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Ja hem començat!
Quan el 13 de març ens van dir que tot l’alumnat havia d’estar-se a casa per prevenció
del Covid-19, ens vàrem posar les mans al cap pensant com ens ho faríem amb les
criatures a casa durant 15 dies.
Sis mesos més tard, hem tornat a l’escola amb l’alegria dels retrobaments “en viu i en
directe”, sense pantalles pel mig. I hem sobreviscut!!
Tot aquest temps de confinament ens ha donat més d’un mal de cap. Conciliar feina i
família no ha estat fàcil per a ningú. ERTOs, tancaments d’empreses, i situacions
familiars tristes i complexes han fet que en uns mesos el cúmul d’emocions hagi estat,
de vegades, desbordant.
Però també ha estat un temps d’aprenentatge. Hem passat moltes, moltíssimes hores
amb les criatures i adolescents a casa. I hem compartit temps, espais, converses, jocs,
feines que probablement, si no hagués estat per aquesta maleïda pandèmia, no
hauríem compartit.
Ara ha començat el nou curs que serà complex i diferent. I és per això mateix que
podem fer que sigui un curs molt especial per a tothom.
Haurem d’anar treballant conjuntament tota la comunitat educativa per trobar la millor
manera de fer les coses, d’aconseguir que tot funcioni.
A L’AMPA treballarem per fer-ho el millor possible, però, com sempre, tot és millorable.
Si creieu que podeu aportar noves idees, noves visions o altres formes de fer les
coses, animeu-vos a participar a l’AMPA. En situacions complicades com l’actual,
quantes més visions tinguem, més fàcil serà encertar en les decisions que prenem.
Algun dia el Covid-19 passarà, esperem que més aviat que tard, però aquesta
tremenda experiència vital serà sempre part de la nostra història.
Us esperem !
Tots som AMPA!
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Quan estava buscant col.legi pels meus fills vaig fer el que fa gairebé tothom,
preguntar a veïns del barri quina escola havien triat i la seva opinió personal.
Em va sobtar que molts dels ex-alumnes de Voramar encara mantenien
relacions temps després d'acabar l'escola. Això em va fer pensar en alguna
cosa més que en quatre parets on els nens passen uns anys d'ensenyament
obligatori de la manera més ràpida possible. Vaig sospitar que hi havia una
implicació per part de l'escola i el seu entorn orientada a afavorir les relacions
personals i potenciar el sentiment de pertinença a la família Voramar.
Amb els nens ja a l'escola em vaig preguntar de quina manera podria ajudar a
continuar reforçant aquest sentiment que tant em va agradar i la resposta la
vaig trobar a l'Ampa. Un grup de pares i mares d'alumnes disposats a sacrificar
una petita part del seu temps lliure i destinar-lo a gestions encaminades a fer
propostes a l'escola per poder millorar la qualitat d'algun servei ofert als nostres
fills o bé suggerir algun de nou, organització d'esdeveniments externs a l'escola
com poden ser una bona part de les activitats extraescolars o les carrosses de
Reis i Carnestoltes, fer d'enllaç entre l'escola i famílies de nens que ens
transmeten alguna preocupació especial, etc.
Aquest any més que mai necessitem voluntaris per formar part de l'Ampa. Be,
això no és correcte perquè en realitat a l'escola Voramar tots els pares i mares
formem part de l'Ampa.
En realitat volem col.laboradors actius per ajudar en alguna de les diferents
comissions encarregades de tasques molt diverses (comunicacions,
extraescolars, Nadal, Sant Jordi, Carnestoltes, colònies, jornades esportives,
menjador, camins escolars, coordinació amb entitats del barri, coordinació amb
delegats de classe, coordinació amb els alumnes de ESO ja que en aquest cas
els delegats són alumnes,etc)
Tots sabem que ens toca viure un any molt complicat amb l'entorn Covid i que
serà realment difícil poder organitzar esdeveniments, però seria realment trist
que no es pugui celebrar un esdeveniment per falta de gent a una
comissió i no pas pel virus.

