VIU L'AMPA SLC
Núm. 3, juny 2021

Acomiadem aquest "peculiar" curs 2020-2021.!!!
Volem felicitar i donar les gràcies a les famílies, professors i professores, personal de
l'escola i alumnes que amb el seu esforç i seny han fet possible tirar endavant el curs.
No volem oblidar-nos de les famílies que
han patit de prop les conseqüències del
virus. Des d'aquí els fem arribar el nostre
suport.

Infants i joves
TOTS UNS CAMPIONS!
DECOREM L'ESCOLA PER ST.
JORDI
Aquest Sant Jordi hem decorat les
entrades de Sants per continuar

ambientant els espais de l'escola. Durant el
curs no hem volgut que els nostres nens i
nenes perdessin la il·lusió de les festes.

TORNEN ELS ESPORTS AMPA
Hem reprès, els dijous, les activitats esportives
de running, caminar i marxa nòrdica.
Prestem pals de marxa amb dret a compra pels
associats i associades que vulguin provar
aquest esport.
ESPEREM TORNAR-HI EL CURS VINENT!
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Xerrada virtual per a pares i mares : "Eines per parlar de sexualitat amb els infants"
El 27 de maig Estel Malgosa, del grup de
recerca AFIN de la Universitat Autònoma de
Barcelona, ens va impartir un taller
interessantíssim i ens va fer reflexionar
molt a tots els assistents.
ESPEREM PODER CONTINUAR AMB LES XERRADES
I TALLERS EL CURS VINENT
ENTRE TOTS COMPARTIM I APRENEM JUNTS

SEGURETAT A LA SORTIDA DE
L'ESCOLA
El dijous, 29 d'abril, va tenir lloc la xerrada de
l'AMPA SLC "Seguretat a la sortida de

l'escola", a càrrec del criminòleg i pare de

l'escola Salvador Zoroa. Des d'aquí agraïm la
seva col·laboració i bons consells.

Com sabeu, des de l'AMPA ens preocupem de la
seguretat i, per tant, continuarem treballant
en aquesta línia.

APOSTEM PER L'ANGLÈS
Oferim una bonificació a totes aquelles
famílies associades a l'AMPA que els seus fills
o filles hagin obtingut el títol del FCE durant
el curs 2020-2021 (des de: 1 d'agost 2020 a 31
juliol 2021)
Més informació a la nostra
pàgina web
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PREMIS A L'EXCEL·LÈNCIA
Ja tenim els 2 guanyadors! Han estat pels
treballs:

"TERANYINES DE SEXE"
I "EL PODER DEL LLENGUATGE"
Felicitem a tots els alumnes pel seu esforç i
desitgem que la nova etapa que començaran sigui
satisfactòria i molt engrescadora.

RESUM DEL CURS 2020-2021
Us deixem aquest vídeo resum del
més destacat d'aquest curs.
Esperem, a partir de setembre,
poder reprendre moltes de les
activitats que aquest any no hem
pogut organitzar i poder comptar
amb la vostra col·laboració i
participació

NO TE'L PERDIS I... UN LIKE!
A
SI T'AGRADA POS
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Recordeu que podeu aportar idees i
ser col·laboradors actius

Tots som AMPA!

Ens trobaràs a:

https://www.ampamaristesscorts.cat

