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

Primera reunió de Junta

TITULARS

Piles posades!

El dijous 28 de setembre la Junta de

RÈCORD D'INSCRITS A

l'AMPA va celebrar la primera reunió del

LES EXTRAESCOLARS

curs, en què es va confirmar que al llarg
d'aquest 2017/2018 s'engegaran dos nous
projectes musicals: "Musiquetes", a 2n de
Primària, dedicat al cant coral; i "Quatre
cordes", a 3r i 4t, amb l'objectiu que els

LES EMOCIONS, TEMA
ANUAL DE L'ESCOLA

alumnes aprenguin a tocar un instrument
de corda. Durant la trobada la comissió
d'extraescolars va fer balanç de les

ADHESIÓ AL MANIFEST

inscripcions registrades a l'oferta

DE LA FAPAC DAVANT LA

d'activitats i es va presentar la primera

SITUACIÓ FRUIT DE L'1-0

iniciativa de la rellançada comissió de
festes: l'organització d'una festa de la
Castanyada per a famílies i mestres a
través de diferents tallers.

AGENDA

Les emocions, "protas"
d'aquest curs

Rècord d'inscrits a les
extraescolars

Què ens diu el cor?

Oleeeeeeeee

S’han registrat 244 inscripcions, 61 més
que en el curs anterior. Per tant, la
valoració és positiva, no només pel repunt
de la demanda sinó perquè s’han pogut
Les emocions és el tema que es treballarà

satisfer la majoria de sol·licituds. La

de manera transversal aquest curs en tots

robòtica ha estat la més demanada.

els nivells. Cada classe ha d'escollir un
concepte que hi estigui relacionat i a partir
d'aquí es treballarà en format de projectes
al llarg del curs.

Adhesió a la condemna de la
FAPAC davant la situació
creada per l'1-0
A favor de la democràcia, el respecte i el diàleg

La de les Fonts va ser una de les moltes
AMPA de Catalunya que es van sumar a la
condemna de la Federació d'Associacions de
Mares i Pares d'Alumnes en favor de la
democràcia, el diàleg i el respecte davant la

PROPERAMENT...
DISSABTE 7.10: FESTA DE LES ESCOLES
VERDES A LA FONT PICANT.

situació creada per l'1 d'octubre. Durant
aquell dia, pares i mares de l'escola a títol

DIMARTS 31.10: FESTA DE LA

personal es van organitzar per garantir que

CASTANYADA. A LA TARDA, BALLADA

a l'escola s'hi pogués votar durant la

DE DANSES OBERTA ALS PARES.

jornada del referèndum.
MITJANS D'OCTUBRE: INCI DELS
AMBIENTS A P4 I P5.

L'AMPA, SEMPRE I DES
DE QUALSEVOL LLOC!

