EL BANDOLER!
BUTLLETí INFORMATIU

AMIPA CEIP LES ESCOMES
SANT JAUME DE LLIERCA
Curs 2013/2014 - Número 4

LA TARDOR HA ARRIBAT!!!

L'AMIPA CEIP LES ESCOMES és l'associació de pares i mares dels alumnes matriculats
al CEIP LES ESCOMES que contribueixen a sostenir-la amb les quotes anuals. Coopera en
les activitats educatives del centre i participa en el Consell Escolar de l'escola.
L'ASSOCIACIÓ està regida per una junta que comunica els seus acords a l'Assemblea
General. Aquesta reunió és important ja que s'informa de totes les activitats que es fan
durant el curs, l'estat de comptes, les col·laboracions que es porten a terme a l'escola i al
poble...
QUI SOM A LA JUNTA?
Presidenta
Vicepresidenta
Lourdes Barris
Eva Segura
610.45.38.35
691.43.54.26

Secretària
Cristina Velayos
646.80.43.96

Vocal
Aroa Sales
690.30.00.28

A l'AMIPA hi ha 50 famílies amb 64 fills/es. La majoria viuen a Sant Jaume de Llierca, però
també hi ha famílies que viuen als pobles del voltant.
La quota per família és de 35 euros anuals independentment del nombre de fills que
assisteixen a l'escola. Els/les alumnes que comencin a mig curs només paguen la part
proporcional.
Si voleu contactar amb l'AMIPA ho podeu fer mitjançant l'adreça de correu electrònic:
ampalesescomes@yahoo.es
També podeu estar informats de les diferents activitats o notícies d'interès que puguin
sortir durant el curs escolar en la web de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca:
www.santjaumedellierca.cat
(guia del poble, entitats, AMIPA CEIP LES ESCOMES)
COMISSIONS DE TREBALL DELS MEMBRES DE LA JUNTA:
Comissió Escola: Lourdes i Cristina
Comssió Ajuntament: Lourdes i Eva
Comissió Extra-Escolars i Esports: Lourdes i Cristina.
Comissió Llibres Reutilitzables: Lourdes i Anna Martín.
Comissió Conseel Escolar: Aroa.
La representant al Consell Escolar d'Escola i de Zer elegida pels pares és l'Anna Martín.

ACOLLIDA MATINAL: Carmina de 2/4 8h a 9h matí a l'escola.
ACOLLIDA TARDA: Llar d'Infants de 2/4 de 5h a 6h de la tarda.
SERVEI DE MENJADOR:
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca conjuntament amb el Consell Comarcal són els
responsables del servei de menjador. L'empresa contractada és SERUNION. La Vanessa és
la cuinera, la Núria és ajudant de cuina i monitora de menjador, i la MªÀngels és monitora
de menjador. El preu del menú d'alumne fix és de 5,78€ i alumne esporàdic és de 7,51€.
Cal avisar abans de 2/4 de 10 a l'escola si l'alumne no assistirà a dinar per evitar que ens
cobrin el menú, sí cobraran el preu del monitoratge.
ASSEMBLEA DE PARES:
El passat dimarts 17 de setembre es va celebrar una Assemblea de socis de l'AMIPA CEIP
LES ESCOMES. Es va fer una presentació breu de l'associacio i de la Junta, es va explicar
el funcionament, les funcions de la junta, l'estat de comptes, les activitats extra-escolars,
les propostes d'activitats i festes... i es van aclarir dubtes de les famílies. Des de la junta
volem donar les gràcies a totes les famílies per la col·laboració i participació.

ACTIVITAS EXTRA-ESCOLARS CURS 13-14:
DILLUNS:
− MÚSICA PETITS. Agnès Cervià. 16:30 a 18:00. Escola. 23 euros/mes.
DIMARTS:
− ANGLÈS GRANS: Reyes Rueda. 2h a 3h. Escola. 23 euros/mes.
− FUTBOL. Martí Carreras. 16:30 a 18:00. Camp de futbol. 17 euros/mes.
DIMECRES
− CAPOEIRA: Angelita Anderson. 17:30 a 19:00. Centre Cívic.
DIJOUS:
− ANGLÈS PETITS: Cristina Isamat. 16:30 a 18:00. Escola. 17 euros/mes.
− ANGLÈS INICIAL: Marta Masó (MEGA CENTRE). 16:30 a 18:00. Escola. 23
euros/mes.
DIVENDRES:
− MECANOGRAFIA: Montse Toronell. 2h a 3h. Escola. 6 euros/sessió. Cal dur un
pen/USB de memòria.
− TEATRE: Adriana, Gemma, Maria. 16:30 a 18:00. Centre Cívic. Gratuït.

Recordem que a les activitats de la tarda, cal que els alumnes portin el berenar a la bossa
per poder menjar amb el monitor.
Totes les activitats es pagaran a final de mes al responsable de l'activitat menys música i
anglès inicial que caldrà pagar-ho a AMIPA.
Les activitats comencen a finals de setembre i acabaran a finals de maig.

FESTES I ACTUACIONS DEL PRIMER TRIMESTRE:
SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Assemblea AMPA
Festa Club Súper3 .
Dimarts 17 setembre Dissabte 19 d'octubre.
9:00 vespre
Barcelona.
Centre Cívic

Fira Intercanvi joguines.
Diumenge 1 desembre.
Centre Cívic.

Inici Activitats
Extraescolars
Dilluns 23 d'octubre

Festa de Nadal interna a
l'escola.
Divendres 20 de desembre

Berenar de la
Castanyada interna a
l'escola.
Dimecres 30 d'octubre

Els Pastorets
Centre Cívic.
Dissabte 21 de desembre
Venda de Punseties o
calendaris o ...

ENQUESTA JORNADA INTENSIVA MAIG 2013:
Els resultats de l'enquesta portada a terme el passat mes de maig per saber l'opinió del
pares sobre els dies de Jornada Intensiva van ser els següents:
44 enquetes rebudes
Jornada intensiva l'últim dia del 1r Trimestre: 28 SÍ - 16 NO
Jornada intensiva juny 2014: 17 SÍ (2 setmanes) + 3 (1 setmana) = 20 SÍ
15 NO
9 M'adhereixo a la majoria
Recordar que divendres 20 de desembre i 20 de juny l'horari escolar és només de matí.
El menjador s'allargarà dues hores i mitja des de l'horari de sortida dels alumnes.
BATES D'ESCOLA PELS ALUMNES DE P3-P4-P5, 1r i 2n:
Enguany, l'AMIPA proporciona bates noves pels alumnes de l'escola. Les bates són de
qualitat, transpirables, 50% cotó i 50% poliester, quadret petit blanc i vermell, amb goma
a les mànigues i al coll, amb una veta llarga per penjar la bata còmodament al penjador.
Amb dues butxaques petites al davant. El preu de la bata és Talla2-3 a 6,28€, Talla4-5 a
7,37€ i Talla 6 a 7,85€. El preu per marcar la bata amb el Nom amb lletra de Pal és de 2€.
Durant el curs es poden encarregar bates a l'AMIPA.
CLASSES D'ESTIRAMENTS I AERÒBIC AL CENTRE CÍVIC PER MARES I PARES:
Classes d'estiraments els dilluns de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre. 4 euros per sessió.
Classes d'aeròbic els divendres de ¾ de 9h a ¾ de 10 del vespre. 4 euros per sessió.

* Guardeu “EL BANDOLER” per consultar-lo durant el
curs.

