA fa una
aportació econòmica per comprar els ous de
porexpan i els de xocolata i les plomes per les
mones d'infantil i primer cicle de primària.
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US DESITGEM
BONA PASQUA!

Recordeu que podeu aportar idees i
ser col·laboradors actius

Tots som AMPA!

Ens trobaràs a:

https://www.ampamaristesscorts.cat

