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La tarda del 31 d'octubre el pati de l'escola

va vibrar de valent amb motiu de la

Castanyada. Van obrir la festa els alumnes

amb un fabulós repertori de balls

tradicionals, sota l'atenta mirada de la

Castanyera. El relleu el va agafar després

la festa organitzada per l'AMPA, amb

activitats per triar i remenar: Pinta-cares,

taller de panellets, "photocall", individuals

per pintar... El colofó el van posar els de 6è

amb els seus berenars deliciosos. Bravo!  

Un "non-stop" d'activitats! 

El dibuix  

Així veuen la tardor els alumnes d'Infantil! 

Per la Castanyada, festa i de la grossa! 



Qui és qui?
Posem cara als professors d'extraescolars

RUT 
(dansa creativa)

AINHOA 
(anglès i francès)

MARIA 
(francès)

PATRI 
(hip hop)

IRIS 
(anglès)

EVA 
(música)

JOSEP 
(dibuix)

ELISABET 
(teclat i ofimàtica)

ESTER 
(robòtica)

MARIA 
(robòtica)

ESTHER 
(robòtica)

MONTSE 
(robòtica)

MARTÍ 
(piscina)

JAVI 
(piscina)

VÍCTOR 
(piscina)



PROPERAMENT... 

Per un 59,2% dels vots, els pares i mares de 

l'escola han decidit enguany que l'AMPA 

jugui a la Grossa en comptes de la Loteria 

Nacional. Jugarem 10 números (un total de 

4000 euros) i el preu de la participació és 

de 5 euros. En cas que ens toqués la 

Grossa, el número estaria premiat amb 

8.000 euros per butlleta. Ben aviat els 

podreu comprar a través de les delegades. 

Que tinguem sort! 

Les AMPES de les escoles Argentona, 

Bernat de Riudemeia, El Cros, Les Fonts i 

de l’Institut d’Argentona hem emès un 

comunicat conjunt defensant el model 

d'escola pública catalana davant les 

reiterades acusacions d'adoctrinament

rebudes per part d'alguns dirigents 

polítics. 

  

DIUMENGE 19 novembre
12h Concert de Santa 

Cecília, patrona de la 

música, al pati de l'escola 

Bernat de Riudemeia. Hi 

participaran diferents 

corals d'Argentona. 

Organitza l'Ajuntament. 

DIMECRES 22 novembre
Celebració a la nostra escola 

de Santa Cecília amb un 

concert. No és obert als pares 

però es penjarà al blog.   

DIUMENGE 26 novembre

Fira d'intercanvi de joguines al 

pati del Centre Parroquial. De 

10h a 12h, recepció de joguines, 

xocolatada i zumba. De 12h a 

13h, intercanvi de joguines. 

Organitza Xarxa d'AMPA's 

d'Argentona. 

L'AMPA, sempre i des de qualsevol lloc!

CASAL D'HIVERN a Les Fonts! 

Defensa unànime del model 
d’escola pública catalana

Repàs a l'assemblea de l'AMPA
El 26 d'octubre vam celebrar assemblea, durant la qual es van aprovar els comptes del curs 

passat i el pressupost per a l'exercici 2017/2018. Gràcies a les quotes dels socis, enguany 

l'AMPA subvenciona una part important de diferents projectes: la compra d'instruments del 

projecte musical '4 cordes' de 3r; la piscina de 2n i el taller de ceràmica de 5è. Tot plegat en 

horari lectiu. I com a extraescolars fora de l'horari lectiu, les classes d'idiomes, teclat,

ofimàtica, robòtica, piscina (Vilassar de Mar) i aula d'estudi. Una de les despeses més 

recents que s'ha fet també amb els estalvis existents és la compra de l'equip de música per a 

l'escola. A més de la comissió de tresoreria, la resta de comissions (Extraescolars, 

Socialització de llibres, Festes i Comunicació) van intervenir per explicar i valorar la feina 

feta.  

Hi haurà casal d'hivern a 

l'escola coincidint amb les 

vacances de Nadal. Es faran dos 

torns: del 27 al 29 de desembre i 

del 2 al 5 de gener. En horari de 

matí (9h a 13h) o bé tot el dia 

fins a les 17h. Ben aviat, més

informació! Organitza Xarxa 

d'AMPA's d'Argentona.

Loteria de la Grossa


