
A L'AGUAIT!
Butlletí informatiu de l'AMPA de l'escola Les Fonts d'Argentona

N Ú M . 7M AI G  2 0 1 8

Un final de curs frenètic! 

El curs s'ha passat volant i ja en som a les acaballes. Però abans d'abraçar les desitjades 

vacances tenim per davant unes setmanes trepidants, de moltíssima activitat. Enrere 

deixem el maig, que també ens ha tingut molt distrets. Aquest mes ha estat especialment 

intens per als alumnes de 6è, que han celebrat el comiat de l'escola amb un viatge de 
cinc dies a Granada . Han culminat així el projecte sobre la ciutat que han treballat 

durant tot el curs des de diferents àrees, des de Medi Natural i Social fins a Llengua 

Castellana, Música i Plàstica. Tot plegat, els ha permès aproximar-se a la geografia i la 

història d'un dels indrets més bonics d'Espanya. Més enllà de la visita al patrimoni 

monumental, els alumnes també s'han submergit en les tradicions granadines en tallers, 

per exemple, de cistelleria i sabó.  

Però abans d'aquest viatge, els més grans de Les Fonts va fer les proves de competències 
bàsiques, una avaluació externa que promou el Departament d'Ensenyament per 

comprovar l'assoliment de coneixements abans del salt a Secundària. L'examen d'enguany 

incorporava com a novetat una prova específica de Medi Natural. 

L'AMPA, sempre i des de qualsevol lloc!

La música i la dansa, grans protagonistes
La música i la dansa han estat les protagonistes indiscutibles dels darrers dies. El 13 de 

maig centenars d'estudiants de 5è de Mataró i Argentona van participar a la 'Cantània', 
un gran concert coral que en aquesta edició versava sobre l'origen de l'univers. El públic 

del Teatre Monumental de Mataró va acabar dempeus, aplaudint la magnífica actuació 

dels alumnes, entre els quals hi havia els de la nostra escola.  



I el dia 25 la Sala d'Argentona es va omplir 

de gom a gom amb motiu del 'Veus com 
canto', el concert de la 1a edició d'un 

projecte musical en què han participat 

alumnes del cicle Inicial de totes les escoles 

del municipi. Amb l'acompanyament del 

grup mataroní La Coixinera, l'espectacle va 

ser un èxit! 

I de ballar també en sabem una estona, a Les Fonts. El 7 

de maig alumnes de 1r de les escoles d'Argentona i 

Òrrius van fer la ballada final del projecte 'Fem Dansa' . 
La plaça Nova va ser l'escenari d'unes coreografies 

meravelloses! 

I no podem dir adéu al maig sense un record per a la festa de l'escola. 

El dia 5 vam viure una jornada plena de diversió, amb un munt 

d'activitats: tallers de tota mena (de pintar samarretes, trenes, collarets 

i atrapa-somnis, 'slime'...), partits de diferents esports, correfoc, sopar 

de germanor i, com a gran novetat, una festa Holi que va causar 

sensació entre petits i grans.  

Una festa per recordar

TAULELL D'ANUNCIS

Ballada del 'Fem Dansa' 

Del 5 al 22 de juny hi ha jornada intensiva 

i, per tant, l'horari escolar es redueix de 

9h a 13h, si bé hi ha servei de menjador 

(13h a 15h) i casalet (15h a 16.30h). 

L'AMPA és qui organitza a través de Saned 

el casalet i qui en finança la major part del 

cost. El preu de tots els dies (5-22 de juny) 

és de 5 euros per alumne (mínim 3 dies 

d’assistència a la setmana). Hi ha també 

l’opció de tiquet esporàdic (2€). Durant el 

casalet els nens i nenes gaudeixen de 

diferents activitats lúdiques. Tant si els 

vostres fills es queden només dinar com si 

dinen i també fan casalet, recordeu  

La Cantània 2018 

Casalet durant la jornada 
intensiva

Últims dies per apuntar-se al 
casal d'estiu 
Fins l’1 de juny hi ha temps per 

inscriure’s al Casal d’Estiu que 

organitzem les AMPES de Les Fonts i 

del Bernat de Riudemeia juntament amb 

l’entitat de lleure Dinàmics. Es farà del 

25 de juny al 27 de juliol i la primera 

setmana de setembre al Bernat de 

Riudemeia, i portarà per títol “Magirus a 

la galàxia del revés”. Entre les activitats 

previstes hi ha música, balls i danses, 

manualitats, jocs d’aigua, excursions, 

sortides a la piscina i molt més!

emplenar la butlleta que ha arribat 

aquesta setmana a casa.  



PROPERAMENT... 

Colònies de 2n al camp d'aprenentatge de 

Juneda per treballar el medi natural. 

Del 30 de maig a l'1 de juny

Nova crida a presentar 
candidatures a les eleccions a la 
Junta directiva de l'AMPA 
Fins al 31 de maig es poden presentar 
candidatures per encapçalar la nova 
Junta directiva de l'AMPA . Si se'n 

presenta més d'una, el 14 de juny 

celebrarem eleccions per escollir els 

nostres representants. Teniu ganes de 

fer coses per a l'escola dels vostres fills? 

No us ho penseu més! Encara sou a 

temps de presentar les vostres 

candidatures a ampa@ampalesfonts.org 

Divendres 31 de maig 
17.15h Concert del projecte '4 cordes' a 

càrrec dels alumnes de 3r a la Sala. 

Dissabte 2 de juny

17.30h Creació de la catifa de flors de Les 

Fonts en el marc de la diada de la flor 

d'Argentona. Necessitem tota la col·laboració 

possible per engalanar el carrer que se'ns ha 

assignat, el mateix que altres anys: el 

passatge Mossèn Pius i Pallàs, al costat del  

Els guanyadors del concurs de 

dibuix de la catifa de flors 

Museu del Càntir. El motiu que hi 

representarem surt del concurs de dibuix 

que s'ha organitzat per l'ocasió, i que té 

a veure amb la temàtica central d'aquest 

curs: les emocions. 

Dimecres 6 de juny
18h Acte de cloenda del projecte 

d'emprenedoria de 5è a l'Ajuntament. 

Divendres 8 de juny
English day: jornada amb l'anglès com a 

protagonista. 

Dissabte 9 de juny
Pedalada. 

Dimecres 13 de juny
Jornada que els alumnes de 1r dedicaran al 

Projecte Santi, una iniciativa de voluntariat 

lligada a la Fundació Maresme. 

Dissabte 16 de juny
Festa de comiat de 6è. 

Dimecres 20 i dijous 21 de juny
Festa de l'aigua. Gimcana d’aigua amb equips 

d’alumnes de diferents nivells. El dia 20 amb 

els alumnes d'Infantil i el 21 amb els de 

Primària. 

Divendres 22 de juny
Últim dia de curs. 

Els principals temes sobre els quals els 

pares i mares desitgen formar-se són 

l'acompanyament per a l'èxit educatiu i 
orientació en les transicions 
educatives; autonomia i resolució de 
conflictes, i criança positiva i educació 
emocional i en valors . Així s'extreu de 

les enquestes fetes per la Xarxa d'AMPES 

a les famílies de les escoles i l'IES 

d'Argentona. Els resultats serviran per 

programar les sessions de formació de 

l'any vinent.  

Consulta sobre formació 
per a pares i mares


