Curs 2017-2018

Projecte Compar t entre l’AMPA i l’Escola per a la formació, la
col·laboració i la parcipació de les famílies de l’escola.

Xerrades amb cafè
I abans d’escriure què? Tècniques de pre-escriptura
i psicomotricitat ﬁna.
A càrrec de Núria Ferrer, mestra d’Infanl
Divendres 6 d’octubre

Èxit i fracàs. Com afrontar-los.
A càrrec de Montserrat Basseda membre
de l’Equip Psicopedagògic de l’escola.
Dimecres 15 de novembre.

Com afrontar els canvis a les relacions
familiars: separacions.
A càrrec de Carolina Mar.nez membre de l’E. Psicopedagògic.
Divendres 19 de gener
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INFANTIL

PRIMÀRIA
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SECUNDÀRIA

SUMMEM. El dia a dia del projecte.

INFANTIL

A càrrec d’Ascensi Laglera i M. Dolors Masclans directores pedagògiques d’Infanl i Primària i Secundària.
Divendres 9 de febrer

PRIMÀRIA

Implicació social, compromís i par cipació.
A càrrec de membre Lorena Jiménez, professora de secundària
Divendres 2 de març

Què passa quan sobreprotegim els/les nostres ﬁlls/es?
A càrrec de Montserrat Baulenas
membre de l’equip psicopedagògic de l’escola.
Divendres 9 de març

Alimentació sana i diver da.
A càrrec d’una nutricionista
Divendres 20 d’abril
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Conferències
Amb R de Respecte
Convivint amb la gent,
desmuntant l’assetjament

Conferenciant:

Juanjo Fernández
Data: Dijous 23 de novembre
Hora: 8 del vespre
Lloc: Sala d’actes Av. Fontcuberta 166
Dades del conferenciant
El meu nom és Juanjo Fernández Sola. Vaig néixer el segle passat (Barcelona, 1965) -però em
conservo raonablement bé-. Esc casat i tenim dos ﬁlls. Sóc llicenciat en Filosoﬁa i Lletres
(especialitat Filologia Romànica) per la Universitat Autònoma de Barcelona. És una especialitat
que ja no existeix, però que m'ha servit per poder llegir els àlbums d'Astèrix en versió original... i
entendre molts dels jocs de paraules! He estat professor de matèries molt diverses (Formació Humanísca, Història de l’Art, Llengua Castellana, Llengua Francesa, Teatre i Religió) durant 18 anys
a l’Escola Tècnica Professional del Clot (Barcelona). M'agrada dir que sóc un professor "tot terreny"!
La temà ca
Els nostres ﬁlls es relacionen a l’escola i fora d’ella, i en aquestes relacions poden ser –com els
adults- passius, agressius o asserus. En ocasions es produeixen situacions d’assetjament, que
poden tenir greus conseqüències, immediates i a llarg termini. Però podem fer moltes coses en el
terreny de la prevenció i de l’actuació, detectant, idenﬁcant, ajudant, prenent posició... i educant els nostres ﬁlls també des de l’exemple personal! Aquesta xerrada pretén donar una informació acurada per desfer tòpics tot evitant l’alarmisme i fent propostes concretes des d’uns perspecva construcva i posiva, per conviure amb la gent, desmuntant l’assetjament!

Més informació:
hJps://sites.google.com/site/
juanjofernandezsola/

Altres conferències a concretar durant el curs
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Tallers
Tallers de primers auxilis

Dates a determinar
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefonada d’emergència al 112.
Ofegaments i la desobstrucció de la via aèria.
RCP i experimentació amb maniquí.
Desﬁbril·lador.
Neteja de ferides.
Ambulància per dedins.
Cremades i tractament.
Aturar una hemorràgia. I moltes coses més…

Formador: Rafael Garrido
Diplomat en Infermeria i director de
l’empresa de formació sanitària Cesanitaris.
Pare de l’escola.

Taller de vins
Coeìxer nous vins

Formador: AgusFn Palomé
Títol Superior en Sommelier per l’ UB(CETT)
Finalista al concurs millor sommelier de Catalunya any
2015. Fundador i sommelier Agust Vins (Sommelier per a
sopars, cates i esdeveniments, tant en restaurants com a
cases parculars). Sommelier restaurant Pitapes, Sommelier Juve & Camps, Assessor equip de vendes Grup Freixenet, Sommelier restaurant Cafe 1907.

L’Agus.n és pare de l’escola i
sommelier. Té àmplia experiència en el coneixement i la
divulgació del món del vi. En
aquesta sessió ens ajudarà a
conèixer una peta selecció de
vins blancs, negres, caves i vins
dolços per a maridar amb els
tradicionals àpats de Nadal.
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Data a determinar

Tallers
Dates a determinar

Tallers de manualitats

Es realitzaran diferents tallers de manualitats, especialment de scrap. Aproﬁtant diferents períodes de l’any es realitzaran tallers de decoració i altres temàques.
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Comissió de menjador

Un grup de pares i mares formen la Comissió
de Menjador, que col·labora amb l'escola per a la
millora nutriva dels nostres ﬁlls i ﬁlles.

Comissió d’Esports
FUTBOL SALA, BÀSQUET
Aquest curs l’AMPA proposarà novament la creació d’una lligueta de futbol sala
i entrenaments de bàsquet.

ZUMBA
S’oferiran sessions de Zumba per a
pares i mares.

TORNEIG ESCOLAR ROSARIO SÁNCHEZ
El primer cap de setmana de juny, els nens i nenes de P4 a 6è de primària parcipen al torneig
de futbol juntament amb totes les escoles de
Caldes amb el suport de l’AMPA.
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Projecte de Millora de la llengua estrangera
L’AMPA recolza el projecte de l'increment de l’ús de l’anglès a l’escola i ho fa involucrant pares i mares de parla anglesa, tant nadius com els qui el parlen amb ﬂuïdesa a través de diferents acvitats.
El divendres 10 de novembre celebrarem el IV English Day (Dia Anglès).
Totes les acvitats que realitzaran professors, alumnat i pares i mares convidats durant el dia seran en anglès. A
més, a parr de les 17:00 h, la Comissió
d’Anglès també oferirà tallers i acvitats en anglès oberts a tota la família.

Alguns divendres durant el curs, de
17:15h a 17:45h, pares i mares de l’escola explicaran contes en anglès.
Dates a conﬁrmar.

Classes d’idiomes per a pares i mares
Amb la intenció d’ajudar a millorar l’ús de llengües estrangeres de pares/mares amb els ﬁlls, l’AMPA oferirà diferents cursos per adults: anglès, alemany i francès.
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Par cipació a la vida cultural de Caldes

Ca fes de Corpus

Festa de Sant Antoni

Festa Fi de curs
Cada any l’AMPA organitza la festa de ﬁ de curs al pa de l’escola amb inﬂables per a totes les edats,
pintacares pels més pets, servei de bar amb beneﬁcis pro-viatge ﬁnal de curs 4t d’ESO.

Durant el curs l’AMPA informarà dels detalls de les ac vitats per correu electrònic a les famílies. Per
qualsevol dubte o consulta podeu enviar un missatge a:
ampa.escolapiacaldes@gmail.com

