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Des de la Junta de l'AMPA us volem donar la benvinguda a totes les famílies de l'escola i 
desitjar-vos un bon inici del nou curs 2017-2018.

Alhora donem les gràcies a l'escola i a tota la seva comunitat educativa. Amb tots ells, 
els nostres fills podran créixer en el coneixement, aprenentatge i la convivència.

La Junta de l’AMPA

Benvolguts i 
benvolgues a tots,



26OCT

 

REUNIÓ ANUAL
DE PARES I MARES

DE L’ESCOLA
 

El dijous 26 d’octubre a partir de les 21.00h us esperem al 
menjador de l’escola en motiu de l'Assemblea General de l'AMPA. 

En aquesta reunió es decideixen i s’acorden diferents temes que 
afecten a la nostra escola i als nostres fills. És només un cop a 
l’any i podrem conèixer les diferents activitats que té previst portar 
a terme l’AMPA així com cada una de les despeses que cobreix la 
quota de l’AMPA. També ha de servir per conèixer les vostres 
opinions i/o noves propostes. 

Ja podeu consultar a la web l’acta de l’anterior Assemblea i el Pla 
Anual de l‘AMPA. 

APROFITAREM PER CELEBRAR L’INICI DE CURS. US HI ESPEREM!

 



curs 17/18 OCTUBRE’17

CASTANYADA POPULAR

Halloween,Magosto,Samhain......CASTANYADA, la popular, la tradicional i 
originària del S.XVIII. Aquesta festa és la que celebrarem pares i fills, tots junts, 
el dimarts 31 d'octubre a les 5h de la tarda.

Menjarem les castanyes torrades i tots els pastissos, galetes, fruites, te... que 
qui vulgui pot portar per compartir.

Us hi esperem a tots!!
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CICLE ITINERANT DE CONTES
 

El dia 24 d’octubre a les 17:30h a la 
biblioteca de l’escola EL VIATGE D’EN PERU. 
Dins del Cicle de contes EN JACINT I LA 
MALETA TECA. 

El proper dimarts ens visitarà en Jacint amb 
la seva maleta plena d’històries. En Jacint és 
un personatge que durant aquest curs 
recorrerà totes les escoles de Vic en un cicle 
itinerant  de contes, amb l’objectiu de 
sensibilitzar els més petits entorn a la 
problemàtica de les persones que fugen de la 
guerra i la pobresa. 

Activitat organitzada des de la Taula de 
Refugiats de Vic.

 

AGENDA
RECORDEU QUE...

24/10 dimarts

CICLE ITINERANT DE 
CONTES
En Jacint i la Maleta Teca organit-
zat per la Taula de Refugiats. 

31/10 dimarts

CASTANYADA
popular,el dimarts 31
d'octubre a les 5h de la tarda.

21/11 dimarts

XERRADA
“Els fills vénen a fer-nos adults” 

24/11 divendres

NIT ASTRONÒMICA

26/11 diumege

MERCAT 3R 
Cada tiquet és vàlid per a un espectacle i per a un màxim 
de quatre persones. En el cas de les famílies nombroses, 
l’AMPA entregarà els tiquets addicionals que corresponguin.

El descompte del 50 % només és aplicable en les compres que es facin a 
través d’Internet.  Durant el procés de compra caldrà introduir el codi del 
tiquet.

En la compra a taquilles serà imprescindible presentar el tiquet de l’AMPA i el 
descompte serà d’un 25 %.

Els tiquets de l’AMPA seran vàlids per a tots aquells espectacles familiars que 
s’anunciïn amb el símbol del 50 % de descompte de la Bambolina.

Teniu els tiquets disponibles a la secretaria de l’escola.

TIQUETS DESCOMPTE ATLANTIDA

Com cada any, el teatre ATLÀNTIDA posa a disposició de les 
AMPA de Vic uns tiquets descompte per espectacles 