Es podria donar el cas d’haver de donar explicacions als nostres fills de per
què aquest any a la rua de Reis o de Carnestoltes hi ha carrosses de tots els
col.legis del barri menys del Voramar.
Bàsicament hi ha dos nivells de col.laboradors a l'Ampa. Un primer nivell de
gent que ofereix ajuda a les comissions de manera puntual pel dia que faci falta
donar un cop de mà (per exemple muntar i desmuntar carrosses o escenaris) i
un segon nivell de més implicació com seria l’organitzacio i planificació dels
events (per exemple decisió sobre la disfressa de Carnestoltes o el lloguer del
camió per a la rua).
Una vegada al mes hi ha una reunió dels membres del Ampa on cada
comissió té l’oportunitat de comentar temes d'interès general i també es poden
obrir debats sobre noves propostes cap a l'escola i problemes que algú ens
hagi fet arribar.
En molts casos s'ha de procedir a fer una votació per aprovar o rebutjar
propostes de la manera més democràtica possible. Per tenir dret a VOTAR el
membre de l'Ampa ha d'estar registrat com a vocal però totes les persones
de la reunió tenen dret a OPINAR.
El proper dia 2 de Novembre a les 19:30 tindrà lloc via Zoom l'Assemblea
General de l'Ampa on es farà una presentació de qui som, s'ensenyaran els
comptes del passat exercici, els pressupostos de l'any actual, la renovació dels
càrrecs de la Junta i serà el moment d'apuntar-se com a nou membre de
l'Ampa tant a nivell col.laborador com a vocal.
https://us02web.zoom.us/j/86234432659?pwd=eG44enNnTnJpK2dtZHJabHZo
azJzQT09

Recordeu que aquest any més que mai TOTS SOM AMPA !!

SOS, VACANTS URGENTS PER COBRIR

Incorporació immediata !!
Interessats/des escriure a ampa@ampavoramar.cat
AMPARITZA'T !!!
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Torna la marea rosa. Torna l’esdeveniment esportiu femení més
gran d’Europa en la seva edició número 16 a vuit ciutats
espanyoles. La idea és comptar amb un total d’unes 140.000 dones
fent esport i donant suport a causes solidàries. A Barcelona
s’espera una participació d’unes 38.000 corredores.
La data prevista inicialment per Barcelona serà el proper dia 8 de
novembre. La gran diferencia és que aquest any es celebrarà de
manera virtual degut al Covid.

Com funciona? Per començar les participants hauran de
descarregar l’aplicació oficial de la cursa al seu telèfon (Android o
iOS) i escriure el codi que es rebrà via e-mail una vegada
formalitzada la inscripció.
Aquest any la distància a recórrer és de 5 km i es podrà triar entre
un recorregut pre-definit per l’organització o bé fer servir un
recorregut lliure escollit personalment (no cal que sigui a la ciutat de
Barcelona)
Les corredores podran participar tantes vegades com vulguin entre
els dies 5 i 8 de Novembre. L’aplicació agafarà com a vàlid el millor
temps de tots.

L’objectiu principal és seguir col.laborant activament amb
l’Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). A més a més, la
cursa també col.labora amb altres ONG dedicades a la lluita contra
la violència de gènere.
Voramar té una llarga tradició en aquesta cursa solidària assolint,
l’any 2018, el segon lloc en la categoria de participació a nivell
d’escoles. Malauradament aquest any haurem de participar a nivell
individual.
La inscripció es fa exclusivament a la pàgina web oficial :
https://www.carreradelamujer.com
Els preus són 12 EUR la inscripció individual bàsica o 20 EUR la
inscripció individual 100 % solidària a benefici de l’Associació de
Dones Ca l’Aurèlia (www.calaurelia.cat)
En els dos casos s’ha de sumar un extra de 3 EUR per despeses
d’enviament del pack de benvinguda que inclou la samarreta oficial,
el dorsal, la polsera commemorativa de la cursa i regals dels
patrocinadors.

Apuntat a córrer per una bona causa!!!
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GENDA D’ACTIVITATS DE SANT MARTI

Un dels efectes en l’àmbit cultural que estem notant per culpa de les restriccions
degudes al Covid és la dificultat de planificar activitats de lleure en família.
A continuació us fem algunes propostes recomanades per l’ajuntament de Barcelona
des de la seva web www.barcelona.cat Deixem actius els hyperlinks per poder accedir
a la informació amb més facilitat.
El cicle Barcelona Districte Cultural continua omplint els escenaris dels barris. Per
exemple, el teatre del Casino L’Aliança del Poblenou s’ha convertit en l’escenari triat
per al Cicle de Cobla de Barcelona on intervenen fins a 8 cobles d’arreu del país per
donar a conèixer el seu repertori. A l’octubre tindrà lloc la 1a proposta de les 19 que
exhibiran al llarg de la temporada.

Els 20 anys de la Fundació Vila Casas obre les portes del Museu Can Framis de bat a
bat, mentre que l’exposició ‘Fotografia del Confinament’ converteix els aparadors del
Poblenou en expositors de l’obra del Fotoclub Poblenou.

La següent setmana el cicle Barcelona barri a barri continua amb una proposta al
Poblenou. Els escenaris dels equipaments no paren amb els espectacles de Barcelona
Districte Cultural i s’hi afegeix Pantalla Barcelona.

L’agenda completa d’activitats es pot consultar online i també descarregar pressionant
l’enllaç següent:
Agenda d’activitats dels barris de Sant Martí

