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Assemblea General Anual

8 de novembre : Assemblea General Anual, aquest any ha estat també virtual.

Destaquem:
- Renovació de la junta.
- Aprovació de
nous estatuts.
- Canvi de nom.

AMPA

AFA

Us demanem paciència donat que durant un temps conviurem amb les dues formes mentre
realitzem la burocràcia del canvi de nom, refem el logo i ens acostumem al canvi.

DELEGATS I DELEGADES

Ja s'han posat en marxa, ens ajuden a difondre les notícies i ens fan arribar les
inquietuds de les famílies.

CONSELL ESCOLAR
Aquest any s'ha
renovat el
Consell Escolar

Gràcies!
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Vols col·laborar amb nosaltres?
Mica en mica anem recuperant les activitats i
es permet més presència a l’escola, tot i que
encara cal seguir molts protocols per garantir
la seguretat davant la COVID-19. Per això
necessitarem mans per ajudar en activitats
concretes i moments determinats. T'apuntes a
ajudar-nos?
Omple el formulari que trobaràs a l'apartat "APUNTA'T" de
la pàgina web i t'avisarem quan puguis ajudar-nos i
participar de manera activa.

ESPORTS

Hem començat els dijous amb el grup de marxa
nòrdica a les 19h i el de córrer i caminar a les
20:30h. Fes esport amb nosaltres!
L'AFA et deixa pals de marxa nòrdica
perquè puguis provar l'activitat uns dies
A l'apartat "APUNTA'T" de la pàgina web pots omplir el
formulari. Anima't a fer esport en companyia!

CROS ESCOLAR
Torna el cros escolar. Una manera de fer
esport, conèixer altres famílies de l'escola i
fer pinya. L'AFA posa les samarretes!
Pots trobar la informació i el calendari del
CROS a la pàgina web del Ceeb.
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La castanyada
Tot i que encara no hem pogut
recuperar el 100% de l'activitat,
aquest any alguns castanyers i
castanyeres han gaudit de la festa
amb els nens i nenes.
Continuem, com el curs passat,
decorant l'escola.

ÀVIES I AVIS
També han vingut a l'escola els
avis i les àvies castanyers/es per
ambientar aquesta festa tan
nostra!
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Marxa solidària
Hem estat presents a la Marxa
solidària 2021 organitzada per l'escola
el dissabte 20 de novembre per tal de
recollir diners per al projecte Blas
Garay.
Vam oferir un petit esmorzar a tots
els participants i vam posar una
paradeta amb roba esportiva de
l'escola de 2a mà (el que es va recollir
es va destinar també al projecte).
Durant tota la setmana anterior a la marxa, els nens i les nenes van estar

treballant el projecte i, des de l'AFA els vam construir un pou on van poder deixar
els seus compromisos.
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Nadal
Hem decorat l'escola de Sants per donar un
aire nadalenc.

Estrenem pessebre! Esperem
ampliar-lo una mica cada any.

ARBRES AMB DESITJOS
Una altra novetat: hem posat 6 arbres
de Nadal (un per curs) a l'escola de les
Corts i els nois i noies els han decorat
amb els seu s desitjos

Agraïm la col·laboració de Pastoral
per dur a terme l'activitat dins "El
moment per tu" que realitzen els

alumnes a classe, on han escrit els
desitjos.
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Patge Reial
Un any més arriba el
PATGE REIAL
per recollir els bons desitjos dels
infants de l'escola.
Aquest curs també ha vingut en
horari lectiu per complir amb les
normes sanitàries

Com ja és tradició a la nostra escola, l'han
ajudat alguns estudiants de batxillerat.

RIFA SOLIDÀRIA
Hem omplert el carret de Càritas amb
la Rifa solidària. S'han recollit 1.325
Euros destinats al projecte "Jo com tu".
Moltes gràcies famílies per la vostra
generositat!
I.. enhorabona als guanyadors!!!

El nostre sincer agraïment a totes les
famílies i empreses que han
col·laborat aportant premis i lots.
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AFA MSLC

Bon N
adal
ens r
etro
bem
al 20
22!!!

Recordeu que podeu aportar idees i
ser col·laboradors actius

Tots som AFA!

Ens trobaràs a:

https://www.ampamaristesscorts.cat

