
                                   

BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’AMPA.

BENVOLGUDES FAMÍLIES, acaba l’estiu i arriba un nou curs escolar.
És  l’hora de planificar horaris escolars, activitats i demés i en aquesta tasca des de 
l’ampa us ho volem fer més fàcil, posant un cop més a les vostres mans aquest butlletí  
d’activitats.
Hem preparat  un seguit  d’activitats  pensades  per  a  que els  vostres  fills/es gaudeixin  de  la  capacitat  de 
descobrir,  de  relacionar-se  i  d’aprendre.  Hem  treballat  per  poder  oferir  diversitat  d’horaris  i  activitats 
engrescadores segons les vostres necessitats i  per ajudar-vos en la conciliació de la vida laboral i  familiar. 
Recordeu que teniu la vostra oficina i els membres de la junta a disposició per a qualsevol suggeriment , dubte, 
consulta o noves iniciatives que us puguin sorgir.  Recordeu de respectar la data màxima d’inscripció i les 
llistes es faran per ordre  rigorós d’inscripció en totes les activitats. 

  AmpA.iNfORma
  ASSEMBLEA GENERAL de l’ AMPA.  El  dia  5  d’octubre  ens  hem de  trobar  tots  en 

l’Assemblea  General  extraordinària  de  l’associació.  Per  què........?   Perquè  els  nostres  fills/es  són  el  més 
important que tenim i  hem de saber que fem i que podem fer més,  per a la seva educació.  Sempre hi ha 
preguntes, coses que encara no s’entenen, opinions, idees, per tot això creiem que es del tot imprescindible la 
vostra  assistència.  NO HI  FALTEU.   DIA 5 D’OCTUBRE A LES 21.30 DE LA 
NIT.(al centre  municipal Lo Casino)  EL   Curs comença i ara és un bon moment també per 
animar-te a formar part de la junta de l’associació. Deixat sentir ! 

ACCIONS PARTICIPATIVES DE L’AMPA.  El  curs  passat  és  va  procurar  aconseguir  tots  els 
propòsits preparats a començament de curs, volem agrair tota la vostra confiança i recolzament en totes les 
decisions presses des de la junta de l’associació. Com cada any és van aconseguir uns fets els quals us hem fem 
un petit recull: 

- La compra de 50 diccionaris en Català i 50 en Castellà.
- Subvenció per aula de 90 euros. I subvenció del 10 % del valor de la ultima excursió de cada cicle.
- Subministrament del necessari per als ordinadors de  les aules d’informàtica.
- Subvenció escola per al projecte Comenius.
- Compra de les cadires i taules per a la biblioteca.
- La compra de ventiladors per al menjador. I compra de material, jocs, pilotes, etc. Per al menjador
- Participacions  en  festes  de  l’escola,  Olimpíades  escolars,  parcs  de  Nadal  i  Setmana  Santa,  i  la 

programació de totes les activitats que podreu trobar en aquest butlletí.
 

HORARI OFICINA DE L’AMPA :
Dilluns-Dimecres-Divendres: de 15.00 a 17.00 de la tarda

Telèfon/Fax.:   973/ 79 14 42
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                                          DE  TOTS  EL                                          DE  TOTS  EL   
CICLESCICLES
        
ACOLLIDA MATINAL                                                         
Per totes les famílies que necessiten deixar els seus  fills/es abans de les 9.00 del matí a l’escola. Com cada any, 
podeu deixar-los a les 8.00, 8.15, 8.30, o 8.45, a l’hora que  us vagi més be, i els dies que necessiteu. 
Aquesta activitat s’ha convertit en una necessitat per a moltes famílies es per això que la generalitat atorga una 
subvenció a totes les Ampa que justifiquen l’activitat d’acollida matinal.
No perdeu més temps, ja no cal fer tard a la feina.

                                          TEATRE                        
Tots alguna vegada em volgut fer d’algú que no fóssim nosaltres. Així és de divertit fer TEATRE, imaginar, 
somiar, descobrir emocions amb llibertat, expressió corporal i molt de diàleg. L’UNIVERS DE LES NOVES 
SENSACIONS. Creació de contes i representacions teatrals al finalitzar l’activitat.

  CONSTRUIM I JUGUEM                                             
Per a tots els nens/nenes que es queden al menjador podran apuntar-se a “construïm i juguem” els nostres propis 
jocs. Dos dies a la setmana podran gaudir d’activitats i manualitats que potenciïn l’expressió i la creativitat.

