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El 3%
Comissió de Comunicació

Un total de 24 persones van assistir a la darrera Assemblea General de l’AMPA, un 3% de les
famílies de l’escola. D’aquestes, un 75% ja en són membres actualment. Donat l’èxit aclaparador
d’assistència, els integrants de l’AMPA volem obrir un espai de reflexió i debat sobre el 3% amb
totes les famílies. És per això que ens agradaria rebre les vostres idees per a la millora
de la participació de les famílies a l’AMPA a través del correu electrònic
ampa@ampavoramar.cat. Però també voldríem poder-vos explicar de primera mà
com podeu col·laborar en aquesta tasca, ja sigui de forma puntual o continuada,
comptant amb vosaltres a les reunions d’AMPA que se celebren mensualment.
D’aquesta manera, a partir del proper mes de desembre obrirem l’ordre del dia cada mes a les
famílies d’un cicle de l’escola: Infantil (desembre), Primer cicle (febrer), Cicle Mitjà (març), Cicle
Superior (abril) i ESO (maig). Així, tothom que estigui interessat en conèixer una mica més
l’AMPA, ho podrà fer des de la proximitat d’aquestes trobades que se celebren a l’escola. Us
informarem de la data i l’hora de la reunió a través dels delegats i delegades de classe i d’un full
que entregarem als vostres fills i filles.
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VORAMAR MEDALLA DE PLATA A LA CURSA DE LA DONA
Comissió de Jornades Esportives

La nostra enhorabona a totes les
Voracorredores i a tots els i les acompanyants
durant la Cursa de la Dona 2018. Un any més
l’escola aconsegueix medalla de plata en
participació en la categoria d’Escoles. Una
cursa que ja s’ha convertit en tradició i que
aquest any hem volgut dedicar a la nostra
companya i amiga Gema, que ens va deixar la
passada primavera i l’esperit de la qual va
estar molt present entre nosaltres, igual que el
de la resta de dones que han patit o estan
patint càncer de mama.

Una malaltia que, gràcies a iniciatives com
aquesta de ben segur que aconseguirem
eradicar en un futur no massa llunyà. Avançar
en la investigació i seguir lluitant contra el
càncer és possible amb petits gests com
aquest. Seguiu entrenant! Ens veiem pels
carrers! I l’any vinent, a la cursa!
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S’APROPA EL NADAL
Comissió de Nadal i Loteria

Enguany, donat la bona acollida que va tenir
l’any passat la xocolatada del dia 5 de
gener i l’entrega de les cartes al patge
reial a l’escola, tornarem a repetir i obrirem
la iniciativa a la resta del barri. Iaies i avis,
tiets i tietes, amics i amigues d’altres escoles,
hi esteu tots convidats.
També tornarem a treure a passejar la
carrossa durant la cavalcada del barri. És
per això que convidem els alumnes de 3r a
6è de Primària a que hi participin amb la
carrossa de l’escola. Ja us podeu anar
apuntant a través del formulari del web de
l’AMPA, fins abans del 23 de desembre:
https://goo.gl/forms/04rYDio1c3m9vNWv1
Per tal que totes les cartes arribin en hora al
seu lloc i per fer una bona recepció, els Reis
d’Orient també han demanat a l’AMPA la
col·laboració de les famílies per a la

xocolatada i la decoració de la carrossa de
Reis de l’escola. Qui vulgui ajudar es pot
apuntar a través del correu de l’AMPA:
ampa@ampavoramar.cat.

La Grossa ens vola!
Us recordem també que ens queden
poques butlletes de La Grossa a la
venda. Si encara no en teniu, afanyeu-vos!
La podeu comprar a la Recepció de
l’escola o a través dels membres de l’AMPA,
que estaran personalment a l’escola venent
loteria, els proper divendres 23 i 30 de
novembre, de 17h a 18h. Cada butlleta té
un cost de 3€, amb un euro de
donatiu. Fes números rodons i compra les
butlletes de cinc en cinc (5 butlletes costen 15
€ i en jugues 10 €).
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XIFRES

9 de cada 10
(92,7 %)
centres escolars té
AMPA

8 de cada 10
(84,4 %)
famílies hi estan
associades

Dades de l’enquesta sobre el grau de
participació de les famílies a l’escola,
elaborada per la Fundació Jaume
Bofill. Més informació a fbofill.cat.

3 de cada 10
(27 %)
participen activament

3 % participació a l’Assemblea
La poca participació a l’Assemblea General de l’AMPA d’enguany ens obliga
a replantejar l’activitat de l’AMPA. Més informació, a l’article de la primera
pàgina d’aquest full informatiu.
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Les teves idees ens importen!

Si vols participar a l’AMPA o tens qualsevol suggeriment,
posat en contacte amb nosaltres a través el correu electrònic
ampa@ampavoramar.cat
També pots consultar el web a
www.ampavoramar.cat
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