P-3 P-4 P-5 1er-2on 3er i 4rt 5è i 6è
DIA Dilluns Dimecres Dimarts Dijous Dimecres Dilluns
HORA 17.30 a 18.30 17.30 a 19.00 17.30 a 19.00 17.30 a 19 19.00  a 20.30 19.00 a 20.30
LLOC CENTRE MAJOR

          CASINO 
CENTRE MAJOR

   CASINO
CENTRE MAJOR
       CASINO

CENTRE MAJOR
       CASINO

CENTRE MAJOR
       CASINO

CENTRE MAJOR
             CASINO

PREU 12 euros 15 euros 15 euros 15 euros 15 euros 15 euros

       NENS

DIES:          De DILLUNS A DIVENDRES
HORARI:   De 8.00 a 9.00 del matí. Hora d’entrada lliure
PREU:        1 DIA ...................................................................  3 Euros

        10 DIES.......................... .....................................12 Euros
        TOT EL MES......................................................15 Euros

LLOC:        Menjador de l’escola

DIA:             DILLUNS I DIMECRES
HORARI:    De 14.00 a 15.00
PREU:         15 Euros/mes (els dos dies)
LLOC:         OFICINA AMPA (màxim 15 places)

          (si hi ha molts nens apuntats és farà dos grups i 
l’altre és farà dimart i dijous)



      

                                               DE P-4 A 6è 

             INFORMÀTICA                                                  
DE P-4  A  SEGON

Per als més petits coneixem el mon del ordinador, 
coneixem totes les  seves parts,  juguem amb jocs, 
números, etc. Cada nen al seu nivell. 

DE 3er A 6è
L’escriptori  de  Windows,  menú  principal, 
documents Word, navegar dins l’ordinador. Pagines 
web,  INTERNET,  EDU365.  processador  de 
textos,,,i moltes coses més. Cada nen al seu nivell.

                                      BALLEM LA SARDANA  
                                                                                                                  
Coneixem la nostra cultura popular catalana,  aprendrem a conèixer la música de la sardana i com a objectiu 
ensenyar la dansa nacional de Catalunya a tota aquesta generació de joves i redescobrir els valor cívics i ètics 
de la SARDANA. Demostracions del curs en les festes populars. NO DEIXEM DE BANDA LES NOSTRES 
TRADICIONS. Aquest any proposem la sardana i l’activitat de coral pel dissabte al matí.
Amb coordinació de la FEDERACIÓ SARDANISTA DE LES COMARQUES DE LLEIDA.

CORAL   “CANTEM....?”                                                  
Els nens i nenes experimentaran que és la interpretació musical i sensibilització cap a la música com a eina de 
comunicació global. L’aventura d’iniciar-se en aquest mitjà d’expressió. CANÇONS I EXPRESSIÓ MUSICAL.
CANTEM......?.                                                         Amb coordinació de la CORAL ALZINA D’ALCARRÀS

GRUP    P-4 i P-5 DIA:             DILLUNS
GRUP    1er i 2on:                     DIMECRES
HORARI:    De 17.00 a 18.00
PREU:         12 Euros 
LLOC:         AULA INFORMÀTICA ESCOLA

GRUP   3er / 4rt:            DIMARTS 
GRUP   5è /  6è :              DIJOUS
HORARI:    De 17.00 a 18.30
PREU:         18 Euros 
LLOC:         AULA INFORMÀTICA ESCOLA
(si els grup és massa gran es passarà 3er al dimecres)

 

       NENS

DIA:             DISSABTE
HORARI:    De 11.00 a 12.00
PREU:          7 €uros 
LLOC:         A “LO CASINO”

DIA:             DISSABTE
HORARI:    De 12.00 a 13.00
PREU:          12 €uros
LLOC:         A “LO CASINO”



POSEM FIL A L’AGULLA            de 1er a 6è             
Els  nens  i  nenes  poden començar  a  posar  fil  a  l’agulla  i  descobrir  que  se  sent  amb aquesta  pràctica  tan 
tradicional i perduda malauradament. Concentrar-se i no perdre el fil serà tant sols el necessari. Fer coixins, 
reciclar roba usada, saber com es cus un botó, punt de creu, etc. Tots els que van assistir al sopar de fi de curs 
van poder gaudir d’una petita exposició dels treballs realitzats durant el curs. 

 L’HORA DEL CONTE    de P-3 a Primer                    
Desenvolupem l’enginy i la creativitat, es hora de 
contar  contes,  inventem,  contem  històries, 
dibuixem-les. Contem el que ens agrada per pròpia 
iniciativa.

 INFORMÀTICA PER A MARES I PARES                     
O
    Activitat per a mares/pares socis de l’ampa. La informàtica pot ser actualment un 

motiu més de diàleg i contacte amb els nostres fills/filles. Hem de estar en 
ple coneixement de l’ús dels sistemes informàtics. Professora LAURA 
ALMIRON (Màxim 18 persones cada nivell)

Curs amb dos nivells, 1er NIVELL: Iniciació al mon del ordinador i de la informàtica
  2on NIVELL: Excel amb profunditat i navegació per internet.

 

DIA:             DIVENDRES
HORARI:    De 17.15 a 18.45 Hores
PREU:          10 €uros
LLOC:         OFICINA DE L’AMPA
( Màxim 15 places)

DIA:             DIJOUS
HORARI:    De 17.00 a 18.00
PREU:          8 Euros 
LLOC:         BIBLIOTECA ESCOLA

1er  NIVELL  :  
DIA:             DILLUNS
HORARI:    De 21.00 a 22.30 h.
PREU:          15 Euros 
LLOC:    AULA INFORMÀTICA   
                    ESCOLA

2on  NIVELL  :  
DIA:             DIJOUS
HORARI:    De 21.00 a 22.30 h.
PREU:          15 Euros 
LLOC:    AULA INFORMÀTICA   
                    ESCOLA
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